
De verbazing is groot wanneer een 
tractor met oplegger het schoolplein 
komt oprijden. Op de aanhanger 
staat een vrolijk versierde picknick-
tafel. Hieraan zitten de twaalf leerlin-
gen uit groep 8. Luid toeterend trek-
ken ze de aandacht van iedereen die 
het maar wil horen en zien. De tafel 
met bank is zo groot, dat met gemak 
nog meer kinderen eraan kunnen zit-
ten. Leerkrachten zijn sprakeloos. Dit 
hadden ze echt niet verwacht. Een 
goed bewaard geheim geeft zich prijs! 
Nadat het drie meter lange tuinmeu-
belstuk met vereende krachten van 
de oplegger wordt getild, rijst de 
vraag waar het moet staan. Unaniem 
wordt besloten dat onder de boom 
een perfecte plek is: beetje zon, enige 
schaduw… De tafel is zó groot, dat 
een complete groep eraan kan zitten. 
Wie weet, krijgen de leerlingen vanaf 

nu bij mooi weer buiten les. Een uur 
later zitten de overblijfkinderen er in 
ieder geval al hun lunch op te eten. 
Voor het eerst lekker in de frisse 
lucht. 

In de middelste plank van het tafel-
blad hebben de groep 8-ers zelf hun 
namen gebrand. Zo drukten ze letter-
lijk hun stempel op de basisschool-
tijd. Overigens was dat prima te doen, 
want het hout is niet van een hard 
soort. Geen tropisch hardhout dat 
van ver komt, maar planken die zijn 
gezaagd van een elzenboom uit de ei-
gen gemeente. Een week lang werk-
ten acht verschillende mensen aan de 
picknicktafel met banken. Dit werd 
gedaan op landgoed Zelle door cliën-
ten en begeleiders van zorgboerderij 
Marope. Jongeren uit verschillende 
instellingen kunnen daar terecht om 

te werken aan hun persoonlijke en 
maatschappelijke doelen. Eerder dit 
jaar schonken de leerlingen uit groep 
8 hun winst, die ze hadden verkregen 
uit hun eigen project Kids in Bizz van 
Jong Ondernemen, aan Marope. 

Door de picknicktafel te maken, kon-
den de jongvolwassen zorgvragers 
weer iets terugdoen. De kinderen be-
taalden op hun beurt weer mee aan 
het materiaal.Deze win-winsituatie 
met duurzaam gedachtegoed, maakt 
alle betrokkenen vrolijk. Vooral de 
achterblijvende leerlingen en leer-
krachten zijn blij met dit bijzondere 
cadeau. Hopelijk beleven zij hier nog 
jarenlang plezier aan.
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Het was natuurlijk dikke pret, want 
er werden een aantal liedjes opgeno-

men en tijdens het spelen werden er
vele close-ups gemaakt van de dames
en hun instrumentjes. 
Tot slot werden er nog wat interviews
afgenomen van de dirigent en een
aantal dames.
En nu maar afwachten wat het eind-
resultaat zal zijn. Een en ander zal
rond 14 juli tijdens het Zwarte Cross
journaal op de VPRO worden uitge-
zonden.

Vordens Huisvrouwen 
Orkest maakte tv-opnames
Vorden – Zaterdag 2 juli was het 
een drukte van belang in de Lin-
dese molen. De filmploeg van de 
VPRO kwam opnames maken van 
het Vordens Huisvrouwen Orkest 
vanwege hun deelname aan de 
Zwarte Cross op zondag 17 juli op 
het festivalterrein.

Leerlingen groep 8 geven school afscheidskado

De Vordering is picknicktafel rijker

Vorden - Van sommige tradities word je heel vrolijk. Basisschool De 
Vordering heeft ook zo’n terugkerende gewoonte. Of eigenlijk de leer-
lingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Zoals bij vrijwel iedere 
school, is dat natuurlijk de musical. Maar de kinderen uit groep 8 
doen meer: vlak voordat ze worden uitgezwaaid door alle leerlingen 
en leerkrachten, geven ze hun school een cadeau als afscheid. Echter, 
nog nooit eerder gaven schoolverlaters zo’n groot geschenk aan De 
Vordering.

Vorden. In verband met de zomer-
feesten die vanaf donderdag 21 juli 
tot en met zaterdag 23 juli plaats 
vinden, kan er in verband met op-

bouw van de kermis, op woensdag 20 
juli in het centrum van het dorp ver-
keershinder ontstaan. De organisatie 
vraagt daarvoor begrip.

Zomerfeesten

We hadden de gehele week prima 
weersomstandigheden. Op dinsdag 
kregen we er nog een aantal aanmel-
dingen bij van mensen die inmiddels 
hadden vernomen dat de route op 
de eerste avond zo mooi was ! Het 
bestuur zet ieder jaar weer nieuwe 
routes uit. We waren best trots dat 
we daar complimenten over kregen’, 
aldus Annemiek. De prijs voor de 
grootste groep deelnemers ging dit 
jaar opnieuw naar de Vrouwen van 
Nu. Op de maandagavond meldde 
zich ook een scootmobiel rijder die in 
eerste instantie alleen op die eerste 
dag wilde rijden. Ondanks dat hij wat 
moeite had met de smalle zandpaad-
jes vond hij de vierdaagse zo leuk dat 
hij zich op woensdag en donderdag 
wederom bij de start meldde. De or-
ganisatie had de eerste avond een 
route richting Kranenburg/ Wilden-
borch uitgezet, dinsdag stond Delden/ 
Bekveld op het programma, woens-
dag richting Eefde en op de slotdag 
werd er in de omgeving van Barchem 
/ Lochem gefietst.

Jong Gelre tevreden 
over fietsvierdaagse
Vorden - Het bestuur van Jong 
Gelre Vorden/ Warnsveld is uiter-
mate tevreden over het verloop 
van de fietsvierdaagse die vorige 
week werd gehouden. Bij de start 
van de eerste etappe hadden 
zich ongeveer honderd fietsers 
gemeld. Annemiek Riefel: ‘Voor-
gaande jaren hadden we minder 
deelnemers.

Zie BanenContact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen

 3.99

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

WEDSTRIJDPROGRAMMA:

Categorie Competitie Start Afstanden

A   KIC  18.30  15 ronden

B   KIC  18.30  15 ronden

C 1  KIC  18.30  15 ronden

Masters  KIC  18.31  10 ronden

Dames 1  KIC  18.31  10 ronden

Jeugd J  KIC  18.30  15 ronden

Jeugd M  KIC  18.31  10 ronden

1 ronde = 4100 meter

Naam organisatie

SKEELERCOMITE VORDEN

WWW.SKEELERCOMITEVORDEN.NL
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 17 juli 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 17 juli 10.00 uur dhr. J. van Ballegooyen, Winterswijk

R.K. kerk Vorden:
Zondag 17 juli 10.00 uur Eucharistieveiring J. v.d. Meer, vakan-
tiekoor Volkszang

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 16 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 17 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, heren-
koor

Tandarts
16/17 juli G.M. Wolsink Laren tel. 0573 – 40 21 24
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen (Frieslanders). Tevens 
verkopen we BBQ-vlees van 
eigen bedrijf. Fam. Scheffer. 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden. 
‘s Woensdags gesloten.

�

Dagmenu’s 13 t/m 19 juli

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 13 juli Tomatenbouillon met tuinkruiden /

Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroket-

ten en seizoensgroente.

Donderdag 14 juli ½ haantje met friet, appelmoes en rauw-

kost/Bavarois met slagroom.

Vrijdag 15 juli Minestronesoep / Wokki Wokki van vis met 

rijst en seizoengroente.

Zaterdag 16 juli Italiaanse Cordon Blue met gebakken aard-

appelen en rauwkost / IJs met slagroom. 

Maandag 18 juli Kippenbouillon / Spies van ossenhaas met 

stroganoffsaus, gebakken aardappelen en rauwkost.

Dinsdag 19 juli Wiener Schnitzel met gebakken aardappe-

len en seizoensgroente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

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

Alleen op afspraak.

Vlaai v/d week

Tropischevruchten–bavaroise 
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

4 meergranen naar keuze € 6,75

Week-aanbiedingen

Krentenbollen 6 voor € 2,50
Aardbeiencake € 3,50

Aanbiedingen geldig van di 5 t/m za 16 juli

Zaterdag 23 juli van 11.00-
16.00 uur MOLENFAIR in 
en rondom de  Lindesche 
Molen, Lindeseweg 29, 
Vorden. www.delindesche-
molen.nl

�

Te huur: Groot huis met 7 
slaapk. in Veldhoek. Fam. B. 
Bulten 0573 - 46 12 55 ben.
bulten@online.nl

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 18 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Mooie grove
Belgische kersen   500 gram 2.95
Nieuwe oogst
Frieslander aardappelen

5 kilo voor 3.99
Zoete en sappige
Paraquayo’s (wilde bosperzik)
  500 gram 1.50
Zomer rode kool 1 kilo  0.89
of gesneden 400 gram  0.89     
Kant en klare 
Italiaanse overschotel p.p.  5.95
+ gratis bakje rauwkost

Te koop: gerste- en tar-
westro, grote en kleine balen. 
Tevens kleine baaltjes hooi. 
Voor bestellen even bellen 
06 51 946 908 in Toldijk.

�

TE HUUR WONING, voor 
langere periode, WESTEN 
van het land. Nabij Den 
Haag, Delft, Rotterdam. 
beneden: hal, kamer met 
openhaard, keuken, schuur, 
garage, tuin. verdieping: 4 
ruime slaapkamers, was-
ruimte, badkamer, ruime 
overlopen, zolder. Gunstig 
en mooi gelegen. Reacties: 
06 - 262.441.80

�

Kramen te huur
Hobby & 

Rommelmarkt
Camping 

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 19 

6984 AG Doesburg

30 & 31 juli 2011

0313-473128 
info@zwarteschaar.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Zo. 17, zo 24 en ma. 25 
juli van 10.00 -17.00uur vin-
den de open dagen op de 
Wiersse plaats (de clematis-
sen in de pergola bloeien als 
nooit te voren). Lichte maal-
tijden worden geserveerd. 
Honden niet toegestaan. 
T/m september rondleidin-
gen elke donderdag en ie-
dere 1 ste zaterdag van de 
maand zonder afspraak, 
vertrek 10.30 uur. Entree 
geld wordt geheven ten bate 
van de tuinonderhoud. www.
dewiersse.nl

�



A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
11

-0
7-

20
11

 t
/m

 1
6-

07
-2

01
1.

KEURSLAGERKOOPJE

4 hamburgers + 500 gr. gekr. 
gehakt

samen voor550

SPECIAL

Lollypop

100 gram175

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rosbief

GRATIS 100 gram scharrelsalade

MAALTIJDIDEE

Witlof
schotel

500 gram498

TIP VAN UW KEURSLAGER

Priklappen

4 stuks550

Te koop:
WILHELMINALAAN 15

7251 EN  VORDEN

Aan de rand van het centrum 
met compleet winkelbestand, 
zeer goed onderhouden semi-
bungalow met vrij uitzicht.

Bouwjaar 1987
Tuin rondom
Perceel opp. ca. 365 m2

Vrijstaande houten schuur

Indeling begane grond:
ruime hal met inbouwkast, 
zonnige woonkamer, keuken, 
bijkeuken, slaapkamer en 
badkamer.
1e verdieping:
overloop (vide), (slaap)kamer, 
zeer ruime berging, c.v. ruimte

Vraagprijs € 329.000,= k.k.

Tel.: 06 51648862
 06 20782531

Na een fijn leven en een bewust afscheid is in zijn 
eigen vertrouwde omgeving overleden

HANS VAN BEEK

Apeldoorn, Vorden,
5 september 1929 4 juli 2011

Mijn zorgzame man, vader, schoonvader en trotse 
opa

Hansje van Beek - Textor
Rob van Beek - Osk Torgrimsdottir
Arna Robsdottir van Beek
Vala Robsdottir van Beek

Correspondentieadres:
Zuivelhof 7
7251 EH Vorden

De crematie heeft vrijdag 8 juli 2011 plaatsgevon-
den.

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

 

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

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

www.marionpolman.nl

 T 06-55916250

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

Mede namens mijn kinderen, kleinkinderen en de 
familie Gerritsen wil ik u bedanken voor uw hartelijk 
medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze unieke tweede moeder, oma lef en zorgzame 
dochter

Lini klein Bluemink - Gerritsen

Aangezien het ons onmogelijk is u allen daarvoor 
persoonlijk te bedanken, betuigen wij u op deze 
wijze oprechte dank voor de belangstelling die wij 
van u mochten ontvangen.

 Ruurlo: Geert klein Bluemink
 Doetinchem: Bryan, Ingeborg, Abe & Valerie
 Aalten: Ivo, Karin, Finn, Senne & Per

  Familie Gerritsen

Ruurlo, juni 2011

Tot het laatst wilde je leven,
door een sterke wil gedreven.

Je geest was nog op volle kracht,
maar over je lichaam had je geen macht.

Groot is de leegte die je achter laat.
Mooi zijn de herinneringen die blijven.

Verdrietig, maar dankbaar dat haar een langere 
lijdensweg bespaard is gebleven, delen wij u mee 
dat op 85-jarige leeftijd is overleden onze zorgzame 
moeder en lieve oma

Engelina Johanna
Dekkers - ten Damme

Lien
weduwe van Gerrit Dekkers

 Vorden: Jan † en Hennie

 Duiven: Henk en Ineke

 Vorden: Gerrit en Hermien

 Hengelo (Gld.): Johan en Alie

 Vorden: Rinus en Hermien

 Vorden: Ida en Herman

 Duiven: Anja en Hans

 Ruurlo: Ronald en Silvia

  Klein- en achterkleinkinderen

Een speciaal woord van dank gaat uit naar 
de  medewerkers van Buurtzorg Vorden en de 
 huisartsen Albers en Tanis voor hun aandacht, 
begeleiding en liefdevolle verzorging.

10 juli 2011
Correspondentieadres:
Hoetinkhof 108
7251 WE Vorden

Onze moeder en oma is thuis opgebaard, 
alwaar geen bezoek.

De herdenkingsdienst zal worden gehouden op 
donderdag 14 juli om 13.30 uur in de Gerefor-
meerde kerk, Zutphenseweg 13 te Vorden. Hier is 
van 13.00 tot 13.20 uur gelegenheid tot afscheid 
nemen.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
de Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te 
 Vorden.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te 
 condoleren in Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 
6 te Vorden.

Indien u geen persoonlijk bericht mocht ontvangen, 
verzoeken wij u deze kennisgeving als zodanig te
beschouwen.

Zondag 24 juli 
jaarmarkt 

Schuttersveld in 
Kilder 

en 

zondag 31 juli 
Braderie /

vlooienmarkt  
marktplein 

Doetinchem 

Info kraam huur 
06-20411529 Hogebos

VOLLER-
KOREN 

MET EXTRA 
VEZELS 

  NU 2.35

ZACHTE 
WALDKORN-
BOLLETJES

NU 6 VOOR 2.30

PER STUK 0.40

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 12 t/m zaterdag 16 juli.

COCOS ANANAS 

VLAAI
   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Kringloopbedrijf
De Boedelhof

Enkweg 17b 7251 EV Vorden
Tel. 0575-555456

www.deboedelhof.nl
Openingstijden

Di t/m vrij 10.00-17.00 uur
Zat 10.00-16.00 uur

Ons bedrijf is wegens 
vakantie gesloten van
11 juli t/m 10 augustus

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Hof van Kettelerij 2
7251 DS  Vorden

Tel. 0575-551508
website: www.kettelerij.nl
e-mail: info@kettelerij.nl

G.H.W. Arends
H.H. Kettelerij

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

0575-552959



Na zijn terugkomst in Vlissingen werd 
het beeld vorige week dinsdag door 
René Stoep, burgemeester van Vlis-
singen onthuld. De onthulling ging 
gepaard met saluutschoten van de 
mijnenjager Hellevoetsluis. Mariniers 
vormden een erehaag en kinderen 
in klederdracht gehuld, zongen een 
speciaal lied. Behalve de genodigden 
waren er veel inwoners uit Vlissingen 
en vakantiegangers aanwezig. Wilma 

en Willem Oldenhave bekeken het 
gebeuren in Zeeland met een trots 
gevoel. De waardering van de Zeeu-
wen voor het beeld van Michiel de 
Ruyter, straalde ook van het gezicht 
van het Vordense echtpaar. Want het 
beeld onderging in de smederij op het 
industrieterrein in Vorden een ware 
metamorfose .
Willem Oldenhave kijkt met een 
goed gevoel op de restauratiewerk-

zaamheden in zijn bedrijf terug en 
zegt daarover: ‘ Het was wel een klus 
met veel publiciteit. Radio, TV en de 
schrijvende pers en daarnaast een 
paar duizend bezoekers. Op gegeven 
moment was de belangstelling der-
mate groot dat wij het stop hebben 
gezet en een paar open dagen hebben 
ingesteld. Een dergelijke belangstel-
ling is mooi, maar er moest natuur-
lijk wel gewerkt kunnen worden ! 
Eén bezoek heeft ons toch wel getrof-
fen. Op gegeven moment kwam er 
een man, van naar schatting 85 jaar, 
de smederij binnen gelopen met de 
vraag of hij het beeld mocht zien. Hij 
was destijds als dienstplichtig militair 
naar het voormalige Nederlands In-

dië vertrokken. 
Toen hij bij Vlissingen ons land per 
boot verliet, was het laatste wat hij 
zag het reusachtige standbeeld van 
Michiel de Ruyter. En hij wilde dat 
beeld nog eenmaal in zijn leven te-
rug zien. Toen hij de smederij inliep 
en het beeld bekeek, liepen hem de 
tranen over de wangen. Hoe de man 
heette, waar hij vandaan kwam, ik 
weet het niet. Het was wel een ont-
roerend moment’, zo zegt Willem 
Oldenhave. Toen het beeld eind vorig 
jaar van Vlissingen naar Vorden werd 
vervoerd, werd het gehele transport 
onderweg al door de pers gevolgd. 
Eenmaal in de werkplaats werd pas 
duidelijk wat er allemaal gerestau-
reerd moest worden. Willem Olden-
have: ‘ We wisten niet wat er ‘van 
binnen’ allemaal inzat. Dat bleek 
veel oud ijzer en vormend zand te 
zijn. We hebben het standbeeld eerst 
‘schoon gestraald’ .
Vervolgens hebben we een frame-
werk gemaakt waar het beeld in 
werd geplaatst, zodat we het geheel 
konden draaien, zodat we er ook aan 
de onderkant bij konden . Wij heb-
ben de scheuren en breuken dichtge-
last, alsmede de gietgalletjes. In het 
‘hoofd’ zat een gat, ook dat hebben 
we gerepareerd. De klus is ons niet te-
gen gevallen’, zo zegt Willem Olden-
have. Circa veertien dagen geleden 

is de kolos weer op transport naar
Vlissingen gesteld en daar afgeleverd.
Nu Michiel Adriaenszoon de Ruyter
de ‘bossen’ in de Achterhoek weer
heeft ingeruild voor een plek aan
zee, is smederij Oldenhave al weer
met de volgende opdracht uit Vlissin-
gen bezig. ‘We hebben hier een zes
meter hoge fontein uit die stad, dat
ook gerestaureerd moet worden. Een
karwei dat net zoveel tijd kost als de
restauratie van het beeld van Michiel
de Ruyter’, zo zegt Oldenhave.

Daarnaast is de portefeuille van het
bedrijf gevuld met tal van andere op-
drachten, zoals bijvoorbeeld de res-
tauratie van een kerk in Rotterdam.
Smeedwerk aan een kasteel in Wedde
( Groningen ). De restauratie van de
kerk in Silvolde en de kerk in Wijhe,
welke laatste enkele maanden gele-
den door brand is verwoest. Verder
nog werkzaamheden aan de kerk in
Doesburg, reparaties van de lampen
bij paleis ’t Loo in Apeldoorn en de
‘bewijzering ‘ van het park van Nijen-
rode in Breukelen bij Utrecht. Werk-
zaamheden ( hang – en sluitwerk )
bij een groot complex in Dieren en
ook dichtbij huis ‘bruggetjes’ in het
bos bij Enghuizen in Hummelo. Het
moge duidelijk zijn, het belooft een
lange werkzame zomer te worden bij
smederij Oldenhave!

Michiel Adriaenszoon de Ruyter

Weer terug op de plek waar hij thuis hoort

Vorden - Hij staat er weer. Zijn imposante gestalte kijkt vanaf de bou-
levard in Vlissingen weer uit over zee. Voorbijgangers blijven staan en 
nemen hem van top tot teen op. Michiel ziet er beter uit dan ooit. Acht 
maanden ‘revalideren’ bij smederij Oldenhave in Vorden heeft de zee-
held van weleer, zichtbaar goed gedaan. Vertrokken in het ‘groen ‘ is 
hij in het ‘brons ‘ weer in het Zeeuwse teruggekeerd.

Om 18.00 uur waren bijna alle kinde-
ren aanwezig en hebben we eerst een 
groepsfoto gemaakt. Daarna werd 
het buffet geopend. Allemaal lekker 
dingen zoals aardbeien, tomaatjes, 
hamburgers, frikadellen, stokbrood-
jes, er was van alles. Alle kinderen 

zijn meerdere keren langs het buffet 
gelopen, het was smullen! 
Toen de kinderen allemaal genoeg 
gegeten hadden werd de disco ge-
opend. Met behulp van sportcentrum 
Aerofitt uit Hengelo werden er leuke 
dansjes geleerd. De kinderen genoten 
volop want iedereen was in beweging 
met een grote glimlach op zijn of 
haar gezicht.
Om tussendoor even uit te rusten 
werd de verkiezing gehouden. Wie 
er het mooist verkleed is en ook nog 
goed kon dansen kreeg een prijs. Er 
waren verschillende categorieën nl,   
4+ jongens en meisjes, 6+ jongen en 
meisjes en een 8+ jongens en meis-
jes. Kjelt, Kirsten, Thijs, Liv, Niels en 
Joenne waren dit jaar de gelukkige 
winnaars, ze kregen een medaille en 
een kado.
Om 20.00 uur kwamen de eerste ou-
ders om nog even mee te swingen en 
konden we onze ingestudeerde dans-
pasjes laten zien! Tegen half 9 ging 
iedereen moe maar wel voldaan naar 
huis. Het was weer een geslaagd zo-
merfeest. Nu lekker genieten van de 
zomervakantievakantie. 

We hebben ook dit jaar weel een pro-
gramma gemaakt met leuke activitei-
ten. Zo gaan we het bos in op zoek 
naar indianen, maken een huifkar-
tocht, maken eigen kleding voor een 
indianen modeshow en leren speer-
werpen en met pijl en boog schieten, 
het belooft weer een leuke zomerva-
kantie te worden.

Jaarlijkse zomerfeest BSO de Toverboom!

Vorden - Vrijdag 1 juli was het weer zover. Bso de Toverboom onder-
deel van Kinderopvang Humanitas hield weer haar jaarlijkse zomer-
feest. Het thema was dit jaar indianen, en bijna iedereen kwam dan 
ook verkleed in indianen stijl. De opzet van het zomerfeest was anders 
dan andere jaren. Voor het eerst werd er een lopend buffet klaar gezet 
ipv een barbecue.



Het weeralarm dat door het KNMI is afgegeven was voor de Ach-
terhoek pas laat in de avond van toepassing. De mensen hebben 
een nette waarschuwingstijd gehad door het opsteken van de 
wind en de donkere wolken. In Zelhem was in de ochtend niet 

veel van het noodweer te zien behalve enkele takken op de we-
gen en fietspaden. Heeft u ook mooie foto’s geschoten van het
noodweer, mail ze naar redactie@contact.nl wellicht ziet u ze
terug op deze site!

Het dondert en het bliksemt in de Achterhoek

Zelhem - Het noodweer trok over de Achterhoek, maar 
heeft gelukkig weinig schade aangericht.

Dit interkerkelijke programma met 
de naam “De Muzikale Ontmoeting” 
is in Oost Gelderland wekelijks op de 
maandagvond te beluisteren tussen 
zeven en acht uur. Naast veel beken-
de geestelijke zang en muziek kunt u 
dan luisteren naar vaste programma 
punten zoals een gesprek met iemand 
die iets te vertellen heeft over kerk en 
samenleving. Ook is er regelmatig een 
overdenking of gedicht te horen van 
predikant, pastoor, commissielid of an-
der kerkelijk werker. Gemeenteleden 
laten hun stem in dit deel van het pro-
gramma ook steeds vaker horen. Om 
half acht is er de agenda van Kerk en 
Radio met allerlei kerkelijke informa-

tie als cursussen, speciale diensten e.d.

MUZIKALE VERZOEKJES 
Het is ook mogelijk om voor iemand
een lied aan te vragen. Dit kan na-
tuurlijk ook voor u zelf zijn. Deze ver-
zoekjes kunnen op maandagavond te-
lefonisch. aangevraagd worden voor
de daarop volgende week. Hiervoor
kunt u, na afloop van het programma
tussen acht uur en half negen, bellen
met de studio in Zelhem. Tel. 0314-
624002 Ook kan uw verzoekje t/m
vrijdag voor de uitzending doorgege-
ven worden bij de fam. Zemmelink
in Zelhem met het telefoonnummer.
0314-622878 of per mail: wim.zem-
melink@hetnet.nl 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost Gelderland: 
FM 91.1 of 94.00
De etherfrequenties zijn: 105.1 t/m
107.7. Via internet: www.ideaal.org

De muzikale ontmoeting
Ook tijdens de vakantie-periode 
wordt het muzikale/informatieve 
radio programma van Kerk 
en Radio via de lokale omroep 
“Radio Ideaal” uitgezonden.

LTO zet zich in voor een sterke maat-
schappelijke en economische positie 
van haar leden door passende rand-
voorwaarden voor het agrarisch on-
dernemerschap te bevorderen. Cen-

traal uitgangspunt binnen de belan-
genbehartiging is de missie ‘Ruimte 
voor agrarische ondernemers’. Daar-
naast wil de LTO iedereen laten zien 
wat er in de landbouw gedaan wordt. 

Het informatiebord is één van de ac-
ties om dit te bereiken. 
Het zitje met informatiebord staat op 
een mooie locatie. De familie Beuzel 
heeft een fokvarkensbedrijf en om-
dat het, met name in de intensieve 
veehouderij, niet altijd mogelijk is 
om buitenstaanders en belangstel-
lenden op het bedrijf te ontvangen, 
wordt met het plaatsen van een bank 
en een informatiebord een poging 
gedaan om toeristen, fietsers en an-
dere belangstellenden op deze locatie 
te informeren over de activiteiten 
op dat bedrijf. Daarnaast is het een 
heerlijk plekje om even uit te rusten. 
Op het informatiebord wordt aan de 
hand van verschillende foto’s die ge-
maakt zijn op het bedrijf van de fami-
lie Beuzel, met diverse teksten uitleg 
gegeven over het reilen en zeilen van 
het boerenbedrijf. Op deze manier 
kan de agrariër laten zien wat er nu 
in de stallen gebeurt en ontstaat er 
een beeld over het bedrijf. 
Het bankje kon er geplaatst worden 
mede dankzij sponsoring door Ra-
bobank Graafschap Midden. Ook bij 
de familie Horstink (een fruitteelt 
bedrijf) in Rha wordt binnenkort 
een dergelijk bankje geplaatst. LTO 
Noord hoopt dat het de eerste twee 
zijn in een lange reeks van locaties. 
Bedrijven die belangstelling hebben 
voor zo’n bankje met informatiebord, 
kunnen contact opnemen met LTO-
Noord.

