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Bronckhors t  Noord

Dinsdag 14 juli 2009
71e jaargang no. 19

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

De route ziet er verder als volgt uit:
start hotel Bakker, r.af Horsterkamp,
l.af Vordensebosweg, doorrijden
Schuttestraat in, bij boerderij Leo-
poldhoeve r.af Kostedeweg, r.af Lin-
deseweg richting Vorden, r.af klein
stukje Hengeloseweg tot aan de ro-
tonde, r.af Horsterkamp, l.af Willem

Alexanderlaan, r.af Raadhuisstraat,
r.af Dorpsstraat- finish.
Direct na afloop het absolute hoog-
tepunt voor met name de mannelij-
ke winnaars. Zij zullen op het podi-
um dit jaar zelfs hartstochtelijk
door twee rondemissen worden ge-
zoend. En dat is niet mis !!

Routebeschrijving Holland
Inline Cup
Start en finish van de vrijdag 17 juli aanstaande in Vorden te houden
skeelermarathon om de Holland Inline Cup, is in de Dorpsstraat bij
hotel Bakker. Daar vertrekken rond de klok van 18.00 uur de A, B en C
1 rijders voor een wedstrijd over 9 ronden (in totaal 75 kilometer) en
de Masters en de Dames 1 voor een wedstrijd over zeven ronden (58 ki-
lometer).

Alle vaders en moeders, opa's en oma's
en andere belangstellenden zaten
rond het zwembad te kijken hoe de
kinderen het er van af brachten. De
kinderen konden laten zien wat zij al-
lemaal hadden geleerd.
Verschillende onderdelen van het
zwemmen waren: schoolslag, rugslag,
borstcrawl, rugcrawl en diverse behen-
digheidsoefeningen zoals o.a. door
een gat zwemmen, etc.

GESLAAGDEN VOOR:
Diploma A: 
Tijn Bergenhenegouwen, Noor Boek-

holt, Frederique Elburg, Louise Hooij-
mans, Bess Jansen, Lotte de Klerck,
Pien Meijer, Yinte Meijer, Rafael Möl-
ders, Pascal Mullink, Bart Notten, Ties
Oostendorp, Jeremy  Schreur, Max van
Eijk, Koen van Veen, Wesley Wasse-
veld.

Diploma B:
Simon Beunk, Rinske Bielderman, Ro-
zemarijn Blenkers, Chris Broekman,
Gijs Bruinsma, Hidde de Vries, Chris
Engberts, Pippa Heijenk, Kas Lutteke,
Lot Meijer, Amber Moeshart, Dominic
Raggers, Larissa Reinders, Saar Smit,

Esther Tolkamp, Kasper Weenk, Sam
Weenk, Nick Ziggers.

Diploma C: 
Pien Hoevers, Amber Moeshart, Robin
de Groot, Seye Groot Roessink, Bjorn
Janssen, Jara Lutteke, Darq-jan Ron-
deel, Fien Smit, Marvin Hasper, Luuk
ten Have, Marije Tolkamp, Daan van
Pijlen, Lars van Veen, Amber Wagen-
voort, Rosa Weenk, Joanne Willemsen,
Luc Willemsen, Eline Winkelhorst.

Allemaal gefeliciteerd met jullie
zwemdiploma en veel zwemplezier ge-
wenst!

Diplomazwemmen "In de Dennen"

Kinderen welke een zwemopleiding volgen bij Zwem- en Recreatiebad "In
de Dennen" gingen op voor het zwemdiploma A, B of C.

Zij ontvangen deze bijdrage in het ka-
der van de recessie -maatregelen van
de provincie met name uit het onder-
deel  projecten restauratie religieus
erfgoed.

De provincie omschreef deze bijdrage
als volgt :

"Kerk te Vorden - Deze kerk is een be-
grip in Vorden en heeft een symboli-
sche waarde voor de héle gemeente.
De kerk is als liturgische ruimte in ge-
bruik bij een dynamische kerkge-
meenschap. In de afgelopen jaren zijn
er diverse voorbereidende werkzaam-
heden verricht voor de instandhou-
ding/restauratie van de glas-in-loodra-
men van de kerk. Er is een historisch
onderzoek verricht en er is een bestek
met kostenraming tot herstel van alle
12 kerkramen gemaakt. Wij willen
met een bijdrage van € 200.000,- dit
project mogelijk maken."

Dorpskerk Vorden ontvangt

bijdrage van provincie voor

restauratie kerkramen

De kerkrentmeesters van de Pro-
testantse Gemeente Vorden i.w.
Hervormde Gemeente hebben van
de Provincie Gelderland een be-
drag van € 200.000,= ontvangen
voor de restauratie van de kerkra-
men van de Dorpskerk.

Belangstellenden kunnen zich tele-
fonisch aanmelden bij mevrouw N.
Arends (0575- 551909) of bij me-
vrouw L.C. Lasche (0575- 551597).
De deelnemers vertrekken vanaf
het marktplein bij de NH kerk. 
De data zijn: 
14 juli (vertrek 13.30 uur); 
11 augustus ( vertrek 9.00 uur); 

8 september (vertrek 13.30 uur) en
13 oktober (vertrek 10.00 uur).

Fietsen met
de Anbo
De Anbo afdeling Vorden stelt
alle fietsliefhebbers in Vorden
en omgeving in de gelegenheid
om elke tweede dinsdag van de
maand deel te nemen aan ofwel
een middag- of avondtocht.

Cadeau-tip

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

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

10 lange rozen
verschillende kleuren

van 7.99

voor €4.99

Zomerfeesten Vorden

Donderdag 16 juli 
Bandera Latina

Vrijdag 17 juli 
The Guests

Zaterdag 18 juli 
Sugar Mama

Elke avond vanaf 21.00 uur en
Gratis entree.

Dorpsstraat 34
7251 BC  Vorden

Tel. 0575 55 40 20

Zomeracties

• Gratis Handdoek bij een 
4-pack Pepsi/Sissi

• Heineken 2e artikel Halve prijs

dat is b.v. per krat slechts: € 8.25

• 12 Satéstokjes
nu slechts € 3.99

• Sperziebonen kilo  € 1.00
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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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 19 juli 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 19 juli 10.00 uur ds. G.A. Neppelenbroek-Kwakkel,
Vorden.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 19 juli 10.00 uur mevrouw Z. Langwerden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 juli 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 18 juli 17.00 uur Eucharistieviering, volkszang.
Zondag 19 juli 10.00 uur Woord/communieviering, dames/
herenkoor.

Tandarts
18/19 juli D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) - 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale
zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te be-
perken 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.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gezocht: Leer- werkplek
BBL opleiding veehouderij.
Jongeman 18 jaar 06-
17499333
�Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

�Te koop: Stalen en houten
magazijnkasten; zeecontai-
ners voor opslag 6 mtr.; dek-
kleden; balkhout; plankhout;
hardhout; werkbank; bu-
reaus; tafels en stoelen;
bankstel; rieten stoeltjes; an-
tiek dressoir; wagenwielen;
decoratiekachels; keuken-
kastjes; emaille opbergdo-
zen; deuren; tegels; straat-
klinkers; dakpannen; oude
stenen; plavuizen; houten
wanden met en zonder glas;
aluminium overhead deur;
houten schaarhekjes; kinder-
en herenfietsen. OP=OP.
Stationsstraat 18, Ruurlo,
0573-451426.

�Te koop: Gaskachel; gas-
fornuis; zonneschermen;
luxaflex; kantoorunit dubbel-
wandig; tuinset met tafel; fiet-
sendrager; houten wand-
meubel; boeken; computer;
computerschermen; faxap-
paraat; magnetron; kinderle-
dikanten; servies; lp's; cas-
settebandjes; cd's, Ferrari T-
shirts; Ferrari posters; keu-
kenaccessoires; lampen; de-
kens; kussens; antieke klok-
ken; stofzuigers; kleding;
bed; cavia-/hamsterhok; dui-
venhok; spinnenwiel; oude
schilderijen. OP=OP. Stati-
onsstraat 18, Ruurlo, 0573-
451426. Dagmenu’s

15 t/m 21 juli 2009 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 15 juli
Mosterdsoep/Varkensmedaillons met champignonsaus, aard-
appelkroketten en groente.

Donderdag 16 juli 
Wiener Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus, aardappelen en
Rauwkostsalade/Chocolademousse met slagroom.

Vrijdag 17 juli 
Champignonsoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 18 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen en zomerse rauw-
kostsalade/ijs met slagroom (keuken is open tot 20.00 uur!).

Maandag 20 juli 
Uiensoep/Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en groente.

Dinsdag 21 juli   
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

�Te koop: Papierversnippe-
raar; elektr. orgel; papegaai-
enkooi; piano; zonnewijzer;
bladblazer; hogedrukreiniger;
opvouwbare picknicktafel;
elektr. typemachine; planbor-
den; visnet; epson matrix
printer; wasmachine; tosti
ijzer; loungestoelen; kinder-
stoel; konijnenhok; stalen
damwandpanelen + dakgo-
ten; partij Ferrari modelau-
to's; 200 bloempotten; etala-
gepop; zinken emmers; tei-
len, vouwfietsen. OP=OP.
Stationsstraat 18, Ruurlo,
0573-451426.

�Biedt zich aan als hulp in
de huishouding voor zowel 's-
ochtends als 's-middags. 06-
23893872

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

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

Vlaai v/d week

Bosvruchtenvlaai € 6,55
6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

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

Vakantie-aanbieding

Gevulde koeken 
4 stuks € 2,95

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

�Gevraagd, nette, betrouw-
bare hulp in de huishouding.
Bvk één ochtend in de week.
Gaarne bellen na 18.00 uur.
06-22333681 Vorden.

SAUERLAND DLD. Zo dichtbij en
toch zo anders. t.h. 10 p. luxe huis
en 18 p. boerderij. Gelegen in
schitterend dorpje in de buurt van
Winterberg. Tel. 0573 - 44 15 65
www.jolinckhoeve.nl

Tuinen van de Wiersse
open op zo. 19, zo. 26 en ma.
27 juli. Op 26 en 27 juli ad-
vies en verkoop van bollen,
siergrassen en vaste planten.
Open: 10 - 17 uur, € 6,50
p.p., kinderen tot 9 jaar gratis.
Honden worden niet toegela-
ten. Lichte maaltijden worden
geserveerd. Rondleidingen
(zonder afspraak) vertrekken
elke do. 10.30 uur t/m 1 okt.
v.a. de ijzeren poort aan de
Wiersserallee. Groepen kun-
nen ook op andere tijden af-
spreken. Inl. 0573 451409;
www.dewiersse.nl

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�Te huur: appartement in
centrum Ruurlo, per direct.
Tel. 06-22961397

�GEZOCHT: meisje van 9
jaar zoekt lieve, goed te be-
reiden verzorgpony. Waar ik
ook lessen mee kan en mag
rijden. Groetjes Mirthe Brum-
melman; tel.nr.: 06-
45464909 / 06-33093769.
Schuttestraat 14, 7251 MZ
Vorden.

�A F R I K A Staat 6 weken
centraal in de WERELDWIN-
KEL VORDEN



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

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

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Lieve mensen,

Een arm om je heen, een knuffel, een woord van
troost, een handdruk, een kaart of gewoon door er
te zijn. Het voelt als een warme deken om ons heen,
na het overlijden van mijn man en onze vader

Henk Smeitink

Dank jullie wel.

Erna Smeitink
Henry
René en Margreet
Daniëlle en Thijs

10 juli 2009

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven en belangstelling
na het overlijden van 

Carlo Bosch

zijn wij zeer dankbaar.
Het was voor ons een grote troost en zal in onze
herinnering blijven.

Irma
Jeremy
Mitchell
Jill

Vorden, juli 2009

wij zijn verdrietig
omdat we Corrie in ons midden moeten missen

Corrie Voskamp

juli 1941 juli 2009

Afgelopen maandag hebben we afscheid van hem
genomen en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht
op de begraafplaats in Vorden. 

Namens de gehele gemeenschap
Urtica De Vijfsprong
Ed Taylor

Hoe noem je een tortilla 
met lekker mals kippenvlees, 
paprikablokjes, stukjes ananas, 
tortillasaus en geraspte kaas? 
Daar is maar één naam voor: 
Summerwrap. Omdat je hier 
net als van de zomer maar 
geen genoeg van krijgt! Nu 
alleen bij de Keurslager voor 
maar € 1,95 per stuk.

Mexican delight

KEURSLAGERKOOPJE
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Gepaneerde Schnitzels

4 stuks 5
Summerwrap

per stuk 1
Bij 150 gram rauwe Ham

GRATIS 100 gram zomersalade

Nasi of
Bami

500 gram 3
Rib -
karbonade

4 stuks 5
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
tel. 0575-551321, fax. 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl

We zijn geschokt door het plotselinge overlijden van
ons dierbare en enthousiaste koorlid

Alice van Gils

Wij wensen Frans, Sander, Pascal en verdere fami-
lie heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Vokate

We zijn overvallen door het plotselinge overlijden
van

Alice van Gils-Berenpas
Echtgenote van onze teamgenoot Frans

We wensen Frans, Sander en Pascal heel veel
sterkte toe.

Theo en Ans
Annie en Harry
Beppie en Arend-Jan
Apsie en Peter

Verdrietig zijn wij na het overlijden van onze lieve
buurvrouw

Alice van Gils

Wij wensen Frans, Sander, Pascal en familie heel
veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Hermien van Asselt
Jan en Mia Ditzel
Sander en Marjolein Jansen

Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het overlijden van de echtgenote van onze voor-
zitter, moeder van ons jeugdlid en oud speelster
van onze vereniging

Alice van Gils-Berenpas

Wij wensen Frans, Sander en Pascal alle sterkte
met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en leden van badminton-
vereniging Flash Vorden

Soms is er zoveel wat we voelen,
maar zo weinig wat we kunnen zeggen.

Wij zijn verdrietig en verslagen door het onverwacht
en veel te vroege overlijden van onze lieve buur-
vrouw en vriendin

Alice van Gils-Berenpas

Wij wensen de familie en in het bijzonder haar
echtgenoot Frans en kinderen Sander en Pascal
heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

De buren en oud buren:

Rie en Jur Ooijman
Joke en Hans Moor
Wilma en Erik de Groot
Yvonne en Laurens Besselink
Nancy en Gerhard Weevers
en kinderen

Lieve Alice
Intens, warm en betrokken,
ging je door dit leven.
Sprankelend, stilstaand, struikelend,
verdween je in die tunnel,
waar jij jouw uitweg vond.
Zo ging je van ons heen................... alleen.

Verbijsterd en totaal verslagen zijn wij door het
overlijden van

Alice van Gils-Berenpas

* 12-3-1958 † 10-7-2009

Frans 

Sander
Pascal

De Voornekamp 16
7251 VL Vorden

Gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
dinsdag 14 juli van 19.00 tot 20.00 uur in het
uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op woensdag 15 juli om
10.30 uur in de Hervormde Kerk te Vorden. 
Aansluitend begeleiden we haar naar de Algemene
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in Hotel Bakker,
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Met veel verdriet hebben wij afscheid moeten ne-
men van onze

Alice

Ma Berenpas

Wim en Anny
Ilse en Rudy, Demi
Ellen

Vorden, 10 juli 2009
Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!



Toen ik er een maand werkte kreeg ik
bericht dat ik niet was geslaagd en dat
ik opnieuw een jaar in Lochem naar
school moest. Dus de baan vaarwel
gezegd en opnieuw de schoolbanken
in. Intussen deed ik al wat vakantie-
werkzaamheden bij Weevers en
bracht ik ook het Contact rond. Echter
wat gebeurde, toen ik alsnog slaagde,
had ik geen zin meer om het lood-
gieters vak in te gaan. Komt bij dat
Weevers senior vroeg of ik niet bij hem
wilde komen werken. Machines on-
derhouden en allerlei klussen doen.
Ik heb toen meteen ‘ja’ gezegd. Direct
op de eerste dag al, kreeg ik drukpers-
les van Willy Bleumink en vervolgens
meteen, in het kader van het leerlingen-
stelsel één dag in de week in Zutphen
naar school. Ik ben toen geslaagd voor
het diploma typograaf. In die begin-
jaren heb ik ook inderdaad het vak
van drukker uitgeoefend’, aldus Gerrit.

Echtgenote Frieda staat op en haalt
vervolgens een aantal ‘loden letters‘
uit de kast. ‘Kijk, zegt Gerrit, zo ging
dat vroeger, voor het drukken eerst al
die lettertjes en cijfers achter elkaar
zetten. Eigenlijk vond ik al dat gefrie-
mel met die letters maar niets. Ik was
blij dat er een andere leerling-zetter
bij het bedrijf kwam en ik de mogelijk-
heid kreeg om op de afdeling ‘afwer-
king’ te gaan werken. Papier snijden,
vouwen, stansen, werkzaamheden die
ik op de dag van vandaag nog steeds

doe. Leuk, afwisselend werk, zo zegt
hij. De naam van zijn ‘eerste baas‘
Gerhard Weevers senior spreek hij
met respect uit. ‘Hij heeft mij de kans
gegeven om hier het vak te leren. Hij
zat mij, vooral in die eerste jaren dik-
wijls stevig achter ‘de vodden’. Gerrit,
zei hij dan, zo kan het niet langer, nog
één keer en dan neem ik maatregelen.
Ik gaf dan als antwoord: ‘komt alle-
maal dik in orde’ en dat gebeurde dan
ook altijd.
Met de huidige directeur Gerhard
Weevers junior kan ik het ook goed
vinden. Ik weet nog toen hij als kleine
jongen bij mij op tafel ging staan, om
te kijken wat ik allemaal deed en hoe
alles werkte. Ik had toen al wel door
dat hij het bedrijf later zou gaan over-
nemen’, zo zegt Gerrit die de gehele
groei van de drukkerij, van zes man
toen hij in dienst trad tot ruim 70 anno
2009, heeft meegemaakt. Vergeleken
met het begin is er wat mijn werk
betreft één ding drastisch verbeterd.
Vroeger stonden of zaten we bijna op
elkaar ’s lip, nu hebben we meer werk-
ruimte. In die beginfase nauw samen-
gewerkt met Hans van der Linden.
Prettige collega en een fijn mens. Dat
geldt ook voor Bertus Overbeek, die
weliswaar op een andere afdeling
(kantoor) werkte, maar ook in de
beginjaren ‘dicht in de buurt‘. Wat dat
betreft heb ik met collega’s en met de
directie nooit klagen gehad’, zo zegt
Gerrit Stokkink die het ook met zijn

huidige chef Henk Straalman goed
kan vinden.

