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Op genoemde plek zal medio 2012 een
gloednieuw gezondheidscentrum
(een praktijk voor vier huisartsen en
een praktijk voor fysiotherapeuten)
alsmede 22 appartementen met ont-
moetingsruimte en drie groepen van
zes woningen plus drie logeerkamers
voor oudere mensen met een psycho-
geriatrische aandoeningen, verrijzen.
Wanneer de appartementen aan de
Smidsstraat/Zutphenseweg klaar zijn,
dan zijn de woningen nog niet direct
voor de vrije markt beschikbaar. Op
dat moment begint Pro Wonen name-
lijk met de sloop van het verzorgings-

huis De Wehme (48 kamers en 8 aan-
leunwoningen). De huidige bewoners
verhuizen dan tijdelijk naar de appar-
tementen aan de Smidsstraat/ Zut-
phenseweg. Wanneer de Wehme ge-
reed is (naar verwachting medio 2013)
keren de bewoners terug en komen de
woningen aan de Smidsstraat op de
vrije markt!

Woensdagmiddag waren een aantal
bewoners van de Wehme met hun be-
geleiders, getuige van de officiële ope-
ningshandeling van het nieuwbouw-
project. Jan Stoel, manager Vastgoed

Pro Wonen stelde het zeer op prijs dat
zij alvast een kijkje kwamen nemen
op de plek waar ze ‘straks’ tijdelijk een
poos zullen verblijven. ‘Zo dadelijk bij
terugkeer in de Wehme, wacht een
hapje en een drankje’, zo kondigde
Jan Stoel aan. Vervolgens ging de ma-
nager Vastgoed in het kort in op de
voorgeschiedenis van het nieuwbouw-
project Smidsstraat. Jan Stoel: ‘Wij zijn
er ruim dertien jaar (met tal van on-
derbrekingen) mee bezig geweest om
dit te realiseren. We hebben de afgelo-
pen jaren van alles wat je maar beden-
ken kunt, meegemaakt.
In eerste instantie de zeer moeilijke
aankoop van de voormalige super-
markt die op deze plek stond’, zo
sprak hij. Zo kon o.m. het aanvankelij-
ke plan van Pro Wonen (appartemen-
ten met drie lagen) in de prullenbak.
Dit had te maken met de wetgeving
(molenbiotoop) die geldt voor nieuw-
bouw in de nabijheid van molens. Bij
hoogbouw binnen een straal van 400
meter heeft een molen namelijk recht
op vrije windgang. Jan Stoel: ‘Toen het
huidige plan aan de orde kwam, we-
derom vertraging. Er zouden vleer-
muizen zijn ontdekt, die we hier trou-
wens nooit hebben gezien! Verder ver-
tragingen vanwege archeologische
vondsten en vertraging toen er asbest
werd ontdekt. Maar laten we ons voor-
al richten op de toekomst. Straks staat
hier een prachtig gezondheidscen-
trum en appartementen’, zo sprak hij.
Jan Stoel bedankte o.m. de gemeente
Bronckhorst die Pro Wonen de afgelo-
pen jaren langs planologische klippen
heeft geleid.

Pro Wonen blijft de komende jaren in
Vorden nog bij tal van projecten be-
trokken. Zo wordt er momenteel hard
gewerkt aan het project De Zon aan de

Start nieuwbouwproject 
hoek Smidsstraat/Zutphenseweg

Vorden. Huisarts Ben Albers en fysiotherapeut Rob Jansen v.d. Berg wer-
den woensdagmiddag in de brandende zon, ‘heel netjes’ verzocht om
haast te maken . ‘Anders wordt het beton hard’, zo kregen ze te horen. Bei-
de heren waren door Pro Wonen uitgenodigd om de eerste liters beton te
storten. (Het begin van de liftput in het toekomstig gezondheidscen-
trum). Ben en Rob kregen vervolgens nog wat aanvullende instructies. De
grote kraan met onderaan de bak met beton draaide langzaam naar de
plek waar de lift zal komen. Even flink aan de handel trekken en zie, het
beton stroomde in de liftput. Het officiële startsein voor het nieuwbouw-
project hoek Smidsstraat/Zutphenseweg was een feit.

Rob Jansen v.d. Berg en Ben Albers storten beton voor de liftput

De Zon in aanbouw

De Steege in aanbouw

Koffiemorgens
in de zomer-
maanden
Vorden - De eerste koffiemorgen
op donderdag 24 juni jl. bij Ho-
tel Bakker was goed geslaagd; 20
personen woonden deze happe-
ning bij op het zonnige terras
bij Hotel Bakker.

De volgende koffiemorgen is op
donderdagmorgen 22 juli as. en
daarna op donderdag 26 augustus
as. bij Hotel Bakker te Vorden. Voor-
al voor diegenen die alleen zijn, is
dit een unieke kans anderen te ont-
moeten. Komt allen deze gezellige
treffens in de vakantietijd bijwonen!

Zutphenseweg. Daar is Pro Wonen
druk bezig met de bouw van klein-
schalige woonvoorzieningen voor 17
cliënten van Zozijn. Dat wil zeggen 9
groepswoningen, 4 appartementen
voor cliënten die iets zelfstandig zijn
en 4 appartementen voor zelfstandige
cliënten die geen directe relatie heb-
ben met de rest van de woonvoorzie-
ning. Wanneer alles volgens planning
verloopt, ontvangt Zozijn in januari
2011 de sleutels en kan het gloednieu-
we pand een maand later bewoond
worden. Verder is Pro Wonen momen-
teel bezig met de realisatie van 10 seni-
orenwoningen en 2 kleine eens gezins-
woningen aan de Steege. 
Pro Wonen verwacht dat dit project
begin 2011 gerealiseerd zal zijn. Daar-
na (wanneer precies is nog niet be-
kend) worden er aan de Steege tien se-
nioren woningen gesloopt. Daar gaat
Pro Wonen 6 seniorenwoningen en
aan de zijde van het Jebbink, 5 gezins-
woningen realiseren. Eind 2010 c.q. be-
gin 2011 worden aan de Molenweg 5
kleine gezinswoningen gesloopt. 
Op die plek zullen (waarschijnlijk
2012) vijf seniorenwoningen worden
gebouwd.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos
Zonnebloemen

€2.99

Een week gein op het plein
31 juli t/m 7 augustus
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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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur Pastor R. Baauw uit Wichmond.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 18 juli 10.00 uur mevr. Z. Langwerden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 juli 10.00 uur Eucharistieviering, dameskoor,
pastoor Hogenelst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang. 
Zondag 18 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, heren-
koor.

Tandarts
17-18 juli P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44. 
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
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.

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dierenbescherming 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.

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars 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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
14 juli t/m 20 juli

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags 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 14 juli
Minestronesoep / Huisgemaakte Babi Pangang met bami en
atjarsalade.

Donderdag 15 juli
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten,
groente / yoghurtfris en slagroom.

Vrijdag 16 juli
Bosuien soep / Victoriabaars met mosterdsaus, aardappelen en
rauwkostsalade.

Zaterdag 17 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van kipfilet met pindasaus, frieten en groente / ijs met slag-
room.    

Maandag 19 juli
Gelderse groentesoep / Hollandse biefstuk met petersaus, aard-
appelen en groente.

Dinsdag 13 juli
Wiener Schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade / 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 opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

GEZOCHT: GROTE
schuur of opslagruimte per
DIRECT! Niet te duur.Bel:06-
39404757

�

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

Vlaai van de week
Kersenvlaai 6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Mini flappen 4 stuks

Gevuld met kersen of appel € 1,95
• Krentenwegge 

5 plakken € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 6 juli t/m za. 17 juli.

Houdt een levensvraag u
bezig? In uw levensloop ligt
het antwoord verborgen. Als
Reizende Biograaf wil ik
graag met u op zoek gaan
naar de rode draad in uw le-
ven.AMOR FATI-liefde tot
het lot- U kunt mij, Debora
Kruithof, bellen voor meer in-
formatie of via email:
0575441818 debora@prak-
tijk-amorfati.nl

�

Te huur: 2 kamer appar-
tement in het centrum van
Zelhem. Huur € 395,- excl.
gas/electra/water (ca.€ 175)
Info:
http://sites.google.com/site/z
elhemhuis of 06-13241141

�

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

�

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

�

tk Prachtige Duitse
staande draadhaar pups in-
geënt en ontwormd. tel:
0651937524

�

Gevraagd: tijd. hulp in
huis bij jong gezin wegens
operatie. 3 uur pw v.a.aug.
max.half jaar 06-51977837

�

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

Weekaanbiedingen:
Verse krop sla per stuk 0,79
Delmonte zoete ananas

heel 1,49 gesneden 2,49
Hollandse bospeen

heel 0,89 geschrapt 500 gram 1,49

Uit eigen keuken:
Provençaalse aardappelsalade 500 gram 3,98
Babi pang gang + gekookte rijst +
bakje rauwkost naar keuze per persoon7,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 19 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Te koop: mooie kersen-
houten  tafel L 1.80 x B 0.85 x
H 0.80. Met bijzondere de-
tails €  175,-- Tel.: 0575-
464000

�

Gevraagd: Stro los van
het land. Melkgeitenhouderij
Roekevisch tel.0314-623145

�

Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Donald en Frieslan-
ders, eigen teelt. Rode, witte,
savoye, spruit, spits en boe-
renkoolplanten. Sla-, prei- en
knolraapplanten. Diverse
soorten groenten en fruit. An-
dre Snellink, Bekmansdijk 4,
Vorden. tel. 0575 - 55 68 76

�



Snel 
posters
nodig?

Weevers kan op korte termijn 

uw materiaal leveren. Zo komt u 

nooit voor een lege zaal te staan.

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Sprakeloos......................

Allemaal Bedankt !

Dick en Willy Pardijs
Jeroen
Margot en Joris

Wichmond 2010

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van onze
lieve moeder en oma

Gezina Kettelerij - Kempers

~ Sinie ~

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve
brieven en kaarten hebben ons erg goed gedaan
en zijn een grote steun.

Kinderen
Kleinkinderen
Achterkleinkind

Vorden, juli 2010

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

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

Alleen op afspraak.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

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

Gedroomd, gedragen, geboren!

Jels
Anne Wietske

7 juli 2010

Trotse ouders zijn;
Dirk Breukink & Josine Nijenhuis

Ludger 27
7234 TC Wichmond
0575 470089

Vervuld van mooie herinneringen, maar met verdriet 
in ons hart moeten we afscheid nemen van mijn lieve 
vrouw, onze ma, oma en overgrootoma

Hermina Antonia 
Heuvelink-Steenkamp

Hermien 
echtgenote van Henricus Antonius Heuvelink

Ouweleen 13, 7255 WB  Hengelo Gld.

De plechtige gezongen uitvaart en de begrafenis 
hebben op dinsdag 13 juli te Hengelo Gld. plaats-
gevonden.

H.A. Heuvelink

Ferdy †
Peter
Bas en Annemijn
Manon en Surya

Ernes en Gerrie
Sabine en Peter

Jos en Adi
Harro en Linda
Geert en Geertje
Marijn en Stefan
Anouk en Jozua
Lisanne en Florus
Mayke
Linda
Hein
Joukje
Mette

Willy en Hans
Judi en Jeffrey - 
Sanne

Agnes en Inge
Ilse en Sander
Ellis
Rob

Annelies en Paul
Margo
Susan

André en Henriët
Sharon
Chris

Marga en Bob
Denise

* 28 juli 1929 † 7 juli 2010

Hartelijk dank voor het warme medeleven dat wij
hebben ondervonden na het overlijden van onze
lieve pa, opa en opa Pet

Hendrik Jan Brinks

Uw aanwezigheid, de mooie bloemen, de lieve brieven
en kaarten hebben ons erg goed gedaan en zijn
een grote steun.

Cobi en Henk Beskers-Brinks
Henny en Henk Wassink-Brinks

Ingrid en Petra
Raghild en Sietse

Ivar, Tomas
Barry
Ilse en Richard

Vorden, juli 2010

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

Tobias
4 juli 2010

Zoon van
Cees van Voskuilen en Margriet Boers
Broertje van Mara en Noor

Holtmaet 18
7251 VV Vorden

HARDE
BROODJES

NU VOOR 

0.35 
PER STUK

WADDEN-
BROOD

DEZE WEEK 

VOOR1.75

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 13 t/m zaterdag 17 juli.

YOGHURT 

BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden
van onze schoonzus en tante

Gerda Maalderink-Regelink

betuigen wij onze oprechte dank.

Berend en Toos Maalderink

Lita en Ewoud Janssen
Jelle en Bauke

Gerda en Harold Roordink
Isa en Tijn

Hengelo Gld., juli 2010

Open dagen Tuinen de
Wiersse zo. 18, zo. 25 en ma.
26 juli, 10 -17. 00 uur: € 6.50
pp., kinderen tot 9 jaar gratis.
Honden niet toegestaan. Op
de open dagen zijn bijzonde-
re rozen en publicaties te
koop. Lichte maaltijden wor-
den geserveerd. Rondleidin-
gen (zonder afspraak) ver-
trekken elke donderdag en
elke 1ste zaterdag van de
maand om 10.30 uur v/a de
ijzeren poort aan de Wiersse-
rallee (t/m sept.): € 7.50 p.p.
Groepen kunnen ook op an-
dere tijden afspreken. Inl.
0573 - 45 14 09 / www.de-
wiersse.nl

�
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ketsgrei.

B. Zwa.

C. Waeke.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het duurt nog even tot eind augustus,
dan wordt een actieve reclame cam-
pagne gestart en wil THT veel airplay
krijgen. Ten slotte moet de single geld
op brengen voor UNICEF en moeten ze
de kleine zaal van Amphion op 26 sep-

tember vol zien te krijgen, zodat ook
dat veel geld oplevert. De verkoop voor
de toegangskaarten in de losse ver-
koop start 9 september. Van te voren
de CD single bestellen kan nog steeds
via http://www.thtweb.nl/1000km.

Ook kan men daar nog op aangeven
dat men sponsor wil zijn van dit pro-
ject. 
THT hoopt dat ze alle 1000 singles
kwijt raken en dat ze een tweede per-
sing moeten laten maken. 

Op de UNICEF site wordt ook al aan-
dacht besteed aan dit bijzondere pro-
ject van deze Achterhoekse band.

Nederpopband ‘Tenminste Houdbaar Tot’

Single 1000 km klaar

Drempt - De single is geperst, het hoesje is gedrukt, rest nog het samen
brengen van die twee en dan is hij helemaal klaar. Ziet er perfect uit en
klinkt ook nog mooi, dus nu alvast bestellen voor het goede doel.