LTO voorziet passanten van bedrijfsinformatie

Opening zitje met informatiebord

Velswijk - Donderdag 30 juni werd het eerste zitje met informatiebord 
van LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o. geopend bij het varkensfok-
bedrijf van de familie Beuzel in Velswijk. Bennie Jolink werd uitgeno-
digd om de officiële opening en onthulling te verrichten.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode in Steen-
deren vlogen op zaterdag 2 juli vanaf 
BREUIL LA VERT/CLERMONT (400 km). 
De duiven werden gelost om 7.30 uur bij 
een westzuidwesten wind kracht 2. De 
eerste duif, van Geert Kelderman, werd 
geklokt om 13.04 uur en maakte daarmee 
een snelheid van 1195 mpm. Uitslag: Kel-
derman G.H.H. (4/8) 1 2 3 9, Luesink Ria 
(6/9) 4 5 6 8 10 12, Dieks H. (1/4) 7, Wig-
gerink H. (1/20) 11. 

PV VORDEN 
De 80 duiven van PV Vorden vlogen op 
zaterdag 2 juli vanuit NANTEUIL LE HAU-
DOUIN. Ze werden gelost om 06.45 uur. 
Het was licht bewolkt met een noordwes-
ten wind kracht 2. Uitslag: Rick Wueste-
nenk 1 17, D.J. Gotink 2, Marc Tiemessen 
3 4 5 19, E. Bruinsma 6, T.J. Berentsen 7 
8 9 14 16 18 20, C. Bruinsma 10 13, H.J 
Stokkink 11, R. de Beus 12 15. 
Van PV Vorden was de uitslag van de 
vlucht op de 26ste juni vanuit BLOIS nog 
tegoed. De 84 duiven werden om 07.17 
uur gelost, bij een zuidzuidwestenwind 
kracht 2. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 6 
10 16 19, C. Bruinsma 2 3 5 7 13 20, A. 
Kappert 4 9, R. de Beus 8 18, Ashley Eykel-
kamp 11 14 17, Comb. J. Meijer&Zoon 12 
21, Marc Tiemessen 15. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 87 duiven van 10 deelnemers van 
Steeds Sneller werden op zaterdag 2 juli 

met noordwestenwind kracht 2 gelost
om 06.45 uur vanuit NANTEUIL LE HAU-
DOUIN. Uitslag: G. Kempers (6/16) 1 2 4 6
7 15, C. Te Stroet (1/6) 3, W. Jansen (4/9) 5
9 21 22, V.C.J. van Melis (1/15) 8, G. Duits-
hof (3/7) 10 13 16, Comb. Borneman (1/10)
11, J. Teunissen (3/5) 12 14 20, R. Koers
(2/7) 17 18, E. Koers (1/8) 19. 
Van Steeds Sneller was de uitslag van de
vlucht op 26 juni vanuit ORANGE nog te-
goed. Van 4 deelnemers werden om 07.00
uur 25 duiven gelost. Uitslag: J. Teunis-
sen (1/4) 1, A.H.J. Peters (2/6) 2 5, R. Koers
(4/10) 3 4 6 7. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 2 juli vlogen 211 duiven van 22
deelnemers vanuit NANTEUIL LE HAUD-
OUIN. De duiven van De Koerier werden
om 06.45 uur gelost. Uitslag: H.A. Kam-
perman (9/10) 1 2 7 8 9 11 12 31 41, G.J.
Wassink (7/12) 3 14 21 28 29 40 49, J.Th.
Reindsen (3/15) 4 13 20, R.T.J. van Aken
(3/10) 5 26 32, W. Meijerman (3/10) 6 17
43, A.H. Wassink (9/15) 10 18 24 25 34
35 42 44 47, G.J.W. Massen (2/10) 15 38,
Comb. Menkhorst (4/10) 16 27 37 51,
M.G.J. Burghout (1/10) 19, J.G. Poelman
(3/8) 22 23 46, S. Gemmink (1/10) 30, Fr.
Meijerman (4/10) 33 36 39 45, R. Jansen
(2/6) 48 50, Nick Chevalking (1/4) 52, E.
Weenk (1/6) 53. 
Van De Koerier was de uitslag van de
vlucht op de 26ste juni vanuit BLOIS nog
tegoed. De 28 duiven van 6 deelnemers
werden om 7.17 uur gelost. Uitslag: R.T.J.
van Aken 1, Comb. Menkhorst 2 5 6 7,
M.G.J. Burghout 3, P. van Londen 4.

Duivenberichten 2 juli 2011
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem vlogen zaterdag 2 juli van-
uit Breuil le Vert/Clermont en Nanteuil le Haudouin. Nog tegoed wa-
ren de uitslagen van 26 juni van Hengelo vanuit Orange en van Zelhem
en Vorden vanuit Blois.

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

Hondenschool 
“Klein Weetink” 
te Velswijk begint iedere maand 

met een nieuwe puppycursus.
Ap Peters 0314-641436.

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Ook dakreiniging

Bel 06-17862180

Hoekstra 

Onderhoudsbedrijf
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Dit was een groot succes! Het evene-
ment trekt jaarlijks vele bezoekers 
uit de regio en ver daar buiten. Tij-
dens deze dagen is er van alles te 
doen voor jong & Oud. Rad van For-
tuin, Oud Hollandse spelen, Kinderat-
tracties, Springkussen met als hoog-
tepunt de jaarlijkse grandioze verlo-
ting met mooie prijzen. De trekking 

zal plaats vinden op zondag middag
om ongeveer 17:00 uur. Wanneer
men iets heeft te verkopen zoals,
tweede hands kleding, hobby, siera-
den, bloemstukjes, ander creaties,
of heeft men de kast, het huis en de
zolder eens flink opgeruimd. Bel dan
snel! Men kan zich nog inschrijven
voor het huren van een marktkraam.
Informatie kan men aanvragen via
0313 - 473 128 of info@zwarteschaar.
nl. Maar zonder een bezoek aan deze
dagen kan het hele feest geen succes
worden en daarom nodigen ze ieder-
een van harte uit op 30 & 31 juli bij
Camping & Jachthaven Het Zwarte
Schaar, Eekstraat 19, 6984 AG Does-
burg.

Hobby- Rommelmarkt en 
Fancy Fair
Doesburg - Op 30 en 31 juli 2011 
staat de jaarlijkse Hobby- Rom-
melmarkt en Fancy Fair van Cam-
ping Het Zwarte Schaar weer op 
het programma. Vorig jaar is er 
besloten om de rommelmarkt uit 
te breiden met een hobby gedeel-
te. Dit om de bezoekers nog meer 
te kunnen bieden.

Het pand aan de Spalstraat dat vier 
jaar leeg stond, heeft een totale me-
tamorfose ondergaan. Van binnen is 
het volledig aangepakt en ook de bui-
tenkant heeft een grote opknapbeurt 
gekregen. De ramen zijn voorzien 
van glas-in-lood en er zijn luiken aan 
de ramen gekomen. 
De inrichting heeft een mooie uit-
straling gekregen in de sfeer van de 
jaren vijftig. Het geheel komt over 
als een grote gezellige ouderwetse 
huiskamer en is sfeervol ingericht. 
Bij de ingang is een tochtsluis en de 
grote klapdeuren met decoratieve 
glasraampjes geven toegang tot het 
eetgedeelte. Het plafond is van hout 
met balken en kraalschrootjes en 
in een bruine kleur geschilderd. De 
vloer is bedekt met oude figuurtegels 
en eikenhout. De wanden zijn gedeel-
telijk behangen en passen bij het in-
terieur. De verlichting is eveneens in 

dezelfde stijl gehouden en straalt een 
warme sfeer uit. Het hele interieur 
wordt opgevrolijkt met oude spulle-
tjes en accessoires uit grootmoeders 
tijd. Een grote gezellige tapkast en 
een oude schouw, compleet met een 
sierlijke potkachel maakt de inrich-
ting helemaal af. Voor de gasten is er 
veel ruimte om plaats te nemen aan 
de houten tafels en stoelen. Er zijn 
gezellige plekjes gecreëerd, met ver-
schillende hoogteniveaus. 
Achter is de toiletgroep inclusief een 
invalidentoilet. De keuken is hele-
maal nieuw en voldoet aan de eisen 
van deze tijd. Eigenaar Harrie Wae-
nink, mede-vennoot Rudy Jansen, 
chef-kok Jan Peter van Burk, gast-
vrouw Lisanne Smeenk en het team 
kregen veel complimenten en felici-
taties van de bezoekers. 

De kleine- en grote kaart ziet er bij 

eetcafé ’t Hoekje uitnodigend uit. De 
kleine kaart heeft onder meer diverse 
belegde stokbroodjes, diverse uitsmij-
ters en omeletten. Verschillende pla-
te-gerechten als schnitzel, biefstuk, 
gebakken zalm, maaltijdsalades, di-
verse soepen, warme gerechten en 
diverse soorten pannenkoeken. De 
grote kaart heeft een keur aan gerech-
ten. Deze gerechten worden op de 
kaart aangeduid met Hengelose stra-
ten, namen, gebouwen, buurtschap-
pen en dergelijke. Op de grote kaart 
staan onder meer diverse voorgerech-
ten, soepen, vegetarische gerechten, 
vlees- en visgerechten, kindermenu’s 
en nagerechten. De wijnkaart bevat 
onder meer streekgebonden wijnen 
en verder algemene wijnsoorten uit 
diverse Europese landen. 

Eetcafé ’t Hoekje is gevestigd aan de 
Spalstraat 1 in Hengelo Gld. Tel.: 0575-
461478. E-mail: info@zwaanhoekje.
nl Website: www.zwaanhoekje.nl De 
openingstijden zijn: woensdag tot en 
met zondag van 11.30 – 22.00 uur. 
Maandag en dinsdag gesloten.

“Het heeft een mooie uitstraling”

Eetcafé ‘t Hoekje geopend

Hengelo - Na een verbouwing van vele maanden is op 5 juli het eetcafé 
’t Hoekje in Hengelo geopend. De officiële opening werd gedaan door 
mevrouw Rutten - Van de Weer die met een sleutel de deur van het 
eetcafé opende.

De inrichting is sfeervol.

“Ik beloof NIX” zo klonken de woorden van bandleider en 
drummer ‘Plakkie’ door stamcafé ‘Toontje’ bij het eerste 
optreden in 2009. Plakkie is inmiddels gepromoveerd tot 
manager en artiest ‘special effects’. Zanger en slaggitarist 
Nick legt tegenwoordig samen met bassist Maarten en 
drummer/zanger Jerry het muzikale fundament van de 
huidige Rock `n Roll machine, waarop lead-gitaar Erjan 
zijn solo’s en riffs ten gehore brengt. 
De huidige formatie heeft een repertoire opgebouwd met 
ludieke acts, waarbij eerdergenoemde Plakkie een belang-
rijke rol speelt met vuurwerk, wind- en rookkanonnen, 
bosmaaiers. Met rock `n roll medleys en meerdere eigen 
nummers, aangevuld met covers voorzien van eigen tekst 
en natuurlijk de originele covers is een optreden vol spek-
takel gegarandeerd. De verrichtingen van deze Holtense 
band zijn te volgen hun website www.nixholten.nl. Je 
kunt zelfs lid kunt worden van de NIX fanclub, waardoor 
je via een nieuwsbrief altijd op de hoogte wordt gehouden 
van de actuele gebeurtenissen en belevingen van de band. 
Onlangs werd in de eigen oefenruimte in Loo-Bathmen 
een cd met een viertal eigen nummers opgenomen, U 
kunt wekelijks de uitzendingen van live@ideaal.org in 
‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal en de livestream 
website Radio Ideaal.

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

NIX bij LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdagavond 20 juli komt de band ‘NIX’ 
tussen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ 
in Zelhem wordt uitgezonden.

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

Vóór de pauze treedt solo op Arjan 
Verschuur - dit jaar winnaar van 
het kleinkunstfestival Utrecht. Met 
zijn twee gitaren zal hij de gevoelig-
ste Nederlandstalige liedjes brengen 
over leven en liefde, over angsten en 
dromen. Het wordt een opmaat naar 
zijn avondvullende optreden op 24 
augustus, wanneer hij zijn program-
ma ‘Spiegel’ brengt. 
Na de pauze barst de geweldige jazz 
van Oscar Peterson los, vertolkt door   

Trio Hans Kwakkernaat  mét 
Florian Hoefnagels op drums. Deze
vier rasmuzikanten speelden dit jaar
al voor een stampvolle zaal in het
vernieuwde theater vóór de Nieuwe
Start en zijn sowieso oude bekenden
in de Lindesche Molen. 

Van de beide optredens is een video-
impressie te zien en/of te horen op de
webstek www.theateronderdemolen.
nl. Het zijn sterke tegenpolen met
één bindende factor: liefde voor de
muziek. Het Theater onder de Mo-
len bevindt zich aan de Lindeseweg
29 in het buurtschap Linde bij Vor-
den. Reserveren kan via de webstek
of telefonisch 0575 555783. De voor-
stelling begint om 15:00 h. En na de
voorstelling kan men gezellig met de
artiesten napraten.

Tegenpolen in Linde
Vorden - Elke derde zondag van 
de maand is in Theater onder de 
Molen in Linde/Vorden een voor-
stelling. Zondagmiddag 17 juli is 
het alweer de vierde keer sinds de 
Nieuwe Start in maart. Twee mu-
zikale tegenpolen gaan daar een 
voorstelling neerzetten.

Vorden. Woensdag 13 juli staat er in 
het zwembad in Vorden de ‘Expedi-
tie In de Dennen ‘ op het program-
ma. Die dag organiseert het badper-
soneel tussen 10.00 en 18.00 uur in 
en rond het zwembad een heleboel 
spectaculaire activiteiten. Zo kunnen 
de kinderen hun hartje ophalen op 

de stormbaan, broodbakken, hutten
bouwen. Er is een super tokkelbaan,
de jeugd kan over het water klim-
men of geblindeerd van de glijbaan
gaan. Rondom het bad is een span-
nend touwparcours uitgezet, kortom
de jeugd hoeft zich die dag geen mo-
ment te vervelen.

Expeditie In de Dennen 
met veel activiteiten

 Stichting Commissie Oost Europa
 Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

 Banknummer: Rabo 3274.52.714

Inzameling kleding, textiel en schoenen door de COEH 

Het afleveringsadres en de opslag is per 1 juli 2011 gewijzigd en het nieuwe 
adres is: 

- fam. Hiddink aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. - 

Vanaf 4 juli 2011 (de 1e maandag van de maand) wordt er ingezameld op het 
adres Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. Het voorgaande afleveringpunt a/d Rege-
linkstraat is hiermede vervallen. Inzameling blijft op de 1e en de 3e maandag 
van de maand, uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.

De doelstelling is ongewijzigd en sorteren is weer mogelijk, mede doordat de gemeente 

Bronckhorst een royale opslagruimte beschikbaar stelt en wij hier dankbaar gebruik 

van maken. 

Voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding beperkt gesorteerd en ingepakt. Vanuit 

Roemenië is gevraagd om dekens en dekbedden, winterkleding en schoenen, dekbedhoe-

zen en lakens. De resterende kleding wordt zoals voorheen o.a. aan “Reshare” verkocht. 

Deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in ontwikkelingslanden.

De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt voor financiële ondersteuning van 

onze projecten, o.a. de gaarkeuken in Toplita en het thuiszorg-project in Ocna Mures 

in Roemenië.

Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen, dekens te 
brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoenen alleen in 
plastic zakken aan te leveren. Verder zijn ook de bekende knuffels voor de 
kinderen welkom en natuurlijk ook goederen van medische aard zoals conti-
nentiemateriaal en verbandmiddelen e.d

Voorzitter:  Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld., tel. 460404

Secretaris:  Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, te Zelhem, tel. (0314) - 641896

Penningmeester:  Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE  Hengelo Gld., tel. 462766

Lid:  Roald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA  Hengelo Gld., tel. 460286

Lid:  Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL  Ruurlo, tel. 0573-461664 

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM  Hengelo Gld., tel. 463241

Voor nadere informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf even 

contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 2238.
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BanenContact

www.webpaper.nl

Sensire in Bronckhorst zoekt 
Verpleegkundigen en Verzorgende IG

 is onderdeel van Sensire. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

 

Sensire wijkzorg
Solliciteren? Ga naar www.sensire.nl of 

neem contact op met Ria Teunissen: 

06 13 04 49 19. 

Vijf redenen om bij Sensire te werken:
1.  Je hebt de tijd om je klant persoon-

lijk te leren kennen, in zijn eigen 
 omgeving.

2.  Je werkt op eigen kracht, met alle 
ondersteuning die je nodig hebt.

3.  Sensire heeft aandacht voor een 
goede balans tussen werk en privé.

4.  Je maakt gebruik van vernieuwende 
 technieken, zodat je meer tijd hebt 

om dátgene te doen waarvoor jij de 
zorg in ging.

5.  Je krijgt alle ruimte om jezelf te 
ontwikkelen.

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

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

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

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

OPRUIMING
elk 2e artikel 

GRATIS!

m.u.v. nieuwe en basis collectie

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

open: ma t/m vr: 8.30–12.00 & 13.00–17.30 / za: 8.30–13.00 uur

  NU 15% 
       KORTING OP

       SIGMA LAKVERVEN

Wegens vakantie zijn wij gesloten vanaf 
maandag 25 juli t/m zaterdag 6 augustus.

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten

Varsselseweg 20 in Hengelo (Gld.)
tel. 0575-462892 / mobiel: 06-53362300

web: www.deheesterhof.nl / e-mail: info@deheesterhof.nl

Gewijzigde openingstijden: juli en augustus

openingstijden tuincentrum: 
ma./di./do.: gesloten 
wo./vr.:13.00u – 17.00u za.: 10.00u – 16.00u

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

www.eefjansen.nl

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

Consult op afspraak Lid van Cellcare Health Group

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

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar
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Er is veel Ierse muziek. De Show-
groep Ierse Dans onder leiding van 
Sean Kilkenny, europees kampioen 
Ierse dans, zal ervoor zorgen dat de 
bezoekers niet stil blijven zitten. 
Vocaliste Nathaly Masclé brengt een 

zeer gevarieerd programma samen 
met vibrafonist/slagwerker Frits Lan-
desbergen. Nicole Philomena en Flor 
d’Luna staan erom bekend dat zij 
mensen in vervoering brengen met 
hun fado’s. Het jazzorkest Euphonia 

Novelty, echte Cubaanse muziek van 
Estudiantina, Dolf Moed van De Thea-
terfiets met  een kinderprogramma… 
Totaal zijn er 14 verschillende bands 
en orkesten die zich laten horen op 
30 juli. 

Het complete programma staat op 
www.kasteltuinfestivalruurlo.nl. Tot 
23 juli kosten de kaarten in de voor-
verkoop. Daarna zijn ze  duurder.

Kasteeltuinfestival Ruurlo

Plakken voor het 
KasteelTuinFestival

Ruurlo - Het zijn geen kunstschilders die trots zijn op hun werk. Het 
zijn drie vrijwilligers van de KunstKring Ruurlo die reuze grote pos-
ters opplakken die uw aandacht vragen voor het 16e KasteelTuinFes-
tival Ruurlo op zaterdag 30 juli. Het wordt weer een afwisselend pro-
gramma met veel temperament en passie.

Wat is: A. Basse.
 B. Achtermekare.
 C. Aevenolders (MV).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De video is gecreëerd in samenwer-
king met fotograaf Marc Deurloo en 
voorzien van een soundtrack door 
Krause & Jeroen Joosten. De video is 
te zien via www.antoinepeters.com 
en de expositie is van 1 - 16 juli te be-
zichtigen bij Droog. 
In een volle Droog en met een ABSO-
LUT Vodka in zijn hand legt Antoine 
Peters uit: “Voor GET DIZZY! heb ik 
wederom het experiment naar alter-
natieve presentatie wijzen opgezocht. 
En in plaats van zomaar een video te 
maken, wilde ik ditmaal beeld, mu-
ziek en kleding daadwerkelijk met 
elkaar samensmelten tot één sprook-
jesachtige wereld en één verhaal.” De 
video start met een jonge vrouw in 
een polkadot T-dress. Ze begint te tol-
len en de stippen worden ‘uitgerekt’ 

door de snelheid. De daarop volgende
outfits raken meer en meer ‘gedraaid’
en ‘in de war’ in detail, print, patroon
en silhouette. Zo ook de schoenen, in
samenwerking met Jelske Peterson.
De afsluitende jurken lijken zelfs
buiten de realiteit te stappen met als
climax een 5 meter lange spiraaljurk.
De video en collectie zijn te zien van
1 - 17 juli bij Droog, Staalstraat 7b
te Amsterdam. Open Di-Zat: 11.00 -
18.00 Zon: 12.00 - 17.00 De expo is
onderdeel van Salon/2. www.salon1.
org De video is te bekijken via www.
antoinepeters.com

OVER ANTOINE PETERS
Peters’ werk staat bekend om zijn con-
ceptuele, gelaagde en innovatieve stijl
die wordt geloofd om het optimisme,
de speelsheid en vernieuwende vorm
van elegantie. Serieuze zaken worden
op luchtige wijze gebracht, waardoor
er een nieuw onbevooroordeeld per-
spectief ontstaat. Een luchtigheid die
hij brengt door middel van concept, 
maar ook letterlijk in de kleding zelf.
ANTOINE PETERS onderscheidt zich
middels ‘one size fits all elegantie’.
Het beste uit beide werelden gecom-
bineerd: van ‘casual’ tot ‘sophisticati-
on’. ANTOINE PETERS staat voor een
glimlach. www.antoinepeters.com

Antoine Peters draait door
Amsterdam - Antoine Peters’ nieu-
we collectie getiteld ‘GET DIZZY!’ 
is gelanceerd middels een korte 
stop-motion video en installatie 
by Droog. Geïnspireerd op het 
geestelijk en fysiek duizelig wor-
den - door een steeds harder voor-
trazende wereld of het maken 
van een spontane koprol - raken 
kleding, draagster, werkelijkheid 
en fantasie in elkaar verstrengeld 
en smelten zelfs samen.

Ook dit jaar waren de oude tot zeer 
oude bromfietsen weer in optimale 
conditie gebracht om de tocht van 85 

KM. Probleemloos uit te rijden. Is er 
iemand met een oldtimer bromfiets 
en wil je ook meerijden de volgende 

keer, of is er iemand die nog in het be-
zit is van iets wat met een oude brom-
fietsen te maken heeft, B.V Helm le-
ren jas of onderdelen waar toch niets 
meer meegedaan word neem dan 
even contact op met w.wiegerink@
chello.nl

Toerclub Oldtimer Bromfietsen

Opnieuw geslaagde toerrit

Hengelo -T.O.B heeft zaterdag 2 juli alweer voor het 11 e jaar op rij een 
zeer geslaagde toerrit gehouden. Het aantal deelnemers is inmiddels 
al opgelopen tot ca. 30 personen.

De ‘Wilde Tuin’ beidt wandelingen 
langs vijvers en beek, onder hoge 
bomen en door de 75 meter kronke-

lende berceau. Een onwaarschijnlijk 
hoog fontein glinstert in de zomerse 
sfeer. In de 16ha tuinen zijn eeuwou-
de doorzichten tot de ongeschonden 
coulisse landschap van de Achter-
hoek. Er is her en der een bankje in 
de schaduw. Op de open dagen wor-
den lichte maaltijden geserveerd. Pu-
blicaties over de Wiersse, waaronder 
Romke van de Kaa’s ‘De Wiersse, Be-
schrijving van de tuinen’ zijn te koop. 
Parkeren gratis. Honden worden niet 
toegelaten; in de schaduw parkeren 
is altijd mogelijk. NS station Ruurlo 

5 km lopen (via de landelijke Wiers-
seweg). RONDLEIDINGEN (reserveren 
niet nodig) vinden tot eind septem-
ber plaats op de 1ste zaterdag van de 
maand, alsmede elke donderdag van 
de week. 

Voor een afspraak voor een speciale 
rondleiding (evt. met lunch of thee) 
in geval bezoekers met een groep wil-
len komen: Tel: 0573 451409, E-mail: 
wiersse@xs4all.nl, www.dewiersse.nl

Zomeropening van de  tuinen de Wiersse
Vorden - Zondag 17 en 24 Juli en 
maandag 25 Juli, ingang aange-
geven bij km 16,7 aan de N319 
tussen Vorden en Ruurlo. Alle 
kleuren zijn te vinden in de bij-
na verborgen ‘Lage Tuin’ van de 
Wiersse. Hier ervaart de bezoeker 
de rijke verwevenheid van plan-
ten, struiken, bollen en klimmers 
als een avontuur.

De opleidingen zitten in de omgeving 
van Doetinchen. Terborg, Vorden, 
Zutphen, Winterswijk, Bredevoort, 
Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen. 
Niet iedereen hoeft de volle cursus  
doorlopen, zegt mevrouw Rots. ‘Men-
sen kunnen zelf beslissen hoe lang ze 
willen meedoen. Iemand heeft al wat 
voorkennis en stapt op een hoger ni-
veau in, de één leert wat sneller dan 
de ander en het gaat er ook om wat 
iemand met de taalkennis wil doen. 
De cursus is in elk geval zo op de deel-
nemers toegesneden, dat iedereen 
het jaar door  kan aansluiten en kan 
doorgroeien.’  
De Bredevoortse was voorheen wis-
kundelerares, maar ze studeerde ook 
Engels. Ze zette haar eigen cursus-
methode ‘Stap in’ op, compleet met 
een zelf ingesproken cd om thuis 
af te luisteren. De cursus behandelt 
het Engels in woord en in geschrift. 
Het doel is behalve lees- en schrijf-
vaardigheid, het goed Engels kunnen 

spreken. Daarom wordt bij  de wat
meer gevorderden in de lessen En-
gels gesproken. Daarbij luisteren de
deelnemers kritisch naar elkaar en
vullen elkaar aan. Door te luisteren
naar de behoefte van de deelnemers
hoort Mevr. Rots om zich heen, “Hoe
kunnen we ons hanteren/redden
in de praktijk. Een woordenschat
is belangrijk, maar hoe kunnen we
die woorden in zinsverband begrij-
pen en toepassen in de praktijk. In
antwoord daarop heeft  Mevr.Rots
een boek in elkaar gezet “praktische
toepassingen”  b.v How to take care
in different situations. Het boek is
klaar en is zijn ronde begonnen:Het
is ook indien wenselijk, zelfstandig
te gebruiken. Ik heb dit boek in moe-
lijkheidsgraad  laten meelopen met
mijn eerder geschreven boeken  “En-
gels voor volwassenen”. “stap in” Zo
is het niet nodig de zinnen  uit het
hoofd te leren, wat niet veel waard
is, maar kunnen ze zelf de woorden
in zinsverband weergeven en begrij-
pen. Aldus Mevr. Rots. In Ruurlo be-
gint een gespreksgroep en in Doetin-
chem een beginnersgroep. De andere
groepen blijven. Informatie over de
cursussen geeft mevrouw Rots via te-
lefoon 0543-451476 e-mail treesrots-
beusink@gmail.com

Engels voor volwassenen
Bredevoort - De ex-lerares Trees 
Rots-Beusink geeft de cursussen 
Engels voor volwassenen. Omdat 
het voor iedereen steeds belang-
rijker wordt de wereldtaal te ken-
nen, vanwege de Europese een-
wording en omdat de maatschap-
pij steeds mondialer wordt.