Inmiddels is Gerrit 34 jaar met Frieda
(meisjesnaam Bargeman) getrouwd,
de vrouw die hij tijdens het Lindes
feest heeft leren kennen. Ze hebben
één dochter, de 29-jarige Amy, die in
Zelhem woont en getrouwd is met
Michael. Gerrit en Frieda zijn maar
wat trots op de beide kleinzonen, de
3-jarige Robin en de 7 maanden oude
Wesley. In zijn vrije tijd was Gerrit
Stokkink vroeger dol op voetbal. Een
hardnekkige knieblessure dwong hem
op te stoppen. Gelukkig hield hij ook
van biljarten en dat doet hij nog steeds
bij KOT in Wichmond. Gerrit houdt
‘buiten’ aan de Lankhorsterstraat
onder meer geiten en konijnen. De
geiten hebben ze ‘met dank aan Ger-
hard Weevers senior’.
Frieda: ‘Op gegeven moment belde
Weevers mij op en zei ‘Frieda ik heb
met Gerrit afgesproken dat jullie drie
geiten van mij krijgen. Maak met
weekend maar vast provisorisch een
hok en ‘raster’ ook maar een stukje
weiland af, dan komen we de geiten
maandag brengen. Ik wil namelijk zelf
herten aanschaffen, die houden er
van geaaid te worden’, zo sprak senior.
Toen Gerrit 's avonds thuis kwam en
ik vroeg hem wat hij toch nu voor
afspraken had gemaakt, zei hij ‘ik heb
Weevers helemaal niet gesproken,
ik weet nergens van’. Toen de geiten
op de bewuste maandag werden
gebracht, hebben we ze toch maar
gehouden. Een tijdje daarna wilde
Weevers de geiten weer terug hebben
omdat de herten het blijkbaar toch
niet prettig vonden om geaaid te wor-
den! We hebben toen gezegd ‘dat doen
we niet, eens gegeven blijft gegeven’.
En nog steeds lopen er bij Gerrit en
Frieda geiten in de wei en zoals het
er thans naar uitziet, tot in lengte van
jaren!

Gerrit Stokkink 40 jaar in dienst bij drukkerij Weevers

'Ik wil ook de 50 graag volmaken'!

Vorige week (dinsdag 7 juli) was de thans 56-jarige Gerrit Stokkink 40 jaar
in dienst bij drukkerij Weevers. Volgens de grafische CAO kan hij over zes
jaar gebruik maken van de VUT regeling. De jubilaris wil daar nu nog niet
aandenken en stelt zelfs: ‘Als ik gezond blijf, dan wil ik de 50 jaar nog wel
graag volmaken. Ik heb het al die jaren prima naar de zin gehad en thans
nog steeds. Waarom dan stoppen?, aldus Gerrit. Toch leek het er in zijn
jonge jaren aanvankelijk niet op dat hij ooit bij Weevers aan de slag zou
gaan. Gerrit: ‘Na de lagere school heb ik de technische school in Lochem
bezocht (metaalbewerking). Ik wilde loodgieter worden. Ik had amper
examen gedaan of ik kon bij een loodgieters bedrijf in Zutphen aan het
werk .

H.S.V DE SNOEKBAARS
Op dinsdag 7 juli is al weer de 4de on-
derlinge jeugdwedstrijd gevist. Er de-
den 7 jeugdvissers aan mee. Dit keer
was het vissen in de Berkel te Lochem
onder zeer mooie omstandigheden. In
totaal werden er 94 vissen gevangen
met een totale lengte van 10 meter en
73 cm.

De uitslag is als volgt 
1. Bas Abbink 27 st. 300 cm
2. Sander Eggink 15 st. 199 cm
3. Patrick Groot Jebbink 16 st. 189 cm
4. Thijs Eykelkamp 14 st. 152 cm
5. Sander Arfman 8 st. 97 cm

De volgende en laatste wedstrijd is op
14 juli.

V i s s e n

De dag begon met het bouwen van
een tipi en deze beschilderen in india-
nenkleuren. Daarna waren er verschil-
lende indianenspellen, zoals paardrij-
den, speerwerpen, met een lasso een
bizon vangen, rooksignalen maken,
tomahawk springen, pijl en boog ma-
ken en nog veel meer. Er was een me-
neer die kwam ons leren trommelen
op echte indianentrommels. Hij leer-
de iedereen de indianen-rap: boem –
boem – tik, tik- boem – boem. Ook
stond op het terrein een grote tipi met

daarin een medicijnman. Die heeft al-
le tenten gereinigd, gezegend en vrij
gemaakt van boze geesten. De kinde-
ren mochten in groepjes bij hem in de
tent en hij vertelde wat ze te wachten
stond de komende dagen.

Iedere groep kinderen beschilderde
een doos en aan het eind van de dag
werd er een totempaal van gemaakt.
Ook hadden ze een regendans ingestu-
deerd. Het is de hele dag bijna droog
gebleven maar, toen de regendans af
was en alles opgeruimd, begon het zo-
maar te regenen! Iedereen die bij deze
dag heeft geholpen: bedankt voor de-
ze zeer geslaagde dag. Ouders en ande-
re bezoekers: bedankt voor jullie be-
langstelling.

Op basisschool de Garve in Wichmond is het schooljaar 2008/2009 voorbij

Het was fantastisch!

De laatste schooldag is voorbij en
de zomervakantie is begonnen.
Het jaar is afgesloten met een echt
indianenfeest. Het was een erg leu-
ke dag met kinderen in indianen-
kleding en een mooie tooi.

De route was op de eerste dag (zater-
dag) vanwege de plensbuien behoor-
lijk nat en waren de stenen op sommi-

ge gedeeltes van het parcours zelfs
spiegelglad. Zondag het tegenoverge-
stelde, een droog circuit. De enduro-
test ging niet door, dit vanwege een lo-
slopende koe en paard. Erwin Plekken-
pol is direct na de enduro in Italië
naar Mexico vertrokken waar komend
weekend enduro- wedstrijden voor de
WK enduro op het programma staan.

Succes Erwin Plekkenpol in
Italië
Erwin Plekkenpol heeft vorig
weekend in de strijd om het Itali-
aans kampioenschap enduro een
fraaie zevende plaats behaald. Hij
eindigde zowel zaterdag als zon-
dag op deze plek.

Geen gewone overdracht, want Jenny
is de eerste vrouwelijk voorzitter in de
75-jarige historie van de vereniging.
Momenteel is zij tevens voorzitter van
Kring Berkel-Ijssel. In het bestuur
wordt zij geassisteerd door Ido Roe-

lofs, penningmeester en Ronald Mol,
secretaris. Janneke Heuvelink is ver-
antwoordelijk voor alle sportzaken en
Chris van Dijk voor evenementen en
de kantine.

Rijvereniging Vorden kiest eerste
vrouwelijk voorzitter in 75 jaar
De afgelopen 9 jaar was Gert Harm-
sen voorzitter van LR en PC de
Graafschap. Hij droeg tijdens de
laatste Algemene Ledenvergade-
ring de hamer over aan Jenny Hart-
man.

UITSLAGEN VAN L.R EN P.C. DE
GRAAFSCHAP UIT VORDEN.

Op 28 juni werd de laatste spring se-
lectiewedstrijd, van Kring Berkel IJssel,
gereden voor de Gelderse kampioen-
schappen. De volgende leden mogen
onze club vertegenwoordigen op de
kampioenschappen. In de klasse B
springen Suzan Koop met Pompidou
en in het L springen Bart Hartman
met Winde Tetti.

Op woensdag 8 juli werd de laatste se-
lectiewedstrijd dressuur, van Kring
Berkel IJssel, gereden. Ook hier werd
goed gereden door onze leden. 
Naar de Gelderse kampioenschappen
paarden mogen:
In de B dressuur, Christ van Dijk met
Amiga Maya.
In de L1 dressuur, Jorieke Pellenberg
met Urbanis.
In de L2 dressuur, Anita Berenpas met
Walencia, zij werd tevens Kring kampi-
oen in deze klasse. Janneke Heuvelink

P a a r d e n s p o r t met Testa Rose mag ook in deze klasse.
In de M1 dressuur, Ninette zwieren-
berg met Unomarilla.

De Gelderse Kampioenschappen dres-
suur en springen 2009, worden gehou-
den op 14 en 15 augustus in Zieuwent.

Nog meer uitslagen van het CH Zut-
phen welke op 4 en 5 juli werd georga-
niseerd.
Klasse B: Joanne Pellenberg, een 4de
prijs met 196 punten. Jorieke Pellen-
berg had in de klasse L1 een 2de prijs
met 192 punten. Ook Rinie Heuvelink
had een 2de prijs in de klasse L1 met
191 punten. In de M2 Carlijn Slijkhuis
met Volmer, een 1ste prijs met 189
punten. Lisanne schipper met Voice Of
Beauty in de klasse Z1 2 keer een 4de
prijs met 215 en 206 punten. In de
klasse Z2 had Lisanne een 2de prijs
met 220 punten. 

Afgelopen weekend werd het CH Ei-
bergen georganiseerd. Anita Berenpas
behaalde hier met Aragorn, in de klas-
se B, twee keer een 3de prijs met resp.
199 en 194 punten.



Dertig jaar geleden startte Bennie
Harmsen met zijn vrouw Els een eigen
zaak. “Hij was schilder en ik deed de
winkel. Er is veel overlap in ons werk:
schilderen, stoffering en raamdecora-
tie.” De winkel was toen in de Spal-
straat, in het centrum van Hengelo
Gld. en liep goed. Er kwam ruimte
voor een nieuwe medewerkster. “We
zijn naar de MEAO school gegaan en
hebben aan de leraar gevraagd wie
van hier uit de buurt geschikt zou zijn
voor onze zaak,” vertelt Els. “De aange-
geven leerlingen moesten dan vervol-
gens zelf reageren. Dat deden er best
veel, waaronder Marga. Zij had veel be-
langstelling, kwam uit het dorp en
kende de zaak. Het klikte goed.”

Marga Meulenbrugge werkte in haar
beginjaren fulltime in het bedrijf sa-
men met Els Harmsen. Zij deed naast
het werk in de winkel de boekhou-
ding. Later, toen het in het bedrijf

drukker werd, werden de taken meer
verdeeld. Marga bleef in de boekhou-
ding. Maar als het druk is, kan ze nog
steeds in de winkel bijspringen. Dat
vindt ze zo leuk aan deze baan: de af-
wisseling. Er werken in totaal vijftien
medewerkers bij Harmsen. Naast Mar-
ga, zijn ook de collega’s Petra, Marieke
en Joanne al langere tijd in dienst.  

Toen Marga van haar woonplaats Vars-
sel verhuisde naar Westervoort wilde
ze stoppen met haar werk. Want om te
kunnen reizen naar Hengelo Gld. had
ze een auto nodig en dat was geen op-
tie voor haar. “Maar we wilden haar
toch niet kwijt,” lacht Els. “Dus we
hebben haar zelf een auto gegeven en
we hebben gezegd: ‘dan moet je toch
maar blijven komen’.” En zo bleef zij
bij Harmsen werken, voor drie dagen
per week. Ondertussen woont ze met
haar gezin in Zelhem en gaf Marga
haar auto door aan een collega die van
verderaf komt.

“Marga is eigenlijk heel bijzonder om
wat ze is,” aldus Els Harmsen. “Ze is
bescheiden en flexibel. Om te ruilen
in het werk kun je altijd bij haar aan-
kloppen.” Bij Harmsen Vakschilders is
Marga Meulenbrugge een graag ge-
ziene collega.

Harmsen Vakschilders zet jubilaris in het zonnetje

Marga Meulenbrugge 25 jaar
in dienst

Harmsen Vakschilders Kleur & In-
terieur aan de Zelhemseweg 21 in
Hengelo Gld. is een bedrijf met vijf-
tien medewerkers. Eén daarvan
vierde afgelopen week haar 25 jarig
jubileum: Marga Meulenbrugge.
Daar wilde het bedrijf even bij stil-
staan.

Marga Meulenbrugge vierde haar 25 jarig jubileum bij Harmsen Vakschilders.

Bij het nummer Atlantic Avenue ver-
zocht dirigent Jacob Jansen aan de
saxofoonsectie om na het spelen even
op te staan om het applaus van het pu-
bliek in ontvangst te nemen. ‘De saxo-
fonisten vervulden een glansrol tij-
dens deze zwoele zomerse klanken’,
zo prees de dirigent zijn mannen. Op
deze avond kwamen zowel jong als
oud flink aan hun trekken. Neem bij-
voorbeeld het nummer Dance Party
waarin een aantal kinderliedjes zoals

‘In Holland staat een huis’en ‘Kortjak-
je’ zijn verwerkt. Ook voor de jeugd:
The Kabouter Plop Songbook. ‘ Kom
maar naar voren, dans gezellig mee’,
zo riep Jacob Jansen de kleintjes in de
zaal op. En warempel, hoewel eerst
aarzelend, kwam een tweetal ‘dappe-
ren‘ naar voren om hun kunstjes te
vertonen!

In het tweede gedeelte van het optre-
den van het harmonieorkest werden

de liefhebbers van popmuziek op hun
wenken bediend. Een prachtig ge-
speelde medley van nummers van The
Beatles, een medley van de groep Deep
Purple, het publiek genoot met volle
teugen. In Everybody needs somebody,
werd een muzikale hommage aan The
Blues Brothers gebracht. Ook Robbie
Williams kwam met Let me entertain
you, aan bod. Verder was er deze
avond een optreden van het jeugdor-
kest onder leiding van Geert Jan Dij-
kerman. Vanwege ‘schoolkampen’
konden niet alle jeugdleden van de
partij zijn. Het nummer The Compu-
ter werd samen door het jeugdorkest
en harmonie uitgevoerd. De majoret-
tes C, onder leiding van Irma te Brake,
veroverden de harten van het publiek
met het enthousiaste Hippie Shake
van de meiden van K3. De majorettes
B voerden een dansje uit op de tonen
van High School Musical.

Tijdens Zomeravondconcert

Ook Sursum Corda bracht
eerbetoon aan Michael Jackson

‘Vanavond wordt Michael Jackson herdacht en is de gehele wereld aan de
beeldbuis gekluisterd. Ook Sursum Corda wil met het spelen van het
nummer ‘Beat it‘ een eerbetoon aan deze zanger brengen’, zo sprak diri-
gent Jacob Jansen vorige week dinsdagavond tijdens het Zomeravondcon-
cert. Het lag in de bedoeling dat het concert van Sursum Corda op het
grasveld voor de hervormde kerk zou worden gehouden. Gezien de plens-
buien op dinsdagmiddag durfde het bestuur het terecht niet aan om ‘bui-
ten‘ te gaan spelen en werd uitgeweken naar het dorpscentrum. De zaal
was deze avond redelijk gevuld. Het harmonieorkest opende het concert
met Symphonic Soul. Vlotte swingende muziek van Henry Mancini, die
zo’n 200 filmmuziekstukken heeft gecomponeerd.

Jeugdorkest.

Majorettes in actie.

JULI
15 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
23 Koffieochtend PCOB, hotel Bakker
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
29 Handwerkmiddag-Inlaswedstrijd

Welfare Rode Kruis in de Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten 26 juni t/m 31 aug.

Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

In plaats van luchtige zomerkleding
moesten de jacks en de regenkleding
uit de kast worden gehaald. Dat deer-
de de 60 deelnemers overigens niet.
Vrolijk peddelend en onderweg ‘lek-

ker kletsen’, reden zij elke avond een
etappe met een lengte van circa 25 ki-
lometer. Start en finish waren elke
avond bij het dorpscentrum in Vor-
den. Onderweg werd er een korte pau-
ze voor een hapje en een drankje inge-
last. De routes die waren uitgestippeld
voerden de fietsers onder meer rich-
ting Hengelo, Leesten, Vierakker, Lin-
de, Baak Ruurlo e.d.

Fietsvierdaagse Jong Gelre
Vorden/Warnsveld
De deelnemers aan de fietsvier-
daagse die afgelopen week door de
afdelingen Vorden en Warnsveld
van Jong Gelre werd georganiseerd,
troffen het dit keer niet.



De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Vanaf heden besteed weekblad Contact aandacht aan de
oude foto’s uit het archief van weekblad Contact en de
oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”. De foto’s
worden geplaatst met onderschriften, de lezers van
Contact kunnen hier schriftelijk de eventuele bij hun
bekende informatie nog aan toevoegen via drukkerij
Weevers, onder vermelding van Fotocollage Oud Vor-
den, p/a drukkerij Weevers, Postbus 22, 7250 AA Vorden
of op info@contact.nl

Enige jaren geleden heeft wijlen de heer H. Wullink een foto
tentoonstelling samengesteld  in de Bibliotheek te Vorden
met foto’s uit de archieven van drukkerij Weevers en Oud
Vorden. Mede naar aanleiding daarvan volgde er een gesprek
met de heer L.G. Weevers sr., ook lid van Oud Vorden, waarin
het plan werd geopperd om in weekblad Contact deze foto’s
ook te plaatsen. De heer Wullink heeft toen de beschikking
gekregen over het archief en de eerste aanzet hier toe gege-
ven. Helaas door het overlijden van de heer Wullink kwamen
de plannen stil te liggen en belandde het foto-archief van
drukkerij Weevers  zelfs op de zolder van het Dorpscentrum.

Echter tijdens een vergadering van de vereniging Oud Vor-
den kwam het plan weer ter tafel en werd er een commissie
in het leven geroepen. Ongeveer twee jaar lang zijn de dames
M. de Jonge en G. Rossel en de heren J. Buunk, W. Wahl,
L.G. Weevers sr. en H. Groot Bramel van de oudheidkundige
vereniging iedere dinsdagavond in de kantine van drukkerij
Weevers in de weer geweest de foto’s te uitzoeken, te rang-
schikken en van onderschriften te voorzien. Om de foto’s
ook digitaal te kunnen verwerken en op te slaan waardoor
het archiveren veel eenvoudiger is, zijn ze ingescand door
W. Jansen, J. Visser en H. van der Linden.