Zaterdag 24 juli begint Marktpop om
21.00 uur met een optreden van de TA-
LIBAND. De vijf muzikanten uit Hum-
melo en Toldijk spelen bijna een thuis-
wedstrijd. Het repertoire bestaat uit
bekende covers die in een eigen dia-
lect-jasje zijn gestoken. Vervolgens be-

treedt de band MASH uit Olburgen en
omstreken het podium. Deze 5-koppi-
ge coverband heeft een breed reper-
toire: van top 40 tot feestmuziek en
rock. Zij stonden al diverse keren bij
Heezen op het podium, maar nog
nooit op Marktpop. Met het enthousi-

asme van de bandleden belooft het ze-
ker een grandioos optreden te wor-
den. 
Zondag 25 juli start Marktpop om
13.00 uur met SPRINGBREAK, een
nieuwe, jonge band uit Toldijk. Vijf
verschillende jonge muzikanten be-
sloten om de handen ineen te slaan en
samen een band te vormen: Soscha
Spekkink – Zang, Tim Pelgrom – Gi-
taar, Martijn Ratering – Bas, Diede
Baak – Drums en Jos Teunis (van de
band Mash) – Toetsen / Gitaar / Zang.
Sinds april zijn ze elke week hard be-
zig om hun repertoire vorm te geven.
Het repertoire is gericht op populaire
rock-pop covers van vele verschillende
artiesten. Met een aantal goede optre-
dens achter de rug, mag Springbreak
hopen op een mooie toekomst in het
cover circuit. 
Hierna is het de beurt aan THE HEE-
ZEN BAND. Drie van de vier muzikan-
ten hebben meegedaan aan de Sound
of The Steenderense Popsterren, geor-
ganiseerd door Café Heezen. Zij beslo-
ten samen een band op te richten. Op
het Bevrijdingsfestival was hun de-
buut en natuurlijk mogen zij dan ook
niet ontbreken in Steenderen. Met
heerlijke rocknummers, zowel uit ver-
vlogen tijden als uit het recentere ver-
leden, brengen zij een anderhalf uur
durend optreden. 
De band MESSED UP brengt vervol-
gens jaren ’80 rock met onder meer
nummers van Deep Purple, Rainbow,
Black Sabbath, Queen en Metallica.
Ook een paar medleys zullen voorbij-
komen. 
Afsluiter op Marktpop is niet de min-
ste: SOMEWHERE ON STAGE; een tri-
bute aan Iron Maiden.Deze band fo-
cust zich op het werk van het eerste al-
bum tot de vroege ’90-er jaren en doet
dat zowel in Nederland alsook in de
rest van Europa. Met een uitgebreide
show belooft dit een spectaculaire af-
sluiting te worden. 
Meer info: www.hotelheezen.nl

Somewhere on Stage op 14e editie
MARKTPOP
Alweer voor de veertiende keer wordt door Café Heezen het muziekfesti-
val Marktpop georganiseerd. Ook dit jaar weer verspreid over twee dagen
en wel op zaterdag 24 en zondag 25 juli. Een deel van het marktplein rond-
om het podium zal worden overkapt (mocht het onverhoopt regenen).

In het politieke praatje op Radio Ide-
aal met radiopresentator en intervie-
wer Jan Wolsink, sprak Antoon Peppel-
man van de PvdA in Bronckhorst op
een positieve manier over Zelhem op
Glasvezel. “Ik ben bij de opening van
glasvezel geweest en een woordje ge-
daan in Zelhem. Ik vind het een goed
initiatief. Ik denk dat als je meewilt in
alle ontwikkelingen op het gebied van
techniek en dergelijke dan is glasvezel
voor de toekomst heel erg belangrijk,”
aldus Peppelman. Hengelo en Vorden
hebben het al gehaald, Keijenborg bij-
na. “Dat lijkt in kannen en kruiken.
Zelhem die blijft nog wat achter en
dat vind ik jammer, want het is toch
de grootste kern van de gemeente
Bronckhorst. Ik hoor heel veel: ‘Ik wil
het wel’, maar die stap om zich nog
aan te melden, die moeten nog heel
veel mensen nemen. Daar wil ik best
nog een oproep voor doen: Mensen,
kijk er gewoon even heel serieus naar,
want ik denk dat als het niet doorgaat
het een gemiste kans is en dan moeten
we maar afwachten wanneer we inte-
ressant worden voor een exploitant
om het wel aan te gaan leggen. Dus ik
hoop dat er heel veel mensen nog seri-
eus naar gaan kijken.” Vervolgens
werd met Henk Capel van de initiatief-
groep Zelhem, nog even teruggekeken
op het glasvezelproject in de gemeen-
te Bronckhorst. Na een korte verlen-
ging gaat de werkgroep ervan uit dat
Keijenborg het gaat halen. In Zelhem
blijven de deuren open, want het is
niet helemaal gegaan zoals het zou
moeten. Verschillende oorzaken wor-
den genoemd: voetbal, zomer, warm-
te, vakantie. “Ik hoop dat het zo is,” al-
dus Henk Capel. “We gaan tot 17 sep-
tember verlengen. De mensen die zich
al hebben ingeschreven willen we van
harte bedanken voor hun inschrijving
en het vertrouwen. Daarnaast willen
we een oproep doen aan deze trouwe
inschrijvers om de buurvrouw of

buurman te prikkelen om alsnog in te
schrijven. Neem ze aan de hand en
sleep ze mee naar de winkel. Als alle
ingeschreven Zelhemmers iemand
meenemen, zijn we in één klap bin-
nen en zouden we Zelhem kunnen
aansluiten.” 
Jan Wolsink keek al even op de kaart.
“Er is hier rondom ons heen al heel
veel glasvezel gelegd of ze zijn bezig.
Oude IJsselstreek en Doetinchem,” on-
derzocht hij. “Dat zou betekenen dat
als Zelhem niet mee zou gaan, er een
zwarte vlek in de Achterhoek zou blij-
ven.” Henk Capel kan dit beamen. ”We
hebben in het verleden al eens een ac-
tiviteit gehad in Zelhem, wat ook niet
helemaal gelukt is en dat hebben we
toen het ‘zwarte gat van Zelhem’ ge-
noemd. Het zal toch niet weer gebeu-
ren, dat we Zelhem op de kaart moe-
ten zetten als een ‘zwarte vlek’, omdat
alle omliggende gemeentes unaniem
het vertrouwen geven en op die glasve-
zel gaan.” 
Mensen kunnen zich nu nog aanmel-
den tot 17 september, zonder aansluit-
kosten. “De actie is niet gestopt. We la-
ten ons de komende weken weer ho-
ren. We hebben even een vakantie-
stop, maar we laten ons op de Zelhem-
se Zomerfeesten weer horen, met een
mailing en de winkel blijft gewoon
open voor iedereen om zich in te
schrijven.” 
De inschrijfformulieren zijn in Zel-
hem eerder opgehaald door leden van
verenigingen. “Dat er nu nog inschrijf-
formulieren bij de mensen thuis wor-
den opgehaald is een misverstand.
Graag zouden wij die inschrijfformu-
lieren ontvangen bij de winkel in Zel-
hem, bij DPC Solutions op de Markt 1.
Als er mensen zijn die hun inschrijf-
formulier niet kunnen brengen die
kunnen even een belletje doen naar
de winkel van DPC Solutions te Zel-
hem en dan halen we die op.”

Ideaal radioprogramma Achterhoek Totaal

Praten over glasvezel in
Bronckhorst

Bronckhorst - Glasvezel in Bronckhorst, het is niet helemaal gegaan zoals
het zou moeten. Zeker niet in Zelhem. Verschillende oorzaken worden ge-
noemd: voetbal, zomer, warmte, vakantie. “Ik hoop dat het zo is,” aldus
Henk Capel. “We gaan tot 17 september verlengen.” Op Radio Ideaal werd
8 juli jl. uitgebreid gesproken over glasvezel, met Antoon Peppelman van
de PvdA en Henk Capel van de initiatiefgroep.



Behalve het bijwonen van de lessen, zult
u thuis moeten oefenen wil de cursus suc-
cesvol zijn. Onderwerpen zijn o.a. werken
met muis en toetsenbord, kennismaken
met Windows, tekstverwerken of typen,
bestanden en mappen, internet, e-mail,
tekst opmaken, werken met afbeeldin-
gen. Deze cursus wordt gegeven in  de

Oranjehof te Zelhem  Men werkt daar
met lap-tops en leert ook omgaan met het
gebruik van een USB-stick. Daarmee kan
men dan thuis op de eigen computer oe-
fenen wat tijdens de les geleerd is. Aan-
vang cursus oktober 2010 Cursus  e-mai-
len en internetten. Wil men ook wel eens
proberen of internetten en e-mailen iets
is. Of een opfriscursus volgen dan is dit de
ideale mogelijkheid. Aan de orde komen:
Contact houden via e-mail
Versturen en ontvangen van een bericht.
Foto's en verhalen bekijken op internet.
Nieuws lezen en rondkijken op Markt-
plaats.
Informatie zoeken op Google.
De cursus bestaat uit 6 dagdelen.
Aanvang cursus oktober 2010.  
Opgave secretariaat Anbo,
Mevr. G. Til, tel. (0314) 62 55 36.

ANBO computercursus van A tot Z
Zelhem - Een cursus van 16 lessen: het
eerste deel van deze cursus zal in het
najaar van 2010 plaats vinden en het
tweede deel in het voorjaar van 2011.
Deze cursus is bedoeld voor deelne-
mers die weinig of niets weten van het
werken met een computer. Er wordt
dan ook gestart met de meest elemen-
taire zaken zoals wat is een computer,
wat kun je ermee en hoe moet je dat
doen.

Zij volgden masterclass bij Alain Meunier
van het Parijse Conservatorium en Joel
Krosnick van de Juillard School of Music
in New York. Maarten Boasson studeerde
cello bij Sylvain Wannenmacher (Conser-
vatorium in St. Etienne) en bij Anner Bijl-
sma. Peter Cramer studeerde orgel en pia-

no aan het Stedelijk Conservatorium in
Groningen. In 1985 verkreeg hij het diplo-
ma Uitvoerend Musicus-Piano bij Gerben
Makkes van der Deijl, waarbij hij tevens
een onderscheiding ontving. Uit hun uit-
gebreide repertoire zullen ze 18 juli wer-
ken spelen van o.a. van Beethoven, Saint
Saëns, Brahms en Janáek. Landgoed Mor-
genstern, Witzand 4 Barchem. 
Gezien de geweldig grote belangstelling
voor deze zomerconcerten  is het aan te
raden kaarten te reserveren 0575-431472
of 0575-556475 of via 
hanm9400@planet.nl 

VOOR MEER INFORMATIE
www.kamermuziekaandeberkel.nl

Kamermuziek aan de Berkel
met het duo Boasson & Cramer
Barchem - Het derde concert uit de se-
rie zomerconcerten van Kamer-
muziek aan de Berkel op Landgoed
Morgenstern te Barchem  wordt op
zondagmiddag 18 juli verzorgd door
het duo Maarten Boasson, cello en Pe-
ter Cramer, piano. Sinds 1994 vormen
zij een vast duo en hebben een uitge-
breid repertoire.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opga-

ve bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdagmor-
gen van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags en bin-
go woensdagssmiddags in Dorpscen-
trum.

JULI
14 Achtkastelentocht, start bij VVV kan-

toor
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 Achtkastelentocht, start bij VVV kan-

toor
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
28 Handwerkmiddag Welfare Rode Kruis

in de Wehme, inlasmiddag
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
28 Achtkastelentocht, start bij VVV kan-

toor
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

www.bouwmarkt-heijink.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

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

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

De Verfdiscounter
Zutphen
De Sikkens specialist
van Oost Nederland

Tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
besteding van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu

tp
h

en
@
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Arendsen
Kerkstraat 2, Hengelo (Gld.)

Tijdens de VAKANTIE periode 

zijn wij gesloten op:

maandag 19 juli

maandag 26 juli

maandag 2 augustus

maandag 9 augustus

Wij zijn wel telefonisch bereikbaar

op 0575-464261

Wij zijn op zoek naar een 
SPONTANE COLLEGA 

voor het café-restaurant. 

Heb je interesse 
laat het ons even weten.

Bel 55 22 43. 
Vanaf 18 jaar. 

Vragen naar Hannie.

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

FINALE WK
Dankzij snelle reactie van 

de gemeente en iedereen die een
steentje heeft bijgedragen 

op zo’n korte termijn 
is ondanks het verlies van Oranje 

de finale avond 
HEEL GEZELLIG GEWEEST.

Daarvoor veel dank
Hannie en Volkert

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl
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Al ver voor de aanvang van de finale
hadden zich in Vorden al honderden
voetbalsupporters bij De Herberg ver-
zameld om op een groot scherm de
verrichtingen van ons aller Oranje te
aanschouwen. De gemeente Bronck-
horst had zelfs vergunning verleend
dat de Dorpsstraat vanaf de Rotonde
tot aan de winkel Tuunte Fashion
mocht worden afgesloten. Even daar-
voor begaf zich een fietsend echtpaar
langs de voetbalsupporters, op weg
naar huis. Hij : (‘zet mijn naam maar
niet in de krant ‘) Mijn vrouw en ik
hebben niet zoveel met voetbal en
hebben wij vanavond een fietstochtje
gemaakt. Door Mossel, de Wilden-
borch en via het Galgendoor weer te-
rug. Heerlijk geen kip op de weg, wat
een rust’, aldus onze onbekende ‘zegs-
man‘!
Heel Nederland , inclusief Vorden was
weken lang in de ban over hetgeen
zich in Afrika allemaal afspeelde. On-
telbaar de prognoses die over ons wer-
den uitgestrooid. Uitslagen van wed-
strijden, welke landen er ‘zouden
doorgaan’ en natuurlijk wisten alle ex-
perts wie er wereldkampioen zou wor-
den. En wat te denken van de inktvis
Paul. Deze inmiddels wereldberoemde
octopus brengt zijn leven door in een
aquarium in Oberhausen. Daar voor-
spelt hij de uitslagen van voetbalwed-
strijden. Met name voorspelde hij alle
uitslagen van het Duitse team juist.
Zelfs de nederlaag van Duitsland te-
gen Spanje wist Paul goed te voorspel-
len. 
Vlak voor de finale tussen Nederland
en Spanje hadden de verzorgers van
Octopus Paul twee plastic doosjes met
vlaggen van Nederland en Spanje in
zijn aquarium gelegd. En wat gebeur-
de? Inktvis Paul ging op het deksel van
het Spaanse doosje zitten, viste er zijn
beloning uit (een mossel) en at die op!
En weer had Octopus Paul gelijk! In
Signapore voorspelde de parkiet Mani
dat Nederland wereldkampioen zou
worden. Dat deed hij door het om-
draaien van een kaartje met de Neder-
landse vlag. Helaas op een parkiet kun
je evenmin bouwen! Zo zie je maar, of
je mens bent of dier, iedereen hield
zich met Oranje bezig.
De ‘experts’ die wij een maand gele-
den in Contact aan het woord lieten,