In de tuin van de Familie Elsman is 
een ruim assortiment aan Fuchsia’s 
te zien. Met een collectie van ruim 
900 soorten, waarvan vele al volop 

in bloei zijn. De opentuinen trekken
elk jaar weer vele mensen vanuit alle
windstreken. Voor de mensen die
aankomend weekend niet kunnen
word de tuin ook nog opengesteld op
de 12-13-14 augustus. 
Het adres is Baron v/d Heydenlaan 24.
Voor meer informatie kan men ook
kijken op het internet: http://home.
wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsiatuin open
Wichmond - In weekend van 16-
17-18 juli is bij de familie Elsman 
de tuin weer open voor liefheb-
bers van fuchsia’s. Dit is de twee-
de keer dat de tuin dit jaar word 
open gesteld voor bezichtiging.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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ZATERDAG 2 JULI, KINDERMID-
DAG
Om 14.00 uur mochten alle kinderen 
hun ballon oplaten en daarna kon-
den de spelen beginnen. We hadden 
weer voor prachtige spelletjes weten 
te zorgen en natuurlijk ontbrak de 
Titanic lucht en of springkussen ook 
deze keer niet.Voor alle kinderen was 
er een spelletjes kaart en kregen ze 
een snoepzakje.
Uitslag kinderspelletjes:
0 - 5 jaar 1e Noor Hissink
6 - 8 jaar 1e Rik Theunissen

9 - 11 jaar 1e Julia Harmsen
12 en ouder 1e Hugo Lubbers
En de rest van alle kinderen die mee 
hebben gedaan aan de spelletjes kre-
gen een leuk aandenken.
Na de spelletjes was er de playback-
show. Maarliefst 10 groepen hadden 
zich aangemeld. Het was voor de jury 
een moeilijke taak om een winnaar 
aan te wijzen, na lang wikken en we-
gen wonnen Marieke, Noortje, Hugo 
en Christiaan met nummer mama 
mia van Abba. Omdat het toch best 
knap is, en sommige misschien een 

beetje planken 
koorts hebben, of om voor een volle 
tent mee te doen en er volgend jaar 
weer een prachtige playbackshow 
te krijgen had het bestuur voor alle 
deelnemers een prachtige cadeau. 

ZATERDAGAVOND
Om 19.45 uur was er het vogelschie-
ten voor de heren en dames, het 
jeugdvogelschieten en vogelknuppe-
len. Het eerste schot werd gelost door 
Dhr Baars, daarna mocht onze ko-
ning van 2010, Renee Berendsen het 
2e schot lossen. Daarna konden de 
schutters zich uitleven op de vogel. 
Naar 29 jaar zagen, schaven, schuren 
en spijkeren is het Gerrit Pelgrom die 
naar 182 schoten de vogel met een 
mooi schot van zijn stok wist neer te 
halen. Gerrit koos zijn vrouw Mien-

tje als koningin. Wat waren Gerrit en 
Mientje trots dat ze koning en konin-
gin waren van de Noabers. Van harte 
gefeliciteerd met koningschap. Bij 
het jeugdvogelschieten was het ook 
een spannende strijd. Na een prach-
tig schot viel de vogel van zijn stokje, 
de dader was dit jaar Gerben Abbink 
Gerben Abbink werd de trotse jeugd-
koning van de Noabers. Bij het vo-
gelknuppelen was het ook een span-
nende strijd. Met een prachtige worp 
sloeg Ilse Vriezen de vogel eraf.

De volgende prijs winnaars werden 
bekend gemaakt:
Vogelschieten: L Vleugel Wouter 
Sloot
R Vleugel Herbert Barink (na verlo-
ting) 

Kop Jan Bosch
Staart Renzo Meulenbeek
Romp Gerrit Pelgrom

Jeugdschieten: Gerben Abbink

Vogelknuppelen: L Vleugel Reini
Theunissen
R Vleugel Marieke Theunissen (na
verloting)
Kop Betsie Groot Roessink
Staart Ida Wechgelaar
Romp Ilse Vriezen 
 
Hierna barstte het feest in de feest-
tent los onderleiding van Zie Zoo.
Het feest gedruis ging door tot in de
kleine uurtjes.

Daverend buurtfeest bij de Noabers

Hengelo - Buurtvereniging de Noabers uit Hengelo heeft weer een da-
verend buurtfeest achter zich liggen. Op vrijdag 1 Juli hadden we een 
straatmuzikant weten te regelen, nou ik jullie vertellen dat hij prach-
tige stukken zong. Deze man had een gitaar en een mondharmonica 
bij zich en uit zijn mond kwam prachtig geluid. De combinatie van dit 
allen te samen deed ervoor zorgen dat het een geweldige avond werd.

Gery Groot Zwaaftink nam het 
stokje over en bracht op zijn beken-
de wijze twee prachtige verhalen en 
zijn lied over het water. Het publiek 
hing aan zijn lippen. Na de pauze na-
men Josée van der Staak, als Serra 
zeemeermin, en Menno Kalmann, 
piano en gitaar, het publiek mee in 
Zeespiegel, een bespiegeling van de 
zee. Een prachtig poëtisch verhaal 
van Menno over leven, dood en liefde, 
de liefde voor de zee, afgewisseld met 

liederen met liedteksten van Mariet 
Lems en op muziek gezet door Josée 
en Menno. De artiesten mochten na 
afloop van deze muzikale en poëti-
sche avond een staande ovatie in ont-
vangst nemen. 
 
Woensdag 13 juli draait de carrousel 
verder. 
Rita Boshart uit Vorden maakt voor 
de pauze een keuze uit haar pro-
gramma Rita zingt... Een programma 

met een beetje humor, een serieuze 
ondertoon en prachtige ballades en 
liederen. Aansluitend zal Josée van 
der Staak een keuze maken uit haar 
musical en Engelstalig repertoire. Na 
de pauze zingt Rita met Wendy Ad-
dink, eveneens uit Vorden, enkele 
duetten, waarna Wendy solo het pro-
gramma vol zal maken met een keu-
ze uit haar repertoire Wereldvrou-
wen. Een afwisselend geheel in het 
Theater onder de Molen, Lindeseweg 
29, 7251NJ Linde/Vorden. Reserveren 
kan via www.theaterondermolen.nl 
of telefonisch 0575 555783. De voor-
stelling begint om 20.00 uur.

Eerste voorstelling Zomercarroussel

Vorden - Vorige week woensdag was het Arjan Verschuur - volbloed 
Nederlandstalig liedjeszanger en winnaar van het kleinkunstfestival 
2011 in Utrecht - die in Theater onder de Molen te Linde de zomercar-
rousel in werking zette. Met zijn prachtige eigen teksten en muziek 
raakte hij de gevoelige snaar van het publiek.

Rita Boshart en Wendy Addink

Op zaterdag 23 juli. ‘s Morgens 
kunnen de fietsers starten bij: Par-
tycentrum Langeler, Spalstraat 5, 
7255 AA in Hengelo Gld. en bij Ca-
fé-Restaurant Herfkens, Zutphen 
Emmerikseweg 64, 7223 DJ Baak. 
De bedrijven zijn te bezichtigen 

tot 16.00 uur. Voor deelname 
wordt een vrije gift gevraagd. On-
derweg kunt u o.a. kijken bij de 
brandweerkazerne, een gemengd 
bedrijf, een loonbedrijf, tevens 
pannenkoekenhuis met muziek, 
dans en allerlei handvaardighe-
den en een vleesboerderij. 

De route is ongeveer 35 km. De 
open dag “Fiets de Boer op” wordt 
georganiseerd door de Agrarische 
Contactgroep Hengelo.Voor meer 
informatie over de route: Boukje 
Midden, tel. 0575-464638

25e  Fiets “De Boer op”
Hengelo - Fietsen over paden 
waarvan u het bestaan niet 
wist en tussendoor een kijkje 
nemen bij zowel agrarische 
als ook bij andere bedrijven. 
Dat kan allemaal tijdens de 
jaarlijkse zomer fietstocht in 
Hengelo (Gld.)

Je kunt, bij voldoende deelname, eind 
september bij het Rode Kruis afdeling 
Bronckhorst een EHBO-cursus vol-
gen. De lessen worden gegeven door 
bevoegde instructeurs van het Oranje 
en Rode Kruis. Het examen wordt af-
genomen door een arts en een kader-
instructeur. 
De nadruk bij het examen ligt op de 
praktijk zodat de geslaagden weten 
hoe ze in praktische situaties moeten 

handelen.
De lessen worden op de woensdag-
avond gegeven in Zelhem. De totale
cursus bestaat uit 14 opleidingslessen
en een examenavond. De kosten be-
dragen € 175,--, incl. lesboek, oefen-
materiaal en examen. Veel ziektekos-
tenverzekeraars vergoeden de cursus
geheel of gedeeltelijk.
Voor nadere informatie en opgave
kun je contact op nemen met dhr.
Th. Radstaat, tel. 0314-623130 of
dhr. W. Weijers, tel. 0314-631034 (na
19.00 uur)
Het Rode Kruis Afd. Bronckhorst
zoekt daarnaast vrijwilligers die de
hulpverleningsgroepen in Zelhem
en Halle daadwerkelijk willen ko-
men versterken. Mensen, die in het
bezit zijn van een EHBO-diploma en
bij evenementen een hulpverlenings-
dienst mee willen lopen, kunnen con-
tact opnemen met bovenstaande le-
den van het Nederlandse Rode Kruis,
Afdeling Bronckhorst.

Rode Kruis zoekt nieuwe 
EHBO-ers
Zelhem - Iedereen wil zelf graag 
geholpen worden als er een nood-
situatie is. Maar dan moeten er 
wel mensen zijn, die daarop voor-
bereid zijn en willen en kunnen 
helpen. Door het volgen van een 
EHBO-cursus kun je je voorberei-
den om anderen, die hulp nodig 
hebben, te helpen. Waar en hoe 
je dan gaat helpen, bepaal je zelf, 
want er is op vele plaatsen hulp 
nodig. Thuis, op het werk, op het 
sportterrein, gewoon in de straat 
of bij evenementen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Zijn jarenlange ervaring als zijspan-
crosser kan Bart goed gebruiken voor 
de begeleiding voor jonge crossers. 

Zij komen uit heel Nederland en ook 
komen er enkelen uit Duitsland en 
België. Uit de regio komen er onder 

meer teams uit Zelhem, Halle, Wehl 
en Steenderen. Er zijn nu achttien 
teams in de leeftijd van zes tot zes-
tien jaar ondergebracht bij Kids and 
Sidecars, die drie jaar geleden is op-
gericht. Notten doet de begeleiding 
van de jeugd niet alleen. Hij krijgt 
steun van Wilfred van Werven uit 
Oldebroek en de tweelingbroers Wil-
jan en Jacky Janssen uit Wychen. Ook 

bestuurslid van Kids and Sidecars, 
Philip Magnin uit Halle is begeleider. 
“Allen hebben hun sporen verdiend 
in de motorcross en hebben veel er-
varing”, weet Notten.
Al voor de oprichting van Kids and 
Sidecars, drie jaar geleden, was Bart 
Notten zelf al bezig met begeleiding 
van jeugdige crossers. “Dat begon met 
buurjongen Koen Hermans, toen drie 
jaar en nu inmiddels veertien jaar 
en rijdt in de klasse MON-Nationaal. 
Koen heeft als bakkenist Roy Bijenhof 
(13) die ook uit Hengelo komt”, zegt 
Notten. Elf jaar geleden was dit initi-
atief de aanzet. Tijdens trainingswed-
strijden in Halle kreeg de aanpak van 
Notten landelijke bekendheid. Het 
aantal teams nam steeds meer toe en 
groeide uit naar zeven. Daarna, drie 
jaar later, werd de Stichting Kids and 
Sidecars opgericht waar nu achttien 
teams zijn ondergebracht. “Het is 
heel leuk om te zien hoe Koen en Roy 
zich ontwikkelen en dat je daar zelf 
ook begeleiding aan hebt gegeven”, 
zegt Bart. “Het duo is goed bezig en 
pakt al de nodige prijzen. Ik was veer-
tig jaar geleden Europees kampioen . 
Het doet me goed dat na al die jaren 
eindelijk weer talent aanwezig is die 
kan doorbreken. Het heeft dan wel 
lang geduurd, maar nu begint het 
mede door de jeugdbegeleiding toch 
van de grond te komen”. 

Volgens Notten is het grootste pro-
bleem de aanwas. “Eigenlijk zouden 
we toch moeten doorgroeien naar 
een volwaardige crossklasse. Ik weet 
wel dat zijspancross een lastige sport 
is. Ook de ouders moeten er echt wat 
inzien en er moet zelf veel gesleuteld 
worden. En”, gaat Notten verder, 
“je moet altijd met z’n tweeën zijn 
als je wilt gaan crossen”. Een ander 
probleem binnen de jeugdzijspan-
cross is het leeftijdverschil. Het leef-
tijdverschil en verschil in motorblok 
zorgt ook voor veel snelheidverschil. 

“Daarom hebben we het zelf onder-
verdeeld in drie klassen en maken
we een apart klassement op. Het zou
mooi zijn als we in al die klassen wat
aanwas krijgen, dan wordt de onder-
linge strijd leuker. De zijspancross
en al deze enthousiaste jeugdrijders
verdienen het”, zegt Bart Notten en-
thousiast. 

In het buitenland is men heel enthou-
siast over de opzet en werkwijze van
Kids and Sidecars. Notten: “We krij-
gen heel veel complimenten. Alleen
de financiële middelen, die kunnen
altijd beter. Wij zijn tevreden met de
sponsoren die we nu hebben. Zij doen
heel veel voor de jeugdige crossers,
maar ik hoop dat ook andere spon-
soren zich melden, want dan kunnen
we nog meer activiteiten opzetten
voor de jeugdteams”, zegt Notten.
“Want wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Het crossen kost heel veel
geld. We zijn blij met elke vorm van
financiële ondersteuning”. 

Het hele jaar door worden er wedstrij-
den gehouden in Nederland, maar
ook onder meer in Denemarken, Bel-
gië en Duitsland. Als afsluiting van
het seizoen is de jaarlijkse Opstapdag
in de Veldhoek die dit jaar gehouden
wordt op 12 november. Bart Notten
is als voorzitter van Kids and Sidecars
er erg druk mee. Zelf was hij 33 jaar
zijspancrosser en nu al weer tien jaar
bezig met begeleiding van jeugdige
zijspancrossers. “Het is bijna een le-
venswerk geworden. Maar ik doe het
nog heel graag”, zegt hij met pretoog-
jes. Voor meer informatie over Stich-
ting Kids and Sidecars kunt u contact
opnemen met Bart Notten. Tel.: 06-
11154087. E-mail: a.notten@hetnet.
nl Website: www.kidsandsidecar.nl

Stichting Kids and Sidecars

Bart Notten animator jeugdzijspancross

Hengelo - Als je met Bart Notten (65) praat over zijspanmotorcross 
is hij niet meer te stoppen. In 1971 werd Notten als bakkenist van 
rijder Rikus Lubbers uit Lochem Europees kampioen. Notten uit het 
Gelderse Hengelo, bleef ook na zijn actieve carrière betrokken bij de 
zijspancross. Sinds enkele jaren is hij de grote animator van de Kids 
and Sidecars, een stichting die de jeugdzijspancross promoot.

Bart Notten: “Begeleiding van jeugdige zijspancrossers begint succes op te leveren”.

De cursisten die bij Atelier ZeppGer-
ritsen lessen volgen, lieten hun wer-
ken met trots zien. Zowel de beeld-
houwers als schilders en tekenaars 
hadden hun werken geëxposeerd. Het 
gaf een gevarieerd beeld aan materia-
len en stijlen te zien. De cursisten wa-
ren aanwezig om belangstellenden te 
woord te staan. Zo vertelde een van 
de beeldhouwcursisten dat de vorm 
van een steen bepaalt wat het wordt. 

Een ander maakte een soort zelfpor-
tret. Aan het einde van de twee suc-
cesvolle expositiedagen, waar veel 
belangstellenden langskwamen om 
de werken te bekijken, zaten zij al-
len op het terras. Met een drankje en 
een hapje namen ze afscheid van el-
kaar en van hun kunstenaars, Frans 
Gerritsen, Simone Drenth en Ine de 
Laak. 
Frans Gerritsen geeft lessen beeld-

houwen. Zijn nieuwe seizoen start in 
week 34, dit is 23, 24, 25 en 26 au-
gustus. De teken-, schilder- en boet-
seerlessen van Simone Drenth en de 
lessen Tekenen & Schilderen van Ine 
de Laak beginnen half september. Er 
zijn voor het nieuwe seizoen, voor 
zowel beginners als gevorderden nog 
plaatsen vrij. 
Voor meer informatie en aanmelden, 
bel Frans Gerritsen, telefoon (0313) 
472601. ZeppGerritsen, Rijksweg 25, 
6996 AA Drempt, e-mail fransger-
ritsen@zeppgerritsen.nl. Meer infor-
matie staat op de site www.zeppger-
ritsen.nl.

Einde seizoen ZeppGerritsen

Expositie cursisten

Drempt - Het weekend van 9 en 10 juli exposeerden cursisten van Ate-
lier ZeppGerritsen in Drempt hun werken als afsluiting van het sei-
zoen. Tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken konden in het 
atelier en in de tuin worden bekeken.

Het beeldhouwatelier met enkele werken van cursisten.

Aalt Westerman uit Nieuw-Leusden 
zingt over ‘Ik hoal van....’ De The 
Spitfires worden in het lied ‘de Diri-
gent’ begeleid door de Berkelzangers. 
Uit Drenthe zijn De Kopstubbersen 
met het nummer ‘De Fietsvierdagse’ 

van de cd ‘Drenthe plat’ te horen. Uit
eigen regio de groep Spöl met het
nummer ‘Mina’ en uit Twente de
groep Zand, Zeep, Zoda met ‘Foezel
Annie’. Het programma wordt afge-
sloten met Hiddink en Schreurs met
‘Streektaal’.
Als vaste onderdelen van het dialect-
programma de rubrieken ‘Amparte
Weurden’, ‘Op de Praotstoel’, ‘Spreu-
ken en gezegden’ en natuurlijk de
verhalen en muziek‘Uut de olde
Deuze’.
“Gewoon luisteren dus”, aldus pre-
sentator Gerbert Abbink via de fre-
quenties van Radio Ideaal FM 105.8 of
via de kabel op FM 91.1 en FM 94.00.

Afwisselend programma

Radio ideaal Dialect
Zelhem - In het programma van 
zondag 17 juli wordt in het pro-
gramma Ideaal Dialect aandacht 
besteed aan de drie broers v.d. 
Wal uit Friesland. Ze hebben een 
bijzondere C.D gemaakt, waarin 
vooral hun driestemmige zang 
opvalt. Ze zingen de nummers 
‘Frij en akoestisch’ en ‘Ik sa gek 
op dy’.

De afstanden van de tochten varieren 
iedere keer tussen 25 km en 30 km, 
en gaan steeds een andere richting 
op. Na een eerste goed ontvangen 
rit richting Baak en omgeving, en de 

tweede tocht richting IJzevoorde en
de Slangenburg, voert deze rit door
de vele buurtschappen ten noordoos-
ten van de Velswijk. Buurtschappen
als Oosterwijk, Wolversveen, Vars-
sel, Linde, Noordink en De Dunsborg
zullen op deze bosrijke tocht worden
aangedaan. Het is een prachtige rou-
te, waarbij veel te genieten valt. 

Starten is mogelijk tussen 18.30 en
19.30 uur vanaf buurtschaphuis D’n
Draejer, gelegen aan de Velswijkweg
50 in Velswijk. De eindcontrole sluit
om 21.30 uur.

Buurtvereniging Velswijk

Zomeravondfietstocht
Velswijk - Donderdag 14 juli orga-
niseert Buurtvereniging Velswijk 
weer de derde fietstocht van de 
jaarlijkse serie zomeravondfiets-
tochten. De zomeravondfietstoch-
ten zijn met name geschikt voor 
mensen met een gewone fiets, of 
voor mensen die in het bezit zijn 
van een fiets met trapondersteu-
ning.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 28 van

12 t/m 16 juli 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED
DEZE WEEK
DUBBELE
LOUNGE
ZEGELS

Ruilmiddag Superdierenkaartjes 
woensdag 13 juli van 14.00
tot 16.00 uur in de winkel.
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Door vergrassing en spontane bosvor-
ming overwoekerde deze unieke hei-
de waardoor zeldzame flora en fauna 
verloren dreigden te gaan. Twee jaar 
is de natuurwerkgroep Gorssel intus-
sen bezig met het trekken van dennen 
en berken. Veel menselijke inspan-
ning dus. En nu grazen er sinds 23 
juni jl. een tiental Blonde d’ Aquitai-
nes op de Gorsselse Heide. De Blonde 
d’Aquitaine is een nog betrekkelijk 
jong koeienras (1962), ontstaan uit sa-
menvoeging van drie onderrassen die 
voorkomen in Zuidwest Frankrijk en 
wel: Garonnaise, Quercy en de Blonde 
der Pyreneeën. De dieren zijn te her-
kennen aan de tarwekleurige vacht 
en een expressieve kop. Door hun 
afkomst uit vaak onherbergzame ge-
bieden zijn de runderen gewend aan 
sobere voeding. Ze hebben dan ook 
het liefst grof structuurrijk voer en 
dat maakt uitermate geschikt voor 
beweiding van natuurterreinen. 

Overigens zullen de blonde dames 
niet onverwachts uw pad kruisen. Zij 
doen hun werk op vijf hectare heide 
achter een stevige afrastering van 
gekloofde palen van inlands eiken- 
en acaciahout en glad draad waar 
stroom op staat. “Het is een duur-
zame afrastering,” zegt een zegsman 
van de stichting. “Nadat de bomen 
op maat gezaagd zijn worden ze ge-
kloofd (gevierendeeld). De gekloofde 
palen worden enige maanden te dro-
gen gelegd. Dit drogen is belangrijk, 
want daardoor zijn de palen bedui-
dend langer houdbaar.” Die afraste-
ring heeft de Marke Gorsselse Heide 
vooral te danken aan het Coöperatie-
fonds van de Rabobank Graafschap-
Noord. Ieder jaar stort de bank een 
deel van de winst in het Coöperatie-
fonds om lokale initiatieven mogelijk 
te maken. De Rabobank toont zo haar 
maatschappelijke betrokkenheid. De 
stichting Gorsselse Heide kreeg een 

bijdrage van € 6.000,-- en stak dat in
een solide hekwerk en een vangkooi
van zes bij drie meter. De vangkooi,
in de zuidhoek van de heide, is aan-
gelegd om aan het eind van de zomer
de koeien gemakkelijk bij elkaar te
drijven om ze in de veewagen voor
overwintering naar de stal te vervoe-
ren. 

Vanaf dit voorjaar lopen er ook al
schapen op de Gorsselse Heide en dus
kun je je afvragen waarom dan ook
nog koeien? De rentmeester van de
Marke: “Om de heide optimaal te on-
derhouden passen we verschillende
vormen van natuurbeheer toe. Koeien
zijn voor het grote werk en schapen
zijn eigenlijk een alternatief voor af-
plaggen. Zij komen op plekken waar
onderhoudsmachines niet kunnen
komen.” Bovendien gaan schapen
de verdichting van de bodem tegen,
dat is goed te zien op de in mei afge-
brande anderhalve hectare heide. Uit
de verschroeide aarde schiet al weer
vers groen gras op, aanleiding voor de
Marke om een tweede kudde schapen
in te zetten. Even extra begrazingsca-
paciteit dus die ook meehelpt jonge
uitlopende boompjes rigoureus te
kortwieken en dat scheelt weer een
hoop handwerk. Maar er zijn meer
voordelen, de uitwerpselen van de
koeien én de schapen helpen de
zure ruwe humuslaag van soms wel
10 centimeter dikte af te breken. Zo
ontstaat een voedingsbodem waaruit
nieuwe plantengroei kan ontluiken. 
Het is een bijzonder gezicht die gra-
zende kuddes en daarom de moeite
waard om over de Gorsselse Heide te
dwalen of, nog beter, eens met het
IVN een ontdekkingstocht over de
heide te maken. Gewapend met ken-
nis ziet deze grootste natte heide van
Oost-Gelderland er plotseling heel an-
ders uit.

Blonde koeien op de 
Gorsselse Heide

Bronckhorst - Een voormalig oefenterrein van Defensie bezitten is
een aanwinst, het deskundig onderhouden een hele klus. De stichting
Marke Gorsselse Heide neemt haar taak serieus om de Gorsselse Heide
met verschillende beheerstypen intensief te onderhouden.

De blonde koeien op de Gorsselse Heide.

Ook de Veldhoek wil met één of 
meerdere teams aan deze competitie 
deelnemen. Hiervoor zoeken zij le-
den, die het leuk vinden om door de 
weeks in de avond een serieus potje 
te voetballen.
Tevens zoeken zij een stel enthousias-
te dames die in een nieuw op te zetten 
zaalvoetbalteam willen deelnemen 
aan de dames zaalvoetbalcompetitie. 

Er zijn er al een aantal die de stoute
schoenen aan hebben getrokken en
zich hiervoor hebben aangemeld,
maar dit is nog niet voldoende om
een volledig team te vormen. 

Dus ben jij die jonge knaap of die
vlotte dame die zin heeft in een potje
zaalvoetbal, meld je dan aan bij Di-
nant Groot Wassink via: Dinantw@
hetnet.nl of bel hem voor informa-
tie op: 06-11442489. Tevens kunnen
heren die het leuk vinden om op het
veld te voetballen, zich bij Dinant
melden om eens proef te komen trai-
nen op de donderdagavond, zo dat ze
kunnen zien of het veldvoetbal voor
hen geschikt is.