Onlangs dreigde er echter door ziekte van dhr. Weevers
wederom een kink in de kabel te komen doch in overleg met
de heer G.H. Vaags van Oud Vorden en L.G. Weevers sr. is het
nu zover dat het eerste nummer is verschenen. 

Fotograaf Henk Braakhekke uit Barchem heeft voor week-
blad Contact veel foto’s gemaakt en verleent zijn medewer-
king aan dit volgens hem goede plan. 

De oudheidkundige vereniging “Oud Vorden” en weekblad
Contact geven hiermee de inwoners van Vorden e.o. een
kijkje in het verleden van het dorp. 

Het is altijd leuk om nog eens terug te kijken van hoe was
het ook alweer ...

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 1 - 2009

1

2

3

BIJ DE FOTO’S:

1. Bakfietsenrace op de zomerkermis.

2. Zwembad “In de Dennen”, jaren ’60-’70. De
ontvangster van de bloemen is onbekend, maar ze
worden aangeboden door badmeester Westerik.
Verder v.l.n.r: badmeester van Aken, Jaap van
Langen, daarachter Joh. van Dijk en mevr. van
Langen.

3. Delden, buurtfeest bij Hummelink. V.l.n.r: Derk
Besselink, Gerrit Regelink, Henk Ruesink, Eric
Besselink, Tonny Bijenhof, Marcel Vruggink, schutter
Eef Steenman.

WeeversdrukkerijOudheidkundige verenniging “Oud Vorden”



BIJ DE FOTO’S:

1. 10.000ste Tafeltje Dekje voor de fam. Nijenhuis, links mevr. Klein Geltink.

2. Hoek het Hoge - B.van Hackfortweg, v.l.n.r: de heren v. Ark, Tjoonk, v.d.Wall Bake, Bogchelman.

3. Vorden, Mosselse enk, rogge maaien t.b.v. het Oldtimer festival op de Kranenburg.

4. “Sursum Corda” op mars door het dorp.

5. Schaatster Leo Visser tussen zijn supporters.

4
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De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 2 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige verenniging “Oud Vorden”
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De twee heren te weten Joep Haver-
kamp en Rob Bouwmeister hadden
het weer goed voor elkaar en werden
dan ook direct na afloop door voorzit-
ter Wim Regelink bedankt voor het or-
ganiseren. Ook zette hij de twee jeugd
trainers in het zonnetje voor de al ja-
ren lange begeleiding van de jeugd.
Henk Olthof en Nel Nijenhuis kregen
hier een welverdiende cadeaubon
voor.

UITSLAGEN:

HEREN A ENKEL 
1. Robert Kornegoor 

2. Bennie Peters 
3. Joep Haverkamp 
4. Rob Bouwmeister 

HEREN DUBBEL A 
1. Bennie Peters - Jan Willem Krijt 
2. Robbie Bouwmeister - Jan Roording 
3. Daniel Stapelbroek - Bastiaan Pik-
kert 

HEREN ENKEL B 
1. Jos Nijenhuis 
2. Gerrit Loman 
3. Mark Snijders 
4. Wim Regelink. 

HEREN DUBBEL B 
1. Wim Regelink - Henk Hissink
2. Jasper de Ronde - Robert klein Leb-
bink 
3. Frits Sipman - Bennie Nijenhuis 
4. Jan Rensink - Mark Snijder 

MIX  
1. Bea Arends - Bennie Peters 
2. Nel Nijenhuis - Joep Haverkamp 
3. Manon Peters - Bastiaan Pikkert
4. Ria Hissink - Jan Willem Krijt 

DAMES ENKEL
1. Nel Nijenhuis 
2. Maaike Megers
3. Esther Rouwenhorst
4. Ria Hissink

DAMES DUBBEL
1. Nel - Suzanne Nijenhuis
2. Manon Peters - Esther Rouwenhorst
3. Ria Hissink - Annet Heuvelink

Clubkampioenschappen tennis Sociï

De kampioenen zijn bekend na twee weken achtereen tennissen. De eer-
ste week onder prachtige weersomstandigheden de tweede met veel regen
maar gelukkig was de afsluitende finale dag weer goed. Men kon zich in-
schrijven voor een A of B poule en dit kwam de wedstrijden ten goede. Me-
nig potje werd beslist in een drie setter, tot vaak laat werd er getennist
waardoor soms de laatste bal over twaalven geslagen werd.

Donderdag 16 juli zal na de braderie
de band 'Bandera Latina' optreden in
eetcafé 'De Slof'. Bandera Latina
brengt een unieke mix van Mediterra-
ne en Zuid-Amerikaanse wereldmu-
ziek. Met als basis de flamenco-gitaar
en de Rumba Flamenca stijl, bekend
van the Gipsy Kings, is de muziek van
Bandera Latina kleurrijk en gepassio-
neerd, spetterend en virtuoos. Zinde-
rende Spaanse passie, Italiaanse ro-
mantiek. Van Bossa nova tot zigeuner-
jazz, van Son tot Bolero...en natuurlijk
heel veel Rumba Flamenca! De kern
van Bandera Latina, bestaande uit Sal-
vatore Giuseppe Sichi, Gigi Baldeo
(basgitaar), Nezam Musavi (ritme-gi-
taar), Vincent MacDonald (zang en gi-
taar) en Kenneth Stone (bongo's, djem-
bé en klein percussie), is al vanaf het
ontstaan van de band samen. Iets dat
doorklinkt in hun buitengewoon in-
tultieve samenspel.

Vrijdag 17 juli zal de uit Ammerstol,
een klein dorp in de Krimpenerwaard
aan de rivier de Lek, de band 'The Gu-
ests' optreden. Het repertoire van The
Guests bevat songs van vele door de
Guests bewonderde Blues-grootheden;
waaronder the Red Devils, JJ Cale, ZZ-
top, BB-King, Canned Heat, Roy Bucha-
nan, Sonny Boy Williamson, Buddy
Guy, John Mayall, Muddy Waters en ve-
le anderen. The Guests zijn geen typi-

sche cover-band, alle songs zijn door
de unieke inbreng van de muzikanten
in the Guests. Sinds kort hebben twee
van de vijf Guests een hobby gevonden
in het schrijven van tekst en muziek
voor blues songs. Inmiddels zijn er al
een stuk of zes eigen songs aan het re-
pertoire toegevoegd en de bron lijkt
nog niet opgedroogd. De samenstel-
ling van de band is als volgt: Sander
Brooshooft (drums), Casper Landman
(zang), Garmt Dijksterhuis (gitaar),
Grabel van der Burg (bas), Jaap Gunst
(mondharmonica).

Zaterdag 18 juli geen songfestival met
'Kas Bendjen', maar een optreden van
Bas de Jong en zijn 'Sugar Mama'. Su-
gar Mama is inmiddels bekend in Ier-
land, Engeland, Duitsland en speel-
den in de jaren '80 voor het eerst in de
achterhoek in café 'Schiller' - Aalten.
Ze speelden op veel festivals en zijn be-
kend op radio en televisie. Ook speel-
den ze o.a. in het voorprogramma van
Rory Gallagher en Dr. Feelgood. In
1997 brachten ze hun eerste CD
"Don't fade away" uit. Ze spelen hun ei-
gen stijl van Blues en Boogie. Daar-
naast maken ze gevoelige muziek, o.a.
van wijlen Johnny Cash. Het trio be-
staat uit bas, gitaar en drums. Sugar
Mama staat garant voor een avondje
onvervalste blues rock waarbij eetcafé
De Slof 'op z'n grondvesten zal trillen'.
Kortom een goed alternatief voor het
songfestival.

Voor de aanvangstijden zie de advertentie
op de voorpagina.

Zomerfeesten Vorden in
eetcafé "De Slof"
Tijdens de Zomerfeesten treden er
verschillende bands op in het eet-
café "De Slof", Dorpsstraat 34 in
Vorden.

En zie wat gebeurde, Hans werd met-
een op het eerste gezicht stapel ver-
liefd op Elsie. Dit tot groot ongenoe-
gen van Laura Steensma- v.d. Bergh,
(gespeeld door Margriet Steenbreker-
Brummelman) de moeder van Hans.
Deze Laura was eigenaresse van
Steensma’ s Verenigde Versbedrijven.
Ook de vader van Elsie was niet be-

paald ‘amused’ over de liefdesbetui-
gingen tussen zijn Elsie en haar Hans.
Om deze ontluikende liefde te voorko-
men, moesten zich vervolgens een
boel mensen in allerlei bochten wrin-
gen. En hoe gaat het ook in het echt in
menig ‘mensenleven’, ook in dit blij-
spel een ‘ieder voor zich’ situatie. De
personages die ‘voorbij kwamen’ wa-
ren ondermeer de projectontwikke-
laar Jonathan van der Molen (gespeeld
door George Baars), politieagente
Wanda Wagenaar (gespeeld door Ali
Groot Nuelend- Stegeman). 

Ook verscheen nog een zekere Betsy
Molenaar (Mirjam Denekamp- Harm-
sen) ten tonele. Zij was werkneemster
bij Steensma’ s Versbedrijven. En hoe
gaat het in een blijspel, het eindigt
vrijwel altijd in een happy- end. Zo ook
in Delden en wat nog belangrijker
was, het publiek ging ‘later op de
avond’ met een goed gevoel huis-
waarts. De grime was in handen van
Ina Wesselink. De toneelbouwgroep
stond onder leiding van Doetse Hui-
zinga. Souffleur: Gerrit Rossel. Dank-
zij de sponsoring van ‘Huusken Groen-
te en Fruit ‘ zag de toneelaankleding
er fantastisch uit. Tijdens de verloting
werden onderdelen van het decor
(groente en fruit) aan de verschillende
prijswinnaars uitgedeeld.

Geslaagde toneelavond
buurtvereniging Delden

De buurtvereniging Delden heeft
de jaarlijkse feesten afgelopen vrij-
dagavond afgesloten met een to-
neelavond, die werd gehouden in
de hal van de familie Scheffer aan
de Nieuwenhuisweg in het buurt-
schap. ‘Met in totaal 160 bezoekers
kunnen we spreken over een ge-
slaagde toneelavond’, aldus be-
stuurslid Maryke Korhorn na af-
loop. Het toneelstuk ‘Bospeen en
blinde vinken’ onder regie van
Hanneke Kok- Wentink werd met
veel inzet gespeeld. En wat erg
grappig was, er was er veel interac-
tie met de zaal. Het verhaal speelde
zich af in een groentespeciaalzaak
van groentespecialist Simon Ak-
kerman (gespeeld door Arjan Vrug-
gink). Elsie, de dochter van Simon
(gespeeld door Anita Eskes- Mul-
der) werd op gegeven moment, op
weg naar de veiling, aangereden
door een zekere Hans (Tom Roer-
dink)

Vanessa de Lepper is 30 jaar woon-
achtig in Doetinchem staat te po-
pelen om het podium op te mo-
gen! Van beroep is ze accountma-

nager van Graafschap tv. Heeft
men niet voldoende aan Vanessa
dan is er onze Judith Christant
eveneens uit Doetinchem, zij is 34
jaar en vastbesloten om haar beste
beentje voor te zetten op 't podi-
um! In het dagelijks leven is ze
commercial assistent bij voetbal-
vereniging De Graafschap. Even
voor de heren skeeleraars: deze da-
mes zijn niet om mee naar huis te
nemen!

Tijdens skeelermarathon
rondemiss: keuze uit 2
Dit jaar is het een feest voor de
podiumrijders van de Holland
Inline Cup skeeleren in Vorden.
Niet 1 maar 2 rondemissen
staan op ze te wachten om ze te
feliciteren met hun podium-
plek!

H.S.V. DE SNOEKBAARS
Op zondag 12 juli werd de 5de onder-
linge wedstrijd gevist voor de senio-
ren. Er werd gevist in de oude IJssel te

Keppel. Vanaf s´morgens tot einde van
de wedstrijd regende het. De vissen
hadden hier ook last van en verschuil-
den zich. Met 10 personen is er totaal
2640gr vis gevangen.

Uitslag is als volgt:

1. Rob Golstein  2160gr
2. Ab Vruggink 120gr /  Edwin Bartels
120gr
3. Jan Eggink    80gr
4. Jan groot Jebbink 60gr / Rudy Eykel-
kamp  60gr
5. Wim Bulten 40gr

V i s s e n

Zo wordt  er op zondag 30 augustus
vanuit Zutphen een fietstocht georga-
niseerd die ook voor een groot gedeel-
te over de route van de tweede etappe
loopt. In de doorkomst dorpen, onder
andere Hummelo en Vorden worden
deze zondag vele Spaanse activiteiten
georganiseerd.
Op maandag, de etappedag, wordt er
door diverse scholen o.a. Baak, Hum-
melo en Toldijk bij de doorkomst vol-
op gevlagd met door de kinderen zelf-
gemaakte vlaggetjes. Ook worden de
dorpen versierd met Spaanse vlaggen.

Bij de VVV's in de gemeente Bronck-
horst liggen fietsroute's die via de
knooppuntenroute zijn uitgezet over
de etapperoute. Via weekblad Contact
wordt men de komende tijd op de
hoogte gehouden van de activiteiten
rondom de Vuelta. Voor aanmelding
van berichten etc. info@contact.nl.

De Vuelta in Bronckhorst

Maandag 31 augustus vindt in Zut-
phen de start plaats van de 2de
etappe van de ronde van Spanje, de
Vuelta. Deze etappe doet op die dag
ook een groot gedeelte van de ge-
meente Bronckhorst aan. Diverse
doorkomst dorpen haken hierop
in en hebben voor dit weekend al
activiteiten op stapel staan.
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Samen met Ribé
naar een passende baan
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!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

Nu ook 
voor alle 

Spuitwerkzaamheden

Vraag vrijblijvend een offerte

voor uw pand aan, wij hanteren

aantrekkelijke prijzen!

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

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

DDDEEE    OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG   
III SSS    BBBEEEGGGOOONNNNNNEEENNN

Gehele zomercollectie
vanaf 25% korting

Bjornson - Kjelvik - Life Line -
Bram's Paris

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.

Bel voor informatie (0575) 46 40 00 of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Gedoogbeschikking Waterstromen 
Steenderen B.V. Olburgen
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend, dat 

zij op 8 juli 2009 hebben besloten een 

gedoogbeschikking te verlenen aan Waterstromen 

Steenderen B.V.Tevens is een gedoogbeschikking 

verleend door het Waterschap Rijn en IJssel.

Het betreft een gedoogbeschikking voor het continueren

van de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Oldenburgseweg 

42 te Olburgen. De gedoog beschikking wordt verleend 

vooruitlopend op een nieuwe vergunning.

Waterstromen Steenderen B.V. heeft inmiddels een 

definitieve vergunningaanvraag ingediend voor een 

gecombineerde vergunning in het kader van de Wet 

milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (Wvo).

Aan de gedoogbeschikking zijn voorwaarden verbonden.

De gedoogbeschikking is in werking getreden op 14 juli 

2009 en geldt voor een termijn van zes maanden dan wel,

indien de nieuwe vergunning binnen deze termijn in 

werking treedt, op het moment dat de nieuwe 

vergunning in werking treedt.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de gedoogbeschikking Wm 

kunt u contact opnemen met mr.T.W.M. Bot, tel. 026 359 

99 30 of de heer J. Rosbender, tel. (026) 359 8780 van de 

afdeling Handhaving van de provincie Gelderland en over 

de gedoog beschikking Wvo met de heer W.Tillemans,

tel. (0314) 36 93 69 van het Waterschap Rijn en IJssel.

Ook kan een afschrift van de gedoog beschikking 

opgevraagd worden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen tot en met 24 augustus 2009 

tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift 

dient te worden gericht aan Gedeputeerde Staten,

secretariaat Commissie bezwaar- en beroepschriften,

t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 

GX Arnhem. Op envelop en brief duidelijk 

“bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend,

kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019,

2500 EA ‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een 

voorlopige voorziening te treffen.Voor het behandelen 

van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 

griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van 

betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen 

bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 8 juli 2009

nr. 2009-007062/MPM17117

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
U wilt een nieuwe woning, maar u heeft 

geen bouwgrond? Informeer dan eens bij ons.

Wij ontwikkelen doorlopend nieuwe projecten 

voor woningen of utiliteitsbouw. 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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden
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Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl
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Vanaf 14.00 uur zullen op de Schup-
stoel, in hartje Zutphen, tweehonderd
spinning fietsen zes uur lang het to-
neel vormen van een fantastisch open-
luchtspektakel. Instructeurs van ver-
schillende sportscholen leiden de fiet-
sers per uur over een verschillende
etappe van de Vuelta. Uiteraard begint
de marathon gelijktijdig met de pro-
loog in Assen en via diverse vlakke- en
bergetappes zal om 20.00 uur bij wijze
van spreken worden gefinisht in Ma-
drid. 

Het is voor individuele deelnemers of
groepen mogelijk om een fiets voor
één of meerdere uren te huren. Voor
één uur betaalt men slechts € 10,=.
Voor zes uren fietsen geldt een kor-
ting en betaalt men slechts € 50,=.

Voor de deelnemers is drinken, fruit
en kleedruimte aanwezig. De op-
brengst van de spinning marathon
komt volledig ten goede aan de stich-
ting Roparun. Deze stichting houdt
zich bezig met het inzamelen van gel-
den voor de palliatieve zorg aan termi-
nale kankerpatiënten.

Naast de spinning marathon zullen er
ook nog andere activiteiten zijn. Zo
zijn er diverse kinderspelen en is er
een veiling met diverse gesigneerde
spullen van sporters en andere beken-
de wereldburgers. Het nabijgelegen ca-
fé De Dwaasheid is in deze weken ook
volledig omgebouwd tot wielercafé
met o.a. fietsen van oud-wielrenners
aan het plafond. 

Na afloop van de spinning marathon
gaat het feest in de stad door met een
muzikaal optreden van diverse arties-
ten, waaronder Imca Marina en Jody
Bernal. Mocht het weer onverwacht
slechter worden dan gehoopt, dan
wijkt het spinning spektakel uit naar
de bekende Hanzehal. Voor meer in-
formatie en aanmelding kunt u te-
recht op www.Achterhoekrunners.nl.