behoren daadwerkelijk tot de echte
kenners. Negentig procent van hen
tipte vooraf dat of Spanje of Neder-
land wereldkampioen zou worden.
Een kleine meerderheid hield het op
Spanje. Hans v.d. Linden, jarenlang
speler van Ratti zat er overigens duide-
lijk naast. Hij tipte een Afrikaans land
als de nieuwe wereldkampioen. Hans
had wel een duidelijk excuus voor zijn
‘misrekening’. Hans: ‘ Het is allemaal
de schuld van de tactiek die de Euro-
pese landen hanteerden. Een beetje af-
wachten, de bal in de ploeg houden en
dan bij een foutje van de tegenstander
toe slaan. En dat lukte tegen al die
Afrikaanse landen goed, die willen
van nature alleen maar aanvallen en
dat is hun dus opgebroken. Wel een
compliment voor Bert van Marwijk.
Hij heeft de ‘ego’s‘ van Oranje goed in
bedwang kunnen houden’, aldus
Hans. 
Marc, de zoon van Hans, jarenlang
spits van Vorden en Be Quick Zutphen
had vooraf getipt dat Spanje wereld-
kampioen zou worden. Zijn commen-
taar na afloop op de late zondag-
avond: ‘ Het was een wedstrijd op het
scherpst van de snede. We hebben
Spanje echt tot het uiterste toe ge-
dwongen en op een hele knappe ma-
nier een goed voetballende ploeg rede-
lijk in toom gehouden. Het was jam-
mer dat de scheids een halve minuut
voor de winnende goal zo’n duidelijke
cornerbal niet ziet, want ik vind dat
het voetbal dan niet zegeviert, net zo-
als trouwens bij die gele kaart van de
Jong, want daar had hij voordeel voor
Spanje moeten geven want ze speel-
den heel mooi een middenvelder vrij
in voorwaartse beweging. Al met al
heel zuur want we hadden met Rob-
ben en ook met penalties zomaar we-
reldkampioen kunnen worden. Geluk-
kig hebben we verloren door een mooi
velddoelpunt en dat is voor iedere Ne-
derlandse voetballiefhebber welis-
waar een schrale maar wel acceptabe-
le troost’, aldus Marc v.d. Linden.
Jan Steffens, trainer van Socii tipte
vooraf Duitsland. Jan: ‘De Duitsers
hebben leuk en aantrekkelijk voetbal
gespeeld. Tegen Spanje ontbrak de
vorm en durfden zij niet. Te afwach-
tend, te angstig allemaal. Jan ver-
wachtte vooraf dat Nederland in de fi-

nale middels penalties van Spanje zou
gaan winnen . Helaas, op een paar mi-

nuten na, had Jan zijn gelijk gehaald,
want er was toch niemand in Neder-
land die in de verste verte had gedacht
dat Spanje dan wel zou hebben ge-
wonnen !!
Theo Hulshof, trainer van Vorden
heeft de finale in Tsjechië bekeken. Hij
reageerde zondagavond laat vanaf zijn
vakantieadres. ‘De eerste helft heb ik
samen met enkele Tsjechen gekeken,
helaas ik verstond de commentator
niet dus zijn we maar snel naar ons va-
kantiehuisje vertrokken voor de twee-
de helft met Nederlands commentaar
! Ik vond het een verdiende zege van
de Spanjaarden. Spanje had net ‘ietsje
meer’ dan wij. Beide ploegen hebben
kansen gehad. Wat ik heel erg jammer
vond, de veelbesproken Grote Vier, ik
heb ze vanavond niet gezien. Robin
van Persie heeft trouwens het gehele
toernooi gefaald. Natuurlijk had Arjen
Robben vanavond minstens één keer
moeten scoren. Sneu, maar het is niet
anders’, aldus Theo Hulshof vanuit
Tsjechië.
Ab Nijenhuis, oud speler van Vorden 1:
‘Het was jammer dat Nederland en
Spanje elkaar niet lieten voetballen.
We hadden geluk dat we bij rust nog
elf spelers op het veld hadden. De over-
tredingen die Mark van Bommel en
Nigel de Jong maakten waren duide-
lijk rood. Trouwens Puyol had ook een
rode kaart verdiend. Jammer van de
kansen van Arjen Robben. Dat neemt
niet weg dat Spanje verdiend heeft ge-
wonnen. Frank Hiddink spits van Vor-
den (‘nee, ik vertrek niet naar Pax, ik

blijf zeker nog twee jaar bij Vorden
voetballen’): Natuurlijk ben ik treurig
gestemd. Ik vond het van beide kanten
een slechte wedstrijd. Jammer dat de
scheidsrechter net voor het Spaanse
doelpunt een buitenspelsituatie over
het hoofd zag. Spanje was echter wel
beter’, aldus Frank.
Robert Ruiterkamp, aanvoerder van
Ratti: ‘Ik wilde de wedstrijd bij de Her-
berg buiten op het grote scherm kij-
ken, helaas was dat niet te volgen. Te
slecht beeld. We zijn toen maar snel
met z’n allen naar binnen gegaan,
daar konden we de wedstrijd wel goed
zien. Het was echter geen goede wed-
strijd, maar wel erg spannend. Spanje
was qua voetbal wel beter. In een wed-
strijd krijg je weinig kansen. Robben
kreeg er twee en wil je wereldkampi-
oen worden, dat moet hij er toch min-
stens eentje maken’, aldus Robert.
Nout Nijenhuis, secretaris van Socii
was na afloop ontzettend kwaad op de
scheidsrechter. Natuurlijk speelde
Spanje beter, maar dat zegt niets. Vlak
voor tijd maakte de scheidsrechter een
gigantische blunder. Hij gaf Spanje
een doeltrap, terwijl wij eigenlijk een
corner hadden moeten hebben. En ik
weet zeker uit die cornerbal van Rob-
ben had van Persie gescoord. Heel erg
jammer allemaal’, aldus Nout Nijen-
huis. Slotconclusie van de voetbalsup-
porters in Vorden: ‘Jammer dat wij
hebben verloren, maar Spanje heeft
wel verdiend gewonnen. Dan moeten
wij (Oranje dus) de wereldtitel maar in
2014 in Brazilië pakken !!

Vorden treurt maar heel kort over verlies

Spanje wereldkampioen, jammer maar wel terecht !

Vorden - Wie mocht denken dat het geluid van de vuvuzela niet overtrof-
fen kan worden, kwam zondagavond bedrogen uit. Toen Spanje in de fi-
nale tegen Nederland door een doelpunt van Iniesta een 1-0 voorsprong
nam, brak in het centrum van Madrid een gigantisch gejuich los. Sprin-
gende en hossende mensen gepaard met ‘oerkreten’ van enthousiasme.
Het geluid van een straaljager die de geluidsbarrière doorbreekt, valt
daarbij geheel in het niet. Op de TV was duidelijk te zien, heel Spanje
stond op zijn kop. Voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen en
Nederland voor de derde keer in de finale de verliezende partij. Jammer,
maar helaas.

De spanning druipt eraf bij de bewoners van De Stroet

kijken bij de Herberg

Wapperende vlaggen en veel Oranje
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... als het méér moet hebben!

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk, 
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning 
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Samen met Ribé
naar een passende baan

-

Meer informatie?
www.ribe-reintegratie.nl

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht 

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt 

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld 
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

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

Bij ons staat service en kwaliteit bovenaan.

ELWIKRA

Willy Weulen Kranenbarg
Dr. Grashuisstraat 12, 7021 CL  Zelhem

Terrasoverkapping v.a. 820,00

Terras scherm met motor
v.a. 550,00

Rolluik v.a. 90,00
+ motor v.a. 155,00

www.elwikra.nl
Tel.: 0314624711/ mobiel: 0620364752
Altijd even bellen dan zijn we er voor u.

Overkappingen
Carports
Rolluiken
Zonweringen
Markiezen
Buitenleven

De Natuurlijke Heelweg
Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching

0544 843 211      www.denatuurlijkeheelweg.nl     info@denatuurlijkeheelweg.nl 

Sindy’s
Catering

Broekweg 5
7255 KP Hengelo G.
Tel. 0575 - 46 45 32

Mob. 06 - 12 11 96 24

• Partycatering
• Maaltijdenservice

www.sindyscatering.nl

Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Hangpotten 25 cm diverse soorten per stuk 5,75  

of 2 stuks 11,00

Stekplanten 13 cm per stuk 1,50   of 10 voor 14,00

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,25

Diverse soorten zoals begonia, salvia of petitia.

Zaaiplanten in bakje 10 stuks 2,20   of 20 voor 4,20

Terraspotten rood pot 20 cm diverse soorten
per stuk 2,50

Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95

Impatiens New Guinea per stuk van 1,95 voor 1,75

Spaanse margriet per stuk van 1,95 voor 1,75

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag
garage Vruggink, Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk, na 800 m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b, 7021 JA Zelhem

Tel. (0314) 36 04 21
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.oo uur.
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Steeds van 13:00 tot
17:00 uur, maximaal 8
deelnemers, maar elke
workshop gaat ook bij 1
deelnemer door!

DE 3 WORKSHOPS 
IN EEN NOTEDOP
Na een Aboriginal ver-
haal schilder je jouw ei-
gen leven met acrylverf
op glas of papier in stip-
peltechniek. Sta stil bij
belangrijke gebeurtenis-
sen uit je leven met de
daarbij behorende kleu-

ren. Een avontuurlijke
bezigheid met verbluf-
fende resultaten.

Met vingers schilderen
in rood en zwart na aan-
leiding van een thema.
Wat hebben deze kleu-
ren jou te zeggen, en wat
komt er tevoorschijn?
Laat het intultief gebeu-
ren en sta versteld van
het resultaat.

Vanuit drie primaire
kleuren tot drie schilde-
rijen. Die kleuren wer-
ken samen, met telkens
één kleur in de hoofdrol.
Plezier staat voorop. Wat
zeggen rood, blauw en
geel jou en wat doen de
mengkleuren?

NADERE INFORMATIE
T 0575 555783 of 
E joseevanderstaak@
hetnet.nl
Komvonderlaan 6, 
7251 AC Vorden

Zomerworkshops
bij atelier Amare
Vorden - Begin augus-
tus geeft Josée van der
Staak drie korte work-
shops op evenzoveel
middagen in atelier
Amare te Vorden. Ach-
tereenvolgens: ‘Abori-
ginal Schilderen’ (2 au-
gustus), ‘Vingerschilde-
ren in Rood en Zwart’
(3 augustus) en ‘De Drie
Primaire Kleuren’ (4
augustus).

ONTMOET, PROEF EN GENIET
Dat is zeker het resultaat van het week-
end! De vele bezoekers waren getuige van
het indrukwekkende werk van de deelne-
mers in de bosbouwstraat, proefden de
streekproducten, zagen wat de rol van de
landbouw is in het landschap en kregen
veel informatie van organisaties en be-
drijven die hen kunnen adviseren. Voor
bijvoorbeeld het planten van de juiste
boom op de juiste plek, een mooi rieten
dak, traditioneel smeedwerk of het ver-
zorgen van het groen. Ondernemers ont-
moetten elkaar en er is menig vervolgaf-
spraak gemaakt. 

Ook was er veel te doen: een fiets of wan-
deltocht, een rit met een koetjes, tram of
huifkar. De kinderen waren enthousiast
in de poel aan het werk, gingen naar huis
met een zelfgemaakt mandje of zeepje of
waren moe van het spelen in het zand. 

VOLGEND JAAR WEER?
Dorien Mulderije, wethouder van de ge-
meente Bronckhorst met plattelandsont-
wikkeling in haar portefeuille was op za-
terdagmorgen zichtbaar enthousiast
over de opzet van dit weekend. Zij sprak
met alle standhouders en zei na afloop:
'wat zou het mooi zijn als dit het begin
van een traditie is en we elkaar volgend
jaar hier weer ontmoeten'. 

WINNAAR VAN DE FOTOWEDSTRIJD
Jan Wagenvoort had de moeilijke taak
om uit de vele inzendingen de foto te kie-
zen die op de meest originele manier een
aspect van het landschap laat zien. Daar-
in slaagde Ludmilla Berendsen. 'Haar foto
geeft een karakteristiek landschapsele-
ment weer met een prachtige lichtval. 

Je ziet de mens die wikt en weegt en zijn
richting zoekt of gewoon loopt te genie-
ten. Aan het einde van de laan zie ik Hol-
da of Hertha staan, de oude beschermgo-
din van het landschap. Een prachtige foto
die een appel tot conserveren doet!'. 

Meer informatie over wat een Nationaal
Landschap in het algemeen is en het Na-
tionaal Landschap De Graafschap in het
bijzonder: 
www.nationaallandschapdegraafschap.nl

'Kijk achter de coulissen van het 

Nationaal Landschap De Graafschap'
Hengelo - Met deze woorden opende
Henk Aalderink, burgemeester van de
gemeente Bronckhorst op zaterdag 10
juli namens de initiatiefnemers het
eerste landschapsweekend op land-
goed Zelle. Aalderink benadrukte het
belang van het behoud van ons prach-
tige landschap waar gewoond, ge-
werkt en gerecreëerd wordt. 'Samen-
werking, het uitvoeren van projecten,
inzet van zoveel organisaties en bewo-
ners, alle kennis en ervaring. Als we
dat niet blijven benutten is het de
dood in de pot', zei Aalderink, we mo-
gen er trots op zijn dat we tot 1 van de
20 waardevolle landschappen in Ne-
derland behoren'.  Dit weekend is be-
doeld om bewoners en toeristen te la-
ten zien hoe het werkt in het land-
schap,wie de werkers en doeners zijn
en ik hoop dat veel mensen elkaar
nog beter leren kennen om samen
nieuwe initiatieven uit te werken'.

Vorden - Het toeristenconcert dat a.s. donderdagmiddag 15 ju-
li in de Vordense dorpskerk wordt gehouden, wordt verzorgd
door Mirjam Berendsen, de eigen vaste bespeelster van het
Lohmanorgel. Zij heeft een aantrekkelijk programma samen-
gesteld van ongeveer 30 min. Zij besluit het concert met een
majestueuze compositie van J.S. Bach. Het concert begint om
15.30 uur. De concerten op de donderdagmiddag worden ge-
organiseerd door de muziekcommissie Dorpskerk Vorden,
www.muziekdorpskerkvorden.nl. Veel van deze korte concer-
ten hebben een “plus” bij het orgel en de meeste musici zijn
ook vast te gast in de Walburgiskerk te Zutphen in de aldaar
zeer succesvolle serie marktconcerten op de zaterdag van
12.30 – 13.15 uur. Op donderdag 22 juli aanstaande is er i.v.m.
de kermis rond de kerk geen concert in Vorden. Daarna lopen
de concerten weer door tot 26 augustus.