Jeugd en Dames voetbal in 
de zaal?
Bij Zaalvoetbalvereniging de 
Veldhoek wordt al sinds jaar en 
dag actief gestreden met verschil-
lende teams en op verschillende 
niveaus in de zaal. Binnen de re-
gio Oost is de KNVB bezig met het 
opzetten van een zaalvoetbalcom-
petitie voor jeugd t/m 18 jaar.

In de 65cc een ontketende Niels Kool-
en die zeker 6 ronden de leiding hield 
voor Mike Bokslag en Mike Roes. Uit-
eindelijk ging Mike Bokslag er na een 
hevig gevecht met genoemde kemp-
hanen met de overwinning van door. 
Bram Kromkamp eindigde door pech 
in het achterveld. Damon Teerink 
had beide malen een slechte start en 
moest zien naar voren te komen wat 
hem aardig lukte in de eerste race, 
maar helaas niet in de tweede man-
che. Daarnaast had Sylven Teunissen 

problemen met de motor. De dag uit-
slag was als volgt: 1 Mike Bokslag,2 
Niels Koolen,3 Mike Roes,4 Tygo Pe-
ters,5 Nick Leferink.

Bij de categorie 85cc kleine wielen 
kon voormalig VAMC kampioen Tim 
Tuitert door een blessure niet mee-
doen aan de wedstrijden. Ook Koen 
van Dort was geblesseerd. Toch een 
spannende strijd. Thijs Bulten maak-
te zijn kandidatuur voor de titel waar 
door soeverein de twee manches te 

winnen. Hij moest echter in de eerste 
manche wel stevig aan de bak met 
Ismo Wolsink en Björn Wisman, die 
respectievelijk 2e en 3e werden, 4 Ya-
kimo Malawouw, 5 Giorgio Addis.

De 85cc grote wielen verrassende 
wedstrijden en uitslagen. In de eer-
ste manche aan kop een hevige strijd 
tussen Youri Pardijs en Jan Willen 
Arendsen welke in het voordeel van 
Jan Willem werd beslecht waardoor 
hij kampioen werd. Aan het eind van 
de dag was de uitslag over de twee 
wedstrijden:1 Youri Pardijs, 2 Wou-
ter Boesveld,3 Ties Hellegers,4 Joost 
Mokkink en 5 Jan Willem Arendsen 
(die in de 2e manche verstek moest 
laten gaan). Er heerste deze middag 
met veel ouders, grootouders en an-
dere familie een gezellige sfeer op het 
Delden- circuit.

Jeugdcross 
VAMC De Graafschaprijders

Vorden - Zaterdag jongstleden was de 4e clubcross voor de jeugd op 
circuit Delden. Hieraan namen circa 30 rijders deel. Na de oefenritten 
werd er gestart met de 50cc,waarbij Björn Berendsen als een speer 
uit de startblokken vertrok en in de eerste ronde al met een ruime 
voorsprong doorkwam. Na een aantal ronden moest hij door een val 
de voorsprong uit handen geven aan Jarno Bleekman en Stef Otten. De 
2e manche werd wel gewonnen door Bjorn Berendsen. De einduitslag 
over twee wedstrijden was als volgt:1 Jarno Bleekman,2 Stef Otten,3 
Björn Berendsen,4 Marniq Tuininga,5 Kevin Polman.

deelnemers jeugdcross. foto Henk Teerink

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

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

Evenementen. Ook in de gemeente Bronckhorst worden 
ze jaarlijks georganiseerd. De sfeer die meestal gemoe-
delijk en gezellig is, wordt helaas soms verziekt door een 
vechtpartij of door personen die zich niet aan de regels 
houden en overlast veroorzaken.

Om er voor te zorgen dat de evenementen voor iedereen 
leuk zijn en om duidelijk grenzen aan te geven, heb-
ben de politie, evenementorganisaties, de gemeente en 
beveiligingsbedrijven de handen eeneengeslagen en 
voor een aantal evenementen huisregels in het leven 
geroepen. Sinds 2010 worden de huisregels verplicht 
voorgeschreven bij evenementen waarbij ook beveiliging 
aanwezig is. In horecabedrijven wordt al langere tijd met 
dit systeem gewerkt. 

Huisregels evenementen 
Bronckhorst
1. Volg aanwijzing van organisatie/beveiliging op
2. Legitimatie verplicht
3. Geen wapens of drugs
4. Geen ongewenste intimiteiten of hinderlijk gedrag
5. Geen agressie of racisme
6. Geen overlast door dronkenschap

7. Geen eigen consumpties meenemen
8. Geen glaswerk/bierfles op het terrein
9. Geen overlast voor de buurt
10. Verplicht medewerking aan fouilleren/visitatie

Consequenties bij evenementen-
verbod

negeer je dit en kom je toch weer op het evenemen-
tenterrein, dan pleeg je een misdrijf.

waarop deze wordt uitgereikt, maar voor alle feest-
dagen van het betreffende evenement én voor de 
feestdagen van dat evenement in het volgende jaar, of 
meerdere volgende jaren.

Samen maken we feesten mooier
Als politie hechten we bij evenementen veel belang aan 
de veiligheid en gezondheid van de bezoekers en aan de 
handhaving van de openbare orde, de rust en het voor-
komen van overlast in de omgeving. Wanneer we goed 
samenwerken en wanneer iedereen zich houdt aan de 
huisregels kunnen we samen zorgen voor gezellige en 
veilige evenementen. 

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel 
spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur     

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken    

           

0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen 
Steenderen, Dorpsstraat 16          
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 – 15.00 uur     

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

   
Hengelo, Elderinkweg 2         

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem 

Spreekuur wijkagent  (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 – 12.00 uur       

 

           

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

Vorden, Zutphenseweg  26  
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur      
               
Zelhem,  Dr. Grashuisstraat 2  
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 – 12.00 uur     
 
Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk  
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 – 8844. 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Evenementen: feest voor iedereen
Huisregels bij evenementen in Bronckhorst



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Vorige week stelden b en w het defi-
nitief ontwerp van de openbare ruim-
te van Vorden centrum vast. Het 
voorlopig ontwerp is in samenspraak 
met belanghebbenden gemaakt. Op 
dit ontwerp ontvingen we 55 reac-
ties, die tot aanpassingen in het defi-
nitief ontwerp hebben geleid. Zo zijn 
er onder andere extra parkeervoor-
zieningen aan de zuidzijde van de 
Zutphenseweg opgenomen. In 2010 
had de gemeenteraad het master-
plan Vorden Centrum vastgesteld als 
integraal kader voor de gebiedsont-
wikkeling van het dorp. De herinrich-
ting van het centrum is hier een be-
langrijk onderdeel van. Na de zomer 
wordt de raad nader geïnformeerd 
en moet besloten worden over de uit-
voering van de werkzaamheden en 
daarmee gemoeide kosten.  

Blauwe zone
De Vordense ondernemersvereniging 
(VOV) heeft de gemeente het verzoek 
gedaan om in het centrumgebied van 
Vorden een zogenaamde blauwe zo-
ne in te voeren. Dit zou de bereik-
baarheid van parkeervoorzieningen 

verbeteren, omdat voor deze par-
keerplaatsen een maximum parkeer-
tijd van twee uur wordt afgesproken. 
Wij staan niet afwijzend tegenover dit 
verzoek en gaat dit voorstel in over-
leg met de VOV uitwerken. Het nog te 
realiseren parkeerterrein aan de 

Bleek, valt niet binnen deze zone. Zo-
dra het plan is uitgewerkt en een ver-
keersbesluit is genomen, organise-
ren wij in samenwerking met de VOV 
een voorlichtingsbijeenkomst over dit 
onderwerp. Deze bijeenkomst zal 
naar verwachting in september/okto-
ber plaatsvinden. Hierna kan de pro-
cedure rondom een verkeersbesluit 
starten.

Informatiebijeenkomsten definitief 
ontwerp
Voor aanwonenden aan de centrum-
straten die heringericht worden, is 
op 7 juli jl. een uitgebreide voorlich-
tingsbijeenkomst geweest, waar-
voor zij persoonlijk zijn uitgenodigd. 
Op 18 juli en 5 en 12 september tus-
sen 15.00 uur -16.30 uur kunnen an-
dere belangstellenden het definitief 
ontwerp bekijken tijdens inloopbij-
eenkomsten in de informatieruimte 
aan de Dorpsstraat 1 in Vorden.

Definitief ontwerp openbare ruimte Vorden centrum 
vastgesteld

Toerisme en recreatie is een speer-
punt van beleid in Bronckhorst. Jaar-
lijks bezoeken vele toeristen de ge-
meente en de werkgelegenheid in de 
sector steeg in 2010 ten opzichte van 
de totale werkgelegenheid in Bronck-
horst naar 7,5% (waar dit in 2005 nog 
5,9% was). Om het toeristisch product 
‘Bronckhorst’ (nog) beter en gestruc-
tureerder te profileren is een toeris-
tisch-recreatief marketingplan opge-
steld, dat de gemeenteraad eind vorig 
jaar vaststelde. Doel van het plan is 
een basis te bieden voor onderne-
mers in de toerisme/recreatie sector 
in de gemeente om Bronckhorst te 
promoten in de Achterhoek en binnen 
Nederland. In het plan zijn verschil-
lende activiteiten benoemd die hier-
voor ingezet kunnen worden door 
toeristische ondernemers, de VVV 
en/of de gemeente.

Nulmeting
Om de resultaten en effecten van die 
activiteiten goed te kunnen meten 
was het nodig om de huidige stand 
van zaken bij de toeristische-recrea-
tieve ondernemers in beeld te bren-
gen (nulmeting). Dit zijn campings, 
mini-campings/kleinschalige kam-
peerterreinen, hotels, groepsaccom-
modaties, bed & breakfasts/pensi-
ons, appartementen, vakantiehuisjes 
en bungalowparken. Gekeken is naar 
aantallen accommodaties, bezet-
tingsgraad, verblijfsduur en aantal 
slaapplaatsen. Wij hebben bureau 
ROMA marktonderzoek uit Hengelo 
(Gld) gevraagd dit te onderzoeken en 
de resultaten zijn nu bekend. Een 
greep:

• Bij benadering zijn in onze gemeen-
te: 275 accommodaties, te weten 
12 campings,  39 mini-campings, 9 
hotels, 14 groepsaccommodaties, 
46 bed & breakfasts, 101 apparte-
menten/vakantiehuisjes en twee 
bungalowparken (54 bungalows). 
De meeste accommodaties zijn in 
Vorden en Zelhem

• Campings en mini-campings heb-
ben ca. 2.000 staanplaatsen. De ho-
tels bieden ruim 200 bedden. Dat-
zelfde geldt voor de bed & break-
fasts. De groepsaccommodaties 
bieden 650 slaapplaatsen en de va-
kantiehuisjes ca. 520. De twee bun-
galowparken bieden er ruim 300

• De bezettingsgraad verschilt logi-
scherwijze per seizoen (hoogsei-
zoen bij alle accommodaties het 
hoogst) en is afhankelijk van het ty-
pe accommodatie. In het hoogsei-
zoen is de bezettingsgraad van de 
bed & breakfasts 26%, bij de 
groepsacccommodaties ligt het op 

41%, bij campings, hotels, apparte-
menten is het 48 tot 58% en bij de 
bungalowparken 65%

• Ook de gemiddelde verblijfsduur 
verschilt per seizoen en hangt af 
van het type accommodatie. De ge-
middelde verblijfsduur is relatief 
kort voor hotels, groepsaccommo-
daties en bed & breakfasts (1,8 tot 
3,3 nachten in het hoogseizoen). 
Voor de campings, mini-campings, 
appartementen en bungalowprken 
geldt in het hoogseizoen een bezet-
ting van 8,5 tot 10 nachten

Wethouder van recreatie en toerisme 
Dorien Mulderije: “Deze cijfers laten 
zien dat de bezetting nog best beter 
kan en wij zijn ervan overtuigd dat de 
betrokken partijen, ondernemers, 
VVV en gemeente, met de verschil-
lende activiteiten zoals die in het 
marketingplan staan een goede bij-
drage zullen leveren. Dit gaan we la-
ter weer meten.”

Bezettingsgraad accommodaties biedt goede basis voor acties 

uit toeristisch-recreatief marketingplan

De overlast van de eikenprocessie-
rups is dit jaar groter dan voorgaan-
de jaren in ons land. De rups komt 
nu overal in Nederland voor en ook 
in onze gemeente zorgt de rups 
voor problemen. Wij bestrijden de 
rups zo veel mogelijk preventief 
door de eiken in het buitengebied te 
bespuiten met een biologisch mid-
del. Bossen en eiken op particuliere 
terreinen bestrijden wij niet. Hoewel 
er dit jaar minder meldingen zijn 
binnengekomen van overlast en wij 
voorzichtig concluderen dat de be-
strijding effect heeft, geven wij u 
toch tips mee om overlast door de 
rups te voorkomen.

Tips om klachten te voorkomen
• Vermijd ieder contact met rupsen 

en resten ervan, zoals vrijgeko-
men brandharen en lege nesten

• Zorg bij bezoek aan (natuur-)ge-
bieden waar de rupsen voorko-
men voor een goede bedekking 
van de hals, armen en benen en 
ga niet op de grond zitten. 

• Ga na aanraking van de rupsen of 
haren niet krabben of wrijven, 
maar was of spoel de huid met 
water 

• Hang uw was niet vlakbij besmet-
te eikenbomen op 

• Houd ramen en deuren dicht bij 
sterke wind. Brandharen worden 
ook door de wind verspreid en 
waaien gemakkelijk de woningen 
in

• Draag bij buitensport een sport-
bril om te voorkomen dat de 
brandhaartjes in de ogen komen

Overlast eiken-

processierups

op z’n top

De gemeente is van plan de fiets-
crossbaan in Achter-Drempt te ega-
liseren en op te heffen. De reden 
hiervoor is dat er weinig tot geen ge-
bruik van de crossbaan wordt ge-
maakt, terwijl het onderhoud wel tijd 
en mankracht vergt. Twee jaar gele-
den constateerden we ook al dat het 
gebruik mager was en hebben we de 

interesse onder kinderen in de om-
geving gepolst. Naar aanleiding 
daarvan besloten we de baan toch 
nog in stand gehouden. Inmiddels 
blijkt echter alweer enige tijd dat er 
weinig gebruik van de baan wordt 
gemaakt en daarom willen we over-
gaan tot opheffen.

Opheffen crossbaan Achter-Drempt



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.

Een paar weken geleden werd de 
brandweer in Doetinchem gealar-
meerd voor een schoorsteenbrand. 
Op zich niets bijzonders, maar de ma-
nier waarop de brand ontstond 
maakte deze schoorsteenbrand wél 
bijzonder.

Ontstaan
Een schoorsteenbrand kan ontstaan 
doordat de aanslag in het schoor-
steenkanaal in brand vliegt. De aan-
slag vormt een dikke laag zeer 
brandbaar Creasoot; onverbrande 
deeltjes die zich tegen de schoor-
steen afzetten en aankoeken tot een 
teerachtige substantie. Het komt ech-
ter ook nog al eens voor dat de brand 
zich niet ín maar buiten het schoor-
steenkanaal bevindt. Bijvoorbeeld in 
de kapconstructie. Dit kan ontstaan 
doordat er brandbare producten (bij-
voorbeeld hout) in of tegen het schoor-
steenkanaal zijn aangebracht. Bal-
ken, panlatten en dakplaten moeten 
minimaal 50 mm vrij liggen van het 

rookkanaal. Als de kachel gestookt 
wordt ontgassen deze brandbare 
producten namelijk.

Anders
De schoorsteenbrand in Doetinchem 
was ook een brand in de kapcon-
structie. De dakdoorvoer was in dit 
geval van aluminium en is op de be-
wuste avond gesmolten. Door de ont-
stane opening hebben de warme 
rookgassen de dakconstructie ont-
stoken. Het blijkt dat in de jaren 70 
deze aluminium dakdoorvoeren veel 
gebruikt zijn op schoorstenen be-
doeld voor gaskachels. De rookgas-
sen van gaskachels zijn echter veel 
kouder dan de rookgassen van hout-
kachels en openhaarden. Wordt zo’n 
dakdoorvoer dus gebruikt voor een 
houtkachel of openhaard dan kan die 
doorvoer de hitte niet aan. 

Tip
Woont u in een huis uit de jaren ‘70 
waar tijdens de bouw een schoor-

steenkanaal is aangebracht? Dan is 
het verstandig om dit kanaal te laten 
controleren op de geschiktheid voor 
een houtkachel of openhaard. Uiter-
aard is het voor elke woning met een 
schoorsteenkanaal aan te bevelen 
zelf te checken waaruit het kanaal is 
opgebouwd. U kunt altijd uw leveran-
cier vragen om een certificaat voor 
geschiktheid voor een houtkachel.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van dit artikel 
vragen dan kunt u contact opnemen 
met Brandweer Achterhoek West, via 
tel. (0314) 63 99 00.

Is uw dakdoorvoer geschikt of ongeschikt 

voor uw openhaard?

De gemeente heeft de kwijtschel-
dingssregeling van de gemeentelijke 
belastingen verruimt. Naast particu-
lieren kunnen voortaan ook kleine 
zelfstandige ondernemers in aan-
merking komen voor kwijtschelding. 
Wij kunnen hierdoor nu ook privé-be-
lastingschulden (afvalstoffenheffing 
en/of rioolheffing) van ondernemers 
op bijstandsniveau kwijtschelden. De 
regeling gaat met terugwerkende 
kracht vanaf 1 april jl. in.

Privé-belastingschuld
De kwijtschelding betreft alleen ge-
meentelijke belastingen die geen re-
latie hebben met uw onderneming of 
het beroep dat u uitoefent.
Voorbeelden:
• U ontvangt als ondernemer (zon-

der bedrijf aan huis) een aanslag 
rioolheffing en/of afvalstoffenhef-
fing voor uw woning én u hebt een 

inkomen op bijstandsniveau*. 
Kwijtschelding is mogelijk 

• U ontvangt als ondernemer een 
aanslag rioolheffing en/of afval-
stoffenheffing voor uw woning én u 
hebt een inkomen op bijstandsni-
veau. Uw woning vormt samen met 
uw bedrijf één geheel. Kwijtschel-
ding is niet mogelijk  (omdat dan 
geen sprake meer is van privé-be-
lastingen)

Het is in de praktijk voor een onder-
nemer onmogelijk om bij de aan-
vraag van een verzoek om kwijt-
schelding een opgave te doen van het 
inkomen over het lopende jaar. Dit 
kan worden opgelost door achteraf 
een inkomensverklaring van de Be-
lastingdienst te overleggen. Aan de 
hand van deze verklaring wordt dan 
definitief op het kwijtscheldingsver-
zoek beslist. 

* informatie over de bijstandsnorm kunt 
u raadplegen op www.bronckhorst.nl

Kwijtschelding aanvragen
Indien u van mening bent dat u als 
ondernemer in aanmerking komt 
voor kwijtschelding van gemeentelij-
ke belastingen, dan kunt u een aan-
vraagformulier kwijtschelding bij 
ons aanvragen. Mocht u vragen heb-
ben, dan kunt u natuurlijk ook tijdens 
kantooruren bellen voor informatie 
via ons algemene nummer (0575)
75 02 50.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen?
Nu ook voor u als ondernemer mogelijk

We zijn bezig met werkzaamheden 
aan het riool in Zelhem. Eerder heb-
ben we gemeld dat we streven deze 
werkzaamheden voor de vakantie af 
te ronden. Tijdens de werkzaamhe-
den zijn we tegen enkele uitvoerings-
technische problemen aangelopen, 
waardoor de werkzaamheden langer 
duren dan verwacht. Op volgende 
drie locaties worden de aanpassing 
na de vakantie uitgevoerd:
• Zevenweg/Goeman Borgesius-

straat, aanpassen rioolput kruising
• Hummeloseweg/Zevenweg, aan-

passen rioolput kruising  
• Orchideestraat/Bergstraat, aan-

passen rioolput kruising

De nieuwe planning is te vinden op 
www.bronckhorst.nl→ Plannen en 
projecten in uw buurt. Onze excusues 
als dit voor u overlast oplevert.

Maatregelen tegen wateroverlast in 

Zelhem

Foto: onweer-online.nl

Muziekschool Oost Gelderland gaat 
op verzoek van de muziekverenigin-
gen uit Vorden, Wichmond en deels 
Steenderen en de gemeente het mu-
ziekonderwijs op locatie in Vorden 
verzorgen. Om dit mogelijk te maken 
gingen b en w vorige week akkoord 
met twee jaar lang o.a. een deel van 
de accommodatiekosten voor haar 
rekening te nemen. De totale subsi-
diebijdrage van de gemeente is € 
30.000,-. In deze periode werkt de 
muziekschool aan een kostendek-
kend tarief voor alle leerlingen uit 
Bronckhorst die gebruik maken van 
de Muziekschool Oost-Gelderland. 
Aanleiding van deze regeling was de 
beëindiging van de subsidierelatie 
die Bronckhorst had met de Muzehof 
in Zutphen. Het hoge subsidiebedrag 
stond niet in verhouding ten opzichte 
van het lage aantal leerlingen dat uit 

onze gemeente naar Zutphen reisde 
om muziek te leren spelen. Binnen 
de muziekverenigingen in Bronck-
horst zelf was geen capaciteit om 
leerlingen muzikaal te scholen. Met 
deze tweejarige-overeenkomst wil-
len we de overgang naar subsidie-
onafhankelijk muziekonderwijs 
meer geleidelijk laten verlopen.
Voor informatie en/of aanmeldingen 
is de administratie van de Muziek-
school Oost-Gelderland vanaf
8 augustus a.s bereikbaar via tel. 
(0314) 34 01 55.

Overeenkomst met muziekschool over 

muziekonderwijs voor Bronckhorster 

leerlingen in Vorden

In verband met stofoverlast is zand-
weg de Zanddijk in Halle, tussen de 
Pausendijk en de Aaltenseweg, van-
af 7 juli tot eind september a.s., of 

zoveel langer of korter als wenselijk 
is, afgesloten voor alle verkeer, uit-
gezonderd bestemmings- en land-
bouwverkeer.

Tijdelijke afsluiting Zanddijk Halle door 
stofoverlast

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de start van het nieuwe sei-

zoen van de muziekschool Oost-Gelderland, 22 t/m 31 augustus 2011, Centercom buitenreclame
• Drempt, hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg, Dremptse Kermis, 18 en 19 september, ontheffing 

art. 35 Drank- en Horecawet, 16, 18 en 19 september, plaatsen van een feesttent, 16 t/m 19 sep-
tember, Josi events, afsluiten van diverse wegen, 18 en 19 september 2011, stichting Sint Willi-
brordus

• Keijenborg en omgeving, verkoop loten van 3 oktober tot 12 november 2011, vogelvereniging 
Exokan

• Keijenborg, hoek Pastoor Thuisstraat en de Hengelosestraat, ophangen van een promotiespan-
doek voor de collecte van het Prinses Beatrix fonds, 5 t/m 17 september 2011, Prinses Beatrix 
fonds

• Vorden, diverse wegen en percelen rondom Vorden, endurorit voor motoren (Oost Gelderland rit), 
incl. afsluiten van diverse wegen, 15 oktober 2011, v.a.m.c. de Graafschaprijders

• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/De Horsterkamp, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet 
i.v.m. Castle Fair (standhouder), 24 t/m 28 augustus 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, wijnimport

 Vinesse
• Zelhem, nabij Lageweg 3, tentfeest, 27 augustus vanaf 20.00 uur, plaatsen van een tent, 27 au-

gustus 2011, K.B.A. Visser

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 30 juni 2011:

Aanvragen

• Hummelo, Dorpsstraat 34, vellen esdoorn
• Steenderen, Covikseweg 7, slopen biggenbungalows, bouwen varkensstal en veranderen van de 

inrichting 
• Toldijk, Lamstraat 19, wijzigen varkenshouderij
• Vorden, Rondweg, plaatsen KPN mast
Ontvangen op 1 juli 2011:
• Drempt, Binnenweg 4, bouwen varkensstal
• Halle, Kattendijk 5, aanpassen stallen
• Hengelo (Gld), De Heurne 25, uitbreiden bijgebouw met overdekte buitenplaats
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg, vellen lindeboom (zie verleende vergunning)
• Keijenborg, Remmelinkdijk 9A, bouwen schuur
• Vorden, Zutphenseweg 103, bouwen berging/carport
• Zelhem, Nijmansedijk 12A, vergroten woning
Ontvangen op 2 juli 2011:
• Vorden, Nieuwstad 30, uitbreiden bedrijfswoning en uitbouw kantine
• Vorden, Venhorstinkweg 4, uitbreiden woning
Ontvangen op 3 juli 2011:
• Hoog-Keppel, Oude Zutphenseweg 15, tijdelijk plaatsen portocabin
• Keijenborg, Hengelosestraat 17A, verbouwen woning
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 15, aanpassen bedrijf
Ontvangen op 4 juli 2011:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 2, uitbreiden ligboxenstal
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg, verwijderen asbestdak
• Vorden, Brinkerhof 64, opbouw op garage
• Vorden, Hamminkweg 5, inrichten perceel voor natuur en landschapsontwikkeling
• Zelhem, Velswijkweg 5, uitbreiden ligboxenstal
Ontvangen op 5 juli 2011:
• Hummelo, Kasteellaan, vellen monumentale beuk
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, permanent bewonen recreatiewoning
Ontvangen op 6 juli 2011:
• Drempt, Rijksweg 15 en 17, vervangen hekwerk
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, vervangen asbestdakbeschot
• Zelhem, Terborgseweg ong., plaatsen reclamebord



Openbare bekendmakingen - vervolg

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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 juli 2011:
• Hengelo (Gld), Bleekstraat 3, keizerschieten, 14 augustus 2011 van 13.00 tot 17.00 uur, stichting 

Evenementen eendracht maakt macht
• Kranenburg, Eikenlaan 23, 13 augustus 2011, motorcrosswedstrijd en live muziekavond, tijdelijk 

plaatsen en gebruiken van een tent, van 15.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend, ontheffing art. 
35 van de Drank- en Horecawet, van 15.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, stichting Vetnip-
pel vol gas

• Zelhem, Ruurloseweg 42, buurtfeest Wolfersveen, 1 t/m 4 september 2011, buurtvereniging Wol-
fersveen

• Zelhem, Markt, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. braderie, 23 juli en 6 augus-
tus 2011 van 14.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, eetcafé De Groes

• Zelhem, Markt, de sterkste man van Bronckhorst, wedstrijden met live muziek, ontheffing art. 35 
van de Drank- en Horecawet, 13 augustus 2011 van 12.00 tot 00.30 uur de dag daaropvolgend, 
eetcafé De Groes

Afgegeven op 6 juli 2011:
• Vorden, Wiersserbroekweg 5, open dag, 21 augustus 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, stichting
 Achterhoek fm
• Zelhem, hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, Høkersweekend, 2 september van 14.00 tot 

01.30 uur, 3 september van 08.00 tot 01.30 uur, 4 september van 09.00 tot 19.30 uur, ontheffing 
groepskamperen, 2 t/m 4 september, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 2 t/m 5 september, ont-
heffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 september van 14.00 tot 01.00 uur, 3 september van 10.00 
tot 01.00 uur en 4 september 2011 van 09.00 tot 20.00 uur, anhangerschap Normaal

• Vorden, De Slof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat tot 31 december 2013,
 R. Hilbolling
Afgegeven op 7 juli 2011:
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, vlooienmarkt/braderie, 31 juli 2011 van 11.00 tot 17.00 uur, 

Rézo organisaties bv

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 30 juni 2011:
• Keijenborg, St. Jansstraat 69 en 71, bouwen drie woningen
• Zelhem, Brinkweg 54, gebruiken pand voor zorg, aanleggen uitrit en kappen van bomen
Verzonden op 4 juli 2011:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg, kappen lindeboom (noodkap) 
Verzonden op 5 juli 2011:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, bouwen rundveestal
• Halle, Halle-Heideweg 39, bouwen mestopslag
Verzonden op 8 juli 2011: 
• Drempt, Zomerweg 39, bouwen agrarische bedrijfsruimte en verbouwen schuur

De stukken liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 28 augustus 2011 is de Middenweg, tussen de Sterreweg 

en de Westerstraat, van 09.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 13 augustus 2011 is de Kervelseweg, van 12.00 tot 21.00 
uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hummelo, tijdens het openluchtspel van 24 t/m 28 augustus 2011 geldt op de Greffelinkallee aan 
beide zijden een stopverbod

• Vorden, tijdens de open dag van Achterhoek fm op 21 augustus 2011 geldt van 10.00 tot 18.00 uur 
een stopverbod aan beide zijden op de Wiersserbroekweg, tussen huisnr. 3 en 4

• Zelhem, tijdens de intocht van Sinterklaas is de parkeerplaats op het Stationsplein op 19 novem-
ber 2011 van 13.30 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens de kerstmarkt op 11 december 2011 is de Markt van 09.00 tot 20.00 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het Høkersweekend van 2 t/m 4 september 2011 geldt een stopverbod langs bei-
de zijden en de bermen van de Keijenborgseweg, tussen de Horstweg en de Velswijkweg, en de 
Hummeloseweg, tussen de Keijenborgseweg en de Wittebrinkweg, en mag op deze wegen maxi-
maal 30 km/u worden gereden 

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopi-
ge voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsver-
gunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
• Zelhem, Bleek 3, tijdelijk plaatsen woonunit 

De stukken liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ont-

werpvergunning
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen de ontwerpvergunning

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijko-
mende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Dorpsstraat 20 en 22 Hummelo’ en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking 
op het uitbreiden van de supermarkt en het realiseren van een multifunctionele ruimte bij de kerk.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00947-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00947-/NL.IMRO.1876.BP00947-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de 
gemeenteraad.