Vuelta Spinning marathon

Op 29 augustus a.s. zal in de bin-
nenstad van Zutphen een grote
spinning marathon worden ge-
houden. In het kader van de feest-
week van deVuelta, de Spaanse wie-
lerronde die Nederland en ook de
Achterhoekse Hanzestad aandoet,
worden de inwoners van Zutphen
en omstreken in staat gesteld dit
geweldige feest mee te maken.

Bij het betreden van het evenementen-
terrein was al snel duidelijk: er is ge-
noeg te doen. Op een apart stuk grond
stonden graafmachines, een tractor
en een shovel klaar, waar belangstel-
lenden even in konden gaan zitten,
maar ook bedienen, uiteraard onder
toezicht van een instructeur. Er ston-
den oude tractoren en oude auto’s om
te bekijken en een enorme mobiele
houtkloofmachine. In de grote tent

was het eveneens goed toeven, met
een hapje en drankje erbij, een markt
met oud Hollandse ambachten, Ach-
terhoekse wijn en Bronckhorster Bier.
Het smartlappenkoor Spontaan gaf
zondagmiddag een optreden weg in
de tent. De kinderen vermaakten zich
op het (overdekte) springkussen.

Maar liefst 91 combinaties van han-
dler met hond uit 11 landen namen

deel aan de twee wedstrijddagen. In
Toldijk wordt op twee velden tegelijk
gestreden. Zo kunnen alle deelnemen-
de honden twee parcoursen per dag
afleggen, wat resulteert dat er ruim
400 runs gelopen kunnen worden. 
Bij de wedstrijden schapen drijven leg-
gen de Border Collies voor hun baas
(handler) met behulp van fluitsigna-
len een zogenaamd Engels Parcours
af. De honden moeten de schapen op
de meest gecontroleerde wijze het par-
cours (in rechte lijnen) laten afleggen. 
De verrichtingen werden dit jaar be-
oordeeld door twee ervaren juryleden:
Richard Seymour Turner en Huw Jo-
nes Frances, beiden uit Wales.

Schapendrijven in Toldijk

Een zonnige zaterdag 11 en regenachtige zondag 12 juli jl. werd de 10de
editie van de Internationale wedstrijden schapen drijven met Border Col-
lies, Dutch Open Sheepdog Trials 2009 gehouden op het Evenemententer-
rein Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. Beide dagen konden vele bezoe-
kers worden verwelkomd.

Een volle camping, volle tribune en veel schapen tijdens de Internationale wedstrijden schapen drijven met Border Collies.

Stelt u zich eens voor al die bloeiende
zonnebloemen op een perceel van on-
geveer 3.000 m2 met daar doorheen
een gangenstelsel met instinkers. Er
zijn 2 routes te lopen respectievelijk
de kleine route en de grote route. De
klein route is kort van lengte met een

lage moeilijkheidsgraad bedoeld voor
kinderen van ongeveer 3 tot 7 jaar. De
grote route is langer en er zitten meer
instinkers in en is bedoeld voor kinde-
ren van ongeveer 6 tot 14 jaar. 

Het zonnebloemdoolhof is vanaf he-
den geopend en is te bezoeken op het
terrein van kinderboerderij Feltsigt
aan de Bekveldseweg 5 in Bekveld.
(gem. Bronckhorst). Voor meer info
kijk op www.feltsigt.nl of bel naar
0575-462828. 

Kom allen kijken en genieten want de
zonnebloemen beginnen nu te bloei-
en.

Nieuw in de Achterhoek,
zonnebloemdoolhof
Het fenomeen doolhof is al vele ja-
ren bekend in het land. Vele soor-
ten en maten zijn er door de tijd
heen ontworpen, naast de vaste
doolhoven is het malsdoolhof zeer
bekend en ook enorm geliefd op
het platteland, echter een zonne-
bloemdoolhof is een unieke vari-
ant in zijn soort.

In de eerste race van de supersport
werd direct na de start al om elke cen-
timeter gestreden. Het ging in eerste
instantie tussen Roy Ten Napel, Leon
Bovee, Swen Ahnendorp, Kervin Bos
en Kevin van Leuven. Halverwege de
koers schoven Bovee en Bos onderuit
en ging het tussen Ten Napel en Ah-
nendorp. Het was echter Ahnendorp
die als eerste over de streep kwam met
meteen daarachter Ten Napel, derde
werd Nigel Walraven. De tweede race
in de supersport werd gewonnen door
Ten Napel. Tweede werd Bovee voor
derde man Nigel Walraven. Swen Ah-
nendorp kon het tempo niet helemaal
volgen en werd vierde. MRTT-Hugen
rijder Fabian Heusinkveld werd twee
keer tiende en pakte daarmee waarde-
volle punten voor het kampioenschap.
Performance Racing Achterhoek rij-
der Frank Bakker haalde alleen in de
eerste race de finish en werd 19e. Joey
Den Besten reed zich naar een 21e en
22e plaats in beide races. Joey reed in
de wedstrijd 2 seconden sneller als in
de trainingen en het jeugdige talent
was daarmee zeer tevreden. Kevin van

Leuven behaalde op een door Torleif
Hartelman getunde Yamaha een
mooie 4e en 7e plaats. Marcel van
Nieuwenhuizen pakte in Oschersle-
ben een 5e en 4e plaats op een even-
eens getunde machine van Hartelman
. 

De Austalische coureur Gareth Jones
pakte een dubbel overwinning in de
klasse superbikes. Raymond Schouten
werd twee keer tweede en terug van
weggeweest HAMOVE rijder Bob Wi-
thag kon zijn geluk niet op met twee
derde plaatsen. Bas Winkel kende
minder geluk:in de eerste race pakte
hij nog een 10e plek maar viel in de
tweede race uit met een kapotte scha-
kelstang. Winkel was enorm teleurge-
steld omdat een vijfde plaats er moge-
lijk in had gezeten. De eerste race van
de zijspannen werd een prooi voor het
duo Colin Nicolson/Jarno van Lith. Dit
tweetal was duidelijk een maatje te
groot voor de rest van het veld. Jan Be-
vers won met gelegenheids bakkenist
Enrico Wirth verrassend de tweede
wedstrijd.

ONK wegraces Oschersleben Duitsland
Het ONK wegracegebeuren speelde zich in het weekend van 4 en 5 juli af
buiten onze landsgrenzen. Na een onderbreking van een jaar mochten de
regionale teams en rijders weer een uitstapje maken naar de prachtige
Motorsport Arena van Oschersleben nabij Magdenburg. Het ONK pro-
gramma bestond uit de klassen supersport, superbikes en zijspannen. El-
ke klasse reed twee wedstrijden meetellend voor het ONK. In de trainin-
gen bleken de krachtsverhoudingen heel dicht bij elkaar te liggen en was
het tot het einde van de trainingen spannend wie de pole position zou
pakken. In de supersport was Swen Ahnendorp met een vierde plaats de
snelste regionale rijder. Teamgenoot en, evenals Ahnendorp, HAMOVE lid
Bob Withag reed zich naar een verdienstelijke derde startplaats in de ca-
tegorie superbikes.

Fabian Heusinkveld. foto: Henk Teerink

Voor het allerlaatste plaatselijke nieuws: www.contact.nl
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Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Alle vrijwilligers en sponsoren, wederom
hartelijk dank voor de geslaagde
Berenddag 2009 die in samenwerking
met Natuurmonumenten is gehouden.

Naast de vrijwiligers werd deze dag mede mogelijk gemaakt door:

Rabobank Graafschap Noord Marktlink Deventer

Bruna Vorden Jack Klijn Doetinchem

Wok Maxis Warnsveld Autobedrijf Groot Jebbink

Vos Industriële Lakverwerking SNS Bank

Vordens Cultuurfonds Pensioenperspectief Harmsen

Roofing Service Nederland b.v. Fashion Corner

Bistro de Rotonde Café-Restaurant De Herberg

Europlanit Visser Mode

Super de Boer Grotenhuys Plaza Vorden

Profile Bleumink Hotel Bakker

Bakkerij van Asselt Fixet Barendsen

De Vordense Tuin Weulen Kranenbarg

Etos Barendsen Bloemendaal & Wiegerinck

IJssalon Kerkepad Bakkerij Joop

Jansen Metaal Dhr. L.M. Pisters

Autobedrijf Klein Brinke Keurslagerij Vlogman

VVV Bronckhorst

Het bestuur van de Stichting Berend van Hackfort.

SUPER DE BOER GROTENHUIJS
Dorpsstraat 18 • Vorden • Telefoon (0575) 55 27 13

In verband met de 
SKEELER MARATHON VORDEN, 
die wij een warm hart toe dragen,
hebben wij in de kermisweek
aangepaste openingstijden.

Donderdag 16 juli
geopend van 8.30 t/m 22.00 uur

Vrijdag 17 juli
geopend van 8.30 t/m 18.00 uur

Super de Boer Yvonne en Wilbert Grotenhuijs 
wenst iedereen

een fijne skeelermarathon
en fijne kermisdagen toe.

www.ggnet.nl

GGNet helpt en ondersteunt mensen met psychische, psychosociale en psychiatrische 
problemen in de regio Oost-Gelderland, Zutphen en Apeldoorn. Veel van onze 

behandelvoorzieningen worden gehuisvest in nieuwe behandel- en therapiegebouwen 
in de belangrijkste steden in onze regio. Zo staan wij met onze geestelijke gezond-

heidszorg midden in de samenleving en komt de zorg voor iedere burger binnen 
handbereik.

Binnen de Stafdienst Services zoeken wij op een zo kort mogelijke termijn een 

Vakspecialist Logistiek 
(logistiek planner) m/v

24-28 uur per week. 

Wij bieden inschaling in FWG-schaal 45 maximaal  2847,- bruto per maand bij 
een volledig dienstverband. 

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie en een volledige beschrijving van de functie, zie onze website: 
www.ggnet.nl. Uw sollicitatie kunt u tot 30 juli a.s. zenden aan: GGNet, afdeling HRM, 
t.a.v. mevrouw Joke Fontein, Postbus 2003, 7230 GC Warnsveld. Mailen mag ook: 

j.fontein@ggnet.nl

KAMPIOENTJES

NU  3 VOOR 

1.00

MAISBROOD

NU VOOR 

1.75

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 14 t/m zaterdag 18 juli.

PASOA VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Vol smaak
Salustina’s hand- en pers- 
sinaasappelen  zacht en vol sap 10 st. 1,99
Hollandse frambozen doosje 0,99

Weekaanbiedingen
Wilde perziken ouderwets lekker 500 gr. 1,99
Hollandse bospeen heerlijk gezond per bos 0,89

Uit eigen keuken:
Goed gevulde macaroni + 
bakje rauwkost naar keuze per persoon6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 29 van
13 juli t/m 19 juli 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

PC WEKEN GEWOON BIJ ALBERT HEIJN

Als het op besparen aankomt 
kunt u altijd op ons rekenen

www.gall.nl

AH
Galliameloen
Los

Per stuk

Edet keuken-
papier design

Pak

LAATSTEWEEK!!!

DEZE WEEK DUBBELE ZEGELS

OP=OP

Alle Danone
Danio

2 bekers
à 450 gram
naar keuze

AH Handijs
Diverse varianten

Bijv. Chantilly
2 dozen à 8 stuks

Grolsch Pilsener
24 flesjes à 33 cl of
16 beugelflessen
à 45 cl

* exclusief statiegeld

Alle Amstel Pils

Bijv. krat 24 flesjes
à 0,3 liter
2 kratten

AH Rundergehakt
Diverse varianten

Bijv. voordeelpak
Altijd Laag 3.99



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 29, 14 juli 2009

Het college stemde in met de be-
leidsnota kunst en cultuur: 'Samen
(werken) in cultuur'. De gemeente
formuleert hierin haar visie en stelt
vast wat zij de komende jaren op het
gebied van cultuur wil bereiken. De
beleidsnota is in samenwerking met
veel partijen opgesteld. 

Doelgroepen
Jeugd/jongeren, ouderen en finan-
cieel minder daadkrachtige burgers
zijn doelgroepen die extra aandacht
krijgen. De gemeente wil het ge-
bruik van bestaande minimaregelin-
gen door deze laatste doelgroep sti-
muleren. Ook moet er meer aan-
dacht komen voor activiteiten als
film en schrijven en voor digitaal
cultureel erfgoed. De informatie-
voorziening over kunst en cultuur,
en specifiek ook de culturele activi-
teiten wordt verder verbeterd. De
kosten voor deze plannen bedragen
€ 50.000-.  

Subsidieregelingen 
Veel amateurkunstverenigingen ont-
vangen op dit moment een waarde-
ringssubsidie. Met deze subsidies
vinden veel activiteiten plaats, alleen
dragen deze niet altijd bij aan de
maatschappelijke doelen van de ge-
meente, zoals het benaderen van

specifieke doelgroepen, sociale sa-
menhang en culturele diversiteit.
Eén van de speerpunten van de be-
leidsnota is het inzichtelijk maken
van de kosten en baten van de ver-
enigingen om te bekijken of de sub-
sidieverordening aangepast moet
worden. 

Kunst en cultuur in de openbare
ruimte
Om kunst en cultuur in de openbare
ruimte te versterken wil de gemeen-
te ten slotte historische waarden in
de openbare ruimte nog beter pre-
senteren. Cultuurhistorie kan bij-
voorbeeld via het ontwerp van het
gebouw en de openbare ruimte
zichtbaar gemaakt worden, maar
ook door archeologische vondsten
binnen de gemeente tentoon te stel-
len. In nieuwe bestemmingsplannen
wil de gemeente kunst en cultuur tij-
dig bespreken. 

Inspraakreacties
Inwoners en belanghebbenden
kunnen  van 15 juli tot en met
18 september 2009 hun reactie
op de beleidsnota kunst en cultuur
naar voren brengen bij het college
van b en w van Bronckhorst,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Kunst en cultuurnota: Samen(werken) in cultuur

Op 1 juli 2009 ging een aantal lan-
delijke tijdelijke regelingen van
start die energiebesparende maat-
regelen in woningen en andere
gebouwen stimuleren. Doordat ver-
schillende subsidies met elkaar te
combineren zijn, wordt het aantrek-
kelijk om juist nu te investeren in
energiebesparende maatregelen.
Door het 'stapelen' van subsidies,
renteverlagingen en andere kortin-
gen kan een aanzienlijk financieel
voordeel ontstaan. Hieronder volgt
een overzicht.

Subsidieregeling maatwerkadvies 
Een maatwerkadvies geeft aan wel-
ke energiebesparende maatregelen
mogelijk zijn in uw woning, wat deze
kosten en welke besparing daarmee
mogelijk is. De subsidie is bedoeld
voor eigenaar-bewoners. De aan-
vrager van het advies ontvangt een-
malig maximaal € 200. Aanvragen
van deze subsidie is mogelijk via
www.senternovem.nl/maatwerkad-
vies. Daar is ook meer informatie te
vinden over de regeling.

BTW verlaging
De BTW voor vloer-, dak- en geveli-
solatie van woningen wordt ver-
laagd van 19% naar 6%. Het gaat
daarbij om het BTW tarief voor ar-
beid en (in beperkte mate) voor ma-
terialen. De verlaging geldt niet voor
overige 'gewone' verbouwingen en
ook niet voor het aanbrengen van
isolatieglas. Voor isolatieglas wordt
ondertussen wel gewerkt aan een
subsidieregeling (zie verder). De
BTW verlaging maakt deel uit van
een fiscaal maatregelenpakket.
Meer informatie hierover is te vin-
den op www.minfin.nl.

Energiebesparingkrediet (groen
lenen)
Het rijk staat garant voor leningen
(consumptieve kredieten) ten behoe-
ve van energiebesparende maatre-
gelen in woningen. Zo kan de rente
omlaag, waardoor het 'goedkoper'
wordt om te lenen. De regeling geldt
voor eigenaar-bewoners. Het ener-
giebesparingkrediet mag gecombi-
neerd worden met andere bestaande
regelingen, zoals bijvoorbeeld de

BTW verlaging op isolatiemateriaal
en -werkzaamheden. Wanneer
maatregelen ook onderdeel zijn van
de regeling groenprojecten (zoals
zonnepanelen en zonneboilers), kan
de rente nog verder omlaag.

Subsidieregeling isolatieglas in
de maak
De subsidieregeling voor isolatie-
glas geldt voor eigenaar-bewoners
van woningen die vóór 1995 zijn ge-
bouwd en die na 1 juli 2009 worden
voorzien van isolatieglas type HR++
13 mm en hoger. Maximaal 20 pro-
cent van de kosten wordt vergoed.
Het isolatieglas moet uiterlijk 31
december 2010 geplaatst zijn. De
subsidie kan pas per 1 oktober a.s.
aangevraagd worden omdat de re-
geling nog in de maak is. U kunt al-
vast de aanschafbon van het isola-
tieglas goed bewaren. Meer infor-
matie volgt zodra de details van de
regeling bekend zijn.

Vragen?
Meer informatie vindt u op de web-
site www.vrom.nl.

Maatregelen voor energiebesparing gebouwen

Op 22 juni jl. ontving de gemeente
de dubbele AA status voor haar
vooruitstrevende klimaatbeleid.
Om deze status te bereiken nam de
gemeente deel aan het 10-Punten-
plan van het Klimaatverbond Ne-
derland, de HIERcampagne en de
provinciale Milieufederaties.

10-Puntenplan
Dit 10-Puntenplan bestaat uit de
thema's bestaande bouw, nieuw-
bouw, utiliteitsbouw, klimaatneu-
trale gemeentelijke organisatie,
duurzame energie, mobiliteit,
openbare straatverlichting, voor-
lichting aan burgers, deelname aan
het Klimaatstraatfeest en lid wor-
den van het Klimaatverbond.
In dit plan staan concrete, bewezen
maatregelen waarmee de gemeen-
te een verantwoord en duurzaam
klimaatbeleid wil bereiken en
dit is beloond met het certificaat
AA status.

Bronckhorst

scoort als klimaat-

gemeente

Op 1 juni 2009 startte de subsidie-
regeling 'De Achterhoek Bespaart
2009'. De gemeente geeft particulie-
re woningbezitters maximaal
€ 500,- subsidie als ze energiebe-
sparende maatregelen uitvoeren aan
hun woning. Het gaat dan om het
aanbrengen van HR++ glas, spouw-
muur-, dak- of vloerisolatie. Ook
zonnecellen en zonneboilers komen
voor subsidie in aanmerking.