Toeristenconcert

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T

ZELHEM  koopsom q 260.000,- k.k.

Prunushof 8 - Op 10 min. van Doetinchem bevindt zich in een 
rustige omgeving in de Velswijk deze keurig onderhouden totaal 
gerenoveerd/gemoderniseerd in 2006 vrijstaande uitgebouwde 
woning met grote garage (30 m²) v.v. smeerput en verwarming.
Indeling: Onderverdieping: kelder. Begane grond: hal, modern 
vrijhangend toilet, vergrote woonkamer (ca. 40 m²) met separate 
eethoek, v.v. fraaie hardhouten parketvloer, elektrische haard,
dichte keuken met v.v. inbouwapp., bijkeuken, extra kamer.
1e verdieping: 3 slaapkamers, balkon, vernieuwde badkamer 
v.v. douchehoek en wastafel. 2e verdieping: vliering.
Bijzonderheden: Inhoud ca. 360 m³. Perceelopp. 390 m².
Ruime oprit voor meerdere auto’s. Basisschool en peuterspeel-
zaal op loopafstand. Goede busverbindingen met Doetinchem 
en Zutphen.

IN PRIJS VERLAAGD

Wij zijn met vakantie van maandag 19 juli

t/m woensdag 4 augustus.

Donderdag 5 augustus 

is het café weer 

geopend.

Derk en Bernadette Jansen

Café ‘de Tol’.

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Ze zijn er weer volop: Kersen
zo vers uit eigen bongerd!!!!

Nu ook eigen nieuwe oogst Frieslanders aardappelen!
Zoete Ananas 0.99 per stuk
Malse krop Sla 0.49 per stuk

Harde Trostomaten 500 gram 0.75
Volop overheerlijk zomers fruit.

Nu volop de lekkerste aardbeien van de Achterhoek
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

AIRCONDITIONING
Single Splitsysteem 2,6 kW

voor maar 
€ 1.150,-

Inclusief
montage - in bedrijf stellen - 1m elektrasnoer 
met stekker -5m koelleidingset - 3m con-
densafvoer - draadloos afstandbediening 

Inclusief BTW 
vraag naar de voorwaarden.

* Actie loopt t/m najaar 2010

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

DE OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG
IS BEGONNEN:

ZOMERJASSEN

KKK OOO RRR TTT III NNN GGG EEE NNN

TTT /// MMM    444 000 %%%
KOM SNEL, NU NOG

VOLOP KEUZE

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

DE OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG
IS BEGONNEN:

DIVERSE KORTE BROEKEN -
HEMDJES - POLOSHIRTS -

BLOUSES

222 555 %%% KKK OOO RRR TTT III NNN GGG

KOM SNEL, NU NOG
VOLOP KEUZE



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 28 van
12 t/m 17 juli 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

H E N G E L O



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.

• 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 toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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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Sinds september vorig jaar loopt er
een traject waarbij de Achterhoekse
gemeenten samen met de provincie
en de woningcorporaties werken
aan een regionale woonvisie. Deze
is afgelopen week door de colleges
van de gemeenten vastgesteld.
Het doel hiervan is om de te grote
aantallen woningen (14.000) in de
bestaande woningbouwprogramma's
van de gemeenten terug te brengen
en beter aan te passen aan de ver-
wachte vraag naar woningen in de
komende tien jaar. Uit prognoses
van een onafhankelijk onderzoeks-
bureau in opdracht van de Regio
Achterhoek en de provincie blijkt
namelijk dat in die periode maar
vraag zal zijn naar 5.900 woningen.  

De gemeenten Bronckhorst, Berkel-
land, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek,
Aalten, Winterswijk en Doetinchem

willen daarom met de regionale
woonvisie de voorraad woningbouw-
plannen van ruim 14.000 woningen
terugbrengen naar 5.900 woningen
voor de periode 2010-2019. In
Nederland worden de gevolgen van

de vergrijzing (er worden minder
kinderen geboren en mensen wor-
den steeds ouder) duidelijker. Dat
dit leidt tot krimp staat vast. Ook de
Achterhoek krijgt hiermee te maken.
Om goed voorbereid te zijn op de

Op 1 oktober a.s. treedt de wet (Wabo)
in werking waarin geregeld is dat een
aantal bouwwerken vergunningvrij
wordt, waar nu nog een bouwver-
gunning voor nodig is. Het kan gaan
om het op het achtererf bouwen van
bergingen, serres, overkappingen,
aanbouwen en loodsen maar ook
over bepaalde dakkapellen, zwem-
baden, zonnepanelen, kozijnen etc.

Normaal gesproken duurt het een
aantal weken tot maanden, voordat
wij een aangevraagde bouwvergun-
ning kunnen verlenen. Hierdoor zou
het voor kunnen komen dat u in de
periode tot 1 oktober een vergunning
aanvraagt, waarvan achteraf blijkt dat
deze niet meer nodig was geweest.
B en w besloten daarom vorige week
om een gedragslijn vast te stellen
hoe om te gaan met dergelijke
bouwinitiatieven. De gedragslijn
moet ervoor zorgen dat onnodige
procedures en kosten worden voor-
komen. 

Inhoud gedragslijn
Inwoners en bedrijven die een aan-
vraag indienen die per 1 oktober ver-
gunningvrij wordt, stelt de gemeente
in de gelegenheid om hun aanvraag
in te trekken en te wachten tot 1 ok-
tober (als geen vergunning meer
nodig is). Maken zij hiervan geen
gebruik dan nemen wij de aanvraag
toch in behandeling: dat zijn wij wet-
telijk verplicht.

Let op!
Wij adviseren inwoners en bedrijven
voor het indienen van een bouw-
aanvraag goed na te gaan of het
bouwen van het gewenste bouw-
werk vanaf 1 oktober echt vergun-
ningvrij wordt. Er gelden namelijk
wel beperkingen voor wat betreft
bijvoorbeeld hoogte en oppervlak-
te. Voldoet het plan daar niet aan,
dan blijft een vergunning nodig. 

Deze check kan bij een kleine
afwijking van de regels een reden
zijn om uw plan zo aan te passen
dat deze wel vergunningvrij wordt! 
De check kan het meest eenvoudig
worden gedaan via de website:
www.omgevingsloketonline.nl. 
Deze website is de plek waar u vanaf
1 oktober uw bouwaanvraag indient,
maar kan al worden gebruikt om te
checken of uw bouwwerk vergunning-
plichtig is. Als particulier of bedrijf
kunt u hiervoor de link 'vergunning-
check doen' volgen. U kunt uiteraard
ook advies vragen bij uw architect
of bouwtechnisch adviesbureau en 
natuurlijk bij de gemeente. 
Met ons kunt u hiervoor een afspraak
maken via tel. (0575) 75 02 50. 

NB: Als u een vergunningvrij bouw-
werk bouwt, moet dit wel volgens de
regels van het Bouwbesluit gebeuren.
Het moet veilig en gezond blijven en
u blijft daar, zoals altijd, zelf verant-
woordelijk voor.

Bronckhorst aan de slag met
vergunningvrij bouwen

Dat het klimaat langzaam maar
zeker aan het veranderen is en dat
hittegolven daardoor eerder regel
dan uitzondering zijn, is inmiddels
geen punt van discussie meer. Het
is wel reden om actie te onderne-
men. Want veel, met name oudere
mensen lijden onder hitte. Om die
reden werken GGD-Nederland,
RIVM, GHOR Nederland, ActiZ, het
Nederlandse Rode Kruis, het KNMI
en het ministerie van VWS aan een
nationaal Hitteplan. Dit bestaat uit
praktische richtlijnen gericht op
het verlichten van de gevolgen van
de hitte voor ouderen thuis en in
verpleeg- en verzorgingshuizen.

Voor wie 
Onderzoek geeft aan dat vooral
ouderen (65+) en zieken veel last
hebben van hoge temperaturen.
Juist in de periode dat velen op
vakantie zijn, is het daarom be-
langrijk om te zien naar mensen
die alleen wonen en niet meer zo
mobiel zijn. Zij hebben in perioden
van aanhoudende hitte behoefte
aan ondersteuning. 

Hoe komt het 
Bij hoge temperaturen vindt de
koeling van het lichaam voorname-
lijk plaats door verdamping van
transpiratievocht. Om die reden is
het dus ook belangrijk om veel te
drinken. Zo houdt u de transpiratie
op gang. Om diezelfde reden helpt
het om in de schaduw te blijven of
plaatsen op te zoeken waar een
windje staat. Kortom door een paar
eenvoudige tips te volgen kunt u het
risico dat u loopt enorm beperken. 

Wat u moet doen als het warm
wordt 
• Drink voldoende 

Drink twee liter water per dag.
Drink ook als u geen dorst heeft.
Vermijd alcohol 

• Vermijd inspanning 
Vermijd inspanning vooral tussen
12 en 16.00 uur, de warmste uren
van de dag 

• Blijf uit de hitte 
Blijf binnen of in ieder geval in de
schaduw tussen 12.00 en 16.00
uur, de warmste uren van de dag.
Draag een hoed, zonnebril en
lichte kleding 

• Zorg voor koelte 
Leg af en toe een koele handdoek
in uw nek, neem een koele dou-
che of bad. Laat de zonwering
zakken of doe de gordijnen dicht
van kamers die veel zon krijgen.
Doe ook de ramen dicht als het
buiten warmer is dan binnen
(overdag) en zet ze open als het
buiten koeler is ('s nachts en
vroeg in de morgen) 

• Zorg voor elkaar 
Steek een helpende hand toe als
er in uw omgeving ouderen of
zieken zijn, die hulp nodig hebben
om deze adviezen op te volgen 

Bij vragen 
Misschien gebruikt u medicijnen
of heeft u een ziekte, waarbij veel
drinken nou juist niet mag. Raad-
pleeg in zo'n geval uw huisarts. Hij
kan bepalen wat voor u het beste is. 
Ook op de website van het RIVM
(www.rivm.nl/hitte) kunt u veel
informatie vinden, zowel tips als
achtergronden. Vragen kunt u op
werkdagen stellen van 09.00 tot
17.00 uur aan GGD Gelre-IJssel.
Het telefoonnr. is (088) 443 30 00.  

En als het echt warm wordt …
Dan wordt u gewaarschuwd. 
Bij perioden van aanhoudende
hitte geeft het KNMI een waar-
schuwing na het weerbericht.

Hitte, wat kunt u er tegen doen

Regionale woonvisie beperkt aantal woningbouwplannen
in Achterhoek gevolgen van deze krimp is het

noodzakelijk actie te ondernemen.
Op het gebied van woningbouw doen
de gemeenten dat nu met deze visie.
Ze zien het belang in van het maken
van dezelfde afspraken, die verplich-
tend zijn voor iedereen. Iedere
gemeente gaat op korte termijn
inventariseren op welke wijze de
woningbouwproductie moet worden
aangepast. Welke projecten krijgen
de voorkeur, welke kunnen nu al
worden geparkeerd en wat zijn de
consequenties (financieel, organi-
satorisch en maatschappelijk). 
De afspraken moeten bijdragen aan
een sterke regio en passen bij de
vraag en het aanbod per gemeente.
In principe worden geen nieuwe
verzoeken voor woningbouwontwik-
keling, die leiden tot extra woningen,
meer in behandeling genomen.
Niets doen leidt tot leegstand,
verpaupering en vergaande waarde-
daling van vastgoed. Met deze visie
willen de gemeenten dat tegengaan.



half jaar na hun eerste glas voor het
eerst dronken. Want af en toe een
drankje wordt altijd meer, nooit
minder. Met het uitstellen van het
eerste alcoholmoment is dus een
hoop te winnen. 

Verbieden
Het wordt steeds duidelijker hoe
schadelijk alcohol voor kinderen is,
en hoe verstandig het is om alcohol,

in ieder geval tot 16 jaar, gewoon te
verbieden. Oók tijdens de Zwarte
Cross. De organisatie van de Zwarte
Cross denkt daar ook zo over. 
Hendrik-Jan Lovink: “Ik snap dat het
best lastig is voor ouders om hun
kinderen alcohol te verbieden voor-
dat ze minimaal 16 zijn. Maar als je
heel simpel bekijkt hoe serieus de
gevolgen zijn, dan ben je eigenlijk
een waardeloze ouder als je dat niet
doet. Ik neem aan dat iedere ouder
het beste voor heeft met zijn kinderen.
Dan is er maar één simpele regel:
Geen zestien, geen alcohol! 
Einde discussie!”

Dit is een artikel in het kader van
het project 'Alcoholmatiging Jeugd
in de Achterhoek', dat de acht Ach-
terhoekse gemeenten (waaronder
Bronckhorst), politie, justitie, IrisZorg
en GGD Gelre-IJssel samen met
regionale en plaatselijke partners
hebben opgepakt. Wilt u reageren,
dan kunt u mailen naar 
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl.

*Onderzoek Rutger Engels, universiteit

van Nijmegen, orthopedagogiek, 2006.

Het is vakantie! Naast een fijne tijd,
hopen de brandweerkorpsen uit
Achterhoek-West (Bronckhorst,
Doetinchem, Oude IJsselstreek en
Montferland) dat u ook een veilige
vakantie heeft. De onderstaande
tips kunnen daar wellicht bij helpen.
Wilt u meer informatie? 
Op www.brandweerbronckhorst.nl
kunt u de folders 'Brandpreventie
op vakantie' en 'Veilig omgaan met
flessengas, barbecue en vuurkorf'
inzien en downloaden. Folders zijn
ook te vinden in het gemeentehuis
en de bibliotheek. 

Brandveilig barbecueën 
• Staat u op een camping? Vraag de

beheerder eerst of er gebarbe-
cued mag worden

• Plaats de barbecue op een vlakke
stevige ondergrond, zodat hij niet
omver gelopen kan worden

• Houd een emmer water, brand-
blusser of zand bij de hand

• Gebruik alleen houtskool of bri-
ketten als brandstof. Briketten
zijn nog veiliger, omdat ze geen
vonken veroorzaken

• Gebruik bij het aanmaken specia-
le aanmaakblokjes. Petroleum,
benzine of spiritus zijn levens-
gevaarlijk

• Let op de wind. Vooral in de buurt
van (party)tenten of droge strui-
ken kunnen vonken makkelijk
brand veroorzaken 

• Pas op met licht ontvlambaar
materiaal, kleding en haren in de
buurt van de barbecue. Houd
vooral kinderen en huisdieren in
de gaten!