Bestemmingsplannen

Voornemen tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumen-
tenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de volgende objecten te plaatsen op de gemeentelijke mo-
numentenlijst:
• Vierakker, IJselweg 13, plaatsen van de weegbrug met weeghuisje
• Vorden, Molenweg 12, plaatsen woonhuis
• Vorden, Riethuisweg 2, plaatsen van de pomp
• Vorden, Stationsweg 3, plaatsen woonhuis

Voornemen tot het (gedeeltelijk) afvoeren van een deel van het object van 
de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een deel van een object af te voeren van de gemeentelijke 
monumentenlijst:
• Vorden, Riethuisweg 3, afvoeren boerderij en pomp 

Deze plannen liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Besluit tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst te handhaven: 
• Vierakker, IJsselweg 10
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 29-29A
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 33
• Vorden, De Leuke 1-1A
• Vorden, Galgengoorweg 6
• Vorden, Molenweg 14
• Vorden, Okhorstweg 1
• Vorden, Rommelerdijk 1
• Vorden, Schimmeldijk 4-4A
• Vorden, Stationsweg 5
• Wichmond, Dorpsstraat 16-18

Deze besluiten liggen van 14 juli t/m 24 augustus 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale 
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → 
Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, 
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen ziens-
wijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van de besluiten 
aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector 
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift inge-
diend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 14 juli t/m 25 augustus 2011 tijdens de openings-
tijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 78A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het veranderen van een varkenshouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opge-
steld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 26 augustus 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 
02 50.

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

Wet milieubeheer

• Halle, vanwege rioleringswerkzaamheden sluiten wij 13 juli 2011 het wandelpad tussen de
 Stikkenweg en de Nijmansedijk voor onbepaalde tijd af
• Zelhem, vanwege rioleringswerkzaamheden sluiten wij van 20 juni t/m 4 juli 2011 de Cos-

meastraat, tussen de Orchideestraat en de Papverstraat, en van 18 t/m 22 juli 2011 de Hengelo-
seweg, tussen de Stephanotisweg en de Korenbloemstraat, af

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

Wegwerkzaamheden

Meldingen Landelijk Register Kinderopvang 
B en w maken bekend dat zij op basis van de Wet Kinderopvang hebben opgenomen in het ‘Landelijk
Register Kinderopvang’:
• Kinderopvang Avonturijn: buitenschoolse opvang (BSO) Aquarius, ‘t Wiemelink 42, 7251 CZ in
 Vorden 

Het complete register is te raadplegen via www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Voor vragen kunt 
u contact met ons opnemen via tel. (0575) 75 02 50.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

www.weevers.nl

Iets te organiseren?
Posters, programma...

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee! Kunststof en aluminium kozĳ nen

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier

Goede kwaliteit tegen een betaalbare prĳ s

���������	�
��������

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

COMPLETE 
AIRCOCHECK +
VULLING VOOR

 75,–.
ALLEEN VAN TOEPASSING OP PERSONENAUTO’S.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Programma Zomerfeesten Grand Bistro de Rotonde te Vorden.
Onze keuken van Grand bistro de Rotonde is anders open:
Donderdag 21 juli van 10.00 tot 21.00 uur geopend
Vrijdag 22 juli van 10.00 uur tot 21.00 uur geopend
Zaterdag 23 juli 10 uur tot 20.00 uur geopend 
Op Alle  3 de dagen maken we een groot terras met heuse cocktailbar! 
Deze is geopend zoals de tent geopend is…

Muziek programma tent Grand bistro de Rotonde:
Donderdag 21 juli Rond 19.00-19.30 uur Jelle B 
  Om 21.30 uur The Heyz (uit Noordwijk) met in de eerste pauze van 22.15 uur 

het laatste optreden van Jelle B
Vrijdag 22 juli Rond de klok van 20.30-21.00 uur Bucks & Booze
 Deze 10 muzikanten hebben er zin in om ook de vrijdag avond te laten knallen!
Zaterdag 23 juli 21.00 uur Nog nooit zo groot en live opgetreden: The Piano House grand special
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www.webpaper.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

 Vraag naar de vele mogelijkheden

Installatie  -  Badkamers  - Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Profiteer nu van de zomermaanden aktie 
Sphinx
Fontein 
incl. kraan

€ 99,-

Sphinx 
toiletcombinatie
Inbouw reservoir
Bedieningspaneel

€ 345,-

Badkamer meubel S-One 100 cm breed
incl. spiegel en verlichting 

Douchegoot 800/30 

€ 245,-

€ 999,-

In wit of antraciet

Wij zijn gesloten van
 25 juli t/m 1 augustus

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170 U vindt altijd de juiste tegel

AKTIE! Wandtegel wit
20 x 60 cm 
glans of mat 

Vloertegel
in 3 kleuren 
op voorraad

5 18,95

van 29,95

voor

5 22,50

van 32,50

voor

iedereen bedanktreurpop 2012: 9 en 10 juni

2011

voor het laten                      slagen van
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LET OP TIJDELIJK  MERKSCHOENEN OUTLET
 

VAN SCHOENMODE HERMANS
 

ALLES 39,00 in het pand v/h DE DRIEVETOL  Spalstraat 29
 

13-14-15-16 juli

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl
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Joan Huitink heeft deze bewegwij-
zerde wandelroute van 14 kilometer 
( kan eventueel verkort worden tot 
10 kilometer ) ontworpen met start 
en eindpunt bij de kerk. Eigenlijk 
als een soort hommage aan de grote 
architect van weleer Pierre Cuypers. 
De route voert de wandelaars langs 
de verschillende Cuypers monumen-
ten in de Kranenburg en omgeving, 
die daar in de tweede helft van de 
19e eeuw zijn gebouwd. Joan Hui-
tink heeft ruim anderhalf jaar aan 
het uitzetten van de route gewerkt. 
‘ Ik heb het idee voor deze Cuypers 
wandeling al eens binnen het be-
stuur van Kranenburgs Belang geop-
perd. Wij voelen ons namelijk nauw 
verbonden met de leefbaarheid hier 
op de Kranenburg. De reactie van de 
mede- bestuursleden was positief en 
zo ben ik er aan begonnen’, zo zegt 
Joan Huitink, die jaren geleden ook 
al eens namens Kranenburgs Belang 
een wandelgids ontwierp. 
Joan Huitink: ‘ Deze fraaie folder is 
uitgegeven in samenwerking met het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme, 
VVV Bronckhorst en de gemeente 
Bronckhorst. Joop van Druten heeft 
de foto’ s gemaakt en de tekst is van 
Liny Saris. Dat alles vergde veel tijd’. 
Huitink heeft niets aan het toeval 
overgelaten. Hij heeft de route diverse 
keren gewandeld en gefietst en toen 
hij met het uitzetten en bewegwij-

zering klaar was, hebben meerdere 
mensen, waaronder zijn echtgenote, 
de wandeling ook gemaakt. ‘Ik heb 
hen gevraagd om alles wat ze onder-
weg tegenkwamen en wat eventueel 
verbeterd of c.q. aangepast kon wor-
den, op te schrijven, zodat ik met 
deze tips mijn voordeel kon doen’, zo 
zegt Joan enthousiast. 
De wandelroute begint bij de kerk op 
de Kranenburg. Het daarin gevestigde 
Heiligenbeeldenmuseum is de eerste 
bezienswaardigheid op deze wandel-
route. Het museum wordt gerund 
door een aantal vrijwilligers. Ton 
Rutting: ‘ Wij hebben een grote groep 
mannen en vrouwen die gemiddeld 
twee dagen per maand actief zijn. 
Wij zijn thans op dinsdag, donderdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur 
geopend en dan zijn er altijd vier vrij-
willigers aanwezig om de bezoekers 
met uitleg van dienst te zijn. Komen 
er ‘grote groepen’, dan zijn er meer 
vrijwilligers van ons aanwezig. Ook 
beschikken wij over een tuinploeg 
en onderhoudsploeg. Wat erg leuk 
is, iedere bezoeker aan het museum 
heeft zo zijn eigen verhaal. Voor ons 
dus ook leuke contacten’, zo zegt Ton 
Rutting. 
De Cuypers wandeling gaat verder 
o.m. langs de pastorie, de processen-
kapel en langs boerderijen die ook 
door Pierre Cuypers zijn ontworpen. 
Verder langs de begraafplaats op de 

Kranenburg, de Wientjesvoort, het 
koetshuis, kasteel het Medler, het 
Meestershuis e.d. In de folder , die 
o.m. verkrijgbaar is bij de VVV, de 
campings, het Heiligenbeeldenmu-
seum e.d. , vindt men hierover uit-
voerige en leerzame informatie. Ove-
rigens maken Kranenburgs Belang en 
de Stichting Vrienden van de Kerk op 
de Kranenburg, zich wel zorgen over 
de ‘ leefbaarheid ‘ in de kern zelf. Het 
half afgebrande voormalige Papa Beer 
restaurant is menigeen een doorn in 
het oog. Ton Rutting: ‘ Er moet snel 
wat aangedaan worden want de ver-
loedering komt steeds dichterbij. 
Vroeger konden de bezoekers aan het 
Heligenbeeldenmuseum aan de over-
kant nog terecht voor een kop koffie 
of een drankje. Thans is het helemaal 
geen gezicht meer’, zo zegt hij.

Joan Huitink: ‘ Als Kranenburgs Be-
lang hebben we, zoals zojuist geme-
moreerd, de leefbaarheid zeer hoog in 
het vaandel staan. Wij zien niets liever 
dan dat het voormalige restaurant zo 
spoedig mogelijk wordt afgebroken 
en die plek een andere bestemming 
krijgt. We hebben onze bezorgdheid 
aan de gemeente Bronckhorst ken-
baar gemaakt. Wij maken ons met 
name zorgen over de veiligheid. Een 
dergelijk half afgebrand gebouw, 
rondom afgezet met hekken, is een 
uitdaging voor de jeugd om over deze 
hekken te klimmen en dat kan uiter-
mate gevaarlijk zijn. Gelukkig denkt 
de gemeente met ons mee en hebben 
we over dat aspect binnenkort een ge-
sprek met wethouder André Baars’, 
zo zegt Joan Huitink.

Joan Huitink zet Kranenburg nog meer op de kaart

Cuypers wandelroute verrijking 
voor toeristen

Kranenburg - Blije gezichten afgelopen donderdag op het voorplein 
van de Heilige Antonius van Paduakerk op de Kranenburg, waarin het 
Heiligenbeeldenmuseum is gevestigd. Daar overhandigde Joan Hui-
tink het eerste exemplaar van de folder getiteld ‘Cuypers op de Kra-
nenburg’ aan Ton Rutting, voorzitter van de Stichting Vrienden van 
de Kerk op de Kranenburg.

links Joan Huitink, geheel rechts Ton Rutting

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode uit 
Steenderen vlogen zaterdag 9 juli 
vanaf PERONNE (330 km) De duiven 
werden gelost om 10.35 uur. De eerste 
duif werd geklokt om 14.02 uur door 
dhr. G. Kelderman, en maakte daar-
mee een snelheid van 1592 mpm. Uit-
slag: Kelderman G.H.H. (7/8) 1 2 6 8 9 
10 16, Luesink Ria (1/8) 3, Stoel G. (2/4) 
4 7, Dieks H. (3/4) 5 11 12, Wiggerink 
H. (2/21) 13 14, Boesveld J. (1/18) 15. 
Tevens werden er duiven gelost vanaf 
BOURGES (616 km) om 10.15 uur. De 
eerste duif werd geconstateerd om 
17.53 uur bij Ria Luesink. Uitslag: Lu-
esink Ria (3/4) 1 2 3, Hendriks P.R.J. 
(1/3) 4, Tankink TH.H.M. (1/2) 5. 

PV VORDEN 
De 63 duiven van P.V Vorden stonden 
zaterdag 9 juli in het Franse BOUR-
GES. Nadat het weer was opgeklaard 
klonk om 10.15 uur het startschot, 
zodat de duiven met een zuidwesten 
wind kracht 3 richting hok konden 
vertrekken. Met een snelheid van 
ongeveer 85 km was het nu good old 
Theo Berentsen die ditmaal als win-

naar werd afgevlagd . Het werd een
traag concours zonder achterblijvers.
Uitslag: T.J. Berentsen 1 3 6, H.B.M.
Hoksbergen 2 4 12 14, C. Bruinsma 5
11 15, Marc Tiemessen 7, D.J. Gotink
8, Comb. J. Meijer&Zoon 9 16, H.J
Stokkink 10, R. de Beus 13. 
Zaterdag was het ook weer de beurt
aan de club van lange wachters. Van-
uit het Franse MONTPELLIER alwaar
vrijdagmiddag 8 juli al om 13.30 uur
de boxen waren geopend, was het de
combinatie J. Meijer en Zoon die om
07.28 uur hun favoriet zag landen.
Het zou tot 10.30 uur duren alvorens
de prijzen verdiend waren. Uitslag:
Comb. J. Meijer&Zoon 1 4 7, Marc
Tiemessen 2, H.J Stokkink 3 6 10, C.
Bruinsma 5 8, F.T. Hummelink 9. 
PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Zaterdag 9 juli vlogen 65 duiven van
10 deelnemers van Steeds Sneller
Hengelo Gld. vanuit BOURGES. De
duiven werden om 10.15 gelost bij
zuidwesten wind. Uitslag Wedvlucht:
C. Te Stroet (2/10) 1 6, W. Jansen (4/7)
2 11 12 17, L Te Stroet (4/12) 3 7 9 10,
A.H.J. Peters (3/9) 4 8 15, R. Koers (2/8)
5 14, Comb. Borneman (1/6) 13, J. Teu-
nissen (1/2) 16. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 9 juli vlogen 36 duiven van 7
deelnemers vanuit BOURGES. De dui-
ven van De Koerier werden om 10.15
uur gelost. Uitslag: R. Jansen (2/5) 1 7,
S. Gemmink (4/8) 2 4 5 9, R.T.J. van
Aken (2/4) 3 8, Comb. Menkhorst (1/5)
6.

Duivenberichten 9 juli 2011
Bronckhorst - De vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. en 
PV De Koerier uit Zelhem vlogen 
zaterdag 9 juli vanuit Peronne, 
Bourges en Montpellier.

Haar werk roepen een gevoel van le-
vendigheid en herkenning op, de por-
tretten gaan verder dan de foto. De 
portretten zijn gemaakt in olieverf 
op paneel en in grafiet. Men kan Ri-
kie deze week aan het werk zien en 
ze zal graag uitleg geven over haar 
werk. Niet alleen zijn er schilderijen, 
ook prachtige bronzen beelden van 
Evelien Goedkoop zijn te zien in de 
kapel. Evelien maakt beeldjes in op-
dracht en laat hier een gedeelte van 
haar collectie zien, ook haar vrije 
werk o.a. vogeltjes zijn te bewonde-

ren. De beelden van Evelien stralen
iets teers en liefelijks uit. De nieuwe
collectie `Summer 2011` van beelden-
de kunstenares Angèle Pino is in de
kapel te bewonderen. Angèle heeft
zich gespecialiseerd in handgemaak-
te zilveren sieraden, uitbundige rin-
gen en elk exemplaar is uniek. Deze
niet alledaagse ringen worden vaak
bij speciale gelegenheden gedragen.
Angèle werkt ook in opdracht. www.
rikie-art.nl www.evelien-art.nl Men is
tijdens de expositie aanwezig.

Expositie Rikie Besseling

Bronkhorst - Rikie Besseling exposeert van 16 tot en met 22 juli van
10.00 tot 18.00 uur in de kapel van Bronkhorst. Rikie Besseling maakt
portretten in opdracht vanaf een foto. Meestal zijn dit geschenken aan
(klein) kinderen, partner of aan zichzelf.

Popkoor Venhorst zingt Popmuziek 
met een accent op Rock en met af 
en toe ook een song uit een Musical 
of een swingende Gospelsong.
Het Popkoor werkt met de bekende 
Singergy-zangmethode. Het lande-
lijke succes van deze laagdrempe-
lige methode is te danken aan het 
gebruik van professionele zangoe-

fen-CD’s en songteksten. De ver-
schillende stempartijen zijn voorge-
zongen en iedereen kan zich thuis 
eenvoudig voorbereiden op de repe-
tities. Dat geeft een plezierig gevoel 
omdat men al goed beslagen ten ijs 
komt én omdat het op de repetitie-
avond samen meteen al heel goed 
klinkt. De methode werkt altijd 
en overal. Initiatiefnemer Maartje 
Epema, bekend als zangdocente 
van “Muziek op Venhorst”, houdt 
op maandagavond 29 augustus een 
informatieavond. Daar wordt in-
formatie over het koor gegeven en 
kunnen voorbeelden van de songs 
die gezongen gaan worden alvast 
beluisterd worden. 

Belangstellenden kunnen zich er 

desgewenst inschrijven voor de 
startworkshop die op maandag 
12 september wordt gegeven door 
Maartje Epema en Rob de Visser, 
arrangeur van de Singergy-arran-
gementen en van SuperVoices. De 
informatieavond en de workshop 
vinden plaats in de Lindese Mo-
len, Lindeseweg 29. Er worden dan 
twee popsongs ingestudeerd. De-
gene die zich voor de workshop in-
schrijft, krijgt het oefenmateriaal 
ter voorbereiding mee naar huis. 
Na de workshop is er gelegenheid 
tot inschrijven voor Popkoor Ven-
horst. Meer informatie is verkrijg-
baar bij Maartje Epema, via www.
muziekopvenhorst.nl  Meer infor-
matie over Singergy is te vinden op 
de website www.multimix.nl

Popkoor Venhorst in oprichting
Vorden - In Vorden wordt mo-
menteel hard gewerkt aan de 
oprichting van een popkoor. Ie-
dereen die van zingen houdt is 
van harte welkom. Er zijn geen 
stemtesten en er worden geen 
noten gebruikt. De kwaliteit 
van het koor komt als vanzelf 
voort uit het plezier dat de le-
den hebben in het zingen zelf.
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Vaste onderdelen
Verder zijn de vaste onderdelen zoals: 
Stadsmuseum, Oude Calixtus (multi-
media show Slag om Grolle), bezichti-
gen RK Calixtus, Galerie Wij, Galerie 
Basten Asbeck open. Ook de Vesting-
stadexpress rijdt en de Stoomhoutza-
gerij is open en heeft een draaidag. 
Kortom Groenlo Vestingstad in al 
haar facetten.

Verleden
Spectaculair zal zijn de touwslagerij 
van Sark die zijn oorsprong in Groen-
lo heeft. Joannes Jacobes van Sark 
(1810-1873) had een lijnbaan op de 
vestingwallen van Groenlo. Maar ook 
de Vrienden van het oude ambacht 
zullen vele oude ambachten demon-

streren. Ambachten zoals: tinnegie-
ter, pottenbakker, mandenmaker, 
nettenboeter, sigarenmaker, leerbe-
werker, stro vlechter, stoelenmat-
ter, houtdraaier en een beeldhouwer 
laten het oude ambacht van weleer 
herleven.
Frank Diekman zal o.a. laten zien 
hou je houten pennen maakt voor 
houten pen-gat verbindingen, zoals 
ze in gebinten gebruikt worden. Sme-
derij Geerdink is aanwezig met een 
7-tal stationaire oude motoren om 
de techniek van weleer te laten zien. 
Verder zijn er tien old timer tracto-
ren te bewonderen. Smederij Bosman 
zal een sterk staaltje smeedkunst 
laten zien. Bij de kraam van de Oud-
heidkundige vereniging Groenlo kan 

men terecht om zich aan te melden 
als lid en voor boeken over Groenlo. 
Ook zal de Scouting aanwezig zijn 
om haar jubileumboek te promoten 
en te verkopen. Beiden staan in de 
Beltrumsestraat.

Kinderen
Maar ook voor de kinderen is er 
van alles te doen. Zo zal Jannes de 
Goochelaar laten zien hoe men in de 
17e eeuw goochelde. Er is een spring-
kussen, clown Hans maakt de leukste 
figuren uit ballonnen. Je kunt je la-
ten schminken en er worden ballon-
nen uitgereikt. En natuurlijk zal alles 
mooi zijn aangekleed en is het goed 
vertoeven op de terrassen. En wie 
de sfeer van de vestingwerken wil 
proeven kan de Grachtenwandel-
route lopen.
Voor een geweldig (gezins)uitje moet 
u op zaterdag 23 juli in Groenlo zijn. 
Voor meer info zie 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Groenlo terug in de tijd op Vestingdag van 23 juli

Thema: Geen heden zonder verleden

Groenlo - Na de zo succesvol verlopen Vestingdagen van 30 april en 
25 juni is het nu de beurt voor ‘Geen heden zonder Verleden’ dat als 
thema is gekozen voor de Vestingdag van 23 juli in Groenlo. Het duurt 
van 13.00 uur t/m 17.00 uur. Groenlo met z’n vestingstadverleden leent 
zich prima voor dit thema.

Touwslagerij van Sark

“De Reggaeweide is relax to da 
max!”
“Laten we het gewoon proberen, zei 
Hendrik Jan Lovink vorig jaar tegen 
Jasper en mij”, aldus Pieter Both. 
“We kregen hiermee de verantwoor-
ding over de Reggaeweide. We wa-
ren best wel een beetje onzeker, niet 
wetende of ‘het’ zou aanslaan op de 
Zwarte Cross. 
Daarnaast hadden we nog nooit 
zo’n groot evenement binnen een 
ander evenement georganiseerd. 
Laat staan binnen een van de grootste 
evenementen van ons land! 
Maar, we zijn ervoor gegaan en heb-
ben in de geest van de Zwarte Cross 
met alle macht geprobeerd de men-
sen het naar de zin te maken. En dat 
is gelukt! De Reggaeweide is relax to 
da max!”

Aankleding in stijl
Zand op de grond, houten barretjes,
een DJ Booth op palen en hangmat-
ten, dat is de Reggaeweide in een no-
tendop. “De Reggaeweide is eigenlijk
een reggaebeach vanwege het speci-
aal uit Jamaica geïmporteerde Mon-
tego Bay zand,” grapt Pieter Both.
“Nee serieus, we wilden een Reggae/
Relax weide creëren en mede door de
aankleding, naast een breed muziek
aanbod is dat volgens ons en Tante
Rikie gelukt!” 

Brede programmering 
De programmering van de Reggaewei-
de is breed: Reggae, ska, rocksteady,
dancehall, nationale en internationa-
le grote acts naast de betere relatief
onbekende bands. Pieter Both: “Vorig
jaar sloten we op de zondag af met
de grondleggers van de reggae ‘The
Skatelites’ uit Jamaica. Dit jaar heeft
Third World die eer en dat is het voor
ons ook! Zaterdag sluit de nationale
reggaetrots met grote successen in
het buitenland Ziggi Recado af. Ook
Maikal X, bekend als neerlands beste
zanger/rapper/MC, staat die avond
op het podium met band. Daarnaast
zijn de ska getinte up beats van Mr.
Wallace, die dit jaar met een grote
klap uit de repetitieruimte zijn geko-
men, te horen! Chef’special, de zeer
succesvolle 3FM Serious Talent, ver-
zorgt zelfs een speciale set voor deze
gelegenheid en The Beatdown (CAN),
die aan The Aggrolites doen denken,
zijn te horen op de vrijdag. Deze dag
wordt afgesloten door Marlon Asher
& the High Notes. Allemaal acts om
supertrots op te zijn!”

Zwarte Cross: 

Reggaeweide wegens succes 
geprolongeerd!
Een van de succesnummers van 
de het Zwarte Cross Festival 2010 
was de toevoeging van de Reggae-
weide aan het totaalprogramma. 
Drie dagen lang was de weide ge-
vuld met dansende en chillende 
bezoekers die zich te goed deden 
aan de beste reggaeartiesten uit 
binnen- en buitenland. De sfeer 
en aankleding zorgden ervoor 
dat iedereen zich op de Cariben 
waande en Zwarte Cross Festi-
valdirectrice Tante Rikie kon 
dan ook niet anders zeggen dan: 
“Een schot in de roos!”. 
De Reggaeweide wordt in 2011 
daarom wegens succes geprolon-
geerd en is hiermee een van 
de grootste reggaefestivals van 
Nederland.