Maximaal aantal aanvragen binnen
De regeling is een groot succes, zo
groot dat nu na vier weken het sub-
sidieplafond bereikt is. Dit betekent
dat u op dit moment geen aanvragen
meer in kunt dienen. Er kwamen
meer dan 100 aanvragen binnen,
waarvan de meeste zijn goedge-
keurd of in behandeling. 

Op zoek naar aanvullende finan-
ciering
De gemeente is samen met de ande-
re Achterhoekse gemeenten in over-
leg met de provincie op zoek naar
aanvullende financiering, om nog
meer burgers te stimuleren energie-
besparende maatregelen te treffen
aan hun huis. Indien er extra finan-
ciering komt, maken wij dit bekend
via deze gemeentepagina’s. Voor
meer informatie kunt u contact op-
nemen met onze afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving, tel.
(0575) 75 02 50.

De rijksoverheid subsidieert ook
mensen die hun huis verbeteren.
Voor informatie hierover kunt u kij-
ken op www.meermetminder.nl.

Subsidieregeling 'De Achterhoek Bespaart 2009' groot succes



Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, kermis met vogelschieten, volksspelen, optocht en kermisattracties, 2 september

van 20.00 tot 00.30 uur, 3 september van 08.30 tot 00.30 uur en 4 september 2009 van 09.30 tot
01.30 uur, schutterij Eendracht van Bronkhorst

• Drempt, Zomerweg, muziekfeesten i.v.m. kermis, tijdelijke gebruiksvergunning, 20 en 21 sep-
tember van 10.00 tot 00.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 en 21 september
2009 van 10.00 tot 24.00 uur, Allez4Kids

• Halle, De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 12, 13, 19 en 20 september van 09.00 tot 18.00
uur en inschrijfavond op 18 september van 19.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 12, 13, 19 en 20 september van 09.30 t/m 19.00 uur en 18 september van 18.00 tot
01.30 uur, afsluiten Wolfersveenweg, tussen Kuiperstraat en Bielemansdijk, 12, 13, 19 en 20
september, ontheffing groepskamperen voor 100 personen, 12, 13 en 18 t/m 20 september
2009, Halmac

• Hengelo (Gld), braderie tijdens koopzondag, 23 augustus van 11.00 tot 18.00 uur, diverse ver-
keersmaatregelen in het centrum, 23 augustus 2009 van 06.00 tot 21.00 uur, Hengelose onder-
nemers vereniging

• Hengelo (Gld), Varsselseweg, meerdaagse toertocht voor oude motoren en feestavonden met li-
ve muziek, 28 augustus van 19.00 tot 00.00 uur, 29 augustus van 08.00 tot 00.00 uur en 30 augus-
tus van 08.00 tot 21.00 uur, afsluiten Veldermansweg, 29 en 30 augustus 2009 van 09.00 tot 19.00
uur, instellen stopverbod op gedeelte Varsselseweg, vanaf 28 augustus 18.00 uur t/m 30 augus-
tus 19.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning molen, Varsselseweg 34, 28 t/m 31 augustus, ont-
heffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 28 augustus van 19.00 tot 23.59 uur, 29 augustus van
14.00 tot 00.00 uur en 30 augustus 2009 van 11.00 tot 20.00 uur, Hamove rallycommissie

• Hengelo (Gld), Veldermansweg terrein Varsselse molen, school- en volksfeest met toneel-
avond, vogelschieten, kinder- en volksspelen, feestavonden en kermisattracties, tijdelijke ge-
bruiksvergunning tent, 9 en 10 oktober van 09.00 tot 01.30 uur, afsluiten Veldermansweg en in-
stellen omleidingsroute, vanaf 9 oktober 09.00 uur t/m 11 oktober 2009 12.00 uur, stichting
school- en volksfeest Varssel

• Vorden, Oost-Gelderland rit, diverse verkeersmaatregelen en ontheffing geslotenverklaring
motorvoertuigen, 24 oktober 2009, V.A.M.C. De Graafschaprijders

• Zelhem, Heisterboomsdijk, pikgatconcert met optreden van diverse (muziek)verenigingen, 29
augustus 2009 van 19.00 tot 22.30 uur, Zelhems Mannenkoor, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 29 augustus 2009 van 19.00 tot 23.00 uur, Wolfershuus

• Zelhem, Korenweg, 31e Jan van Beek-rit (enduro) met aansluitend feestavond, tijdelijke ge-
bruiksvergunning, 7 november van 07.30 tot 24.00 uur, Korenweg 4, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 7 november van 08.00 tot 24.00 uur, diverse verkeersmaatregelen, ont-
heffing van gesloten verklaring voor motorvoertuigen op diverse wegen, 7 november 2009 van
08.00 tot 20.00 uur, Zelhemse Auto en Motorclub (ZAMC)

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, vernieuwen woning
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 36, vernieuwen lichtreclame
• Rha, Prinsenmaatweg 4, vergroten woning
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen ligboxenstal 
• Toldijk, Wethouder Campermanstraat 17, bouwen carport/overkapping
• Vorden, Spoorpad 1, veranderen woning
• Wichmond, Hackforterweg 27, bouwen machineberging/schapenstal
• Wichmond, Lindeselaak 18, vergroten woning
• Wichmond, Vogelzang 18, vergroten overkapping
• Zelhem, Barinkweg 4A, vernieuwen loods

Openbare bekendmakingen

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

Na Bronckhorst stemden ook de
gemeenteraden van Lochem en
Zutphen in met de vaststelling van
het Landschapsontwikkelingsplan
(LOP). De drie gemeenten willen
met dit plan het landschap behou-
den en ontwikkelen. Dit willen zij
doen met projecten die ook bijdra-
gen aan ecologie, duurzame econo-
mie, recreatie en toerisme, culture-
le identiteit en leefbaarheid.

Berlewalde
In de voor het LOP opgestelde visie
koersen de gemeenten aan op een
moderne versie van het middel-
eeuwse Berlewalde. Dit was een af-
wisselend landschap met o.a. heide-
velden, natte gebieden, nederzettin-
gen en restanten oerbos. Deze af-
wisseling vertaalt zich in deze tijd
naar een verwevenheid van land-
bouw, natuur, wonen en recreatie
dooraderd met een rijke cultuur-
historie. 

Bewoners aan zet
Nu het LOP is vastgesteld is de
streek aan zet om de uitvoering op te
pakken. Door een aantal projecten
klaar te maken voor uitvoering wil-
len de gemeenten ook anderen sti-
muleren om de handen uit de mou-
wen te steken en met nieuwe initia-
tieven te komen en projecten te
gaan uitvoeren. Wethouder André
Baars van Bronckhorst voegt daar-

aan toe dat het LOP vooral duidelijk-
heid oplevert: “Inwoners worden
zich bewust van de kwaliteiten van
dit gebied en geïnspireerd om met
goede initiatieven een bijdrage te le-
veren aan het landschap”. Het LOP
geeft sturing aan ontwikkelingen in
het buitengebied, maar kent geen
juridische status. Een website
geeft inwoners straks concrete
informatie.

Drie gemeenten aan de slag met LOP
Bronkhorst, Lochem en Zutphen starten na instemming raden

met uitvoering

Bijschrijving van kinderen en
gratis ID kaart vervalt
Vanaf half juni 2012 kunnen uw kin-
deren niet meer meereizen op uw
paspoort. Uiteraard blijft uw pas-
poort geldig, maar bij-
schrijvingen zijn vanaf
bovengenoemde datum
niet meer geldig. Kin-
deren moeten vanaf
deze datum een eigen
reisdocument hebben.

Financiële tegemoetkoming 
Om gezinnen financieel tegemoet
te komen, ligt er een voorstel van de
verantwoordelijk minister om de
identiteitskaart voor kinderen tot 14
jaar met ingang van 1 januari 2010
gelijk te stellen aan de kosten voor
de huidige bijschrijving. Om dit te
financieren wordt met ingang van
1 januari 2010 de gratis verstrekking
van de identiteitskaart aan kinderen
van 14 jaar afgeschaft.

Informatie over reisdocumenten

De gemeente start op 13 juli met op-
gravingen aan de Ruurloseweg-
Enkweg in Vorden. In een vooron-
derzoek is aangetoond dat er ar-
cheologische resten in de grond
aanwezig zijn. De geplande nieuw-
bouw op deze locatie verstoort de
ondergrond zodanig dat de archeo-
logische resten vernietigd worden.
Met de opgravingen willen wij deze
resten veilig stellen. 

Aangetroffen sporen
Het vooronderzoek toonde drie clus-
ters van sporen aan. Zo vonden we
sporen van een hoofdgebouw met
enkele bijgebouwen uit de late pre-
historie. Ook vonden we sporen van
bewoning die dateren vanaf de late
prehistorie tot in de middeleeuwen.

Opgravingen
De zogenaamde vlakdekkende op-
gravingen worden uitgevoerd door
het graven van zestien werkputten
van 20 bij 45 meter in een dambord-
patroon. In de eerste fase van het
onderzoek worden acht werkputten
gegraven. Afhankelijk van het resul-
taat worden tussenliggende werk-
putten aangelegd. U bent welkom
om toe te kijken bij de opgravingen,
maar het betreden van het terrein
en de werkputten is niet toegestaan.

Meer informatie
Voor meer informatie over de opgra-
vingen aan de Ruurloseweg-Enkweg
kunt u contact opnemen met de heer
C. Hofs van de gemeente, tel. (0575)
75 03 52.

Opgravingen Ruurloseweg-Enkweg Vorden

De komende tijd kunt u regelmatig
taxateurs van de gemeente tegenko-
men, in verband met diverse werk-
zaamheden inzake de uitvoering van
de Wet waardering onroerende za-
ken (Wet WOZ). De gemeente inven-
tariseert en meet op dit moment
objectgegevens, zoals de inhoud en
afmetingen van woningen, bedrijven,
bijgebouwen, garages en tuinhuis-
jes. Wij maken ook foto's van de ob-
jecten. Waar mogelijk doen wij dit
vanaf de openbare weg, bij slecht
zicht moeten wij dichterbij komen.
Hiervan brengen wij de eigenaar of
gebruiker op de hoogte door aan te
bellen of een bericht achter te laten.
Ook kan het voorkomen dat we u
vragen mee te werken aan binnen-
of  buitenmaatse opname van uw
woning of bedrijf. 

Legitimatiebewijs
De taxateurs zijn in het bezit van een
legitimatiebewijs, vraagt u hier ge-
rust naar of neemt u contact op met

de gemeente, tel. (0575) 75 02 50. 
Wij danken u voor uw medewerking!

WOZ bezwaarschriften
Wij verwachten alle uitspraken op de

ingediende WOZ bezwaarschriften
vóór eind september te kunnen ver-
sturen. De objecten die nog moeten
worden bezocht, ontvangen hiervan
binnenkort bericht.

WOZ-Taxateurs de komende tijd op
pad in de gemeente

Aanvragen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 3 juli 2009:
• Halle, Heurneweg, school- en volksfeest met live muziek, toneelavond, lunapark en vogel-

schieten, 28 en 29 augustus van 12.00 tot 01.30 uur, 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur, tijde-
lijke gebruiksvergunning tent, 28 t/m 30 augustus, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
28 en 29 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en 30 augustus 2009 van 10.00 tot 00.30 uur, verkoop
loten tijdens toneelavond, 28 augustus 2009, stichting Heidefeest

• Laag-Keppel en Hoog-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest,
4 september van 14.00 tot 24.00 uur en 5 september 2009 van 11.00 tot 01.00 uur, M.R.F. Erke-
lens

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 19 t/m 23
augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, wijnimport Vinesse

Verzonden op 7 juli 2009: 
• Halle, Dorpsstraat, snuffel-/rommelmarkt met kermisattracties, 6 september 2009 van 12.00

tot 18.00 uur, stichting Halse Dag
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, kinder- en volks-

spelen en feestavonden met live-muziek, 3 september van 19.00 tot 00.30 uur, 4 september van
19.00 tot 01.30 uur en 5 september 2009 van 09.30 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, 3 t/m 5 september 2009, buurtvereniging Bekveld

• Hummelo, Sliekstraat, dressuur- en springwedstrijden voor paarden en pony's, ontheffing ar-
tikel 35 Drank- en Horecawet, 22 en 23 augustus 2009 van 08.00 tot 17.00 uur, ponyclub Hes-
senruiters

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 19 t/m 23
augustus 2009 van 10.00 tot 20.00 uur, Comfort Trade

• Zelhem, hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, Høkersweekend, 4 september van 14.00 tot
01.30 uur, 5 september van 08.00 tot 01.30 uur en 6 september 2009 van 09.00 tot 19.30 uur,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 4 september van 14.00 tot 01.00 uur, 5 september
van 10.00 tot 01.00 uur en 6 september van 09.00 tot 20.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning
tent, ontheffing groepskamperen, 4 t/m 6 september 2009, anhangerschap Normaal

• Zelhem, marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhemse zomerfeesten,
18 juli en 1 augustus 2009 van 14.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes

• Zelhem, Smidsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhemse zomerfees-
ten, 18 juli en 1 augustus 2009 van 14.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak

Verzonden op 9 juli 2009:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique voor paarden en pony's, 29 augustus van 08.00

tot 21.00 uur en 30 augustus 2009 van 08.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Hore-
cawet, 29 augustus van 08.30 tot 20.00 uur en 30 augustus 2009 van 08.30 tot 19.00 uur, rijver-
eniging Zelhem e.o.

• Hengelo (Gld), Vierblokkenweg 3, voor het plaatsen van maximaal 60 kampeermiddelen in de
periode van 25 juli  t/m 1 augustus 2009, tijdens een kampeerevenement van de Nederlandse
volksdansstichting Utrecht

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, muziekevenement Marktpop, 18 juli van
20.00 tot 01.00 uur en 19 juli 2009 van 12.00 tot 21.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 18 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 19 juli 2009 van 13.00 tot 21.00 uur, café/hotel
Heezen

• Vorden, Eikenlaan 23, Babybiggenmealbal en Vordens songfestival, 8 augustus van 19.00 tot
01.30 uur en 9 augustus van 15.00 tot 22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 8 en 9 au-
gustus 2009, stichting Babybiggenmealbal

• Zelhem, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen, 26 t/m 30 augustus
2009, Arboricultura

• Zelhem, Dr. Grashuisstraat, Fiets 'm d'r in met live muziek, 23 augustus 2009 van 12.00 tot
22.00 uur, café De Mallemolen

• Zelhem, Ermelinkstuk 21, plaatsen van een reclameobject, mevr. L. van de Berg-Ebbers

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 3 juli 2009:
• Vorden, Biesterveld 1, bouwen dakkapel
Verzonden op 7 juli 2009:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, bouwen erker

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 7 juli 2009:
• Vierakker, Koekoekstraat 13, uitbreiden stal
• Zelhem, Oude Loorweg 2, vervangend bouwen woning met garage, verleend met vrijstelling op

grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met toepassing
van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplicht Ach-
terhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen 1e fase 
Verzonden op 8 juli 2009:
• Drempt, Zomerweg 19A, oprichten kleedaccommodatie met bijbehorende ruimtes

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 7 juli 2009:
• Steenderen, Dr. Alfons Ariënsstraat 28, gedeeltelijk veranderen technische ruimte ten behoeve

van brandweer, opslag/magazijnruimte

Kapvergunningen
Verzonden op 7 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan 2B, vellen van één paardenkastanje, noodkap, geen herplantplicht
• Vorden, Almenseweg 61, vellen van één acacia, noodkap, geen herplantplicht
Verzonden op 10 juli 2009:
• Vorden, Industrieweg 9, vellen van 840 m2 eik, wilg, berk en els, geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 3 juli 2009:
• Steenderen, Daliastraat 23, slopen garage, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 9 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 1, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Halle, tijdens de braderie op 6 september 2009 van 07.00 uur tot 19.30 uur, zijn de Dorpsstraat,

tussen de Abbinkstraat en de Halseweg, en de Halseweg, tussen de Dorpsstraat en de kruising
Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsver-
keer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Molenweg, de Pluimersdijk en de Halle-
Nijmanweg

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest in Bekveld, wordt de Hogenkampweg tussen de Steende-

Verleende vergunningen renseweg en de Koekoekweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer, vanaf 3 september 19.00 t/m 6 september 2009 01.30 uur

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Sarinkkamp, tussen de Beatrixlaan en de Juliana-
laan, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, 29 augustus 2009

• Steenderen, tijdens Marktpop is het Burgemeester Buddinghplein afgesloten voor alle ver-
keer, behalve bestemmingsverkeer, vanaf 18 juli 08.00 uur t/m 19 juli 2009 24.00 uur

• Zelhem, tijdens het Høkersweekend vanaf 4 september 09.00 uur t/m 6 september 2009
24.00 uur geldt een stopverbod voor beide zijden van de weg en voor de bermen. Ook geldt een
maximumsnelheid van 30 km/uur op de Keijenborgseweg, tussen de Horstweg en de Velswijk-
weg, en op de Hummeloseweg, tussen de Keijenborgseweg en de Wittebrinkweg. Ten slotte
plaatsen we een voetgangersbord op de Keijenborgseweg nabij de kruising met de Hummelo-
seweg

• Zelhem, tijdens Fiets 'm d'r in is de Dr. Grashuisstraat, tussen de Prinses Irenestraat en de
Brinkweg, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, vanaf 22 augustus 12.00
uur t/m 23 augustus 2009 22.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In
het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een om-
schrijving 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 be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter 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 2009:
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, plaatsen schutting

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 13 juli 2009:
• Vorden, buitenplaats de Wiersse, Wiersserallee 9, voor de bouw van een loods

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, 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 omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Laakweg Drempt' (melding art. 1.3.1
Bro)
B en w zijn van plan een herziening van het bestemmingsplan 'Voor-Drempt 1995' voor te berei-
den. Het plan heeft betrekking op het realiseren van 17 woningen aan de Laakweg in Voor-Drempt.

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

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 14
Keijenborg'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Uilenesterstraat 14 Keijenborg' en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 16 juli t/m 26 augustus 2009 tijdens openingstijden voor
een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwik-
keling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de bouw van een tweede dienstwoning op het agrarische bouwper-
ceel Uilenesterstraat 14 in Keijenborg.