• Brandwond? Koel direct mini-
maal 5 minuten bij voorkeur met
zacht stromend leidingwater. Is
er geen schoon water voorhan-
den, een sloot, regenton of plas is
ook goed

• Klaar met de barbecue? Dek de
gloeiende as af met zand en laat
de barbecue op zijn plaats staan,
ruim de as pas op als de barbe-
cue helemaal is afgekoeld

Veilig omgaan met flessengas 
Ga altijd uiterst voorzichtig te werk
bij het installeren, aansluiten, wis-
selen en gebruiken van flessengas.
Let vooral op het onderstaande: 
• Neem goed de tijd om de ge-

bruiksaanwijzing en veiligheids-
voorschriften voor gasflessen en
gasapparatuur door te nemen.
Komt u er niet uit? Schakel dan
vakmensen in

• Vul gasflessen nooit zelf. Laat dit
over aan erkende vulstations

• Gasflessen moeten altijd rechtop
staan, ook tijdens vervoer

• Wissel gasflessen altijd buiten
uw caravan of tent

• Gebruik en bewaar flessen op
een goed geventileerde plaats

• Kookt u in de tent? Zet het
gastoestel dan niet te dicht bij het
tentzeil. Gebruik een metalen
spatscherm

• Als u de gasfles niet gebruikt,
draai dan de afsluiter dicht. Open
en sluit de fleskraan met de
hand, niet met gereedschap 

• Gebruik een goedgekeurde gas-
slang en drukregelaar. Vernieuw
de gasslangen om de twee jaar,
de drukregelaar om de vijf jaar

Wat te doen bij brand in en om uw
vakantieverblijf? 
• Bel de brandweer via 112 en meld

de brand bij de receptie of portier
• Waarschuw uw mede kampeer-

ders en breng ze in veiligheid
• Verwijder als het kan gasflessen

uit de omgeving van de brand
• Probeer uitbreiding te voorko-

men door de brand te blussen.
Breng daarbij u zelf niet in gevaar

• Maak de weg vrij voor de brand-
weer en vang hen op bij de toegang

• Blijf uiteraard op veilige afstand
in de buurt om de brandweer te
informeren over de toedracht van
de brand

Verder
• Lees voor u op vakantie gaat eens

de gebruiksaanwijzing van uw
brandblusser door

• U mag niet zomaar overal barbe-
cueën, een kampvuur aanleggen
of een vuurkorf gebruiken.
Houdt u aan de plaatselijke regels.
Dat is veilig, maar ook goed voor
uw portemonnee

• Jaarlijks vallen er dodelijke
slachtoffers als gevolg van kool-
monoxidevergiftiging in caravan
of boot. Koolmonoxide is een ech-
te sluipmoordenaar: u proeft of
ruikt het niet. Voor u het weet bent
u bewusteloos. Een koolmonoxide-
melder (te koop bij  diverse
doe-het-zelf zaken) waarschuwt
u tegen dit zeer giftige gas

• Probeer stank en rookoverlast
zoveel mogelijk te voorkomen
door in uw vuurkorf of terras-
haard alleen schoon hout te
gebruiken 

• Een brandblusser mag in geen
enkele caravan ontbreken.
Uw doe-het-zelf zaak heeft een
ruim assortiment

(Brand)veilige vakantie!

Het kermisseizoen breekt aan en
in juli is alweer de 14e editie van het
Zwarte Cross Festival in Lichten-
voorde. Het festival staat bekend om
de Achterhoekse gezelligheid en
gastvrijheid en wordt jaarlijks heel
goed bezocht, door jong en oud.
Alcohol drinken hoort daar voor
velen bij. Als ouder wil je niet teveel
zeuren richting je kinderen en denk
je: “Ach, het is maar één keer per jaar

Zwarte Cross. Doe niet zo moeilijk,
een biertje moet toch kunnen? Ze
zijn tenslotte al 15.” Toch kan dat
biertje of zelfs slokje alcohol wèl
kwaad. Een keer alcohol drinken
is namelijk meestal het begin van
regelmatig alcoholgebruik. En je
geeft ook het signaal af dat drank
nou eenmaal bij feesten hoort.
Alcoholgebruik verstoort de ontwik-
keling van de hersenen, die bij jonge-
ren volop plaatsvindt. Uit onderzoek*
blijkt dat als ouders alcoholgebruik
verbieden, hun kinderen later minder
drinken. Bovendien: hoe langer de
eerste ervaring met alcohol wordt
uitgesteld, hoe groter de kans dat
jongeren leren dat er ook andere
manieren zijn om te feesten. Daarbij
zijn de meeste jongeren zo'n ander-

Nöhlen is dodelijk, maar nee is nee

Zwarte Cross

Schapen weer terug op 't Soerlant in Zelhem

Vanaf 14 juli a.s. laten wij weer
schapen grazen in de graslanden
langs de woonwijk 't Soerlant in
Zelhem. In 2009 zijn wij een vijf-
jarige proef met schapenbegrazing
gestart langs de woonwijk 't Soer-
lant. Hiermee hebben wij een eer-
ste aanzet gegeven tot het terug-
brengen van de schapencultuur in
het landschapsbeeld van Bronck-
horst.

Q-koorts
Halverwege 2010 werden er, voor-
namelijk in Brabant, steeds meer
gevallen van Q-koortsbesmetting
gemeld. Op dat moment was er nog
veel onduidelijkheid over Q-koorts
en de risico's die mensen lopen om
met Q-koorts besmet te raken. Wij
hebben daarom eind 2009 besloten
om de schapen voorlopig niet meer
te laten grazen op 't Soerlant.

Inmiddels is er meer duidelijkheid
over de Q-koorts en de besmet-
tingsrisico's. Omdat wij de begra-
zingsproef graag willen voortzetten,
hebben wij ons laten adviseren door
een aantal instanties. Het minis-
terie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit ziet het weren
van schapen uit natuurterreinen als
een onnodig zware voorzorgsmaat-
regel, gezien het geringe risico dat
deze kuddes vormen voor de volks-
gezondheid. De GGD Gelre-IJssel
geeft aan dat de inzet van de scha-
pen in de nabijheid van een dorp
een aanvaardbaar risico voor de
volksgezondheid vormt. Op basis
van deze adviezen hebben wij
besloten de schapen weer toe te
laten. 

Hygiëneadviezen
Om de besmettingskans nog verder

te verkleinen, adviseert de GGD de
volgende hygiëneadviezen in acht
te nemen:
• Na contact met dieren de handen

wassen met zeep en veel water
• Niet tussen de dieren eten en

eten dat gevallen is niet alsnog
opeten

• Voor het eten de handen wassen
• Geen mest onder de schoenen

mee naar huis nemen
• Ook is het verstandig voor risico-

groepen als zwangeren, mensen
met hartaandoeningen en mensen
met een verstoorde weerstand, om
geen contact met dieren te zoeken

Meer informatie
Wilt u meer weten over de Q-koorts,
kijkt u dan op de volgende websites:
www.qkoortsinnederland.nl,
www.rivm.nl of 
www.minlnv.nl



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Energiebesparing in huis loont. Het
zorgt voor een lagere energienota,
meer comfort en een beter klimaat.
Voor het nemen van energiebespa-
rende maatregelen in woningen 
bestaan verschillende regelingen.

Voor woningeigenaren is het niet
altijd duidelijk welke subsidies en
regelingen er zijn en of zij ervoor
in aanmerking komen. 
Op www.energiesubsidiewijzer.nl
ziet u in één oogopslag welke sub-
sidies er zijn voor woningeigenaren.

Meer info over 
energiebesparingsmogelijkheden? 
Kijk op energiesubsidiewijzer.nl

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, terrein aan de Zomerweg/Hulsevoortseweg, Dremptse kermis inclusief afsluiten van

diverse wegen, 18 t/m 20 september 2010, schutterij sint Willibrordus

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg ong., bouwen twee dubbele woningen
• Hengelo (Gld), Rozenstraat 5, verbouw woning
• Hengelo (Gld), Veermansweg 14, bouwen veldschuur
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, bouwen opslagloods
• Keijenborg, Olde Kaste 4-4A, gewijzigd bouwen bijgebouw
• Olburgen, Roggeland 21, plaatsen veranda
• Rha, Rhabergseweg 28, bouwen terrasoverkapping en tuinmuur
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 8, plaatsen mestsilo
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen drie silotanks en doorsteek emballage/inpakafdeling 
• Toldijk, Wolfsstraat 1, gedeeltelijk restaureren dak   
• Zelhem, Doetinchemseweg 78, plaatsen kiosk
• Zelhem, Kruisbergseweg 28, bouwen dubbele garage
• Zelhem, Varsselsestraat 11, bouwen van een woning 

Kapvergunningen 
• Hengelo (Gld), centrum vanwege reconstructiewerkzaamheden, 9 esdoorns, 7 beuken, 

5 leiplatanen, 4 linden, 4 eiken, 3 rode kersen, 2 haagbeuken, herplant: nader te bepalen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 6 juli 2010:
• Vorden, parkeerplaats aan de Dorpsstraat naast de kerk, 23 augustus 2010 van 09.00 tot 21.00 uur,

opname van Zomer in Gelderland, stichting omroep Gelderland
Verzonden op 8 juli 2010:
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, marktpop met live-muziek, 24 juli van 20.00 tot

01.00 uur en 25 juli van 12.30 tot 21.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 juli van
20.00 tot 01.30 uur en 25 juli 2010 van 12.30 tot 22.30 uur, café/hotel Heezen

• Vorden, kasteelweide, fair met o.a. woon-/tuinartikelen, kleding, wijnhuizen, demonstraties en
shows, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 25 t/m 29 augustus 2010 van 10.00 tot 18.00 uur,
Castle events BV

• Zelhem, hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, Høkersweekend, 3 september van 14.00 tot
01.30 uur, 4 september van 08.00 tot 01.30 uur, 5 september van 09.00 tot 19.30 uur, ontheffing
groepskamperen, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,
3 september van 14.00 tot 01.00 uur, 4 september van10.00 tot 01.00 uur, 5 september 2010 van
09.00 tot 20.00 uur, Anhangerschap Normaal

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 7 juli 2010:
• Vorden, Biesterveld 19, bouw carport
• Vorden, Willem Alexanderlaan 6, veranderen woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 6 juli 2010: 
• Halle, Bielemansdijk 18A, bouwen tunnelkas en seizoensgebonden tunnelkas, verleend met toepas-

sing van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
Verzonden op 7 juli 2010:
• Keijenborg, Pastoor Thuisstraat 15, vernieuwen/veranderen garage/berging
Verzonden op 8 juli 2010:
• Halle, Tarwestraat 11, bouwen woning met garage
• Vorden, Ruurloseweg 119, vergroten ligboxenstal

Kapvergunningen 
Verzonden op 8 juli 2010:
• Hengelo (Gld), centrum vanwege reconstructiewerkzaamheden, 9 esdoorns, 7 beuken, 5 leiplatanen,

4 linden, 4 eiken, 3 rode kersen, 2 haagbeuken, herplant: nader te bepalen
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 10, 1 beuk, geen herplant
• Vorden, Het Hoge 36, 3 esdoorns, geen herplant
• Zelhem, Kerkhoflaan 10, 1 acacia, geen herplant
• Zelhem, Roggestraat 59, 2 essen, geen herplant
• Zelhem, Thorbeckestraat 10, 2 platanen en 1 berk, geen herplant 

Marktvergunningen
• Hengelo (Gld) en Zelhem, vergunning verleend voor het wekelijks houden op de vrijdagmiddagen

tussen 13.30 en 18.00 uur van een warenmarkt

Verleende vergunningen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 6 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Haarweg 4-4A, gedeeltelijk slopen dakbeschot, zijwanden dakkapel en dakdoorvoer,

komt asbesthoudend afval vrij
• Olburgen, Olburgseweg 42, verwijderen asbest pakking(en), komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Bocholtseweg 1, verwijderen asbesthoudende dakplaten van een veeschuur

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Steenderen, tijdens Marktpop op 24 en 25 juli 2010 is het Burgemeester Buddingh'plein afgesloten

voor alle verkeer
• Vorden, tijdens de Castle Fair van 25 t/m 29 augustus 2010 geldt op de Ruurloseweg, tussen de

Dorpsstraat en de spoorbaan, en de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Vordensebosweg,
een stopverbod

• Zelhem, tijdens een feest is de Meindert Hobbemastraat, (één rijbaan tussen de huisnrs. 22 en 26),
van 7 augustus 18.00 uur tot 8 augustus 2010 om 01.30 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het Høkers-kampeerweekend van 3 t/m 5 september 2010 geldt een maximum
snelheid van 30 km/h en een stopverbod voor beide zijden en bermen van de weg op de Keijen-
borgseweg, tussen de Horstweg en de Velswijkweg, en op de Hummeloseweg, tussen de
Keijenborgseweg en de Wittebrinkweg

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 7 juli 2010:
• Hummelo, Dorpsstraat 8, bouwen tuinhuisje

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 6 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Schapendijk 3B, bouwen schuur/berging
Verzonden op 8 juli 2010:
• Zelhem, Huusakker 11, bouwen garage

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 6 juli 2010:
• Steenderen, Hoge Wesselink 8-10, bouwen bedrijfshal voor twee bedrijven
• Vorden, Galgengoorweg 17, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Stationsweg 31, vergroten rijwielstalling
Verzonden op 8 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Hazenhutweg 4, vergroten schuur
• Zelhem, Eeltinkweg 7, bouwen melkveestal
• Zelhem, Zevenweg 3, vergroten woning

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

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, plaatsen hekwerk, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmmingsplan 'Steenderen 1987' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Hanenhoek 19, bouwen overkapping, ontheffing in verband met het overschrijden van

het maximale bebouwingspercentage, geldend bestemminsgplan 'Zelhem Dorp'

De bouwplannen liggen van 15 juli t/m 25 augustus 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 
Bent u op de 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?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de plannen
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikkingen. 

Vastgesteld wijzigingsplan 'Heidenhoekweg 9 Zelhem'
B en w van Bronckhorst hebben op 29 juni 2010 het wijzigingsplan 'Heidenhoekweg 9 Zelhem'
vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van
het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het vergroten van het agrarisch bouwperceel tot 1,5 ha
en het toestaan van een tweede bedrijfswoning op het perceel Heidenhoekweg 9 in Zelhem.