De Zwarte Cross Camping 
Vanochtend werden de laatste 
campingkaarten verkocht. Het 
aantal mensen dat op de camping 
van de Zwarte Cross zal verblijven 
komt hiermee op 17.500. Een ver-

blijf op de Zwarte Cross Camping 
is meer dan alleen een plek om te 
overnachten. Voor campinggasten 
is het festival op donderdagavond 
14 juli geopend en daarnaast vin-
den op de camping exclusieve op-
tredens plaats, is er een kapsalon, 
een supermarkt, een badhuis, een 
speciale festivalweide en is er een 
groot kampvuur met livemuziek.

Dagkaarten 
Er zijn nog dagkaarten verkrijg-
baar voor het Zwarte Cross Festi-
val. Festivaldirectrice Tante Rikie 
spreekt wel de verwachting uit dit 
jaar ook deze  kunnen uitverko-
pen: “Alle voorgaande edities was 
de zondag uitverkocht. Het gaat 
rap met de alle dagkaarten, dus 
om lange wachtrijen en teleur-
stellingen bij de ingang te voorko-
men adviseer ik om echt niet lang 
meer te wachten met het bestel-
len van kaarten!”

Camping Zwarte Cross uitverkocht!

Dagkaarten en 
3-dagenkaarten nog 
wel verkrijgbaar!
Lichtenvoorde - De camping 
passe-partouts voor 15de ju-
bileumeditie van het Zwarte 
Cross Festival 2011 zijn net als 
voorgaande jaren uitverkocht. 
Festivaldirectrice Tante Ri-
kie: “Ik ben blij, verheugd en 
trots! Maar bovenal vind ik 
het heel erg gezellig dat de 
camping ook dit jaar weer is 
uitverkocht. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd! Het wordt 
weer een prachtig feest!” Ko-
mende week zijn er nog wel 
campingkaarten te winnen 
via 3FM. Dagkaarten voor het 
driedaagse evenement in het 
Achterhoekse Lichtenvoorde 
zijn nog wel verkrijgbaar.

BUCKS & BOOZE! 
Begin 2006 werd de band geformeerd 
door enkele leden van een gelegen-
heidsorkest. Geen computers of ge-
programmeerde muziek: een echte, 
een pure en grote liveband moest het 
gaan worden. What You See Is What 
You Get, alles wordt noot voor noot 
live gespeeld! De lol die de muzikan-
ten in het optreden hebben, heeft 
zijn uitwerking op het publiek dat 
een uitstekend verzorgd optreden 
krijgt te zien.

DONDERDAG AVOND 21 JULI 
THE HEYZ
Eigen” wijs, vrolijk, harmonieus zon-
nig en verrassend. Dit zijn de ingredi-
enten die zorgen voor het fundament 
van The Heyz, een rockende popband 
uit Noordwijk aan Zee.
In 2008 besluiten Jordi, Jeroen.Edwin 
en Michiel hun onbegrensde passie 
voor muziek te delen, The Heyz is 
geboren! Het doel is om vrolijke, zor-
geloze maar wel spannende muziek 
te maken. Songs die met een knip-

oog verwijzen naar de sixties en je 
doen verlangen naar de zon, zee en 
het strand. De band slaagt hierin en 
steelt de show op podia door heel het 
land wat onder andere resulteert in 
het behalen van de eerste prijs van 
parkopen Nijmegen seizoen 2009 en 
het binnenhalen van een publishing-
deal bij E.M.I. Begin 2010 wordt de 
band versterkt met de komst van JJ 
die de band naar weer een hoger plan 
tilt met zijn heerlijke rauwe solo’s en 
authentieke gitaarsound. JJ kan gelijk 
meespelen op de opnames van de eer-
ste single, My Dear Mother Angel. De-
ze wordt in de zomer van 2010 gelan-
ceerd samen met een gave videoclip 
en een unieke actie, namelijk de lang-
ste beachtour ooit gemaakt door een 
band op 1 dag! Dit resulteert in heel 
veel persaandacht (De Telegraaf, De 
Pers, Leidsch dagblad etc.) en optre-
dens bij o.a TROS muziekcafe, Chiel 
Beelen en de NS-tour van 2010.
In januari 2011 kwam de 2e single 
“Tick Tock” uit, met weer veel posi-
tieve reactie en airplay bij o.a radio 2 
en 3fm. Maar The Heyz wil meer! In 
de wintermaanden van 2010 en 2011 
is hard gewerkt aan nog meer een ei-
gen identiteit. Zelf noemen ze het The 
Beachboys op een opgevoerde motor, 
op weg naar een nieuwe single en 
videoclip die in de zomer van 2011 
moet gaan uitkomen! Het avontuur 
van The Heyz is nog lang niet voorbij, 
ze zijn nog maar net onderweg...

ZATERDAG 23 JULI 
PIANOHOUSE
 “The Band” is de ultieme setting voor 
grote tentfeesten, festivals en feesten 

waar meer decibellen dan pianotoet-
sen wenselijk is..
Dat The PianoHouse gezellige en in-
tieme feesten kan verzorgen heeft zij 
al ruimschoots bewezen. Maar als u 
denkt dat The PianoHouse enkel in-
tieme feestjes met het requestconcept 
kan brengen dan heeft u het mis.. 
Zij hebben een absolute topband ge-
formeerd met de beste muzikanten 
van The PianoHouse die een vaste 
originele setlist het podium afknalt 
waardoor iedere tent keihard wordt 
plat gespeeld.. Minder verzoekjes..
nog meer muziek!! Natuurlijk staan 
er twee vleugels op het podium al-
leen nu aangevuld met drum, bas, 
(el)gitaar en zo gewenst ook extra 
zangeressen..Ook kunnen we een 
PianoHouse-DJ meesturen die samen 
met de band een superstrakke en 
originele set neerzet, voorzien van in-
teractieve beelden, en die na het live 
podiumgeweld de zaal nog even laat 
doorswingen.. Een totale avondinvul-
ling dus op topniveau!

PianoHouse “The Band” kan ook 
worden ingehuurd om professionele 
artiesten te begeleiden. Diverse Pia-
noHouse muzikanten maken al deel 
uit van de band van grote artiesten 
(Waylon, Miss Montreal, Postman, 
Wolter Kroes) en Marga Bult heeft op 
haar jubileumfeest ook succesvol ge-
bruik gemaakt van PianoHouse “The 
Band”..

Nu een keer een verzoek van ons aan 
alle boekers van festivals en tentfees-
ten..wees op tijd met boeken voordat 
een ander je voor is... er bestaat name-

Zomerfeestprogramma bij de Rotonde
Vorden - Vrijdag 22 juli Bucks 
en booze Een swingende blazers-
sectie, vijf man samenzang, een 
zanger met het volume van een 
marktkoopman en een lekkere 
zangeres, dat is: Een band van 
10 muzikanten met slechts een 
motto: “De beuk erin”. Vol en-
thousiasme spelen de bandleden 
stevige rock, disco en onverwach-
te nederlandstalige nummers, 
want Bucks & Booze is swingen 
en meezingen, een optreden voor 
en door het publiek.

lijk maar 1 PianoHouse “The Band”..!! 
..tja..sorry..

DONDERDAG 21 JULI JELLEB
 is de spontane jongen uit het noorden 
van Nederland die gewapend met al-
leen zijn gitaar iedere zaal op zijn kop 
weet te zetten! Zijn carrière als zan-
ger/gitarist begon op het toeristische 
eiland Ameland waar in 1 zomer een 
basis werd gelegd voor vele succesvolle 
optredens. Enthousiasme is de kracht 
van JelleB; links, rechts, voor, achter 
of met zijn allen op het podium, niets 
is JelleB te gek. Een show van JelleB is 
een doe-en-zing-mee-feest afgewisseld 
met te gekke nummers die de mooi-
ste herinneringen terug brengen naar 
jouw feest.  Met een breed repertoire 
weet JelleB iedereen aan  te spreken 
en is hij voor ieder feest geschikt. On-

dertussen is JelleB uitgegroeid tot een
wandelende Ipod. U roept, hij speelt.
Met zijn eerste single “Vriendinnen”
was JelleB de hoogste steiger in de ra-
dio NL top dertig en stond hij weken
lang in de mega top 100. Dit succes
proeft naar meer en wordt er daarom
hard gewerkt aan zijn debuutalbum!
jouw feest. Met een breed repertoire
weet JelleB iedereen aan  te spreken
en is hij voor ieder feest geschikt. On-
dertussen is JelleB uitgegroeid tot een
wandelende Ipod. U roept, hij speelt.
Met zijn eerste single  “Vriendinnen”
was JelleB de hoogste steiger in de ra-
dio NL top dertig en stond hij weken
lang in de mega top 100. Dit succes
proeft naar meer en wordt er daarom
hard gewerkt aan zijn debuutalbum!



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

CSKA Sofia is de record landskampi-
oen (meer dan 30x) in Bulgarije en 
daardoor veelvuldig deelnemer aan 
de Europese competities. Afgelopen 
seizoen eindigde CSKA Sofia op de 
derde plaats in de landscompetitie. 
Daarnaast won CSKA de beker en 
plaatste zich zo wederom voor Euro-
pees voetbal (Europa League).
Het selectie team van CSKA bestaat 
voornamelijk uit Bulgaren, aange-
vuld met een aantal buitenlandse 
spelers (o.a. uit Italië, Ierland, Brazilië 
en Argentinië). Ook de Nederlander 
Gregory Nelson (23 jaar en aanvaller) 
maakt sinds het afgelopen seizoen 
deel uit van de selectie. Hij speelde 
daarvoor in Nederland bij AZ en RBC 
Roosendaal. 

De organisatie van de wedstrijd is een 
samenwerking tussen de Graafschap 
en de VV Zelhem. Toegangskaarten 
zijn voor aanvang van de wedstrijd 
aan de kassa’s van sportpark ‘de Pol 
te koop. De VV Zelhem draagt zorg 
voor een passende accommodatie en 
voor een goede ambiance bij de wed-
strijd met ook muzikaal entertain-
ment direct na de wedstrijd.
Natuurlijk gaat de aandacht naar de 
nieuwe trainer van de Graafschap, 
Andries Ulderink (zie foto), want 
iedereen is benieuwd hoe hij zijn 
team laat spelen. Andries (41 jaar) 
is geboren in Zwolle, maar woonde 
het grootste deel van zijn jeugd in 
de Achterhoek waar hij voetbalde 
bij o.a. Reünie in Borculo en HSC ’21 
in Haaksbergen. Hij begon op jonge 
leeftijd al aan een trainerscarrière en 
trainde de clubs AZSV Aalten, Rohda 
Raalte en DCS Zevenaar. Daarna werd 
hij assistent-trainer bij de Graafschap 
en trainde hij Be Quick ’28 (Zwolle). 
In 2008 werd hij trainer/coach van 
Go Ahead Eagles in Deventer. Het ko-
mende seizoen is hij de verantwoor-
delijke man bij de Graafschap. Ter ge-
legenheid van de wedstrijd in Zelhem 

spraken we Andries om te horen over 
zijn voetbalverleden en ideeën voor 
de Graafschap.

Hoe ben je in het trainersvak terecht geko-
men?
Andries: “Toen ik 15 jaar was, werd 
ik gevraagd als assistent jeugdtrainer 
bij de D pupillen van Reünie in Bor-
culo. Ik was direct enthousiast toen 
ik zag hoe snel en goed jeugdvoet-
ballers zich ontwikkelen in de sport. 
Mede door deze ervaringen besloot 
ik op 16-jarige leeftijd om de CIOS-
opleiding te gaan volgen om later 
voetbaltrainer te kunnen worden. Ik 
had toen al een eigen jeugdteam. Met 
24 jaar werd ik trainer van de selectie 
van AZSV, op dat moment 1e klasse 
zaterdag voetbal.” 

Wat is het meest fascinerende aan het be-
roep van professionele voetbaltrainer?
Andries: “Het ‘smeden’ van een 
team, zowel technisch als tactisch, 
en daarnaast de aandacht voor de 
mens achter de voetballer. Daarnaast 
wil ik ruimte geven aan de leden van 
de technische staf om zich te ont-
wikkelen en hun bijdrage te leveren 
aan het gehele team. Natuurlijk om 
uiteindelijk goede prestaties neer te 
zetten met het team. Ook vind ik het 
een uitdaging om de voetballers en 
het team te ‘managen’ in de media- 
en internet- wereld van het voetbal 
waarbij ze toch ook zeker zichzelf 
moeten blijven.” 

Welke trainers zijn je grote voorbeelden en 
waarom? 
Andries: “Ik heb niet echt een spe-
cifieke trainer voor ogen, omdat je 
van veel trainers wel wat leert. Hoe 
het niet moet, maar ook hoe ik vind 
dat het niet moet. In het begin van 
mijn trainersperiode volgde ik Louis 
van Gaal intensief. Ik vind hem nog 
steeds één van de beste trainers, maar 
ook van Mario Been spreekt mij aan 

door zijn ‘menselijke’ omgang met 
voetballers, die leren vooral ook zich-
zelf te zijn en te blijven.” 
Wat maakt de Graafschap voor jou zo 
bijzonder dat je er graag aan de slag 
gaat als trainer?
Andries: “Ik vind de Graafschap een 
mooie club en een club die een re-
ele stap is in mijn trainersloopbaan. 
Natuurlijk ook omdat ik bekend ben 
met de club omdat ik er al gewerkt 
heb en net als velen gecharmeerd ben 
van de passie die de club in de regio 
oproept, een regio waar ook ik woon. 
En een club met potentie voor de toe-
komst in sportief en zakelijk opzicht. 
Met andere woorden de club past bij 
mij.” 

Bij de Graafschap (waar je al eerder werk-
zaam was als assistent) ga je samenwer-
king met de assistenten Richard Roelofsen, 
Jan Vreman en Ron Olyslager. Waarom 
vormen jullie een goede trainerscombinatie 
voor de Graafschap?
Andries: “Omdat ieder van ons spe-
cifieke kwaliteiten heeft en we el-
kaar goed aanvullen. Richard op het 
gebied van individuele begeleiding 
en coaching en ook op aanvallend 
gebied, Jan vooral op het terrein van 
organisatie en verdediging en Ron 
natuurlijk om de keepers te trainen 
en hij kan goed relativeren in speci-
fieke situaties. Zelf focus ik me op 
het totale team en hou het belang en 
de ontwikkelingen van alle spelers in 
het oog.” 

Wat zijn je doelstellingen voor de Graaf-
schap voor het komend seizoen?
Andries: “Natuurlijk moeten we in de 
eredivisie blijven maar ik wil vooral 
ook ‘herkenbaar’ voetbal spelen en 
dat is wat mij betreft een combinatie 
van passie, strijd en verzorgd voetbal. 
Een andere doelstelling is om (met 
name) jonge voetballers zich goed te 
laten doorontwikkelen in de selec-
tie.”

Wat is je visie op de huidige selectie en wat 
zijn je wensen ten aanzien van versterkin-
gen voor komende seizoen?
Andries: “De eerste indrukken zijn 
dat de selectie een goede mix is van 

jonge gedreven spelers die graag in-
dividueel beter willen worden en er-
varen spelers die zich vooral focussen 
op het teambelang. De wens is dat er 
nog een keeper bij komt en een (cen-
trum)verdediger en zo mogelijk ook 
nog een (vleugel) aanvaller of wel-
licht twee als er nog een aanvaller 
vertrekt.”

Wat is je idee over de kwaliteit en potentie 
van de jeugd bij de Graafschap richting de 
selectie?
Andries: “Ik hecht grote waarde aan 
de jeugdopleiding van de club. Er zijn 
momenteel drie A-jeugd spelers als 
een soort stage bij de selectie betrok-
ken en in de selectie zitten nu ook de 
nodige jonge voetballers. Een goede 
ontwikkeling met mogelijkheden 
voor de toekomst.”

Hoe kijk je aan tegen het spelen van voorbe-
reidingswedstrijden in de regio?
Andries: “Voor de Graafschap is de 
regio van enorm belang zowel ten 

aanzien van supporters als ten aan-
zien van sponsoren en daarom is het
prima dat we in de opbouw naar de
competitie dergelijke wedstrijden in
de regio spelen. Dat past dus uitste-
kend bij elkaar.”

In hoeverre ken je de tegenstander en wat
zijn je verwachtingen van die wedstrijd?
Andries: “Van CSKA is me weinig spe-
cifieks bekend, maar CSKA is natuur-
lijk wel tegenstander van formaat.
Het is een goede test om op dat mo-
ment te zien waar we als team staan
en te bezien of we het voetbal dat we
willen spelen in die wedstrijd ook
kunnen waarmaken.

Tot slot. Heb je nog een boodschap
voor de supporters van de Superboe-
ren voor het komend seizoen?
Andries: “De intentie is om het pu-
bliek te vermaken met aantrekkelijk
voetbal en resultaat. Hopelijk lukt dat
al op de 23e juli, maar voor alle sup-
porters vooral ook in de competitie.”

Interview met trainer Andries Ulderink

De Graafschap – CSKA Sofia op veld VV Zelhem
Zelhem - Zaterdag 23 juli speelt de Graafschap op het terrein van de 
Voetbalvereniging Zelhem vanaf 18.00 uur een oefenwedstrijd tegen 
CSKA Sofia. Die wedstrijd is voor de Graafschap de eerste oefenwed-
strijd in de directe regio tegen een gerenommeerde tegenstander uit 
het buitenland.

Op 16 en 17 juli aanstaande worden 
de deelnemers met hun honden weer 
verwacht op de weilanden van Vlees-
boerderij Garritsen om te strijden 
voor de ‘Dutch Open Trofee’. Ruim 
100 Border Collie eigenaren hebben 

zich opgegeven voor de wedstrijd. Dit 
gebeurt al jaren op 1 januari om 0.00 
uur via internet. Die zit dan met 10 
minuten al vol! 
Dus als men in Toldijk naar binnen is 
gegaan na het vuurwerk om nog een 

borrel te drinken op het nieuwe jaar 
of men maakte zich op voor het grote 
Nieuwjaarsgebeuren bij Flophouse 
weten heel veel mensen uit heel Eu-
ropa waar Toldijk te vinden is. 
De wedstrijden beginnen elke mor-
gen om 7.00 uur en het geluid van de 
snerpende fluitjes van de handlers is 
dan niet van de lucht. Voor het pu-
bliek zijn beide dagen toegankelijk en 
de entree is geheel kosteloos.

Dutch Open 2011

Toldijk - Na een uitstapje vorig jaar tijdens het landschapsweekend bij 
Kasteel ’t Zelle tussen Hengelo en Ruurlo, is de Dutch Open weer terug 
in Toldiek op haar oude stek, waar al jaren achtereen de internatio-
nale wedstrijden worden gehouden.

De Dutch Open wordt dit jaar weer gehouden aan de Wolfsstraat in Toldijk.

SPORTPARK ‘T DOORNSLAG
Drempt - Het oefenduel van De Graaf-
schap tegen het HC ‘03 streekelftal 
trok vrijdagavond maar liefst 1.500 
toeschouwers. Door de wegafzetting 
als gevolg van de brand bij restaurant 
De Boerderie ontstonden opstoppin-
gen en kon men niet in de directe om-
geving van het sportpark parkeren. 
De wedstrijd begon een kwartiertje 
later dan gepland.

De Graafschap won de uitwedstrijd
tegen het streekelftal met 1-8. Deze
ruime zege tekende zich in de eerste
helft al af. Na 45 minuten stond er 0-5
op het scorebord. Tien minuten voor
het einde redde het streekteam, met
spelers van HC’03, Steenderen, Baak-
se Boys, Pax, Viod en Keijenburgse
Boys, Doesburg, Angerlo Vooruit en
GSV’38, de eer. Niek Temmink (Viod)
gaf een voorzet die door Jordy Köhler
(Pax) verzilverd werd.

O e f e n w e d s t r i j d

Zie BanenContact
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De kosten bedragen € 2,- voor kinde-
ren, € 4,- voor leden van Natuurmo-
numenten en € 7,- voor niet-leden. 
Let op: reserveer van te voren uw 
deelname. In verband met de te ver-
wachten grote belangstelling kunnen 
alleen mensen die zich van te voren 
hebben aangemeld deelnemen. Dit 
kan via www.natuurmonumenten.nl 
of telefonisch bij de ledenservice van 
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55. 
Loopt u ook mee? Vergeet verrekijker 
niet! 
U wordt ontvangen door de boswach-
ter in de Schoppe (Pinkenstal) bij het 
beheerkantoor van Natuurmonumen-
ten voor een korte presentatie over 
het leven van reeën in de verschil-
lende seizoenen. Daarna neemt de 
boswachter u mee in een wandeling 
over het prachtige landgoed, waar 
hij op boeiende wijze verhalen zal 
vertellen over de reeën die er leven. 
Het zijn schuwe dieren, die vaak pas 

tegen de avond tevoorschijn komen.
Hoewel geen garantie gegeven kan
worden dat deze dieren zich tijdens
de wandeling zullen laten zien, weet
de boswachter wel de beste plekken
om op zoek te gaan naar zijn sporen.
Tijdens de bronst, die eind juli - begin
augustus valt, zijn de reeën actiever
en maakt u meer kans op een ont-
moeting met deze dieren.

Niet alleen reeën voelen zich thuis op
landgoed Hackfort. Ook voor andere
schemergasten is Hackfort een prima
leefgebied. Tijdens deze excursie kan
het dan ook maar zo gebeuren dat u
kunt genieten van fladderende vleer-
muizen of een overvliegende uil. Voor
meer activiteiten zie www.natuurmo-
numenten.nl en volg osn op twitter
@ctgelderland. Voor meer informa-
tie kan men terecht bij boswachter
Willem Regtop telefoon 0575- 555560
of 06- 54280655

Reeënbronst excursie op 
Hackfort

Vorden - Al eens een bronstig ree gezien? Op 23, 27, 28 en 30 juli, 3 en
4 augustus kunt u mee met de reeënbronstexcursie van Natuurmonu-
menten op landgoed Hackfort in Vorden. De excursies beginnen om
19.30 uur en duren ongeveer twee uur.

reebok

reegeit

Een aantal jaren is de gemeente ge-
start met het project ‘Schapen in 
Bronckhorst’. Hiermee is een begin 
gemaakt met het terugbrengen van 
schapen in het landschap. Van ouds-
her zijn schaapskuddes namelijk on-
losmakelijk met de Achterhoek ver-
bonden. Dit blijkt uit talloze foto’s 
en schilderijen met heidevelden en 
schaapskooien. Maar ook oude na-
men van wegen en boerderijen herin-
neren daaraan. Het gemeentebestuur 
vindt het terugbrengen van schapen 
in het Bronckhorster landschap van-
uit de gedachte van plattelandsver-
nieuwing en vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt dan ook een goede ontwik-
keling. Fred Eggink is plattelandsont-
wikkelaar in dienst van de gemeente 
Bronckhorst en heeft een aantal ja-
ren geleden dit project geïnitieerd. 
Hij zegt: “Om de vijfjarige proef om 
schapenbegrazing toe te passen in het 

openbare groen, zijn in eerste instan-
tie een aantal gebieden rondom de 
kern Zelhem uitgekozen. De gemeen-
te wil met de proef duidelijkheid krij-
gen over de kansen en bedreigingen 
voor schapenbegrazing in openbaar 
groen, zowel fysiek als economisch. 
De eerste twee jaren zijn goed en zon-
der incidenten verlopen. Ook in 2011 
zetten wij weer schapen in voor het 
onderhoud van het openbaar groen.
�Het is echter een veelzijdig project 
en kan het beste omschreven worden 
als plattelandsvernieuwing en ver-
breding van de plattelandseconomie. 
Door de oude gebruiken en functies 
met schapen in Bronckhorst nieuw 
leven in te blazen en deze te koppe-
len aan toeristische activiteiten wil-
len wij ook de plattelandseconomie 
een nieuwe impuls geven. We heb-
ben een plaatselijke schaapherder be-
reid gevonden om aan de proef mee 

te werken. Voorlopig is Philip Vaart-
jes alleen in de omgeving van Vorden 
aan te treffen, maar het zou mooi 
zijn, dat er op termijn een trekroute 
door de hele gemeente zou komen. 
Lokale ondernemers en verenigingen 
kunnen daarop inspelen. Ook spinda-
gen, schaapscheerderfeesten en an-
dere evenementen kunnen daaraan 
gekoppeld worden. Het Schoonebe-
ker heideschaap, dat Philip Vaartjes 
in zijn kudde heeft, is een ras dat 
past bij de uitstraling die we willen. 
De gemeente Bronckhorst leent zich 
bij uitstek voor deze activiteiten. Er is 
ruimte en er zijn zandwegen. De hele 
gemeente kent maar liefst 200 kilo-
meter zandweg, waarvan alleen de 
oude gemeente Zelhem er al 98 kilo-
meter in beheer had. Ook is er bij de 
bevolking een groot historisch besef 
en worden hier en daar stukjes heide-
veld in ere hersteld. Dit project moet 
groeien en de tijd zal uitwijzen of het 
een goede beslissing is geweest.” De 
reacties van de passanten op de He-
ijendaalseweg waren in ieder geval 
overduidelijk: “Nooit verwacht, dat 
je op zo’n gemoedelijke en sfeervolle 
manier hier een schaapskudde tegen-
komt. Ik moest eerst even kijken of ik 
het wel goed zag!”

Schapen in Bronckhorst

Plaatselijke schaapskudde

Vorden - Het kan je zo maar gebeuren, dat je plotseling ‘oog in oog’ 
komt te staan met een schaapskudde op 1 van de vele zandwegen die 
de gemeente Bronckhorst rijk is. Deze foto is afgelopen week gemaakt 
bij de Heijendaalseweg. Schaapherder Philip Vaartjes moest regelma-
tig voorbijkomende fietsers uitleggen waar hij mee bezig was. “Ik doe 
dit in opdracht van de gemeente Bronckhorst. Enerzijds voor het toe-
risme, anderzijds is het een vorm van bermbeheer. En het is natuur-
lijk een geweldig toeristisch product, dat je tijdens je verblijf in de 
Achterhoek in gesprek kunt met een plaatselijke schaapherder.”