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

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Klooster Kranenburg'
Het bestemmingsplan 'Klooster Kranenburg' is onherroepelijk geworden. Het plan heeft betrek-
king op de functiewijziging van het terrein van het voormalige klooster (bejaardenoord) aan de
Ruurloseweg in Kranenburg tot een complex voor wonen, zorggerelateerde maatschappelijke
doeleinden en ondersteunende functies als ondergeschikte horeca en persoonlijke dienstverle-
ning. Tot het plan behoort ook de gedeeltelijke herinrichting van het voorterrein van de RK-kerk
op het perceel Ruurloseweg 101.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekan-
toor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de mede-
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werkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Omdat het plan onherroepelijk is, bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Steenderenseweg 2 Hengelo'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Steenderenseweg 2 Hengelo' is onher-
roepelijk geworden. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een voormalige karak-
teristieke boerderij nabij Steenderenseweg 2. Hierbij wordt het mogelijk gemaakt om in de ver-
vallen boerderij twee woningen te realiseren. 

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-kantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Omdat het plan onherroepelijk is, bestaat geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Steenderen, Toldijkseweg 39, bouwen ligboxenstal, ontheffing voor het overschrijden van de

maximale toegestane bebouwingsoppervlakte en nokhoogte, geldend bestemmingsplan 'Bui-
tengebied 2003; Toldijkseweg 39'

Het bouwplan ligt van 16 juli t/m 26 augustus 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebben-
den ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.
Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een gemo-
tiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswij-
ze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact op-
nemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

Voorgenomen vrijstellingen 
B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hummelo, Loenhorsterweg 1, voor het realiseren van twee woonappartementen in een voor-

malige veeschuur, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hummelo en Keppel 1998'

De stukken liggen van 16 juli t/m 26 augustus 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 juli 2009:
• Halle, Landeweerweg 2, voor het omzetten van de agrarische bestemming naar woondoelein-

den, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De vrijstelling en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 16 juli t/m 26 augustus 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze af-
deling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie
� Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vrijstellingen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van dit besluit, 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 omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Parkeerverbod Molenaarserf Hummelo
Op de Van Heeckerenweg in Hummelo wordt regelmatig op de rijbaan geparkeerd. B en w
hebben besloten een parkeerverbod in te stellen langs beide zijden de van Heeckerenweg, om zo
de doorgang voor het verkeer te verbeteren en de instandhouding van de weg en erfafscheidin-
gen te garanderen. Het parkeerverbod wordt zichtbaar door bebording aan beide zijden van de
weg. Daarnaast brengen we een gele doorgetrokken streep aan aan het begin van de Van
Heeckerenweg. De maatregel ligt ter inzage van 13 juli t/m 21 augustus 2009. Indien er geen be-
zwaren worden ingediend, kan de maatregel zes weken na de terinzagelegging worden uitgevoerd. 

Vervangen houten lichtmasten
In het stadje Bronkhorst staan zes unieke houten lichtmasten. Deze zijn in slechte staat. Wij zijn
van plan de lichtmasten te vervangen, waarbij het uiterlijk van de masten niet verandert. Omdat
het in de zomer langer licht is, hebben we de werkzaamheden nu ingepland. Op 17 augustus 2009
halen wij de lichtmasten weg. Voor de veiligheid halen wij de stroom van de leidingen. De werk-
zaamheden nemen enkele weken in beslag. 

Verkeer en vervoer

Meer informatie
Als u nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer G. Kemperman van de gemeen-
te, tel. (0575) 75 03 46.

Meldingen 
Artikel 8.19 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt tijdens de
openingstijden gedurende zes weken na verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van
een melding op grond van artikel 8.19, lid 2 onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, voor het veranderen van een gemengd veehouderij 
Deze verklaring is op 14 juli 2009 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan ver-
bonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken.

De veranderingen leiden niet tot een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en
geven geen aanleiding tot toepassing van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij b en
w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit besluit.
Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaarschriften van
de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Om de inwer-
kingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voor-
ziening worden verzocht. Gelijk met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij de Voorzitter
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage verzoeken om een voorlopige voorziening. 

Artikel 8.41, lid 4 Wm
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
16 juli t/m 26 augustus 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van arti-
kel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Nijverheidsweg 6, voor het uitbreiden van een schildersbedrijf waar het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op van toepassing is
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, voor het uitbreiden van een rundvee- en paardenhouderij

met kleinschalige verkoop waar het Besluit landbouw milieubeheer op van toepassing is
• Toldijk, Beekstraat 1, voor het uitbreiden van een handel (groothandel), inbegrepen im- en ex-

port in onderdelen en montage van landbouwvoertuigen, landbouwmachines en auto's, alsme-
de gebruikte onderdelen en aanverwante producten waar het Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer op van toepassing is

• Vierakker, Koekoekstraat 13, voor het wijzigen van een melkrundveehouderij waar het Besluit
landbouw milieubeheer op van toepassing is

• Zelhem, Industriepark, voor het uitbreiden van een transportmiddelenbedrijf voor de voedings-
middelenindustrie waar het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op van
toepassing is

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

Besluit intrekking vergunning (art. 8.25 lid 1 Wm/afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 
16 juli t/m 26 augustus 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Zelhem, Lageweg 1, voor het intrekken van een milieuvergunning voor het oprichten van een

varkenshouderij

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

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a.belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking
b.de betrokken adviseurs, die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen

over de ontwerpbeschikking          
c. degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzich-

te van het ontwerp zijn aangebracht 
d.enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder

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 27 augustus 2009.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht. Indien gedurende de be-
roepstermijn bij de voorzitter van de Afdeling bestuurrechtspraak een verzoek om voorlopige
voorziening is gedaan, wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist (art
20.3 Wm).

Wet milieubeheer

Handhavingsprogramma fysieke leefomgeving gemeente Bronckhorst
2009-2011
Op 16 juni jl. stelde b en w het Handhavingsprogramma fysieke leefomgeving gemeente Bronck-
horst 2009-2011 vast. Het handhavingsprogramma richt zich op de geplande handhaving van
overtredingen op het terrein van milieu, bouwen, gebruiksveiligheid, ruimtelijke ordening en
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het doel van handhaving is het naleefgedrag van be-
drijven en burgers te optimaliseren en te streven naar het verder terugbrengen van de omvang
en het aantal overtredingen/illegale activiteiten. Bij de programmatische aanpak van de handha-
ving worden jaarlijks keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld over wat in het betreffende jaar aan
handhaving wordt gedaan. Naast het geprogrammeerde deel van de handhaving zijn meldingen,
klachten en acute situaties aanknopingspunten voor niet-geprogrammeerde handhavingsacties. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. van het Reve van de afdeling
Openbare werken, tel. (0575) 75 03 317.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

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

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

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 34,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

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

90/200 van 34,95 voor 19,95

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

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

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

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 12,95

100-190

DUIZEND DEKBEDSETS
met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

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

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

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

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

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

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

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

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

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

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

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

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

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

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

Vandijck wafel badjas
vanaf 29,95

Vandijck badmat
100%katoen.

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

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

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

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

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

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

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek

ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

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

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)

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

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

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

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 99,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 139,-

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

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

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

ZOMERDEKBEDDEN

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Krimme'neren.

B. Prewwelen.

C. Gloepen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Zaterdag middag 4 juli spelletjesmid-
dag en playback- show.
Nadat de voorzitter de middag had ge-
opend konden de kinderen om 13.30
uur hun ballon op laten. Toen begon-
nen de spelletjes voor jong en oud. Er
was weer een prachtige spellen par-
cours gemaakt voor de kinderen. Er
was een springkussen, de kinderen
konden paard rijden, er was spons-
gooien, er waren hobbelfietsen, er was
darten, en ringsteken, men kon sjoe-
len en er was een levende sjoelbak,
mede door het zeer warme weer was
dit een grote trekpleister. Hier konden
de kinderen lekker kliederen met wa-
ter.

Om 16.00 uur begon de playbackshow.
Onder het mom van meedoen is leu-
ker dan winnen, deden er dit jaar 10
groepen aan mee. Het waren stuk voor
stuk prachtige optredens en dus voor
de jury dan ook zeer moeilijk om een
winnaar aan te wijzen. Eigenlijk zijn
het allemaal winnaars die meededen
want je moet er toch best wel lef voor
hebben om daar te gaan staan. Uitein-
delijk won Anouk Groot Roessink met
haar nummer van Jordin Sparks, Tat-
too. Maar uiteindelijk ging niemand
met lege handen naar huis want ieder-
een kreeg een leuk presentje.

Zaterdagavond 4 Juli Feestavond
Om 19.30 uur was er het vogelschieten
voor de heren en dames, het jeugd-
schieten en vogelknuppelen. Nadat de
wethouder dhr. Baars iedereen met
prachtige woorden had toegesproken
volgde het eerste schot van hem, daar-
na het schot van de koning van vorig
jaar Jan Oortgiesen. Daarna konden

de schutters zich uitleven op de vogel.
Er deden 60 schutters aan mee, en
naar 301 schoten was de nieuwe ko-
ning bekend. Uiteindelijk met een
prachtig schot schoot Dolf Versteege
de vogel eraf. Dolf koos zijn vrouw Wil-
ma als koningin. Bij het jeugdschieten
deden er 14 kinderen mee. Deze kin-
deren waren in topvorm want na 2
rondes was de vogel er al af. Jordy
Bruil is de trotse jeugdkoning van de
Noabers. Bij het vogelknuppelen was
het een spannende strijd. Er deden 33
vrouwen mee en na 6,5 ronde was de
vogel eraf, hieruit kun je concluderen
dat de dames niet in zo'n beste vorm
waren. Maar uiteindelijk met een
prachtige worp wist Toos Sloot de vo-
gel eraf te gooien.

De volgende prijs winnaars werden
bekend gemaakt: 
VOGELSCHIETEN
L vleugel: Eddy Tangelder
R vleugel: Arthur Rondeel
Kop: Andre Teunissen
Staart: Jan Bosch
Romp: Dolf Versteege

JEUGDSCHIETEN
Jordy Bruil

VOGELKNUPPELEN
L vleugel: Reini Teunissen
R vleugel: Ida Wechgelaar
Kop: Jolien Groot Roessink
Staart: Joke Bruil
Romp: Toos Sloot

Hierna barstte het feest los in de feest-
tent onderleiding van Part 2 Music uit
Winterswijk. Het feest ging door tot in
de nachtelijke uurtjes.

Buurtvereniging de Noabers uit
Hengelo heeft weer een daverend
buurtfeest achter zich liggen

Op vrijdag 3 juli om 20.00 uur begon het feest achter de Goma met "de No-
abers goat los". Eigen leden zijn flink aan het repeteren geweest, zodoen-
de deden er van de noabers 11 prachtige acts mee. Alle acts waren hila-
risch. Tussen de acts door was er een gast optreden van Magic Jack. Deze
man kon goochelen en was een soort mentalist. Je kon hem vergelijken
met Uri Geller. Deze man wist de stemming er nog beter in te brengen
voor zo ver als dat kon. Toen de jury eindelijk klaar was met hun beraad
kwam er een terechte winnaar. Dat was Zaai, gespeeld door Marisca His-
sink en Dianne Mombarg. Het was niet te onderscheiden van de echte
Zaai, zo goed als ze dat deden. Toen de prijzen verdeeld waren werd er nog
lang nagepraat en gedronken.

Twaalf Hedendaagse Geneugten staan
beschreven op de Weevers (bureau)ka-
lender: twaalf maanden, twaalf prij-
zen. De maand juni kon een KraanCli-
nic van ROMAS worden gewonnen.
Wie zin had om zich een ‘volleerd’
kraanmachinist te voelen mocht zich
aanmelden.
Sylvia Bennink, werkzaam bij Nedac
Sorbo in Duiven, wilde dit zeker. Ze
was dan ook blij verrast dat zij de prijs
gewonnen had. Samen met haar Sor-

bocollega Ciska Gerritsen uit Hengelo
Gld. kwam zij naar Toldijk.
Na een enerverende, machtige mid-
dag, met instructies op een tractor
met kipper inrichting, een shovel, een
grote en een kleine hydraulische
kraan, kreeg Sylvia uit handen van
Rob Masselink het eerste Graaf Certifi-
caat overhandigd. Jan Bijvank van gra-
fisch ontwerpbureau Weevers Wal-
burg in Zutphen, die het idee van de
KraanClinics voor de kalender uit-

werkte, was daarbij aanwezig. Ook Cis-
ka verdiende een certificaat.
De dag werd afgesloten met een feeste-
lijke barbecue.

Ik wil de mensen van drukkerij Wee-
vers, Romas grondwerken en boerderij
Garritsen heel hartelijk danken voor
de gastvrijheid en deze geweldige dag.
En al die mensen die denken 'dat zou
ik ook wel eens willen': Romas houdt
ook KraanClinics voor groepen.
Op Romas-grondwerken.nl vind je
meer hierover.

De ervaring van winnares Sylvia staat
beschreven op de site
www.winnenmetweevers.nl.

Winnares KraanClinic beleeft machtige middag

G(r)aaf Certificaat voor Sylvia Bennink

Zaterdag 11 juli jl. vond de eerste officiële KraanClinic plaats van ROMAS
grondwerken B.V. Hummelo op het Evenemententerrein Vleesboerderij
Garritsen in Toldijk. Sylvia Bennink uit Zutphen was de gelukkige winna-
res van de maandelijkse kalenderwedstrijd van Drukkerij Weevers uit
Vorden.

Onder toeziend oog van Jan Bijvank (l.) geeft Rob Masselink het Graaf Certificaat aan Sylvia Bennink.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

www.contact.nl

Het is angstaanjagend stil op de Kattenbelt. Uit de verte

nadert een stoet mannen langzaam in het flakkerend schijn-

sel van hun toortsen. Trommels roffelen zachtjes het ritme

van hun tred. De mannen van Roderlo houden halt aan de

voet van de heuvel. Het is er aardedonker, mistig en koud. 

De meeste mannen hebben hun hoofd diep tussen de

schouders getrokken, klaar voor de strijd.

Plots klinkt er vanaf de heuvel een angstaanjagend dierlijk

gehuil. Een roedel van wel dertig wolven staat de mannen in

het schijnsel van de maan op te wachten. Gegrom en gehuil

zwelt aan. Een siddering gaat door de stoet uit Roderlo.

Achter de wolven ontwaren ze plots de gestalte, die

Hermannus ter Haer en Reint Berenschot al eerder zagen:

Berndt, Duker der wrake. Voor ze het beseffen, worden de

mannen van Roderlo door de wolven aangevallen. 

Een oorverdovend geweld breekt los. Jonker Joost wordt

belaagd, valt en kijkt in de woeste ogen van drie wolven.

Een van hen schiet naar voren. Direct voelt Joost een

pijnscheut in zijn been. Hij is gebeten! Verdoofd van de

pijn schiet hem zijn grootvader Berend door het hoofd. 

Als in een wolk spreekt die hem zachtjes toe: -- Verzet je

Joost. Nú moet je je angst overwinnen. Red Roderlo…

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Contactpersoon Leo van Kints kwam
naar de Cactus Oase om een toelich-

ting te geven op de drie hoofddoelstel-
lingen van deze Nederlandse Stichting

voor Noord-Amerikaanse Indianen
(www.nanai.nl): realistische objectieve
informatie; morele steun wanneer
noodzakelijk en financiële steun waar
mogelijk. Enkele leden van de spoor-
wegmodelbouwvereniging "De Sein-
paal" lieten hun 'ijzeren paarden' weer
diverse trajecten rijden. Demi en Dex
Dieterman, die de passende naam Cac-
tus Canyon bedachten voor de nieuw
te bouwen modelspoorbaan, ontvin-

gen van Anny Cactus een toepasselijke
prijs waarmee ze heel erg blij waren.
De Indianenschilderijen, NANAI-
stand, 'ijzeren paarden' en de bont ge-
kleurde cactusbloemen zorgden sa-
men voor een sfeervol geheel.

De expositie van Jeroen Vogtschmidt
is nog tot eind augustus te bewonde-
ren in het voorste gedeelte van de Cac-
tus Oase, dat gratis toegankelijk is. 

Familie Park Cactus Oase is het hele
jaar geopend: maandag t/m vrijdag
09.00 - 17.00 uur zaterdag en zondag
10.00 - 17.00 uur (voor de zaterdag en
zondag vanaf 1 november t/m 28 fe-
bruari graag eerst even bellen) 

Tel: 0573 451817 E-mail: info@cactus-
oase.nl Website: www.cactusoase.nl

Geslaagd indianenweekend familie park Cactusoase

Een groot aantal bezoekers heeft, d.m.v. de schilderijen van Jeroen
Vogtschmidt en een informatiestand van de NANAI, nader kennis kunnen
maken met de oorspronkelijke bewoners van Noord-Amerika. De origine-
le, kleurrijke en gedetailleerde Indianenschilderijen tonen niet alleen het
werk van een groot en erkend kunstenaar, maar getuigen eveneens van
een hartstochtelijke zielsverbondenheid met de Noord-Amerikaanse In-
dianen die nog steeds als tweede- resp. derderangs burgers worden be-
schouwd en behandeld.

De man uit Gramsbergen heeft beide
sporten (skeeleren/ schaatsen) altijd
met heel veel ambitie en strijdlust uit-
geoefend. Erik : ‘ Ik ben ervan over-
tuigd en ik spreek uit ervaring, dat je
er als wedstrijdschaatser veel baat bij
hebt om in de zomermaanden te
skeeleren. Dat geldt niet voor ieder-
een, kijk bijvoorbeeld naar Maarten
Jan Heideman, die skeelert niet, maar
is al wel jaren een hele goede mara-
thonschaatser. Maar kijk je bijvoor-
beeld naar Sjoerd Huisman, Arjan
Smit , Ingmar Berga en dergelijke, die
bewijzen jaarlijks dat de combinatie
van beide sporten, conditioneel grote
voordelen biedt’, zo zegt hij. Nu Nefit
na dit zomerseizoen stopt met sponso-
ring van de skeelersport en na het ko-
mend winterseizoen ook met de
schaatssport, probeert Erik Hulze-
bosch daarna een eigen schaats- en
skeelerploeg van de grond te krijgen.
Erik: ‘Ik ben momenteel al wel in be-
spreking met een sponsor voor een
nieuwe schaatsploeg. Ik hoop dat het
dit jaar nog rond komt. Een eigen
skeelerploeg is een ander verhaal. Het
hangt er helemaal vanaf hoe deze tak
van sport zich de komende jaren ont-
wikkeld. Veel hangt af of de diverse
plaatselijke comité ‘s , die jaarlijks in
Nederland de verschillende skeeler-
wedstrijden organiseren, in de toe-
komst voldoende sponsors kunnen
vinden’, aldus Erik Hulzebosch.