Het wijzigingsplan ligt van 15 juli t/m 25 augustus 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het
vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking.
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend
bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Afsluiting zandwegen
In verband met stofoverlast zijn de volgende wegen afgesloten:

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 14 juli t/m 25 augustus 2010 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Olburgen, Olburgseweg 31, voor het oprichten van een mestbassin voor het bewaren van dunne

mest, waarop het Besluit mestbassins milieubeheer van toepassing is
• Halle, Veengoot 6, voor het uitbreiden van een akkerbouw- of tuinbouwbedrijf met open

grondsteelt, waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 14 juli t/m 25 augustus 2010 tijdens de
openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 49, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieu-

vergunning voor een dierenpension

De strekking van het besluit luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het
milieu. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Mogelijkheden voor beroep 
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig

zienswijzen in te brengen

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 26 augustus 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

• Zelhem, de Zandvoortweg, tussen de Kroezekampweg, de Venderinkweg en de Meeneweg, een
deel van de Meeneweg, tussen de Meeneweg 4 en de Zandvoortweg, en tussen huisnummer 22
en de Wofersveenweg, zijn van 13 juli tot eind september 2010, of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmings- en landbouw-
verkeer

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 16-7 t/m 27-07.
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Een paar meter verder komt de 9 jari-
ge Michael op de crossfiets voorbij
‘scheuren’. Getooid met helm geeft hij
op het lange rechte stuk van de fiets-
crossbaan nog eens extra ‘gas’. ‘Een
lekker snel stuk’, zo constateert hij. Lo-
pen we een eindje door, dan komen
we moeder Sytsma tegen. Zij kijkt met
een tevreden gezicht naar de klauter-
partij van haar zoon Jens (7). ‘Dat doet
hij thuis ook graag, samen met zijn
broertje Thijs in bomen klimmen.
Trouwens wat een ‘bonus’ voor Vor-
den dat we hier zo’n prachtig zwem-
bad hebben’, zo zegt ze. Gelijk heeft
ze, het is niet alleen een prachtige zo-
merse dag, maar tevens een genot om
naar al die honderden kinderen te kij-
ken. De Expeditie ‘In de Dennen ‘ is
dan ook in alle opzichten geslaagd. Be-
drijfsleider Timme Koster: ‘Ik vind het
een geweldige happening, ik zie overal
veel ‘kinderkoppies’ met stralende
ogen’, zo zegt hij. 
Om het de kinderen naar de zin te ma-
ken, heeft het badpersoneel van het
zwembad ‘In de Dennen’ heel wat uur-
tjes in de voorbereiding gestopt . Voor
de deelnemers gaat niet alles van zelf,
zoals bijvoorbeeld het lopen over een
band, die een paar meter boven de
grond is gespannen. De jeugd heeft
het al heel snel door: heel voorzichtig
en langzaam lopen, dan weet je bijna
zeker dat je de overkant haalt! Opeens
komen we de 7 jarige Margot en haar
vriendinnetje Carlijn ( eveneens 7 ) te-
gen. Ze hebben een mandje vol met
dennenappels. ‘Die hebben we alle-
maal opgeraapt, straks leveren we de
dennenappels bij de kassa in en krij-
gen we een zakje snoep’, zo zeggen de
meisjes. ‘Wist je dat ik in Wichmond
bij de gymnastiek ben’, zo geeft Mar-
got nog even als extra informatie

door! 
Aan de andere kant van het grasveld
houdt Marjolein Overbeek (18) toe-
zicht bij het grote springkussen. Ze
werkt al vijf jaar in de zomermaanden
als vakantiehulp op het zwembad. ‘
Heel erg leuk werk, vooral wanneer
het zonnetje schijnt zoals op een dag
als vandaag’, zo zegt ze. Wat deze va-
kantie voor haar nog extra leuk
maakt, Marjolein is zojuist geslaagd
aan het Baudartius in Zutphen (HAVO)
Na de vakantie begint ze in Zwolle
met de HBO studie ‘maatschappelijk
werk en dienstverlening’ en dat laat-
ste doet ze deze zomer dus al volop in
het Vordense zwembad! Aan de rand
van het ‘diepe bad’ heeft de organisa-
tie een klimrek geplaatst. Daar kun-
nen de kinderen naar boven klimmen
(en uiteraard weer terug). ‘Niet van bo-
venaf in het water springen, dat is niet
toegestaan’, zo roept badmeester Mir-
ko een paar jongens toe. De jongens
springen toch naar beneden en belo-
ven ‘onderweg ‘ dat ze dit nooit meer
zullen doen ! 
De grote glijbaan is afgedekt met plas-
tic, zodat het in het donker naar bene-
den glijden nog eens extra spannend
wordt. ‘Dat is wel gillen hoor’, zo zegt
de 12 jarige Naomi Hofman. Op het
grasveld tussen het zwembad en het
peuterbad is er voor de jeugd volop ge-
legenheid om in de spider toren te
klimmen om vervolgens aan de ‘ach-
terkant‘ weer naar beneden te glijden.
Roy van Helvoort van attractieverhuur
‘De Toren’ uit Vlijmen bij Den Bosch,
houdt toezicht. ‘De toren bestaat, zo-
als je kunt zien, uit zeven etages. Bij
het klimmen doseer ik het aantal deel-
nemers , dat wil zeggen er voor zorgen
dat er niet meer dan vier kinderen per
etage omhoog klauteren’, zo zegt Roy

die de gehele zomer in opdracht van
zijn baas met dit soort attracties door
de Benelux trekt.
‘Good-old’ Martin Westerik, jarenlang
voor zijn pensionering chef- badmees-
ter in het zwembad In de Dennen,
springt deze dag ook bij. Te midden
van een grote stapel planken instru-
eert en begeleidt hij de jeugd bij het
maken van vogelnestjes, hutten e.d.
‘Hallo jongens, denk aan de stabiliteit,
de zijkanten goed vastzetten anders
stort de hut in elkaar’, zo adviseert hij.
‘Nog wat leuks meegemaakt Martin?
‘Jazeker, vanmorgen kwam hier een
moeder met haar zoontjes. De jongens
wilden ook een hut bouwen. De moe-
der was bezorgd of het allemaal wel
goed zou gaan. Ze wilde de jongens
zelf voordoen hoe ze een spijker in het
hout moesten slaan. Wel moeder
sloeg, helaas voor haar precies op de
duim. Ik moest er wel om lachen,net
als haar zoontjes. Ik heb haar trou-
wens de hele dag niet weer gezien’ zo
zegt Martin.

Expeditie 'In de Dennen '

Schot in de (zomerse) roos!

Vorden. Net naast de crossbaan, aan het begin van de stormbaan houdt
Macha Hoppen een oogje in het zeil. Ze kijkt glimlachend toe hoe kinde-
ren langs en over touwen klimmen. ‘Leuk om te zien hoe enthousiast ze
allemaal bezig zijn’, zo merkt ze op. De 12 jarige Sep Groot Roessink uit
Hengelo en de 12 jarige Dawid Zents uit Vorden vinden het een ‘doodern-
stige bezigheid’. Sep: ‘Het gaat er vooral om, om je evenwicht te zoeken ’en
zo vult Dawid aan: ‘ Je moet je heel goed concentreren anders val je er af’,
zo zegt hij. Kevin van Asselt, (‘ja hoor, ik ben de zoon van de bakker’’) ,
vindt het klimmen langs de touwen ook heel erg leuk.

heerlijk klauteren onder water avontuur

brood bakken

Hutten bouwen Stormbaan

Welk touw?
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Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

Deze maand
gratis
aircocheck

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’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.

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Van woningcorporaties tot monumentenzorg tot particuliere 

woningbezitters: al onze relaties zijn verzekerd van schilder-

werk en vastgoedonderhoud op maat. Vanuit de éénloket 

gedachte staan we voor u klaar met een totaalpakket aan 

diensten en producten. Maar ook op losse onderdelen 

bewijzen we overal ons vakmanschap. Kan het nog mooier?

ONS ONDERHOUD GEEFT UW
VASTGOED EEN MOOIE TOEKOMST

Auto Venderbosch bv

Dorpsstraat 2-4  -  7025 AD Halle  -  Tel. 0314-631513  -  info@venderbosch.nl

WWW.VENDERBOSCH.NL

Meer dan 35 jaar betrouwbaar en sterk in elk merk

APK keuring (personen-, bedrijfsauto’s en campers)

Onderhoud/reparatie alle merken (leenauto gratis)

Airco service en onderhoud

Banden en velgen (nieuw en gebruikt)

Autocrew Bosch service partner

Werkplaats 6 dagen per week geopend

Kramen te huur voor Hobby & Rommelmarkt
Camping Het Zwarte Schaar 24 & 25 juli 2010

0313-473128, info@zwarteschaar.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

Verkoelingssjaaltjes
te koop bij uw overgangs-
consulente, Jose la Croix

in Baak, 560381

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

DE OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG
IS BEGONNEN:

DIVERSE SHOWMODELLEN
TUINSETS
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DE  VELDHOEK
Varsselseweg 55

7255 NR Veldhoek
Tel. (0573) 461061

info@sportherberg-develdhoek.nl • www.sportherberg-develdhoek.nl

ZOMERACTIE:
MAANDEN JULI EN AUGUSTUS

dinsdag t/m donderdag 
onbeperkt Spareribs eten € 15,50

vrijdag t/m zondag 
onbeperkt Gamba`s eten € 19,50



Zijn 4e start leverde een 5e plek op. Al-
le afstanden werden ook afgelegd in
een pr voor een 50m bad. Ondanks de
warmte en een lang seizoen heeft
Torben dus uitstekend gepiekt op zijn
hoogtepunt van het zwemseizoen. 

Ook zijn ploeggenootjes Bas Wensink
(10 jaar) en Kim Nijland (10 jaar) be-
haalden met hun starts goede resulta-
ten. De medailles bleven buiten bereik
maar ze stegen een aantal plaatsen wel
ten opzichte van hun plaatsing. 

Bas werd zelfs nog 5e op de 100m rug-
slag, 12e op de 100m schoolslag en 23e
op de 50m vlinderslag. Kim werd 16e
op de 200m wisselslag en 20e op de
50m vlinderslag. De Berkelduikers
hebben duidelijk laten zien dat er in de
Beemd met veel enthousiasme wordt
getraind. Komend weekend doen nog
een aantal zwemmers mee aan de
Netherlands Invitational in Eindhoven
en daarna is het tijd om de accu op te
laden tijdens de zomervakantie.

Torben Lammerdink 
3 medailles op NK zwemmen

Vorden - Na 4 zwemstarts 3 medailles meenemen is een uitstekende pres-
tatie. Dat lukte Torben Lammerdink (11 jaar) afgelopen zondag in het Slo-
terparkbad in Amsterdam. In zijn sterke jaargang werd hij 2e op de 100m
vrije slag en 50m vlinderslag. Op de 100m rugslag wist hij nog een bron-
zen medaille te winnen.

Op de foto vlnr: Kim, Torben en Bas.

Aangezien de weergoden niet hele-
maal duidelijk waren of de ochtend
droog zou blijven werden de meeste
activiteiten binnen gedaan. Hierbij
werd gebruik gemaakt van de ruimte
van de "Dorpsschool" die op deze och-
tend ook een open school hield. Het
werd een gezellige, druk bezochte och-

tend. Veel spelende peuters lieten hun
ouders en/of opa en oma de school
zien en konden gelijktijdig vele leuke
spelletjes doen als koekhappen,
schminken, bal gooien, spring op een
springkussen en pony rijden. Tevens
werden zelfgemaakte werkjes ver-
kocht, waarbij de opbrengst weer naar
de peuters gaat. Er waren ook ouders
met peuters die nog niet bij Ot en Sien
spelen maar die we natuurlijk graag
verwelkomen.

Open ochtend Ot en Sien
Vorden - De open ochtend van peu-
terspeelzaal Ot en Sien was een
daverend succes!

Tegen inlevering van een oud compu-
tertoetsenbord ontvangt de bezoeker
korting op de entreeprijs. Inmiddels
ligt er al een reusachtige reus die
wekelijks verder groeit, dit levert hele
mooie foto's op. 

Ook wordt er op dit moment gewerkt
aan een labyrinth dat in haar geheel
bestaat uit lege flessen. 
www.dwaaltuinhetheelal.nl

Dwaaltuin
Vorden - Vanaf 24 juli a.s opent
Dwaaltuin het Heelal, Almenseweg
63, haar poort weer dagelijks voor
bezoekers, de bezoekers worden
uitgenodigd mee te bouwen aan
een reusachtig beeld dat in zijn
geheel bestaat uit oude computer-
toetsenborden, zaktelefoons en
afstandbedieningen.

De workshops vonden plaats in
Ruurlo, Vorden en Zutphen en wer-
den gegeven door medewerkers van
de bank. 

Doel van de workshops was om klan-
ten kennis te laten maken met ban-
kieren via internet en het Virtueel
Kantoor van de bank.

VIRTUEEL KANTOOR
In een twee uur durende workshop
leerden de aanwezigen in een rustig
tempo hoe ze hun bankzaken kun-
nen regelen via het internet. Ook
werd er uitgebreid aandacht besteed
aan de mogelijkheden van het Vir-
tueel Kantoor van Rabobank Graaf-
schap-Noord. Via internet kan op
werkdagen persoonlijk contact ge-
legd worden met de adviseurs van de
bank op het Virtueel Kantoor. Door-
dat de adviseurs gebruik maken van
een webcam, kunnen de klant en de
adviseur elkaar niet alleen horen,
maar ook zien.

Workshops internetbankieren
succesvol verlopen
Vorden - Ruim vijftig klanten van
Rabobank Graafschap-Noord heb-
ben in de laatste week van juni
deelgenomen aan een van de drie
workshops Internetbankieren.

Onder luid applaus van vaders, moe-
ders, opa’s en oma’ s kregen de volgen-
de kinderen het felbegeerde zwemdi-
ploma uitgereikt. 

De geslaagden zijn:diploma A: Julian
Brinkman, Nick Drenten, Jonas Groot

Nuelend, Pepijn Hekkelman, Alysja
Pierik, Pippa te Meerman, Katja Tie-
messen, Joey Top en Manon Willemse. 

Voor diploma B slaagden: Hieke Biel-
derman, Boele Heijenk, Kelly Burg-
hout, Claartje Hovenkamp, Jari Jans-

sen, Piet Kranenberg, Jade van de Pol,
Roel van Gemer, Silvia Velhorst, Roza
Verhallen en Milo Wullink. 

Voor C slaagden: Zoë Ulkeman, Domi-
nique Besselink, Noor Boekholt,
Daphne Meijer, Ties Oostendorp, Thir-
sah Reina, Lisa Rinders, Max van Eijk,
Sterre Wagenvoort en Hannah Wolf.

Diplomazwemmen

Vorden - Onder prachtige weersomstandigheden werd in dit zomersei-
zoen voor de eerste keer ‘diploma- zwemmen‘ gehouden.