Philip Vaartjes met zijn Schoonebekers

De tijdelijke verlaging gaat met te-
rugwerkende kracht per 15 juni in 
en zal duren tot 1 juli 2012. Daarbij 
is de datum dat u bij de notaris zit 
voor de overdracht bepalend.
Het mooie aan de maatregel is dat 
deze ook geldt voor een 2e woning 
en/of een recreatiewoning. Daarbij 
maakt het niet uit of de te kopen 
woning verhuurd is.  Bedrijfspan-
den komen echter niet in aanmer-

king voor de lagere overdrachtsbe-
lasting.
Door deze maatregel is het nu de 
beste tijd om een woning te kopen. 
Als 1e door de lagere kosten koper 
die u dan heeft, maar ook doordat 
de rente nu nog relatief laag is. De 
verwachting is dat de rente volgend 
jaar toch weer een stukje hoger 
zal zijn door de aantrekkende eco-
nomie. Daarnaast zult u vanaf 1 

januari 2012 weer minder kunnen 
lenen omdat de normen  dan weer 
aangescherpt worden. Wacht dus 
niet langer en hak de knoop door. 
Volgend jaar kunt u voor die mooie 
woning die u op het oog heeft wel-
licht geen passende financiering 
meer vinden omdat dan de rente 
hoger is en u minder kunt lenen.
Mocht u willen weten wat u nu kunt 
lenen en wat uw maandlasten daar-
bij gaan worden neem dan contact 
op met Hypotheekadvies Bronck-
horst. Zij zijn de onafhankelijke 
hypotheekspecialist voor alle inwo-
ners van de gemeente Bronckhorst. 
De adviseur komt graag bij u langs 
om samen met u te bekijken wat 
uw mogelijkheden zijn. Afspraken 
kunnen ook s’avonds en op zater-
dag gemaakt worden zodat u rustig 

in uw eigen omgeving advies kunt 
inwinnen op een tijdstip dat u het 
beste uitkomt. Een advies is uiter-
aard altijd gratis en zonder verdere 
verplichtingen. Hypotheekadvies 
Bronckhorst heeft altijd de laagste 
rente die er is in de markt. Dit komt 
doordat wij via een inkoopcombina-
tie zaken kunnen doen met bijna 
alle banken en van hen ook een ex-
tra lage rente doorkrijgen. Kortom 
Hypotheekadvies Bronckhorst staat 
voor een eerlijk en goed advies. 
Wij zijn bereikbaar op tel.nr. 0575-
460038 of 06-16673986. Uiteraard 
kunt u zich ook via onze website 
www.hypotheekadviesbronckhorst.
nl aanmelden. Wij nemen dan zo 
snel mogelijk contact met u op.

Stimulans in de woningmarkt door 
 tijdelijke verlaging overdrachtsbelasting
Zoals u al wel in de media zult hebben vernomen heeft het ka-
binet besloten om met terugwerkende kracht de overdrachtsbe-
lasting bij aankoop van een woning te verlagen van 6% naar 2%. 
Het betreft hier een tijdelijke maatregel die er op gericht is om 
de woningmarkt te stimuleren. Er zat de laatste jaren bijna geen 
beweging meer in de woningmarkt. Dit kwam enerzijds door de on-
zekere economische situatie en anderzijds door de grote terughou-
dendheid bij banken waardoor mensen veel minder en moeilijker 
konden lenen.

BRIDGEBLUB BRONKHORST 
Deze zomer worden door de Bridge-
club Bronkhorst vrije bridgedrives
gehouden. Uitslag zomerdrive 5, ge-
speeld op 7 juli 2011 in Vierakker:Lijn
A: 1. An Wortel & Nel Hendriks 62,50
%; (2). Kitty Vruggink & Ab Vrug-
gink 54,17 %; (2). Dick Weijers en P.
Groenewoud 54,17 % Lijn B: 1. Theo
Geurts & A. Nijenhuis 61,67%; 2. Ans
Messing & Gerda Tankink 61,52 %;
3. Jolande Oldenhave & Gerti Hissink
56,25 % 
Op elke donderdagavond in juli wordt
een vrije bridgedrive gespeeld in het
Ludgerusgebouw Vierakkersestraat-
weg 37 te Vierakker, telefoon (0575)
441581. 
De entree is 2 euro per persoon. Er
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Zo mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur, opgeven bij Theo
van Aalst, per telefoon (06) 83074518
of email theovanaalst@gmail.com.
Aan de zaal inschrijven kan tot 19.15
uur. Er wordt gebridged van 19.30
uur tot ± 22.30 uur.

Z O M E R B R I D G E

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Het stuk gaat over een dochter van 
een herenboer die graag wil trou-

wen met de zoon van een pachtboer. 
Maar de herenboer heeft een veel be-

tere partij voor zijn dochter op het 
oog, namelijk Kareltje uit Den Haag. 
In het toneelstuk komen de rangen 
en de standen van de jaren ‘50 op 
voortreffelijke wijze naar voren. Aan 
alle detailles van toen is gedacht. 
Authentieke kleding en voertuigen 
zijn te bewonderen. Maar ook tradi-
ties als ‘brullufte-neugen’ en ‘helpe-
dagen’ bij de oogst laten u de tijden 
van weleer beleven. De herenboerde-

rij ‘de Zuylenkamp’ is tot op detail 
nagebouwd door de mannen van 
de decorgroep. Deze boerderij staat 
in werkelijkheid tegenover garage 
Bergsma en was voorheen bewoond 
door herenboer Tenkink. Een mooie 
ouderwetse pomp met zwengel, die 
echt werkt, zal voor de nagebouwde 
boerderij pronken. Onder leiding van 
Gerrit Garretsen en Dinie Jansen re-
perteren 2x per week 15 spelers met 

tekst en zo’n 25 figuranten op de bin-
nenplaats aan het eind van de Gref-
felinkallee. Komende jaren zal dit
decor alleen nog maar mooier kun-
nen worden, want de Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed te Amersfoort
heeft afgelopen week een subsidie
van € 496.684,00 toegekend voor het
opknappen van de monumentale wa-
genloods met muur en houtschuur.

Strijd op de Zuylenkamp    Openluchtspel

Hummelo - De openluchtspelen van Hummelo hebben een uiterst goe-
de reputatie in de regio. Niet alleen de opvallende stunts om het pu-
bliek attent te maken op het jaarlijkse toneelstuk, maar ook de opvoe-
ringen zelf laten diepe indruk achter bij de toeschouwers. Maanden 
lang is men bezig met de voorbereidingen van decor, kostuums en het 
instuderen van de rollen. Al vroeg in het jaar beginnen de wekelijkse 
repetities. Het openluchtspel van dit jaar wordt gehouden op 24, 25, 
26 en 27 augustus en heet ‘Strijd op de Zuylenkamp’.

De rit wordt verreden onder de vlag 
van de O.T.M.V. Gelderland, dat staat 
voor Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging met meer dan 6500 leden in 
Nederland. Een club die nog steeds 
groeit ook onder jonge mensen die 
met een oude trekker een geweldige 
hobby kunnen uitleven en die dan 
ook nog betaalbaar is. Anders dan bij-
voorbeeld met oude oldtimers auto’s 
waar dan al gauw een ander financi-
eel plaatje aan hangt. 
De Bronckhorster Tractorentoertocht 
start om ongeveer 10.30 uur bij Vlees-
boerderij Garritsen aan de Wolfstraat 
in Toldijk. Ruim 100 deelnemers heb-
ben zich voor deze tocht opgegeven, 

die in twee etappes zal worden ver-
reden op zaterdag 16 juli. 
Op zondag 17 juli is er een kleine 
tocht door de omgeving en kan men 
na de tocht luisteren naar het gezel-
ligheidskoor ‘Efkes Anders’ uit Bar-
chem en kijken naar de verrichtin-
gen van de Border Collies van eigena-
ren uit heel Europa die proberen de 
Dutch Open Bokaal te winnen. Voor 
kinderen is een springkussen en een 
vrachtwagen vol zand aanwezig! De 
toegang op beide dagen is gratis. 

Voor inlichtingen over de trekker-
tocht of het schapendrijven, kan 
men terecht bij de familie Garrit-

sen, Wolfstraat 5 in Toldijk, telefoon 
(0575) 441383. 
Voor bewoners van De Bongerd in 

Steenderen is er mogelijkheid om 
de trekkertoertocht mee te maken 
in oldtimer auto’s. Belangstellenden 

kunnen bellen met de familie Garrit-
sen en het kan geregeld worden. Ook
geheel gratis uiteraard.

Trekkers en schapen in Toldiek
Toldijk - Op zaterdag 16 en zondag 17 juli aanstaande zal er in Toldijk 
tijdens de Dutch Open Schapendrijfwedstrijden met Border Collies 
een oldtimer tractorenrit plaatsvinden. Deze Bronckhorster Tracto-
rentoertocht is in de plaats gekomen van de Graafschap toerrit die in 
het verleden op het eerste weekend van juli plaatsvond onder Vorden 
en omstreken.

Oude tractoren rijden tijdens de Dutch Open de Bronckhorster Tractorentoertocht.

Beide bedrijven zijn onderdeel van de Ten Brin-
ke Groep uit Varsseveld maar hebben hun eigen 
specialisme. Ten Brinke Projectontwikkeling 
Nederland was vooral gericht op het landelijk 
(her)ontwikkelen van bedrijfsmatige projecten 
als kantoren, bedrijfshallen en winkels. MVO 
Projecten daarentegen had zich gespecialiseerd 
in het (her)ontwikkelen van binnenstedelijke 
locaties voor woningen en appartementen in 
combinatie met winkelunits en kantoren, voor-
namelijk in de provincie Gelderland en de re-
gio’s Salland en Twente.
Alle expertise onder één dak. Ten Brinke Vast-
goedontwikkelaars wordt geleid door Tonny 
Gerritsen (Ten Brinke Projectontwikkeling Ne-
derland) en Edwin ten Brinke (MVO Projecten). 
De samenwerking is een versterking van hun 
krachten. “Door alle expertise op het vlak van 
het ontwikkelen van vastgoed op de Nederland-
se markt bij elkaar onder één dak te brengen 
kan veel slagvaardiger en efficiënter gewerkt 
worden. Opgedane ervaringen en kennis kun-
nen gedeeld worden en leiden tot verdere 
groei”, vertelt Tonny Gerritsen.

Nieuw kantoor. Door een groeiend aantal pro-
jecten en ontwikkelingen zijn er een flink aan-
tal nieuwe collega’s bijgekomen in de aflopende 
maanden, waaronder de vastgoedontwikkelaar 
van Ten Brinke Bouw. Edwin ten Brinke: “Wij 
hebben nu samen 23 medewerkers. De ruimte 
in ons huidige kantoor voldoet daardoor niet 
langer. In het najaar wordt gestart met de bouw 
van ons nieuwe kantoor, ook aan de Havenstraat 
in Doetinchem, maar pal naast ons zusterbedrijf 
Ten Brinke Bouw. Ook de projectmatige samen-
werking met Ten Brinke Bouw zal hierdoor nog 
beter en efficiënter kunnen verlopen.”

Website. De website www.tbvo.nl staat online 
en wordt de komende tijd verder ingevuld 
met alle informatie over de projecten van Ten 
Brinke Vastgoedontwikkelaars. Ook zijn hier de 
ontwikkelingen van de bouw van het nieuwe 
kantoor te volgen.

Het bundelen van krachten

Vastgoedontwikkelaars van de Ten Brinke Groep
Doetinchem - Sinds vorig jaar oktober werken Ten Brinke Projectontwikkeling Neder-
land en MVO Projecten samen in één kantoorruimte in Doetinchem. Dit was de eerste 
stap in het uitwisselen van kennis en ervaring van de beide vastgoedontwikkelaars. Het 
vervolg is een gezamenlijke naam: ‘Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars’ en een nieuw 
kantoor.

De directie van Ten Brinke Vastgoedontwikkelaars, 
links Tonny Gerritsen en  Edwin ten Brinke.
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Ieder mens heeft behoefte aan bewe-
gen. Je bent gemaakt om te bewegen. 
Je bent eigenlijk een natuurtalent. Al-
leen zijn we dat soms vergeten. Het is 
ook niet makkelijk in een maatschap-
pij waar je vooral zit. Maar je lichaam 
wil wel bewegen, graag zelfs! De 
kunst om te bewegen op een manier 
die bij je past. Wandelen, dansen of 
stofzuigen. Het maakt niet uit hoe je 
beweegt, maar dat je beweegt. Feikje 
Breimer uit het Gelderse Hengelo 
helpt je op weg om meer beweging in 
je leven te brengen op een manier die 
past bij je drukke bestaan. Het boek 
‘Leve je lijf’ is uitgebracht door Spec-
trum. Feikje Breimer wandelt, fietst, 
loopt graag hard en deelt als hard-
looptrainer haar kennis graag met 
anderen. Ze geeft mensen vertrou-
wen in hun eigen kunnen. Het boek 
‘Leve je lijf’ wil je informeren en op 
weg helpen. 

In het boek wordt vooral ingegaan 
op het plezier van bewegen. “Mensen 
horen heel vaak dat ze moeten bewe-
gen omdat het zo gezond is. Vaak zijn 
ze vergeten dat het ook leuk is om te 
bewegen. Het moet dan ook geen op-
gave zijn om het te gaan doen. Bewe-
gen hoort gewoon bij de mens”, vindt 
Feikje. Als kind doe je ervaring op met 
bewegen. Als kinderen ouder worden 
weten ze vaak die ervaring nog wel. 
“Kleine kinderen gaan automatisch 
bewegen. Ouders kunnen heel veel 
betekenen voor kinderen door ze bij-
voorbeeld buiten te laten spelen of 
bij een sportvereniging”. Zelf heeft 
de schrijfster als kind veel met haar 

vader over de Veluwe gelopen. Wan-
delingen die uren duurden. “Bij mij 
zat het er al jong in, maar daar was 
aandacht voor. Ik heb het eigenlijk 
altijd ervaren dat je daar ontspan-
nend van raakt en je gedachten beter 
op een rijtje kan krijgen. Als je iets 
lichamelijks gaat doen, is daarna het 
geestelijk deel al opgelost”.

Naast haar werk deed ze voor ontspan-
ning aan hardlopen en wielrennen. 
Ze volgde een trainingscursus omdat 
ze veel gevraagd werd door mensen 
die advies vroegen over hardlopen. 
“Het was een leuke cursus en heb er 
veel aan gehad. Ik heb veel mensen 
individueel ondersteund. Mensen 
die gezond waren en een marathon 
wilden gaan lopen vroegen mij om 
advies. Maar ook aan mensen die in 
groepjes wilden trainen en die kan-
ker hadden of dat hebben gehad en 
die verantwoord wilden bewegen”. 
Deels is het boekje samengesteld uit 
de ervaringen die Feikje heeft opge-
daan door zelf actief te zijn. Onder-
meer deed ze dat door literatuur en 
informatie, die op internet te vinden 
was over de wetenschappelijke kant 
van bewegen, op een luchtige manier 
te vertalen. “Eigenlijk heb ik in het 
boek geschreven wat ik altijd vertelde 
op de trainingen zoals: daarom werkt 
dit, daarom moet je dat niet doen, 
niet doorgaan tot het pijn doet”, 
geeft ze als voorbeeld. “Ik merkte 
ook dat heel veel mensen geïnteres-
seerd waren in de verhalen van an-
dere mensen. Deze korte verhalen en 
anekdotes van mensen zijn dan ook 

verweven in het boek. Zij zijn op hun 
eigen manier met bewegen bezig”. 
Het gaat daarbij om ervaringen van 
mensen van verschillende leeftijden. 
Een vrouw van 97 jaar vertelde aan de 
telefoon aan de schrijfster waarom ze 
toch nog bleef bewegen. “Dat trof me 
zo enorm dat iemand op zo’n leeftijd 
bezig is om actief te blijven. Ze wilde 
buiten niet vallen en liep daarom 
maar een rondje door het huis”.

Feikje Breimer heeft haar boek ‘Leve 
je lijf’ vooral geschreven om haar 
ervaringen te delen met anderen en 
omdat ze heel graag schrijft. Dat wil 
ze graag blijven doen. “Ik zou het 
heel leuk vinden als ik reacties zou 
krijgen van mensen, die na het lezen 
van het boek wat gehad hebben aan 
het bewegen”. Wie geïnteresseerd 
is in bewegen kan terecht bij Feikje 
voor advies. “Mensen weten soms 
niet hoe ze moeten beginnen met 

verantwoord en prettig bewegen. Als
er veel belangstelling is, denk ik ook
in de toekomst te beginnen met een
groepje om te gaan hardlopen”. Be-
langstellenden voor advies kunnen
terecht bij Feikje Breimer. Email:
feikjebreimer@fastfoot.nl 

Het boek ‘Leve je lijf’ kost 10 euro en
is te verkrijgen bij de boekwinkels on-
der andere bij Boekhandel Bonvrie in
Hengelo en de website www.bol.com

Feikje Breimer schrijft boek over bewegen

‘Leve je lijf’
Hengelo - Het plezier van bewegen. Wat doet bewegen met je en waar-
om? Wat past bij jou en je dagelijkse leven. Feikje Breimer schreef 
het boek ‘Leve je lijf’. Het boek geeft een bijzondere en andere kijk op 
bewegen. Niet omdat het moet, maar omdat het ruimte, energie, rust 
en balans oplevert.

Feikje Breimer: “Bewegen hoort gewoon bij de mens”.

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 gebeurt in kleder-
dracht uit vervlogen tijden. Het totale 
geheel wordt omlijst met demonstra-
ties van o.a. hoeden en sieraden ma-
ken van stro, handgemaakte kaarten, 
oude huishoudelijke artikelen, stati-
onaire motoren, een oldtimer show, 

oude landbouwwerktuigen en -ma-
chines, boerendansers, een muzikale 
noot van het huisvrouwen orkest en 
nog veel meer. 
Het speciaal ouderwetse lange gras 
wordt op vele verschillende manieren 
verwerkt tot hooi zowel met man-
krachten als met paarden en oude 
trekkers. 
Op het grote terrein van de kinder-
boerderij (met een oppervlakte van 

ongeveer 20.000 m2) is een grote 
speelweide met verharde skelter-
baan, luchtkussens, een zonnebloem-
doolhof voor kleine kinderen en één 
voor grote kinderen en vele terrassen 
zowel binnen als buiten met drinken, 
ijs en streekgebonden etenswaar. Al 
met al is de oogstdag een evenement 
voor het hele gezin die bol zal staan 
van gezelligheid. 

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd 
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld 
gemeente Bronckhorst. Nadere in-
formatie is te vinden op www.felt-
sigt.nl of via telefoonnummer (0575) 
462828.

Oogstdag in Bekveld

Bekveld - Op zondag 24 juli organiseert kinderboerderij Feltsigt voor 
de zesde keer een traditionele oogstdag met verschillende gewassen. 
Deze dag worden aardappelen geoogst en gesorteerd zoals dat zo’n 50 
jaar geleden veel in de Achterhoek gebeurde en zal het bijna uitgestor-
ven graanras rogge op maar liefst zes verschillende manieren van het 
land worden gehaald en daarna traditioneel worden verwerkt.

Bij Feltsigt zijn verschillende manieren van oogsten van gewassen te zien.

Een zonnebloemdoolhof met al die 
bloeiende zonnebloemen op een per-
ceel van ongeveer 3.000 m2 met daar 
doorheen een gangenstelsel met in-
stinkers. Er zijn twee routes te lopen 
respectievelijk de kleine route en de 
grote route. De kleine route is kort 
van lengte met een lage moeilijk-
heidsgraad, bedoeld voor kinderen 
van ongeveer 3 tot 6 jaar. De grote 
route is langer en er zitten meer in-
stinkers in en is bedoeld voor kinde-

ren van ongeveer 6 tot 14 jaar. 
Het zonnebloemdoolhof is vanaf he-
den geopend en te bezoeken op het
terrein van kinderboerderij Feltsigt
aan de Bekveldseweg 5 in Bekveld.
De entree is 2,00 euro voor de kinder-
boerderij inclusief doolhof. Geopend
woensdag t/m zondag van 13.00-18.00
uur. 

Voor meer informatie, kijk op www.
feltsigt.nl of bel naar (0575) 462828.

Nu in de Achterhoek

ZONNEBLOEMDOOLHOF

Bekveld - Het fenomeen doolhof is al vele jaren bekend in het land.
Vele soorten en maten zijn er door de tijd heen ontworpen. Naast de
vaste doolhoven is het maïsdoolhof zeer bekend en ook enorm geliefd
op het platteland. Echter een zonnebloemdoolhof is een unieke vari-
ant in zijn soort.

Bij Feltsigt is een zonnebloemdoolhof geopend.
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Zo heeft Gerrit Hulshof onder meer 
het voormalige Station Ruurlo met 
op de achtergrond de gebouwen uit 
de jaren zestig van de vorige eeuw na-

gebouwd, een Hollandse baan die in 
sneltreinvaart Nederland doorkuist, 
een Zuid- Duitse baan en een Schwar-
zwaldbaan met de grootste koekoeks-

klok van de wereld die natuurlijk op 
schaal is nagebouwd. Dit levenswerk 
zoals sommige mensen het noemen, 
is in de maanden juli en augustus ie-
dere woensdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur te bezichtigen. De banen 
zijn te vinden aan de Hulshofweg 1 in 
’t Ruurlose Broek. Voor een impressie 
van de banen: http://hulshofmodel-
treinen.punt.nl/

Iedere woensdagmiddag in juli en augustus

Open dagen modelspoorbanen 
Gerrit Hulshof

Ruurlo - De modelspoorbaanpanorama’s van Ruurloër Gerrit Hulshof 
zijn in de afgelopen maanden uitgebreid met veel bewegende figuren. 
Al met al zo’n zeventig nieuwe ‘figuren’ decoreren een van de vier 
modelspoorbanen die Hulshof in een van zijn voormalige veestallen 
heeft gebouwd.

Gerrit Hulshof heeft onder meer het voormalige Station Ruurlo met op de achtergrond de gebouwen uit de jaren zestig van de vorige eeuw 
nagebouwd.

De Graafschap speelt in Ruurlo 
haar derde wedstrijd in de oefen-
campagne ter voorbereiding op 
de competitie 2011 – 2012 onder 
leiding van de nieuwe trainer An-
dries Ulderink. Naast een aantal 
oefenwedstrijden tegen amateur-
verenigingen speelt De Graaf-
schap ook tegen CSKA Sofia (Bul-
garije), Ankaragüc (Turkije - vorig 
jaar op het KST 2010) en Ergotelis 
(Griekenland). Inmiddels heeft De 
Graafschap de selectie versterkt 
met Dulee Johnson en Michael de 
Leeuw. VV Ruurlo onder leiding 
van trainer Jan Ligtenberg speelde 
het afgelopen seizoen 2010 – 2011 
voor het tweede jaar in de derde 
klasse van de KNVB; het hoogst 

behaalde niveau in het 79-jarig 
bestaan van de VV Ruurlo. VV 
Ruurlo en De Graafschap hebben 
een bijzondere band met elkaar. 
Naast het feit dat De Graafschap 
en Ruurlo partners zijn in het ka-
der van het RSVJ-convenant 

(Regionaal Samenwerkingsver-
band Voetbal Jeugdopleidingen) 
hebben beiden dezelfde (hoofd)
sponsor te weten Automobielbe-
drijven Ruesink met ondermeer 
een (hoofd)vestiging in Ruurlo. 
Ruesink maakt het mogelijk dat 
de (oefen)wedstrijd tussen Ruurlo 
en De Graafschap aan het begin 
van het nieuwe seizoen inmiddels 
een traditie is geworden. De com-
petitiestart voor De Graafschap is 
inmiddels bekend: De Graafschap 
start de competitie op zondag 7 
augustus met een thuiswedstrijd 
tegen Ajax. Leden hebben vrij toe-
gang tijdens het oefenduel.

Door medewerking van Autobedrijven Ruesink

VV Ruurlo speelt tegen 
De Graafschap
Ruurlo - V.V. Ruurlo speelt 
op woensdagavond 13 juli om 
19.00 uur op sportpark ’t Rik-
kelder in Ruurlo tegen BVO De 
Graafschap uit Doetinchem.

Wat is: A. Basse.
 A1. Bovendijbeen.
 “Hee hef ‘n bloodzweer an de linkerbasse”.
 A2.Schoppenvrouw bij het klaverjassen. 

 B. Achtermekare.
 Aan één stuk door.
 “Dree dagen dosken achter mekare, dat  volt neet met”.  

 C. Aevenolders (MV).
 Mensen van (ongeveer) dezelfde leeftijd.
 “De twee bunt avenolders”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Vrouwen in de overgang, aan welke 
leeftijd denkt u dan?
De leeftijd dat vrouwen last kunnen 
hebben van de overgang ligt tussen 
de 40 en 60 jaar.
Dit is heel ruim, omdat er veel ver-
schillende vrouwen zijn.
De overgang is een verandering in het 
lichaam van de vrouw, welke klach-
ten kan dit geven?
Er zijn diverse uiteenlopende klach-
ten van opvliegers tot onregelma-
tige menstruatie, hartkloppingen en 
stemmingswisselingen. 
Hoeveel consulten zijn er nodig om 
vrouwen goede zorg te verlenen?
In het algemeen vinden er drie con-
sulten plaats van een uur. Tijdens het 
consult krijgt de vrouw uitleg wat er 
tijdens de overgang met haar lichaam 
gebeurt en welke klachten met de 
overgang te maken kunnen hebben. 
Naast de behoefte aan informatie en 
behandeling blijkt er een behoefte 
aan ondersteuning en erkenning te 
zijn. 
Geeft u alleen adviezen betreffende 
hormoontherapie?
Naast leefstijladviezen en tips geef 

ik informatie over hormoontherapie 
en alternatieve middelen, als supple-
menten. 
Is er na de overgang ook een verhoog-
de kans op botontkalking?
Zeker evenals een verhoogd risico op 
hart- en vaatziekten en ook komt er 
meer borstkanker voor. Aanvullend 
op de informatie die ik daarover geef, 
bied ik de vrouwen een screening 
aan in de vorm van het meten van 
de bloeddruk en de bepaling van het 
cholesterol en bloedsuiker. 
Waarom bent u nu aangesloten bij de 
VVOC?
Sinds 2000 heb ik mijn eigen praktijk 
als verpleegkundig overgangsconsu-
lente. Het beroep van Verpleegkun-
dig Overgangsconsulente spreekt mij 
enorm aan. Doordat ik aangesloten 
ben bij een beroepsorganisatie weet 
de klant dat ik aan bepaalde eisen 
dien te voldoen, zoals scholing en 
controle van deskundigheid. Dit is 
ook voor de zorgverzekeraars van be-
lang in verband met vergoeding. 
VVOC staat voor: Vereniging Ver-
pleegkundig Overgangsconsulenten. 