Arjan Mombarg kan er hartelijk om la-
chen dat zijn ‘maat ‘ Erik Hulzebosch
hem voor aanstaande vrijdagavond de
favorietenrol toebedeelt. Arjan: ‘ Erik

heeft lekker lullen, was het allemaal
maar zo simpel. Dat ik het parcours
ken, biedt geen voordeel, we beschik-
ken in Nederland over zoveel talent
dat het moeilijk is te voorspellen wie
deze marathon gaat winnen. Ik reken
mij zelf zeker niet tot de favorieten. De
afgelopen drie weken heb ik geen wed-
strijden kunnen rijden. Een fikse voor-
hoofdholte ontsteking en griep, met
dagen van circa 40 graden koorts hiel-
den mij in bed. Ik ben in korte tijd vijf
kilo afgevallen en die heb ik nog niet
terug. Inmiddels heb ik de skeelertrai-
ning wel weer hervat en hoop ik op
tijd fit te zijn. Ik blijf uiteraard opti-
mistisch want je hebt ook nog zoiets
als het ‘ongrijpbare ‘in de sport, name-
lijk de vorm van de dag. Hoe dan ook,
ik zal mijn uiterste best doen om er
een mooie wedstrijd van te maken’, al-
dus Arjan Mombarg. (Afgelopen zater-
dagavond heeft de Vordenaar voor het
eerst, na weken, weer een wedstrijd
voor de World on Wheels competitie
gereden) In deze wedstrijd in Beilen,
die Arjan zelf als training bestempelde
eindigde hij in de middenmoot op 44
seconden achterstand op winnaar
Mark Horsten . Aanstaande vrijdag-
avond in Vorden ‘aast’ ook Arjan Smit
op een zege. Smit: ‘ Vorige week werd
ik in Hoogeveen tweede achter de Belg
Bart Swings (vorig jaar winnaar in Vor-
den, red.) en afgelopen zaterdag in Bei-
len wederom tweede, nu achter Mark
Horsten. Ik ben daar best wel een beet-
je ziek van’, zo zegt de oud Nederlands
kampioen. Arjan Smit werd in zijn
‘Nefit’ periode zeven keer nationaal
kampioen, waaronder in 2004 in Vor-

den. Nu rijdt hij sinds enkele seizoe-
nen, samen met Ingmar Berga voor de
DSB ploeg van Dirk Scheringa..Arjan
Smit: ‘ Ik probeer ieder jaar tenminste
één seizoenszege te behalen en dat is
mij dit seizoen nog niet gelukt’, zo
sprak hij na afloop in Beilen. 

Jaap Hesselink, voorzitter van het
Skeelercomité Vorden is erg gelukkig
met het feit dat het budget voor de

Holland Inline Cup in Vorden , ‘rond ‘
is gekomen. Jaap: ‘ Echt enorm ver-
heugd dat het financieel gezien toch
mogelijk is gebleken deze skeelerma-
rathon te kunnen organiseren. Het
leek aanvankelijk een moeilijk verhaal
te worden.Door de economische crisis
moest onze hoofdsponsor noodge-
dwongen afhaken. Gelukkig hebben
we in ‘Schuurman Schoenen’ en ‘ Dijk-
man Bouw ‘ twee nieuwe hoofdspon-

sors kunnen vinden en daarnaast nog
een groot aantal andere sponsors. (zie
skeelerkrant, red.). Ook heeft de ge-
meente Bronckhorst ons een financi-
eel steuntje in de rug gegeven. Al deze
medewerking biedt een goed perspec-
tief voor de komende jaren, wanneer
wij willen doorgaan met het organise-
ren van skeelerwedstrijden in ons
dorp’, aldus Jaap Hesselink.

Vrijdag Holland Inline Cup skeeleren

Erik Hulzebosch voorspelt: 'Arjan Mombarg gaat als
winnaar solo over de finish!
‘Ik verwacht dat Arjan Mombarg aanstaande vrijdagavond tijdens de wed-
strijd om de Holland Inline Cup solo als winnaar over de streep gaat . Ik
vind het een goede zaak dat er dit jaar bij jullie voor een marathon is ge-
kozen. Arjan Mombarg is niet alleen een goede skeeleraar, maar boven-
dien kent hij het parcours als geen ander’, zo zegt de oud- Nederlands
kampioen Erik Hulzebosch aan de vooravond van de strijd in Vorden. Zelf
heeft Erik wat de wedstrijdsport betreft de skeelers aan de wilgen gehan-
gen. Na komend winterseizoen stopt hij eveneens als actief wedstrijd-
schaatser. Tegen die tijd is hij de 40 gepasseerd en zoals hij zelf al diverse
keren heeft aangegeven, te oud om zich nog met de ‘broekies’ van begin
twintig te kunnen meten!

In het midden : Arjan Mombarg, Dianne Mombarg en Jenita Hulzebosch
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In de borders nadert de zomer haar
hoogtepunt. Clematis, kamperfoelie
en klimrozen sieren de pergola langs
de 'lage tuin', ooit beschreven als "een
van de volmaaktste tuinen in Neder-
land". In de ouderwetse moestuin
zorgt een mengeling van groenten en
snijbloemen voor een zomerse sfeer.
Wandelend door loofgangen, of rus-
tend op banken in de schaduw, doet
men allerlei ontdekkingen: een regen-
boog in de stralen van een hoge fon-
tein, kikkers onder de gigantische bla-
deren van de Hosta, snoekkruid in de
'ronde' vijver, vlinders in de Buddleia
en bijen in de bloemen van de Acant-
hus… De sfeer in de tuinen van de

Wiersse roept herinneringen aan lang
vervlogen zomers op.

Op 26 en 27 juli zal Rita van der Zalm
met haar bollen voor advies en ver-
koop op het voorplein van de Wiersse
staan. Dan zijn de lelies (Lilium marta-
gon, henryii, regale, lancifolium, 'Afri-
can Queen') en de Galtonia's in de tuin
te bewonderen - bolgewassen die op
een originele manier met vaste plan-
ten zijn gecombineerd.  Jan Dijkstra
zal er op die dagen ook staan met sier-
grassen, en met vaste planten waar-
van het blad goed met siergrassen har-
monieert. Beide kwekers zorgen er-
voor bollen, grassen en vaste planten

in hun assortiment te hebben die op
dat moment in de tuin te zien zijn.
Op zondag 19, zondag 26 en maandag
27 juli is de Wiersse te bezoeken van
10 tot 17 uur. Vanaf de N319, bij km
16,7 tussen Vorden en Ruurlo, is de in-
rit duidelijk aangegeven. Honden wor-
den niet toegelaten. Tijdens de open
dagen worden er lichte maaltijden ge-
serveerd. T/m 1 oktober vindt er elke
donderdag om 10:30 uur een tuin-
rondleiding plaats.

Voor meer inlichtingen en een af-
spraak voor een speciale rondleiding,
indien bezoekers met een groep buiten
de open dagen willen komen (evt. met
lunch of thee): tel: 0573 451409, fax:
0575 556240, e-mail: wiersse@xs4all.nl, 
website: www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse 
in de Achterhoek

De Wiersse: 16 ha. tuinen onder familiebeheer sedert 1678.
Open dagen zomer 2009

Vanaf half negen kunnen de kunst-
schilders zich opgeven bij de speciale
stand van het Kleurenpalet in het kan-
toor van de Rabobank aan de Needse-
weg 7. Aansluitend gaan ze in de histo-
rische dorpskern of de directe omge-
ving opzoek naar doorkijkjes of aange-
zichten die kenmerkend zijn voor Bor-
culo en omgeving. Vanaf drie uur 's
middags kunnen de schilderijen wor-
den ingeleverd om te worden ingelijst
voor de expositie en jurering. De dag-
winnaars en de finalisten worden
rond half vijf bekendgemaakt. Bezoe-
kers van Borculo kunnen de hele dag
de activiteiten van de kunstenaars en
de totstandkoming van hun schilde-
rijen volgen.

Het Kleurenpalet van de Achterhoek is
een initiatief van de Lionsclubs in de
Achterhoek met als doel het culturele
erfgoed van de streek onder de aan-
dacht van een breed publiek te brengen. 

De afgelopen negen jaar zijn tiental-
len dorpen door de hele Achterhoek
door kunstschilders bezocht. 

Dit jaar bezoekt het Kleurenpalet
eveneens Bronkhorst, Lochem, Brede-
voort, Vorden en Zutphen. De officiële
aftrap voor het Kleurenpalet werd dit
jaar genomen bij De Vremdenberg in
Baak. Daar werd begin juni onder gro-
te publieke belangstelling een jeugd-
schilderdag gehouden waar maar
liefst 83 kunstschilders in spé aan heb-
ben deelgenomen.

De prijswinnaars van de vijf schilder-
dagen exposeren hun winnende
kunstwerken op zaterdag 8 augustus
op de grote slotmanifestatie in de
Burgerzaal van het gemeentehuis in
Zutphen. Daar wordt uiteindelijk ook
de winnaar van het schilderseizoen
2009 bekend gemaakt. Meer infor-
matie en opgave www.kleurenpalet.nl

Kleurenpalet van de Achterhoek
komt naar Borculo
Tientallen amateurkunstschilders
uit heel Nederland komen zater-
dag 18 juli naar Borculo. Daar zul-
len de schilders naar eigen creatief
inzicht de mooiste doorkijkjes op
schildersdoek vastleggen. De schil-
derdag is onderdeel van het grote
kunstschilderevenement Kleuren-
palet van de Achterhoek dat deze
zomer voor de negende keer de
Achterhoek doorkruist.

BERLEWALDE
Het LOP bestaat uit verschillende
onderdelen: de landschapsontwik-
kelingsvisie (LOV) en het uitvoe-
ringsprogramma (UVP). In de visie
koersen gemeenten aan op een mo-
derne versie van het middeleeuwse
Berlewalde. Dit was een afwisselend
landschap met o.a. heidevelden, nat-
te gebieden, nederzettingen en res-
tanten oerbos. Deze afwisseling ver-
taalt zich in deze tijd naar een ver-
wevenheid van landbouw, natuur,
wonen en recreatie dooraderd met
een rijke cultuurhistorie. In het uit-
voeringsprogramma staan projec-
ten beschreven die voor een belang-
rijk deel uit de streek zelf komen.
Om ook werkelijk tot uitvoering te
komen hebben de gemeenten hier-
voor ook stimuleringsgelden op de
begroting opgenomen. Inmiddels
worden de eerste projecten uitge-
werkt. Na de zomervakantie volgt
de uitvoering hiervan. 

BEWONERS AAN ZET
Nu het LOP is vastgesteld is de streek
aan zet om de uitvoering op te pak-
ken. Door nu een aantal projecten
klaar te maken voor uitvoering wil-
len de gemeenten ook anderen sti-
muleren om de handen uit de mou-
wen te steken en met nieuwe initia-
tieven te komen en projecten te
gaan uitvoeren. Wethouder André

Baars van Bronckhorst voegt daar-
aan toe dat het LOP vooral duidelijk-
heid oplevert. "Inwoners worden
zich bewust van de kwaliteiten van
dit gebied en worden gelnspireerd
om met goede initiatieven een bij-
drage te leveren aan het landschap".
Het LOP geeft sturing aan ontwikke-
lingen in het buitengebied, maar
kent geen juridische status.

PROJECTEN GEMEENTEN
Er zijn al verschillende projecten en
initiatieven verder uitgewerkt zodat
snel met de uitvoering gestart kan
worden, zoals:
Het aanleggen van een wandelroute
als lokaal ommetje in Voor-Drempt, 
Het verbeteren van de 'harde' over-
gang tussen bebouwing en agra-
risch gebied in Olburgen, 
Het herstellen van wandelpaden
tussen boerderijen nabij 't Schoolt, 
Het terugbrengen van landschaps-
elementen tussen de Lochemseberg
en het Groote Veld en de aanleg van
ommetjes in en het aantrekkelijker
maken van het landschap van het
zgn. Stedelijk Uitloop Gebied
(STUIT) voor inwoners van aangren-
zende woonwijken van Zutphen en
Warnsveld. 

Een website zal inwoners straks con-
crete informatie verschaffen. 

LEVEND LANDSCHAP
Het gebied van de drie gemeenten
met een totaal oppervlak van 55.000
hectare is van grote landschappelij-
ke waarde en diversiteit. Woning-
bouw, lokale bedrijventerreinen en
wegenaanleg nemen ruimte in of
versnipperen het gebied en vormen
zo de uitdagingen van een verande-
rend landschap. Ook landbouwacti-
viteiten en recreatie spelen daarbij
een rol. "Het LOP stimuleert samen-
werking om het landschap mooi te
houden en waar mogelijk te verster-
ken, met ruimte voor ontwikkeling
en met respect voor elkaars belan-
gen. Het landschap is geen museum
maar leeft", aldus wethouder Jan
Kottelenberg van Lochem. Het land-
schap en zijn gebruiker gaat een
steeds grotere rol spelen in de loka-
le economie. Daarbij zijn de bele-
ving en het welbevinden belangrijk.
De gemeenten denken mee over hoe
kansen aan te grijpen zonder de
leefomgeving te verrommelen en de
herkenbaarheid te verliezen.

Drie gemeenten aan de slag met
landschapsontwikkelingsplan
Bronkhorst, Lochem en Zutphen starten na instemming

raden met uitvoering

Gemeente Bronckhorst, Lochem
en Zutphen hebben ingestemd
met de vaststelling van het Land-
schapsontwikkelingsplan. De ge-
meenten willen met dit plan het
landschap behouden en ontwik-
kelen. Dit willen zij doen met
projecten die ook bijdragen aan
ecologie, duurzame economie,
recreatie en toerisme, culturele
identiteit en leefbaarheid. De ge-
meenteraden spraken allen hun
waardering uit voor dit gezamen-
lijke plan. Bij het opstellen is
door middel van een interactief
proces veel gesproken met bewo-
ners van het gebied en met ver-
schillende gebiedsorganisaties
op het terrein van natuur, land-
bouw, water en recreatie. "Het be-
lang van een gezamenlijk LOP is
dat het gebied als een geheel
wordt ervaren en dat het niet op-
houdt bij een toevallige gemeen-
tegrens", zo verklaart Wethouder
Adriaan Van Oosten van Zut-
phen.

Traditioneel houdt ook in dat volgens
goed Achterhoeks gebruik de noest ar-
beiders op het land worden voorzien
van een authentiek natje en droogje
en dit alles gebeurt in klederdracht
uit vervlogen tijden. Het speciaal ou-
derwetse lange gras wordt op vele ver-
schillende manieren verwerkt tot hooi
zowel met mankrachten als met paar-
den en oude trekkers. Het totale ge-

heel wordt omlijst met demonstraties
van onder andere hoeden en sieraden
maken van stro, handgemaakte kaar-
ten, oude huishoudelijke artikelen,
stationaire motoren, oude landbouw
werktuigen en machines, boerendan-
sers, een muzikale noot van het huis-
vrouwen orkest en nog veel meer. Op
het grote terrein van de kinderboerde-
rij (met een oppervlakte van ongeveer

20.000 m2 ) is een grote speelweide
met verharde skelterbaan, luchtkus-
sens, een zonnebloem doolhof voor
kleine kinderen en 1 voor grote kinde-
ren en vele terrassen zowel binnen als
buiten met drinken, ijs en streekge-
bonden etenswaar. Al met al is de
oogstdag een evenement voor het hele
gezin die bol zal staan van gezellig-
heid. 

Kinderboerderij Feltsigt is gevestigd
aan de Bekveldseweg 5 te Bekveld, ge-
meente Bronckhorst. Nadere informa-
tie is te vinden op www.feltsigt.nl of
via telefoonnummer (0575) 462828.

OOGSTDAG in Bekveld

Op zondag 26 juli 2009 organiseert kinderboerderij Feltsigt voor de vier-
de keer een traditionele oogstdag, waar aardappelen worden geoogst en
gesorteerd zoals dat zo’n 50 jaar geleden veel in de achterhoek gebeurde.
Ook zal het bijna uitgestorven graanras rogge op maar liefst zes verschil-
lende manieren van het land worden gehaald en daarna traditioneel wor-
den verwerkt.
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Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

      Gratis Horren bij alle  
 draai/kiep kozijnen 
 

 

                                                                                                                      
 
 
 
 

   0575-542983     0575-549935         
   06-42812803     06-52312655         

  

  
          

 

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Nog volop kersen
Zo uit eigen bongerd!!!
Hollandse Bospeen nu 0.79 bos
Sappige Nectarines 10 voor 1.99

Blanke witlof 500 gram 0.49
Tevens zijn er weer volop heerlijke 

pruimen uit onze bongerd!!!
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

PELGROM - HUMMELO

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ISEKI - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR
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Het werd geen spetterend duel, want
geen van beide ploegen lukte het om
de bal op een gevaarlijke wijze in het
strafschopgebied te krijgen. Positief

aan de Graafschap was, dat de spelers
elkaar tot op de middenlijn aardig
konden vinden en prima combineer-
den maar de passes naar voren kwa-

men niet op de juiste plek. Positief bij
Ajax Capetown was dat het team, dat
na de rust op het veld kwam, een stuk
beter tegengas bod aan de Graafschap.
Maar daardoor kwamen er ook moge-
lijkheden voor de Graafschap en in de
55e minuut kon Martijn Meerdink een
voorzet van links voor open doel in
koppen. Ver in de tweede helft moest
een verdediger van Ajax Capetown in
het strafschopgebied aan de ‘nood-
rem’ trekken om te voorkomen dat de

aanval van de Graafschap gevaarlijk
werd. Scheidsrechter Ben Haverkort
wees resoluut naar de penaltystip en
Martijn Meerdink mocht zijn tweede
van de middag scoren. Daarmee is ook
alles van de wedstrijd gezegd. Haver-
kort liet (mede door de flinke bui die
was losgebarsten) geen seconde extra
spelen en de teams ‘dropen’ (van de re-
gen) af.