SIR-55 APPARTEMENTEN IN
PROJECT DE BOONK
Consumentenplatform SIR-55, Arthur
Armstrong Projekten BV en KWP Ge-
biedsontwikkelaars BV slaan de han-
den ineen om 8 appartementen te rea-
liseren in het project 'De Boonk'. Bij
voldoende interesse vanuit de medio-
ren en senioren kan grenzend aan het
terrein van de Decanije een apparte-
mentencomplex bestaande uit 8 ap-
partementen worden gerealiseerd. De-
ze locatie bevindt zich aan de rand
van het centrum en de afstand tot het
station bedraagt circa 900 meter. De
appartementen zijn verdeeld over 4

woonlagen. Bovendien bestaat de mo-
gelijkheid het complex te voorzien
van een afsluitbare parkeerkelder die
dan ook toegankelijk is met de al aan-
wezige lift. Door architectenbureau
Geesink Weusten is, op basis van het
Programma van Eisen van SIR-55 (gro-
te balkons, ruime woonkamer, ber-
ging etc.), een eerste schetsontwerp ge-
maakt voor het te realiseren complex.
Uiteraard hebben toekomstige bewo-
ners de mogelijkheid om zelf invloed
uit te oefenen op het ontwerp. Het nog
te bouwen complex heeft de uitstra-
ling van een landhuis en is rustig gele-
gen in een parkachtige omgeving. 

Is men geïnteresseerd in bovenstaan-
de mogelijkheden? Info voor de infor-
matieavond via de SIR-55 Contact-
personen in Bronckhorst. Dit zijn
Cees Corts (tel. 0314-62.52.27, e-mail:
c.corts@upcmail.nl) en Jan Hoeben
(tel. 0314-38.23.54, e-mail: jjh.hoe-
ben@chello.nl) Ook kun u contact op-
nemen met het secretariaat van Stich-
ting SIR-55 via e-mail: info@sir-55.nl,
tel. aanmelden via 040-242 32 23 kan
ook.

Comfortabele appartementen
Vorden - In Vorden wordt door SIR-
55 een informatieavond georgani-
seerd op 26 juli a.s. SIR-55 zal op de-
ze informatieavond een presenta-
tie verzorgen over de concrete
woonmogelijkheden voor medio-
ren en senioren. Stichting SIR-55 is
een consumentenplatform, opge-
richt om aan de woonwensen en -
behoeften van de medioren (50-70
jaar) en senioren tegemoet te ko-
men.

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



Om 14.00 uur mochten alle kinderen
hun ballon oplaten en daarna konden
de spelen beginnen. I.v.m. de tropische
temperaturen hadden ze kinderspe-
len iets aangepast. Het waren allemaal
spelletjes die iets met water te maken
hadden.Voor alle kinderen was er een
spelletjes kaart en kregen ze een
snoepzakje.
Toen de punten van de spelletjes kaart
geteld waren kregen alle kinderen een
leuke prijs. Degene die de meeste pun-
ten had behaald mocht als eerste wat
uitzoeken. 

Na de spelletjes was er de playback-
show. 10 liedjes werden er geplay-
backt. Het was voor de jury een moei-
lijke taak om een winnaar aan te wij-
zen, na lang wikken en wegen won-
nen Anouk,Julia en Femke met hun
prachtige optreden van de Dalton Sis-
ters met het nummer chihuahua. Om-
dat het toch best knap is, en sommige
misschien een beetje planken koorts
hebben, om voor een volle tent mee te
doen met de playbackshow en om vol-
gend jaar weer een prachtige play-
backshow te krijgen had het bestuur

voor alle deelnemers een prachtige ca-
deau. 

ZATERDAG AVOND
Om 19.45 uur was er het vogelschieten
voor de heren en dames, het jeugd-
schieten en vogelknuppel. Het eerste
schot werd gelost door onze wethou-
der Dhr Seesink, daarna mocht de ko-
ning van 2009, Dolf Versteege het 2e
schot lossen. Daarna konden de schut-
ters zich uitleven op de vogel. Of het
aan de vogel of aan de schutters lag,
want naar 307 schoten zat de vogel
nog dapper op zijn stokje. Helaas viel
de duisternis in, dus moesten ze de vo-
gel verloten. Renee Berendsen werd de
gelukkige en koos zijn vrouw Betsie
als koningin.
Bij het jeugdschieten was het ook een
spannende strijd.  Na een prachtig
schot viel de vogel van zijn stokje, de
dader was dit jaar Anouk Groot Roes-
sink. Anouk 
Groot Roessink werd de trotse jeugd-
koning van de Noabers.
Bij het vogelknuppelen  was het ook
een spannende strijd. Met een prachti-
ge worp sloeg Betsie Groot Roessink de
vogel eraf.
De volgende prijs winnaars werden be-
kend gemaakt:
Vogelschieten:  
L Vleugel: Marisca Hissink
R Vleugel: Anita Berendsen                  
Kop: Tonnie Dimmendaal
Staart: Wilco Harmsen
Romp: Renee Berendsen

Jeugdschieten: Anouk Groot Roessink
Vogelknuppelen:   
L Vleugel: Alie te Pas
R Vleugel: Ida Wechgelaar
Kop: Leonie Zweverink
Staart: Ilse Vriezen
Romp: Betsie Groot Roessink

Hierna barste het feest in de feesttent
los onderleiding van Part 2 Music uit
Winterswijk. Het feest gedruis ging
door tot in de kleine uurtjes.

Tropisch en daverend
buurtfeest bij de Noabers

Hengelo - Buurtvereniging de Noa-
bers heeft weer een daverend
buurtfeest achter zich liggen.  Op
vrijdag 2 Juli hadden ze een Oos-
tenrijkse spellen avond gepland,
maar er had zich maar een team
aangemeld, dus dat hebben ze dit
laten vervallen. Vanwege het succes
van het Nationaal elftal, het berei-
ken van de halve finale van het WK
en de voorspelde tropische tempe-
raturen is het programma voor de
vrijdagavond gewijzigd. In plaats
van de Oostenrijkse avond bieden
zij een waterspektakel aan voor
kinderen en volwassenen. Nou, de
kinderen hebben veel plezier be-
leefd aan alle waterspellen die ze er
hadden neergezet, en de volwasse-
nen genoten van een lekker koel
biertje. Zaterdag middag,

DIERENBESCHERMINGSORGANIS
ATIE BONT VOOR DIEREN
ONDERSTEUNT HET INITIATIEF
Tijdens de shows van onder anderen
Indra Welman, Quoq Thang, Francis-
cus van der Meer, Antoine Peters, RO-
PAROSA en Jiska van Rossum worden
de bezoekers middels een flyer erop
geattendeerd dat zij een bontvrije mo-
deshow bezoeken. Het is de eerste ma-
nifestatie van deze bontvrije ontwer-
pers die zeker een vervolg zal krijgen.
DJ Wannabeastar: 'Het was geweldig

om te merken dat het overgrote deel
van de ontwerpers het vanzelfspre-
kend vindt om geen bont te gebrui-
ken! We gaan dit diervriendelijke ge-
luid zeker vaker laten horen.' Femke
Dekker: 'Het is prachtig dat we met dit
initiatief kunnen laten zien dat high
fashion niet ten koste hoeft te gaan
van dierenwelzijn en het milieu.' 

Dierenbeschermingsorganisatie Bont
voor Dieren ondersteunt het initiatief
van de modeontwerpers van harte. Di-
recteur Claudia Linssen vertelt: 'Het is
geweldig dat vanuit de ontwerpers
zelf het signaal wordt gegeven dat ze
bewust geen bont gebruiken. Bont is
dieronvriendelijk en bovendien slecht
voor het milieu. Het bewust mijden
van bont door toonaangevende mode-
ontwerpers laat zien dat ze hun vak se-
rieus nemen. Mode gaat niet alleen
over esthetiek, maar ook over ethiek,
over maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid en duurzaamheid.' 

Al eerder werkten DJ Wannabestar en
Bont voor Dieren samen om bontvrije
mode te promoten. Zo sprak Wannabe-
astar een radiospot in voor de stichting
en stonden ze zij aan zij met Georgina
Verbaan en Sanne Vogel op de barrica-
den tijdens een bontmodeshow.

Modeontwerpers maken bontvrij
statement tijdens Fashion Week
Amsterdam - Veertien vooraan-
staande modeontwerpers maken
een statement vóór bontvrije mode
tijdens de Amsterdam Fashion
Week. Tijdens de Fashion Week -
van 10 tot en met 18 juli - geven ont-
werpers tijdens hun show te ken-
nen dat ze bewust geen bont ge-
bruiken. Onder meer Iris van Her-
pen, And Beyond, LEW, Bas Kosters,
Jan Taminiau en Hans Ubbink la-
ten weten Fur Free Fashion te steu-
nen. Het bontvrije initiatief is in
korte tijd op de kaart gezet door de
modeminnende DJ's DJ Wannabe-
astar en Femke Dekker van My Litt-
le Underground die elkaar vonden
in hun liefde voor dieren en stand-
punten over het gebruik van bont.

Openbaar vervoerbedrijf Syntus zet
komende zondag, waarop de meeste
bezoekers worden verwacht, extra en
langere treinen in. Normaal gespro-
ken rijdt er op zondag elk uur een
trein, maar speciaal voor de Zwarte
Cross bezoekers rijden er elk half uur
treinen tussen Zutphen en Winters-
wijk. Bovendien is er een halfuurs-
dienst opgezet. Ook het treinstation is
beter aangekleed, met onder meer een
luxe toiletgroep.

Speciaal voor de Zwarte Cross hebben
TripTicket en Syntus een evenemen-
tenkaartje in het leven geroepen. Van-
uit het gehele Syntus-vervoergebied
kan voor 10 euro van en naar de Zwar-
te Cross gereisd worden. Het kaartje
alleen te bestellen via www.triptic-
ket.nl of via website van de Zwarte
Cross, www.zwartecross.nl

Voor het vierde jaar op rij verzorgt
TripTicket in opdracht van de Zwarte

Cross het besloten vervoer naar het
festival. TripTicket en Syntus werken
samen om festivalbezoekers over de
OV-mogelijkheden te informeren. Mid-
dels een apart gedeelte op de site
www.zwartecross.nl kunnen festival-
bezoekers informatie vinden over het
openbaar vervoer en online vervoerbe-
wijzen kopen. Afgelopen jaar hebben
ruim 4.000 bezoekers gebruik ge-
maakt van de speciale combikaart
voor openbaar vervoer en pendel naar
het festival terrein. In totaal vervoerde
Syntus vorig jaar meer dan 10.000 be-
zoekers van en naar de Zwarte Cross.
Ook voor de komende editie kunnen
bezoekers voor 10 euro vanuit het Syn-
tus-gebied heen en weer reizen naar
de Zwarte Cross.

Zwarte Cross, TripTicket en Syntus zijn voorbereid op drukste evenement in de Achterhoek

Extra treinen en speciaal OV-Ticket voor
Zwarte Cross
Oost Gelre - Komend weekend barst de Zwarte Cross 2010 los op de Schans
in Lichtenvoorde. Drie dagen lang muziek, theater, cross en stunts zorgen
ervoor dat tienduizenden bezoekers zich richting Lichtenvoorde gaan be-
geven. Een deel daarvan blijft het hele weekend op de speciale Zwarte
Cross campings logeren, maar een nog groter deel komt een van de drie
festival dagen als dagbezoeker naar de Schans.

Er zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon

(0314) 844221. Opgave voor de zomer-
drive gaarne zoveel mogelijk van te

voren, tot 17.30 uur bij Theo van Aalst,
telefoon (0575) 451558, email: theo-
vanaalst@gmail.com. Aan de zaal in-
schrijven tot 19.15 uur. Er wordt ge-
bridged van 19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Baak - Deze zomer worden door de Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. De eerstvolgende drives worden gespeeld op de donder-
dagen 15 en 22 juli in Zaal Herfkens in Baak.

Annemiek: ‘Vorige jaar waren er hoog-
uit 50, maar toen regende het bijna al-
le avonden. En dan dit jaar het tegen-
overgestelde; mooi weer. Wat opviel, de
fietsers hadden geen last van de warm-
te, dat merkte men pas tijdens de pau-
ze onderweg en bij het afstappen aan
de finish bij het dorpscentrum te Vor-
den. De organisatie had een viertal zeer

afwisselende routes uitgezet: een etap-
pe richting Hengelo, richting Wich-
mond-Baak-Bronkhorst, Warnsveld-
Zutphen en een etappe Almen-Laren-
Eefde. De routes hadden een lengte van
25 kilometer. Stomtoevallig bedroeg de
afstand dinsdagavond 22 kilometer,
waardoor de deelnemers voor 20.00
uur konden afstempelen. Dus op tijd

om 's avonds het Nederlands Elftal met
3-2 van Uruquay te zien winnen! Afge-
lopen zondag stond voor Jong Gelre
Vorden/Warnsveld de laatste activiteit
van het zomerseizoen op het program-
ma. Eerst samen waterskiën op
Stroombroek, vervolgens gezellig bar-
becuen en tot slot samen kijken naar
de voetbalwedstrijd Nederland – Span-
je. Ondanks de nederlaag juicht Jong
Gelre voor onze oranjemannen. ‘De
jongens van Bert van Marwijk hebben
toch hun uiterste best gedaan, toch’!
zo klonk het voor het scherm.

Warm, maar vooral gezellig!

Fietsvierdaagse Jong Gelre Vorden/Warnsveld

Vorden - Annemiek Riefel, voorzitter van Jong Gelre afdeling Vorden/
Warnsveld was donderdagavond (slotavond) dik tevreden dat er de afge-
lopen dagen toch nog ruim honderd personen aan de fietsvierdaagse
hebben deelgenomen.

Gewoon blijven juichen

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Vorden - Op dinsdag 7 juli is de 4de on-
derlinge jeugdwedstrijd gevist. 7
Jeugdvissers gooiden hun hengel uit
in de Berkel te Zutphen. De vis had er
echt zin en alle jeugdvissers vingen
vis. In totaal werden er 52 vissen ge-
vangen met een totale lengte van 673
cm.

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1 Patrick Groot Jebbink 24 stuks, 322
cm
2  Rowin Burghout 6 stuks, 76 cm
3 Jorik Hissink 6 stuks, 76 cm
4 Daan Peters 5 stuks, 71 cm
5 Ronnie Peters 5 stuks, 65 cm

Op 11 juli is de 5de onderlinge wed-
strijd gevist voor de senioren. Ditmaal
zaten 8 vissers onder tropische tempe-
raturen aan de Oude IJssel te Keppel.

Alleen kleine vis kon men vangen.
Totaal is er 3805 gr vis gevangen.

Uitslag is als volgt:
1 Rob Golstein 790 gram
2 Jan Groot Jebbink 600 gram
3 Michiel van Gijtenbeek 560 gram
4 Ab Vruggink 390 gram
5 Wim Vreeman 240 gram
Volgende wedstrijd is op 31 juli in het
Twentekanaal te Almen bij de parkeer
plaats.