 Wat zijn de kosten voor consult ?
Een consult kost € 57,50, de Verpleeg-
kundig Overgangsconsulenten wordt 
door vrijwel alle zorgverzekeraars ge-
heel of gedeeltelijk vergoed. Contro-
leer hiervoor uw polis of neem con-
tact op met uw zorgverzekeraar. 
Als mijn verzekeraar niet vergoed en 
wel alternatieve geneeswijze, kan ik 
dan ook bij u terecht?
Zeker, naast mijn praktijk als Ver-
pleegkundig Overgangsconsulente 
ben ik als verpleegkundige ook aan-
gesloten bij de MBOG meer infor-
matie vindt u op de website van de 
MBOG. 
Kunnen vrouwen bij u ook terecht 
voor lezingen?
Zeker veel vrouwen willen allereerst 
algemene informatie rond de over-
gang voor ze bij mij komen voor een 
consult. Ook geef ik huiskamerbij-
eenkomsten, dus als vrouwen mij bij 
hun thuis willen uitnodigen bel mij 
dan! 
Hoe kunnen de vrouwen u bereiken?
Mijn naam is José la Croix en ik ben 
telefonisch onder het nummer 0575- 
560 381 te bereiken, mijn praktijk-
adres is; Toverstraat 7 in Baak. Dit 
nummer kunt u bellen voor informa-
tie. Zie ook: www.overgangsconsu-
lente.com www.joselacroix.nl

Nieuws van de Verpleegkundig 
Overgangsconsulente
Baak - Wat is een Verpleegkundig Overgangsconsulente?
De Verpleegkundig Overgangsconsulente is gespecialiseerd in het in-
formeren, adviseren en begeleiden van vrouwen voor en tijdens de 
overgang.

De samenwerking met Ajax ligt in 
het verlengde van de samenwerking 
tussen Herbalife en FC Barcelona en 
met sterspeler Lionel Messi in het bij-
zonder. Door het beschikbaar stellen 
van Herbalife voeding slaan topclubs 
en Herbalife de handen ineen om 
spelers maximaal te ondersteunen in 
hun topprestaties. 
En er is goed nieuws voor amateur-
sporters. Deze voeding is ook beschik-
baar op lokaal niveau! Prestaties lo-
kale clubs verbeteren? Sportvereni-
gingen hebben één ding gemeen. Ze 
streven er allemaal naar hun sporters 
te ondersteunen in het neerzetten 
van de beste prestaties. De rol van 
goede voeding op deze sportpresta-
ties wordt nog wel eens onderschat. 
De juiste voeding is cruciaal om te 

kunnen presteren. Sportvoedingspro-
ducten en supplementen, zoals pro-
teïnepoeder en -repen, isotonische
dranken en maaltijdvervangende
shakes, worden dan ook steeds po-
pulairder. Herbalife biedt een breed
voedingsprogramma voor sporters.
Niet alleen de spelers van Ajax, maar
ook lokale sporters kunnen voedings-
advies krijgen op landskampioenni-
veau. In de Gemeente Bronckhorst is
Herbalife coach VITALCARE beschik-
baar voor dit sportvoedings-advies op
maat. Doelstelling is om te helpen de
prestaties van amateurvoetballers,
atleten, hardlopers, zwemmers en ie-
dere andere sporter die fanatiek met
zijn of haar sport bezig is naar een
hoger niveau te tillen. 

Voor meerinformatie kunt u con-
tact opnemen met Onafhankelijk
Herbalife Distributeur: VITALCARE,
Leliestraat 18, 7255 XN Hengelo (G).
e-mail : jbvitalcare@hotmail.com Tel:
0575 - 46 32 05.

Herbalife geeft lokaal sportvoedingsadvies op landskampioen-
niveau

Sportvoeding profvoetballers 
en topatleten bereikbaar voor 
fanatieke amateursporters
Hengelo - In juni 2011 hebben 
Ajax en sportvoedingsspecialist 
Herbalife een Suppliersovereen-
komst gesloten. Deze gaat in op 
1 juli 2011 en loopt tot en met 30 
juni 2014.



De cursisten volgen vier modules on-
der leiding van hoogstamfruitboom 
specialisten van de Stichting Land-
schapsbeheer Gelderland. Zij leren 
de deelnemers hoe ze kunnen enten, 
oculeren, planten, snoeien en achter-
stallig onderhoud aanpakken. Na het 
afronden van de laatste module zijn 

zij in staat zelfstandig aan de slag te 
gaan. De enthousiaste vrijwilligers, 
die allemaal affiniteit hebben met 
hoogstamfruitbomen, kwamen za-
terdag 12 maart voor de eerste lesdag 
bij elkaar. 
Naast de theorie kwam praktijkwerk 
aan bod in de hoogstamboomgaard in 

het Dorpsbos van Hengelo Gld. Dit bos 
werd in 2000 aangelegd door de land-
inrichtingscommissie van Ruilverka-
veling Hengelo-Zelhem, als onderdeel 
van het landinrichtingsplan Hengelo-
Zelhem. Het dorpsbos bestaat voor 
het grootste deel uit bos en struweel, 
een wandelpad met solitaire bomen, 
een poel met moeras en een unieke 
hoogstamfruitboomgaard met oude 
rassen appel- en perenbomen. De 
fruitbomen waren in een slechte 
staat, met veel vreterij, nauwelijks 
blad en helemaal geen vruchten. 

Op 9 juli, de tweede lesdag, ging de 
groep kijken hoe de bomen gere-
ageerd hebben op de ingreep van 
maart. De fruitbomen hebben nu 
volop blad en de helft draagt zelfs 
vruchten. Er heerste grote tevreden-
heid over dit resultaat, hoewel ook 
duidelijk werd dat een goede vorm-
snoei nog verder moet plaatsvinden. 

De dag vervolgde bij een medecursist, 
die een lesruimte en fruitbomen voor 
de praktijk beschikbaar stelde. In ok-
tober dit jaar is de volgende en febru-
ari 2012 de laatste lesdag en kan de 

vrijwilligersgroep aan de slag. 
De groep zoekt dan meer vrijwilli-
gers die mee komen helpen met het
onderhoud van verschillende fruit-
boomgaarden of solitaire fruitbomen
in de Gemeente Bronckhorst. Deze
fruitboomgaarden en fruitbomen
kunnen nu al aangemeld worden
voor onderhoud. Bel hiervoor met Iet
Feith, telefoon 0575 764040 

Meer informatie over de hoogstam-
brigades is te vinden op www.land-
schapsbeheergelderland.nl.

Hoogstambrigade Bronckhorst

Tweede lesdag

Hengelo - De tweede les van de cursus die de Hoogstambrigade Bronck-
horst volgt, werd op 9 juli gehouden. De cursisten verzamelden in de 
boomgaard van het Dorpsbos Hengelo, aan de Dijenborghsestraat. De 
rest van de cursusdag kwamen theorie met praktijkvoorbeelden aan 
bod. De vierdelige cursus, speciaal voor nieuwe hoogstambrigades, is 
ontwikkeld door de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

De Hoogstambrigade Bronckhorst in opleiding bekijkt de resultaten van snoei. De hoogstamfruitboomgaard in het Dorpsbos van Hengelo Gld.

De HAMOVE rijders hadden het niet 
naar hun zin op de natte baan van 
Oschersleben. De meesten hadden 
een teleurstellend resultaat geboekt. 
Uitzondering was Nick van Nieuwen-
huizen die twee keer 13e werd in de 
klasse ONK Supersport. Hij voelde 
zich als een vis in het water op het 
kletsnatte circuit. De Belgische rijder 
Gauthier Duwelz wist in deze catego-
rie beide races winnend af te sluiten 
voor Stuart Voskamp en Erwin Druijf 
die tweemaal 2e en 3e werden. Per-
formance Racing Achterhoek rijder 
Jan Roelofs werd teleurstellend twee-
maal 15e . Hij was na afloop van de 

races dan ook niet tevreden met de 
resultaten die hij had neergezet. Joop 
Timmer werd in de eerste race 12e 
en finishte niet in de 2e race doordat 
hij was gevallen. Cliff Kloots eindigde 
tweemaal buiten de punten. 
In de Dutch Superbikes ging het 
meteen al tussen Arie Vos, Danny de 
Boer en regenspecialist Chris Burns. 
De snelle Brit had in de vijfde ronde 
het gaatje gedicht met Vos en de Boer 
maar hij wilde te veel en nam daar-
door te veel risico. Hij schoof onder-
uit en verspeelde hiermee een podi-
um plaats. De overwinning ging naar 
Vos voor de Boer, Raymond Schouten 

werd 3e. De tweede race was ook vol-
op in de regen en wederom was het 
Vos die de leiding had voor de Boer 
en Schouten. Ditmaal was Burns uit 
op revanche en ronde naar ronde ging 
hij zijn tegenstanders voorbij. Een-
maal aan de leiding stond Burns zijn 
plaats niet meer af en won zo zijn eer-
ste wedstrijd in het ONK Superbike. 
De Boer werd op de streep nog gepas-
seerd door Vos zodat de Boer 3e werd. 
HAMOVE rijder Bas Winkel werd een 
keer 11e en 13e en is uit op revanche 
in Assen over een paar weken. Wim 
Theunissen pakte een 14e en 15e 
plaats voor de vereniging. Dave Hen-
driksen eindigde twee keer buiten de 
punten. De uit Warnsveld afkomstige 
Frank Kastermans die uitkomt in de 
Moriwaki-Cup werd in de eerste race 
12e. In race twee werd hij keurig 10e. 
De eerste race werd gewonnen door 
de Belgische rijder Livio Loi voor Mar-
cel ter Braake. De heren wisselden 
hun positie in race twee en daarmee 
werd een regenachtig race weekend 
in Duitsland afgesloten.

Natte KNMV wegraces Oschersleben

Vorig weekend werden in Duitsland ONK races gereden. 
Verkoelende zwembaden en ander watervermaak waren op het ren-
nerskwartier van de Motorsport Arena Oschersleben overbodig. Het 
ONK wegracecircus had dit keer niet het gebruikelijke bloedhete zo-
merse weer, het begon namelijk zaterdagmiddag te regenen en het 
hield pas op toen de laatste race was afgevlagd op zondag. Alle wed-
strijden werden dus in de regen verreden en dat leverde soms verras-
sende uitslagen op. Het meest in het oog springende was de overwin-
ning van de voormalige Engelse MotoGP coureur Chris Burns, hij is de 
eerste coureur die er dit jaar in slaagt Arie Vos te kloppen.

Hamove rijder Nick v. Nieuwenhuizen. Foto:Henk Teerink

1. Frank Hulshof 590 punten en 45 
vissen gevangen.
2. Niels Golstein 582 punten 35 vissen 
gevangen. 
3. Patrick Groot Jebbink 580 punten 
46 vissen gevangen.
4. Bryan Visser 560 punten 33 vissen 
gevangen.
5. Thijs Eykelkamp 556 punten 31 
vissen gevangen

4DE SENIORENWEDSTRIJD DE 
SNOEKBAARS
Op woensdag avond 6 juli is de 4de 
onderlinge wedstrijd gevist in de Ber-
kel te Lochem op het Stiggoor. De vis 
was nog niet echt los en op sommige 
plekken werd niks gevangen. Totaal 
is er 9 kilo vis gevangen door 10 vis-
sers.
Uitslag is als volgt:
1. Wim Bulten 2424gr.
2. Rob Golstein 1900gr.
3. Marcel Dekkers 13060gr. 

4E JEUGD WEDSTRIJD
Op dinsdag 28 juni is de 4e jeugd
wedstrijd gevist. Ditmaal gingen 13
vissers onder tropische temperaturen
naar leesten. De vissers vingen in to-
taal 15 meter vis.
De uitslag is als volgt:
1.Frank Hulshof     21st 245cm.
2. Ivo Mekers         15st 233cm.
3. Misha Bouwhuis 11st 166cm.
4. Thijs Eykelkamp  9st 151cm.
5. Niels Golstein    15st 148cm.

LAATSTE JEUGD WEDSTRIJD
Op dinsdag 5 juli is de laatste jeugd
wedstrijd gevist in leesten - oost. Er
deden 13 jeugdvissers aan mee. In
totaal is 13meter en 30cm vis gevan-
gen. Alle vissers vingen vis.
Uitslag is als volgt:
1. Patrick Groot Jebbink  23st
344cm.
2. Niels Golstein 15 st  197 cm.
3. Ties Dekkers 9 st 130cm
4. Frank Hulshof 7st 107cm.
5. Jelle Bruinsma 6st 116cm.

H S V de Snoekbaars

Frank Hulshof kampioen 2011

Vorden - Einduitslag van de 4 bes-
te viswedstrijden.

Van links naar rechts. Niels Golstein. 2de plaats. Frank Hulshof. Kampioen. Patrick Groot
Jebbink. 3de plaats.
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Onder de oude beuken in de tuinen 
van kasteel Huize Ruurlo staan meer-
dere podia opgesteld waarop continu 
optredens plaats vinden. Daarnaast 
is er ook een programma in de Oran-
gerie. Bezoekers dwalen door de kas-
teeltuin en komen de Greyhound Bar-
bershop Singers tegen, zo’n 25 zan-
gers die liederen in de Barbershopstijl 
ten gehore brengen. Op het midden-
terrein ontstaan vaak spontaan op-
tredens van musici uit verschillende 
gezelschappen die elkaar vinden op 
de muziek die hen bindt. 
Verrassend, veelzijdig, ontspannen 
en gastvrij zijn kernbegrippen bij het 
KasteelTuinFestival Ruurlo.  

IERS
Jaarlijks blijken de bezoekers de Ier-
se muziek bijzonder te waarderen. 
Daarom is ook deze keer veel aan-
dacht voor deze muzieksoort met 
optredens van de Bradley Bunch en 
Cloggy Dew. De bekende danser Sean 
Kilkenny van de Kilkenny School of 
Irish Dance heeft dit jaar zijn naam 
aan het festival verbonden. Bezoekers 
krijgen de unieke kans om bij hem 
een workshop te volgen. Tien dansers 

van zijn school dansen de sterren van 
de hemel!

LATIJNSE PASSIE
Het Estudiantina Ensemble brengt 
echte traditionele Cubaanse mu-
ziek, maar ook eigentijdse salsa. 
Flor d’Luna heeft een eigenzinnig en 
meeslepend repertoire ontwikkeld, 
waarin zij traditionele fado’s en ge-
passioneerde Latijns-Amerikaanse 
muziek combineert met eigen com-
posities. Forró, de oude muziek uit 
de sertão, heeft zich de laatste decen-
nia in Brazilië ontwikkeld tot heden-
daagse dansmuziek. Forróband Za-
bumba sleept u mee in deze muziek 
en de dansvloer op. Nicole Philómena 
dwaalt met haar liederen langs de la-
guna’s van Portugal, maar ook over 
de sierra’s van Spanje en de pampa’s 
van Argentinië. Bandera Latina is een 
prachtig gezelschap van musici met 
een aanstekelijk Zuid-Amerikaans 
temperament. Hun muziek is swin-
gend en dansbaar, gepassioneerd en 
gevoelig. 

JAZZ EN TEXMEX 
Dwayne & The TexMexplosion is in 

korte tijd doorgebroken. TexMexploi-
sion zorgt voor een explosie op het 
podium. Van een heel ander genre 
is de muziek van Nathaly Masclé & 
Friends met een prachtig jazzreper-
toire. Maar zij schuwen de populaire 
muziek ook niet! Het Euphonia No-
velty Orchestra neemt de bezoekers 
mee naar de eerste jaren van de vo-
rige eeuw, naar de Roaring Twenties. 
Veel van die muziek klinkt ons nu 
nog steeds als bekend in de oren. 

NIET KIEZEN
We noemen nog het speciale kinder-
programma door Dolf Moed van De 
Theaterfiets, de zigeuner-, Klezmer- 
en Jiddische muziek door Orkest 
Fratelli en de country muziek van de 
Countryband Sidewinder. 
De charme van het KasteelTuinesti-
val Ruurlo is het brede aanbod waar-
uit bezoekers niet hoeven te kiezen, 
want men kan overal bij zijn. Luis-
teren en genieten, dansen en elkaar 
ontmoeten, wijn proeven of gebruik 
maken van het brede aanbod van de 
cateraars, het festival biedt het alle-
maal. 
Meer informatie over de gezelschap-
pen en het gedetailleerde program-
ma staat op www.kaseeltuinfestival-
ruurlo.nl. Op die site kunnen ook de 
kaarten worden gereserveerd. Uiter-
aard zijn er ook kaarten te koop bij 
de kassa ad € 27,50 per persoon (tot 
23 juli in de voorverkoop slechts € 
22,50). Kinderen tot 12 jaar zijn gra-
tis, inden zij worden vergezeld door 
een volwassene.

Gevarieerd programma 
KasteelTuinFestival Ruurlo

Ruurlo - Veertien bands, orkesten en dansgroepen staan op het pro-
gramma van het 16e KasteelTuinFestival Ruurlo op zaterdag 30 juli. De 
bezoekers kunnen van 14.30 uur tot middernacht op diverse podia in 
de kasteeltuin genieten van een breed scala aan optredens. Dit jaar is 
er voor het eerst ook countrymuziek en een speciaal programma voor 
kinderen. Wat 16 jaar geleden begon als een concert heeft zich steeds 
meer ontwikkeld tot een festival met vele muziekstijlen en -soorten, 
dans en zelfs een dansworkshop onder leiding van Sean Kilkenny, eu-
ropees kampioen Ierse dansen.

‘Wij wisten al lang dat Bolletje Knäc-
kebröd overheerlijk is. Maar dat het 
tot Product van het Jaar 2011 werd 
verkozen was toch een grote verras-
sing. Natuurlijk zagen we al aan de 
verkoopcijfers dat ons Knäckebröd 
het goed doet. Boven verwachting 
goed zelfs. Maar het blijft een gewel-
dige opsteker’, vertelt productmana-
ger Annemieke Bouwmeester. Het 
Knäckebröd van Bolletje is ‘Hollands 

Knäckebröd’, volgens Bouwmeester,
want het is wat dikker dan anders,
waardoor het meer bite krijgt. ‘Ook
heeft Bolletje Knäckebröd een vollere
smaak en is het luchtiger en brosser.
Het is simpelweg lekkerder en sma-
kelijker’, weet ze uit ervaring. 
Product van het Jaar is niet zomaar
een titel. Ruim 6.000 mensen namen
deel aan de enquête en daarmee is dit
het grootste onderzoek dat in Neder-
land ooit is uitgevoerd op het gebied
van consumentenproducten. De Pro-
duct van het Jaar verkiezing is dus
een echte publieksprijs en volgens
Bouwmeester ‘de mooiste waarde-
ring die je kunt krijgen’.

Bolletje zou Bolletje niet zijn als ze
het succes niet met alle trouwe fans
wil vieren. Vandaar de actie twee ha-
len, één betalen! Koop daarom twee
pakken Bolletje Knäckebröd en ga
met de bovengenoemde code naar
www.bolletje.nl om € 1,00 terug te
krijgen op je bank/girorekening.

Gratis pak Bolletje 
Knäckebröd
Bolletje Knäckebröd is gekozen 
tot Product van het Jaar 2011. 
Dit heuglijke feit wil Bolletje met 
heel Nederland vieren. Want aan-
koop van twee pakken betaal je 
er maar één! Het is heel simpel, 
want via www.bolletje.nl krijg je 
€ 1,- terug op je bank- of giroreke-
ning. Voor lezers van deze krant 
is er een speciale actiecode waar-
mee je van dit aanbod kunt profi-
teren. De code is SDF 244 785 373. 
Ga met deze code snel naar  
www.bolletje.nl.

(Advertorial)

Istrie (Kroatie)

Istrië is vandaag de dag een zeer po-
pulair toeristisch gebied van Kroa-
tië. De westelijke kust is bijzonder 
aantrekkelijk voor gasten uit bin-
nen- en buitenland. Eén van de 
meest kenmerkende toeristische 
centra van dit gebied is Porec, een 
echte toeristische attractie met een 
aangename groene kust. Istrië is 
een tijdloze toeristische uitdaging 
en is het grootste schiereiland van 
Kroatië en ligt aan de noordkust 
van de Adriatische kust. De mooie 
kustlijn bestaat uit talrijke baaien 
met rots- en kiezelstranden. Door 
de geografische ligging stond en 
staat Istrië onder sterke culturele 
invloed van Italië. Dit blijkt onder 
andere uit de bouwstijl en ook in 
het eten komt dit naar voren. Het 
achterland bestaat uit prachtige 
natuur met onder andere groene 
bossen, wijnvelden en diverse pit-
toreske dorpjes. Het Middellandse 
zeeklimaat staat garant voor heer-

lijk warme zomers en behaaglijke 
voor- en na seizoenen.
Aan de kust van Istrië bevindt zich 
de ene na de andere gerenom-
meerde toeristische trekpleister: 
mondain en sportief Umag, vroeg 
Romaans en vroeg Christelijk Po-
rec (de Kroatische toeristische 
metropool), antiek Pula, de meest 
mediterane parel Rovinj met zijn 
prachtige architectuur en parken.

Betreffende appartementen 
en kamers
In de buurt van Porec, in het 
dorpje Varvari en in het dorpje 
Valkarin, zijn appartementen en 
kamers te huur. De appartemen-
ten en kamers zijn gelegen op on-
geveer 2 tot 5 kilometer afstand 
van de Adriatische zee.
Voor verdere informatie kan 
men bellen onder nummer: 0575-
463923. (Graag na 18.00 uur bel-
len)
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www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een internationaal opererend productiebedrijf in de omge-
ving Zelhem zijn wij op zoek naar een fulltime:

MEDEWERKER VERBETERTEAM M/V 
 
Onze opdrachtgever is actief in de metaalverwerkende industrie 
en staat bekend om de hoogwaardige kwaliteit van haar pro-
ducten, de leveringsbetrouwbaarheid en een flexibele instelling. 
Binnen het verbeterteam ondersteun je in deze functie de invoe-
ring van Lean Manufacturing in de organisatie. Je voert verbete-
ractiviteiten door, signaleert afwijkingen in het productieproces 
en doet voorstellen tot het verbeteren van de efficiency en 
de productiviteit. Het betreft een brede functie waarbinnen je 
product en proceswijzingen initieert en doorvoert met als doel 
product en procesverbeteringen te bereiken.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO/HBO werk en 
denkniveau, heeft ervaring of affiniteit met een productietech-
nische en/of logistieke richting, ervaring en/of kennis van Lean 
Manufactering, Kaizen & 5S en beheerst de Nederlandse en 
bijvoorkeur ook Engels en Duitse taal goed.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? 
Dan nodigen wij u van harte uit te reageren. Voor meer infor-
matie kunt u zich richten tot Davy Boschker. Telefoonnummer: 
0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. vaca-
turenummer: VDB839989.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

DRAAIER/FREZER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK840079

Werkzaamheden;
Voor een verspaningsbedrijf in de omgeving van Vorden zoeken 
wij een draaier/frezer die zich graag verder wil ontwikkelen in dit 
vak. Je hebt bijvoorkeur al (enige) ervaring op cnc gebied. Het 
betreft een functie met kans op een vaste baan.

Functie eisen;
- Kennis van verspaning;
- leergierig en flexibel;
- werken in dagdienst.

GEVORDERD 
ASSISTENT ACCOUNTANT M/V
Regio Achterhoek – Fulltime – vacaturenr. VMK838604

Werkzaamheden;
Binnen deze functie verricht je hoofdzakelijk controlewerk-
zaamheden ten behoeve van wettelijk controleplichtige cli-
enten, maar ook samenstelwerkzaamheden en het verzorgen 
van belastingaangiften behoren tot je takenpakket. Je maakt 
deel uit van een jong en dynamisch team, waarbij je in nauwe 
samenwerking met de overige teamleden jaarrekeningcontroles 
uitvoert. Onze opdrachtgever heeft een vergunning voor het 
verrichten van wettelijke controleopdrachten. Het cliëntenpak-
ket bestaat uit middelgrote en grote rechtspersonen, actief in 
diverse branches. Ook non-profitorganisaties zijn cliënt. Het 
betreft zowel wettelijke als vrijwillige controles. Daarnaast word 
je ingeschakeld bij de jaarrekeningcontroles van Organisaties 
van Openbaar Belang (OOB’s).

Functie eisen;
- Opleiding RA of AA en/of gestart/startend met de praktijk-

stage;
- sterk ontwikkelt analytisch vermogen;
- goede contactuele eigenschappen;
- relevante werkervaring in accountancy.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime - vacaturenr. VVN835496
 
Werkzaamheden;
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en 
spuiten van producten. Het betreft veelal grote series. Wij zoe-
ken kandidaten die van aanpakken weten. Naast het bedienen 
van de machines zul je ook producten moeten afhalen en op-
hangen. Tevens verzorg je het logistieke proces van het product 
binnen de organisatie. 
 
Functie eisen;
- Je beschikt over technisch inzicht;
- aanpakker met een goede fysieke conditie;
- woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

REACHTRUCKCHAUFFEUR/
ORDERPICKER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime - vacaturenr. VMK824275

Werkzaamheden;
Voor Kaemingk in Aalten, importeur van decoratieartikelen, 
zoeken we ervaren reachtruckchauffeurs en orderpickers. De 
werktijden: 6-13 uur, 13-20 uur en 1x per 2 weken zaterdag-
ochtend. Heb je ervaring in de logistiek en ben je per direct 
beschikbaar? Dan nodigen we je van harte uit te reageren.  

Functie eisen;
- Secuur en efficiënt werken;
- rekenkundig en cijfermatig inzicht;
- met een handscanner werken (digitaal).

CNC-DRAAIER M/V
Omgeving Lochem – Fulltime – vacaturenr. VVN00634
 
Werkzaamheden;
Onze opdrachtgever is een middelgroot productiebedrijf waar 
veelal (kleine) seriematige producten worden verspaand uit 
RVS. Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de 
verschillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega’s met het instellen en programmeren van 
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor 
jezelf, je collega’s en de machines.
 
Functie eisen:
- MTS opleiding richting metaal;
- kennis van Fanuc besturing;
- aantal jaren ervaring in de fijnmetaalbewerking;
- kennis en ervaring als CNC draaier of frezer.

GEZOCHT

ervaren
stratenmakers

Hemstede 1 - 7021 LT Zelhem

T 06 23211020 E info@schelbv.nl

T.O.C. Lichtenvoorde hét opleidingcentrum op het gebied van bedrijfshulpver-
lening en veiligheid. T.O.C. kent meerdere filialen waaronder Roermond, Venlo 
en Eindhoven. Lichtenvoorde is het jongste bedrijf van de T.O.C.-keten.

Ter uitbereiding van ons team zijn wij op zoek naar een jong en dynamisch

filiaalmanager (m/v)
op fulltime basis (36 uur p/w)

Als aanspreekpunt zorg je voor de juiste verwerking van gegevens, geef je infor-
matie en beheer je het klantenbestand. Geef je sturing aan de medewerkers, 
waarbij de planning leidraad is. Het organiseren van cursussen in BHV en andere 
veiligheidscursussen of workshops is een primaire taak. 

Beschik jij over de kwaliteiten die nodig zijn om deze functie met veel ple-
zier in te vullen? 
Stuur dan een e-mail (met CV, motivatie en evt. foto) naar het naast genoemde 
mailadres t.a.v. Dhr. H. Linssen.

Functievereisten

-

Westhoven 6

Tel: 0475-321230

Mail: mail@tocbhv.nl
Web: www.tocbhv.nl
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