V i s s e n
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ketsgrei: Meisjes van 12-14jaar.
"Met dat Ketsgrei hoof i'j neet te dansen dee könt 't nog neet".

B. Zwa: Zeis met lange houten steel.
"Ne Zwa en ne vrouwe mo'j neet uutlenen, want dan krie'j ze
dikke weer".

C. Waeke: mannetjeseend, woerd.
"Ne Waeke met zeuven pielenden".

Alice, enigste kind van Victor de Stu-
ers (uitdenker van het Amsterdamse
Rijksmuseum) beschreef in 'Floralia',
in september 1924, hoe zij haar tuin
beplantte: Forsche groepen, mooie
eenvoudige kleurschakeringen, de-
zelfde kleuren zich herhalend in niet
te stijve regelmaat en vooral aanhou-
dende bloei. 

Deze benadering wordt nog altijd op
verrassende wijze door haar schoon-
dochter Laura Gatacre voortgezet op
de Wiersse, een buitenplaats die
bekend staat om de doordachte tuin-
aanleg en de zorgzame aanpak van
het onderhoud.

ZONDAG 18 JULI
ZONDAG 25 JULI 
MAANDAG 26 JULI

De ingang staat aangegeven bij km
16,7 aan de N319 tussen Vorden en
Ruurlo

RONDLEIDINGEN (zonder reservering)
tot eind SEPTEMBER op de 1ste zater-
dag van de maand, alsmede elke don-
derdag van de week. Start bij het ijze-
ren hek aan de Wiersserallee.

Bijzondere rozen (en publicaties,
waaronder Romke van de Kaa's 'De
Wiersse, Beschrijving van de tuinen')
worden verkocht.

Parkeren gratis. Honden worden niet
toegelaten, maar in de schaduw parke-
ren is altijd mogelijk.

Voor meer inlichtingen of een afspraak
voor een rondleiding (evt. met lunch
of thee) in geval bezoekers met een
groep willen komen: 
Tel. (0573) 45 14 09  Fax: (0575) 55 62 40 
E-mail: wiersse@xs4all.nl
www.dewiersse.nl

Zomeropening tuinen de Wiersse
Vorden - De tuinen van de Wiersse
(16 ha) zijn in al hun zomerglorie
te bezichtigen. Hoogtepunten zijn
de verdiepte tuin met borders en
stapelmuren, de pergola met
klimplanten, de rozenparterre, de
moestuin met kweek- en groente-
bedden, de 'wilde tuin' met vijvers,
fonteinen, beelden, oude eiken,
varens en uitzichten over de wei-
landen en de bossen van het 300 ha
grote landgoed.

Op maandag 19 juli zal Mw. Rikie
Jansen-Coobs uit Baak als studio-gas-
te haar medewerking aan het pro-
gramma verlenen. Ds. Freek Bran-
denburg uit Vorden zal op maandag
26 juli een overdenking houden. Het
programma 'De Muzikale Ontmoe-
ting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezon-
den via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van
20.00 tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het
tel.nr. van de studio: (0314) 62 40 02.

Ook zal Radio Ideaal op zondag 25
juli vanaf 10.00 uur een kerkdienst
uitzenden vanuit de Remigiuskerk te
Hengelo. Deze dienst heeft als voor-
ganger Ds. Aleida Blanken. 

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

Kerk en Radio
Zelhem - In het interkerkelijke
programma "De Muzikale Ont-
moeting" bij Radio Ideaal zijn
voor de komende uitzendingen
weer studiogasten uitgenodigd.

Naast veel bekende geestelijke zang en
muziek kunt u dan luisteren naar
vaste programma punten zoals een
gesprek met iemand die iets te vertel-
len heeft over kerk en samenleving. 

Ook is er regelmatig een overdenking
of gedicht te horen van predikant, pas-
toor, commissielid of ander kerkelijk
werker. Gemeenteleden laten hun stem
in dit deel van het programma ook
steeds vaker horen.  

MUZIKALE VERZOEKJES
Het is ook mogelijk om voor iemand
een lied aan te vragen. Dit kan natuur-
lijk ook voor u zelf zijn. 

Deze verzoekjes kunnen op maandag-
avond telefonisch aangevraagd wor-
den voor de daarop volgende week.
Hiervoor kan men, na afloop van het
programma bellen met de studio in
Zelhem, tel. (0314) 62 40 02. 

Ook kan het verzoekje tot en met vrij-
dag voor de uitzending doorgegeven
worden bij de familie Zemmelink in
Zelhem met het tel.nr. (0314) 62 28 78. 

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/radio ideaal
Zelhem - Ook tijdens de vakantie-
periode wordt het muzikale/infor-
matieve radio programma van
Kerk en Radio  via de lokale om-
roep "Radio Ideaal"  uitgezonden.
Dit interkerkelijke programma
met de naam "De Muzikale Ont-
moeting" is in Oost Gelderland we-
kelijks op de maandagvond te be-
luisteren.

E&S ZONWERING E&S startte in 1996.
De showroom is sinds november 2003
gevestigd aan de Torenallee 8 in Hum-
melo. Betrouwbaarheid en een goede
service staan voorop. Met de steun van
betrouwbare leveranciers en vakbe-
kwaam personeel is het bedrijf reeds
jaren een begrip in de regio. 

Niet alle producten uit het assorti-
ment zijn in de showroom te bekijken.
“Je kunt niet alles wat je doet laten
zien op 80 vierkante meter. De produc-
ten zijn gewoon te groot. We hebben
van de week een twin geplaatst, een
serre waarbij je een overspanning van
zes meter realiseert, met name voor
horeca heel geschikt. Helaas kunnen
we niet alles tonen maar getuige ons
klantenbestand zijn wij wel degelijk in
staat om een ieder van passende zon-
wering te voorzien. Ook zijn we leve-
rancier van Solero Parasols, maar door
de vlakte hier vangen wij heel veel
wind en kunnen ze niet tonen.” 

E&S is een zomerseizoenbedrijf, met
een enorm assortiment, waaronder
rolluiken, raamdecoratie, terrasscher-
men, dakraamproducten, horren, ga-

ragedeuren, markiezen en de eerder
genoemde verandaoverkappingen en
parasols. E&S verkoopt voornamelijk
A-merken, zoals Verano buitenzonwe-
ring, Solero parasols, Velux dakraam
producten en onder andere Luxaflex
binnenzonwering. Daarnaast biedt zij
Hörmann en Somfy besturingssyste-
men. Van deze laatste is momenteel
het Home Motion in de showroom te
zien. “Hiermee kunnen mensen vanaf
bijvoorbeeld Curaçao hun huis bedie-
nen, via de computer.” E&S biedt een
hoog kwaliteitsniveau, inclusief jaren-
lange garantie van de leveranciers.
Naast de verkoop van nieuwe produc-
ten, is het ook mogelijk om een zon-
wering te laten repareren of reviseren,
of van handbediend naar elektrische
om te laten bouwen. 

Afgelopen week werd hard gewerkt
aan de inrichting van een nieuwe
hoek van Luxaflex. “Wij zijn Inspirati-
on dealer van Luxaflex, wat inhoudt
dat we om de zoveel tijd in een nieuwe
shop investeren. Zowel voor particulie-
ren als projectmatig kan men bij E&S
terecht. Maar vergeet ook de doe ’t zel-
ver niet.” 

ROBUUST&TIJDLOOS TUINDECO-
RATIE 
Het Robuust&Tijdloos Tuindecoratie-
bedrijf van Hovenier Ronald Oortgie-
sen startte april 2010 bij E&S Zonwe-
ring aan de Torenallee 8. Het kleine
bedrijfje is gespecialiseerd in schans-
korfdecoraties, waarvan een aantal
modellen in een kleine binnenplaats
en showtuin staan. Ook levert hij sfeer-
haarden voor binnen en buiten en
geeft tuinadviezen. “De schanskorven
zijn mooie producten, het is robuust
en tijdloos, duurzaam, milieuvriende-
lijk en blijft altijd mooi,” vertelt Ro-
nald. “Het is thermisch verzinkt ijzer,
gevuld met kleine stukken hardsteen.
De kunststof elementen zijn gemaakt
van gerecycled materiaal. Het blijft al-
tijd mooi. Je kunt het een keer afspui-
ten, meer hoeft niet.” 

Er zijn verschillende artikelen, zoals
stenen muren, tuinbanken, hoekele-
menten, zuilen of tuinhaarden. “Het
mooie van dit artikel is dat je diepte
kunt geven aan de tuin, door met los-
se elementen te combineren tot bij-
voorbeeld een nis.” 

E&S bood een plekje aan hovenier Ro-
nald Oortgiesen, omdat ze het zelf
ook een mooi artikel vindt. “Wij van
de zonwering houden ervan om din-
gen neer te zetten waar je geen onder-
houd aan hebt en waar je ook over lan-
gere tijd nog veel plezier van hebt,’
legt zij uit. “En dat is dit product ook.” 

De Torenallee is voor Ronald een idea-
le plek om zijn bedrijfje te runnen.
“Het is een mooie plek, waar altijd
mensen langskomen in de winkel, die
zien de producten dan,” vertelt Ro-
nald. Sandra vult aan: “Zonwering
heeft ook te maken met het buitenle-
ven, de schanskorf decoraties zijn daar
een uitstekend verlengstuk van en bie-
den de mogelijkheid om nog meer van
het buitenleven te genieten.” 

Robuust&Tijdloos tuindecoratie, Tore-
nallee 8, 6999 DD Hummelo, telefoon
(0314) 389398 of 06-48934237, email
robuustentijdloos@gmail.com. 
E&S Zonwering, Torenallee 8, 6999 DD
Hummelo, telefoon (0314) 389393.
Maandag gesloten, dinsdag t/m vrij-
dag open van 9.00-17.00 uur, zaterdags
van 9.00-16.00 uur. Meer informatie op
de site www.zonweringachterhoek.nl,
of verkoop@zonweringachterhoek.nl.

Zonwering en Tuindecoraties aan de Torenallee

E&S en Robuust&Tijdloos vullen
elkaar aan

Hummelo - Aan de Torenallee nummer 8 in Hummelo is sinds november
2003 het zonweringbedrijf van Sandra Naves, E&S gevestigd. Het gerenom-
meerde bedrijf met een gemotiveerd team van vakkundige en ervaren
monteurs en verkoopadviseurs, bestaat overigens al vanaf 1996. Per april
van dit jaar is aan de Torenallee het bedrijf Robuust&Tijdloos Tuindeco-
ratie van Hovenier Ronald Oortgiesen toegevoegd.

Hovenier Ronald Oortgiesen in een met Robuust&Tijdloos ingerichte tuin.

Het pand aan de Torenalle waar E&S en Robuust&Tijdloos zijn gevestigd.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SENIOR WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Didam - fulltime - vacaturenummer; DSL00049

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Didam zijn wij
op zoek naar een Senior Werkvoorbereider.

Als Senior Werkvoorbereider hou je je bezig met het uit-
werken van opdrachten in de breedste zin, welke worden
overgedragen door afdeling verkoop/calculatie. Het calcule-
ren van meer-minder werkzaamheden van projecten is een
belangrijk onderdeel van je functie. Daarnaast werk je onder-
aannemercontracten en details uit in autoCAD. 

Wij zoeken iemand met een afgeronde opleiding richting
Bouwkunde. Ook is het erg belangrijk dat je bekend bent met
AutoCAD en planningssystemen. Indien je ervaring hebt met
kozijncalculaties is dat een pré.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

OPPERMAN STRATENMAKER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer: VLS00255

Werkzaamheden;
Wat je precies voor werkzaamheden gaat verrichten is afhanke-
lijk van je ervaring. Wij vinden de motivatie en werkervaring
veel belangrijker dan een evt. opleiding. Maar ben je niet bang
voor lichamelijk werk, kun je een schop in je handen houden of
heb je andere relevante ervaring? Dan is dit iets voor jou!

Functie eisen;
- Rijbewijs B;
- eigen vervoer;
- VCA is een pré;
- ervaring in soortgelijke functie.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.: VVN00254

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het lezen van technische tekeningen in
Europese- en Amerikaanse projectie, het progammeren en corri-
geren van de kantbank en het controlen en beoordelen van gekante
producten.

Functie eisen; 
- Spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
- opleiding tot CNC kanter (minimaal niveau 2).

ENGINEER M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer: VDB00328

Werkzaamheden;
Het zo kostenbewust mogelijk construeren en technisch tekenen
van hydraulische cilinders volgens de geldende productie-
normen, het tekenen van hoofd- en subtekeningen die horen bij
de geconstrueerde cilinder in AutoCAD, stuklijsten samenstellen
en deze in het ERP-systeem invoeren, het vaststellen van lever-
tijden in overleg met betrokken afdelingen en het incidenteel
uitvoeren van werkvoorbereidingsactiviteiten.

Functie eisen;
- MBO+/ HBO richting WTB;
- kennis en ervaring met technische toepassingen op het gebied

van hydrauliek;
- beheersing van AutoCAD en het ERP-systeem.

INKOPER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenr.: VMK00302

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor alle inkoopactiviteiten. Taken die je
zelfstandig uitvoert zijn o.a.: analyseren, selecteren, contracteren,
beheren en bemonsteren binnen strakke tijdschema’s. De pro-
ductie is geconcentreerd in het buitenland. Professioneel selec-
teer en contracteer jij leveranciers en voer jij onderhandelingen
voor de prijs, kwaliteit en de condities; dikwijls op locatie. Je
analyseert markten en belangrijke trends en weet dit te vertalen
naar strategieën voor jouw productgroep om zo besparingen te
realiseren of extra waarde toe te voegen.

Functie eisen;
- Meerdere jaren ervaring in soortgelijk functie;
- HBO werk- denkniveau;
- bijvoorkeur ervaring op internationaal gebied in een handels-

omgeving;
- goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.

MONTAGEMEDEWERKER COMPONENTEN 
(MACHINEBOUW) M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenummer: VMK

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het assembleren en monteren van
hydraulische componenten en elektrische besturingen. Je verricht
tevens verspanende, las- en constructiewerkzaamheden. Je werkt
volgens tekeningen en instructies. Het repareren en reviseren
van diverse componenten en systemen zijn ook onderdeel van
deze functie. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juiste
administratieve afhandeling van de werkopdracht.

Functie eisen;
- Kennis van hydraulische systemen en besturingstechniek;
- ervaring met technische toepassingen op het gebied van

hydrauliek;
- ervaring met assemblage van componenten.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

1.99

  

8.49
actie-literprijs 1.18

5.99

0.75

1.69

6.99
per kilo

Diverse 
groene planten 

in witte keramieke pot

4.99
6.99van           voor

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!