Voor de organisatie kwam daarmee
nog geen eind aan het evenement,
want ‘de Flamingo’s’ hadden inmid-
dels plaatsgenomen op een vrachtau-
to om een gezellig muziekje te spelen.
Toen ook nog de zon begon te schij-
nen werd er nog gezellig nagepraat
over de wedstrijd en de verwachtingen
voor het nieuwe seizoen in de eerste
divisie.

Graafschap wint van Ajax Capetown

De ambiance was goed, zondagmiddag 12 juli op sportpark ‘de Pol’ waar
voetbalvereniging Zelhem de oefenwedstrijd van de Graafschap tegen het
team van Ajax Capetown, voor haar rekening nam. Alleen de weergoden
dachten daar anders over, want met een aantal regenbuien probeerden ze
de sfeer te verpesten. Ondanks dit slechte weer waren zo’n duizend voet-
balliefhebbers naar het sportpark gekomen om de verrichtingen van
‘hun’ ploeg te zien.

De afdeling Oost-Gelderland (Regio 6)
bestaat dit jaar 25 jaar en wil dit van
donderdag 30 juli tot en met zondag 2
augustus vieren met een grote fuchsi-
ashow en een overzichtstentoonstel-
ling. Daarvoor was een centrale plek
in de regio nodig en na overleg met ac-
tiviteitencentrum ‘de Boerderij’ in Zel-
hem bleek in en om dat gebouw de
omgeving fantastisch te voldoen aan
de verwachtingen van de Fuchsia-
vrienden. Daarbij kregen ze alle mede-
werking van het activiteitencentrum
om het erf van ‘de Boerderij’ naar ei-
gen wensen aan te kleden. 

De voorbereidingen begonnen al op
27 juni, maar eigenlijk al ver daarvoor,
want in de winterperiode was berken-
hout gesnoeid om daarmee prieeltjes,
pergola’s en afdakjes te kunnen bou-
wen en vooraf was een complete teke-
ning van het erf gemaakt om ruimte

te creëren voor de meer dan 2000
planten, die door de leden van de re-
gio zullen worden ingebracht. Daar-
voor zal er ook een complete hooiberg
in de tuin verschijnen en een speciaal
plateau voor de planten van de jeugd-
leden. In één van de gebouwen van ‘de
Boerderij’ wordt een overzichtsten-
toonstelling ingericht met allerlei arti-
kelen, foto’s, films, die samen een
beeld geven van de 25 actieve jaren
van de regionale Fuchsiavrienden.
Ook zullen daar op de fuchsia gelnspi-
reerde werkstukken te zien zijn die ge-
maakt zijn door verschillende hob-
bygroepen van het activiteitencen-
trum gemaakt zijn, terwijl ook o.a. de
mandenvlechters van ‘de Boerderij’
speciale manden hebben gemaakt
voor het ‘showen’ van de fuchsia’s. Tot
aan de opening van de show op don-
derdag 30 juli is een groep van onge-
veer 15 personen drie dagen per week

in de weer om alles voor de show tip
top in orde te hebben.

De Nederlandse Kring van Fuchsia-
vrienden is een actieve vereniging met
een eigen blad ‘de Fuchsiana’, dat zes
keer per jaar uitkomt, met cursussen,
tuinentochten en wedstrijden. Daar-
binnen functioneert de regio Oost-Gel-
derland nog weer als een zelfstandige
afdeling met een eigen blad ‘de Bellen-
bode’ en eigen bijeenkomsten, reizen
en tuinentochten in en soms ook bui-
ten de eigen regio. De regio Oost-Gel-
derland heeft zo’n 250 leden en dona-
teurs, allen liefhebbers van de fuchsia,
waarvan er een 40-tal zo intensief met
hun hobby bezig zijn, dat ze hun plan-
ten ook aanbieden voor de show bij ‘de
Boerderij’. Tijdens de show, die op 30
juli van 13.00 tot 21.00 uur, op vrijdag
31 juli van 10.00 tot 21.00 uur en op za-
terdag 1 en zondag 2 augustus van
10.00 tot 18.00 is geopend, kunt u ook
planten en stekjes kopen om zo uw ei-
gen arsenaal aan tuinplanten uit te
breiden. Verder is er aan de show nog
een wedstrijd verbonden en zullen er
altijd Fuchsiavrienden aanwezig zijn
om u alles over hun hobby te vertellen.

Jubileum Fuchsiashow bij ‘de Boerderij’

Voor veel mensen is de fuchsia een (mooie) ‘bloem met bellen’, maar er
zijn vele tuinliefhebbers, die de schoonheid en de diversiteit van deze
plantensoort hogelijk waarderen. Een aantal van hen heeft het fuchsiavi-
rus te pakken en is dagelijks bezig met het verzorgen, oppotten, verede-
len van de plant. Ze hebben zich verenigd in de ‘Nederlandse Kring van
Fuchsiavrienden’, die, onderverdeeld in 28 regio’s, landelijk het belang
van de fuchsia behartigen.

Een evenement dat is opgezet voor
kinderen vanaf acht jaar. Voor al die
kinderen die van spanning en actie
houden worden tal van geweldige acti-
viteiten georganiseerd. Er is een hoge
klimtoren, een 15 meter lange storm-
baan. Er wordt een slackline (even-
wichtslijn) over het zwembad gespan-

nen en dan maar proberen om ‘droog’
de overkant te bereiken. De kinderen
kunnen broodbakken, een hut timme-
ren, fietscrossen, noem maar op. De
kinderen worden wel geadviseerd om
survivalkleren (dus oude kleren) aan
te trekken. Voor een bedrag van vijf eu-
ro mag men aan alle activiteiten, in-
clusief zwemmen, meedoen.

Tot 18 juli kan men ook een kaartje bij
de VVV of bij de kassa van het zwem-
bad kopen, dan betaalt met vier euro.
Zaterdag 8 augustus wordt er in het
zwembad ‘In de Dennen‘ een India-
nenkamp gehouden.

Expeditie In de Dennen

Het Vordense zwembad ‘In de Den-
nen’ wordt deze week omgetoverd
tot een survival terrein. Woensdag
22 juli wordt daar namelijk vanaf
tien uur 's ochtends tot en met het
eind van de middag de ‘Expeditie
In de Dennen‘ gehouden.

Op zaterdag 11 juli werd de laatste
Midfond vlucht van dit seizoen gevlo-
gen vanaf MANTES LA JOLIE (465 km).
Om 9.00 uur werden 58 duiven gelost
bij een WZW-wind 2. De eerste duif
werd geconstateerd om 14.21 uur bij
Ria Luesink, en deze duif maakte daar-
bij een snelheid van 1448 mpm. Uit-
slag: 1., 3., 9. en 10. Ria Luesink, 2., 5.
en 8. G. Stoel, 4. H. Buiting, 6. G. Kel-
derman, 7. H. Dieks.

Op 11 juli werd ook de eerste jonge
duivenvlucht gevlogen. 191 duiven
werden om 9.45 uur gelost in BOXTEL
(80 km) bij een Westenwind 2. De eer-

ste duif maakte een snelheid van 1401
mpm en viel op het hok van H. Wigge-
rink om 10.41 uur. Hij had ze blijkbaar
aan een touwtje, want 7 van de eerste
10 duiven vielen bij de heer Wigge-
rink. Gefeliciteerd! Uitslag: 1., 3., 6., 7.,
8., 9. en 10 H. Wiggerink, 2. H. Buiting,
4. G. Kelderman, 5. H. Dieks.

PV VORDEN
Vanwege het slechte weer zondag, is
de vlucht afgelast.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
Vanwege het slechte weer is de vlucht
van zondag afgelast.

D u i v e n b e r i c h t e n  1 1  j u l i  2 0 0 9

PV De IJsselbode Steenderen

Dat kan allemaal tijdens de jaar-
lijkse zomer fietstocht in Hengelo
Gld op zaterdag 18 juli. Vanaf 10.00
tot 12.00 uur kunnen fietsers star-

ten bij Partycentrum Langeler,
Spalstraat 5 in Hengelo en bij het
St. Ludgerusgebouw, Vierakkerse-
straatweg 37 in Vierakker. De be-
drijven zijn gratis te bezichtigen
tot 16.00 uur. Deelname is gratis
en de route is tussen de 30 en 35 ki-
lometer. Voor meer informatie:
mevrouw B. Midden, Singel 10 in
Hengelo. Tel. 0575-464638.

Fiets 'De Boer op' in Hengelo
Fietsen over paden waarvan u
het bestaan niet wist en tussen-
door een kijkje nemen bij zowel
agrarische als ook bij andere be-
drijven.
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Het is eigenlijk best opvallend te noe-
men dat er in de meubelbranche anno
2009 bedrijven zijn, die besluiten om
uit te breiden. Men leest bijna dage-
lijks in de krant dat de consument
niet alleen wacht met de aanschaf van
een andere auto, maar ook dat men

nog wel een jaartje langer met een
bankstel wil doen. Robert Meek: ‘Laat
ik voorop stellen dat de plannen voor
de verbouw al dateren van pakweg
een jaar geleden. We liepen al langer
met de gedachte rond om ons assorti-
ment uit te breiden .Wij konden met
name in de sector life-style en klassiek
niet meer aan de vraag voldoen. Dus
was uitbreiding noodzakelijk en bo-
vendien hadden we de mogelijkheden
en de middelen om het te realiseren.
Toen de beslissing eenmaal was geno-
men, zijn we aan de slag gegaan. Toen
daarna de recessie begon heb ik na-
tuurlijk wel even gedacht ‘waar ben ik
aan begonnen’? Het gekke is, wij heb-
ben er hier bij ons in Vorden de afgelo-
pen maanden vrijwel niets van ge-
merkt. Integendeel, wij hebben zelfs
nog extra omzet kunnen realiseren.
Maar dat is mede te danken aan de
grote verbouwing opruiming die ove-
rigens nog even door loopt’, zo zegt
Robert Meek. Gedurende het gesprek
met hem wordt één ding snel duide-
lijk: De ondernemer is van huis – uit
een optimistisch mens. Zegt hij: ‘Na-
tuurlijk is het op dit moment moeilijk
uitspraken te doen over de vooruit-
zichten. Toch denk ik dat wij het erg-
ste hebben gehad. Kijk naar de jaren
tachtig, toen hadden we in ons land
ook met een recessie te maken en ook
daar zijn we met zijn allen uitgeko-
men.

Wat onze branche betreft, meubels
hebben we altijd nodig. Wel koopt de
consument momenteel bewuster. Ze
gaat op zoek naar betrouwbare adres-
sen, waar ze een goed product tegen
een redelijke prijs kan kopen. Ze wil
het geld één keer uitgeven, maar dan
moet ze er wel van overtuigd zijn, dat
het op een goede en verantwoorde ma-
nier wordt gedaan. Daardoor zullen

de meer kleinschalige bedrijven over-
eind blijven. Specialistische bedrijven
die maatwerk leveren redden het wel.
Wat ons bedrijf betreft: als het gaat zo-
als het nu gaat, mogen we niet moppe-
ren’, aldus Robert Meek.

De naam Meek dook voor het eerst in
1966 in Vorden op. Harm Meek, de va-
der van de huidige eigenaar, huurde
toen een stuk ruimte van de familie
Groot Bramel, die op deze plek aan de
Ruurloseweg, een meubelfabriek run-
de. Harm Meek begon in eerste instan-
tie met het maken van bankstellen.
Zoon Robert: ‘Op gegeven moment
heeft mijn vader het gehele complex
van Groot Bramel gekocht. Intussen
was hij in 1970 al begonnen met recht-
streekse verkoop van fabriek naar par-
ticulieren. Momenteel komen onze
meubels niet alleen uit Nederland
maar ook uit België, Duitsland, Polen
e.d.‘, zo zegt Robert Meek. Dat hij zelf
in de voetsporen van zijn vader zou
treden, gebeurde min of meer auto-
matisch. Robert: ‘Al van jongs af aan
deed ik vakantiewerk in het bedrijf.
Op mijn 18e kwam ik bij mijn vader in
dienst. Eerst als ‘manusje van alles‘ en
zo groeide ik eigenlijk met het bedrijf
mee. Toen in 1985 ook in Ruurlo een
pand werd aangekocht (3000 m2 toon-
zaalruimte aan de Domineesteeg, red.)
heb ik dat overgenomen, gevolgd door
de overname in 2000 van het pand
hier in Vorden. Van vader op zoon, het
zal wel in de genen zitten’, zo zegt Ro-
bert Meek lachend. Zelf heeft hij twee
dochters en een zoon. Op de vraag of
de thans 19-jarige zoon Max ook in de
voetsporen van respectievelijk zijn opa
en zijn vader zal treden, blijft Robert
Meek het antwoord schuldig. ‘Daar is
nog niets over bekend ‘, zo zegt hij.
Een glimlach op zijn gezicht doet ove-
rigens anders vermoeden!

Verbouwing Meek's Meubelen nadert voltooiing

Robert Meek:  'Ook deze recessie komen we in Nederland te boven'

Nog een paar weken en dan is het beneden gedeelte van de verbouwing bij
Meek’s Meubelen aan de Ruurloseweg in Vorden klaar. Het bovengedeelte
is eind september gereed. Direct na Pasen is men begonnen met de sloop
van een oude fabriekshal aan de achterzijde van het huidige pand. Robert
Meek, directeur/eigenaar daarover: ‘In het gedeelte dat is gesloopt werden
vroeger meubels gemaakt, later werd het gebruikt als toonzaal. We be-
schikken momenteel al over 7000 m2 toonzaalruimte en daar komt in to-
taal nog eens 1500 m2 bij’, zo zegt hij.

Robert Meek: optimistisch van aard.

De voorbereidingen voor Fiets
‘m d’r in! zijn weer begonnen
en de vergunningen zijn aange-
vraagd bij de gemeente. Verder
is door Flophouse onder ande-
re het terrein weer ter beschik-
king gesteld, waarvoor de orga-
nisatie zeer dankbaar is. Ook
dit jaar zullen de deelnemers
het tegen elkaar opnemen in
verschillende klasses, onder-
meer groep 5&6, groep 7&8, tie-
ner klasse tot 16 jaar en de mid-

life klasse van 17 t/m 35 jaar. Er
zullen niet alleen prijzen zijn
voor de snelste deelnemers,
maar ook de originaliteit zal
worden beoordeeld en be-
loond. Dus wees creatief en ga
zo origineel mogelijk. 
Iedereen mag een eigen fiets
meenemen, maar deze mag al-
leen een terug-trap-rem of ach-
terrem hebben in verband met
de veiligheid. Op de locatie zelf
kan de voorrem ontkoppeld

worden en zullen ook fietsen
beschikbaar zijn. De remmen
worden door een professionele
fietsenmaker gedemonteerd
en ook weer gemonteerd. Alles
is op eigen risico, maar veilig-
heid staat bij de organisatie op
nummer één. Ook de EHBO is
aanwezig. In het kader van de
veiligheid mag er maar één
persoon op de fiets zitten. 
Het terrein is geopend vanaf
12.00 uur. Tijdens het spektakel
zullen er weer mensen zijn die
de muziek verzorgen en die al-
les aan elkaar praten. Voor de
kinderen komt een speelhoek
met onder andere een lucht-
kussen. Kijk voor meer info op
www.humstee.nl. Komt allen
op 30 augustus naar Flophou-
se, want het wordt een geweldi-
ge dag!

Fiets ’m d’r in 2009!

Na een daverend succes van de afgelopen jaren organiseert
Stichting Humstee dit jaar op 30 augustus voor de derde keer
Fiets ‘m d’r in! Een groot spektakel voor jong en oud. De voor-
gaande jaren was het een groot succes om met een fiets de
baan af te gaan en aan het eind de bel te luiden en te belan-
den in een water of strobak. Ook nu zal de snelste deelnemer
met een mooie prijs naar huis gaan. Ook wordt voor dit jaar
gezocht naar iets nieuws, om het evenement nog mooier te
maken en nog meer spektakel te krijgen.

Een spectaculaire sprong met fiets om de bel te kunnen raken tijdens Fiets ‘m d’r in! 2008.

In december 2007 plaatste één
van de Litter gitaristen een be-
richtje op internet om zo soort-
genoten te vinden. Er werd ge-
reageerd en zo zaten twee jon-
gemannen regelmatig in een
hok driftig hun gitaren af te
rossen. Maar er was meer nodig
om het podium op te kunnen.
Dus werden er hier en daar ad-
vertenties opgehangen. Ze kre-
gen een serieuze reactie van
Gert, die het wel zag zitten om
de heren eens te ontmoeten.
Gert wist ook nog wel een
drummer en zo begonnen de
jongens aan een gezamenlijk

muzikaal avontuur. Litter
speelt covers van o.a. Foo
Fighters, Creed, Queens of the
stoneage, Greenday, Rage
Against The Machine en Metal-
lica, dus het ruigere top 40
werk, hier en daar aangevuld
met minder bekende nummers
in de setlijst. 

Elke week wordt er een andere
band of artiest uitgenodigd en
nemen de presentatoren het
verleden, heden en de toe-
komstplannen van de gasten
door. Natuurlijk spelen de ar-
tiesten tijdens het programma

diverse nummers live. Kortom
het programma LIVE@IDE-
AAL.ORG wil een podium zijn
voor lokale er regionale arties-
ten en als springplank dienen
voor nieuw talent. De uitzen-
dingen van LIVE@IDEAAL.ORG
zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de ge-
legenheid gesteld de uitzen-
ding bij te wonen, of te beluiste-
ren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in
het programma live willen ko-
men spelen, kunnen mailen
naar LIVE@IDEAAL.ORG of
schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v.
LIVE@IDEAAL.ORG Postbus 50,
7020 AB, Zelhem

Litter op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 15 juli zal de band Litter tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Krimme'neren: 
creperen (van de pijn) 'Hee krimmereerden van de piene.'

B. Prewwelen: 
Mopperen. 'Hee zit steureg te prewwelen.'

C. Gloepen: 
Loeren. 'Doo de blinden maor dichte, de leu hooft neet naor
binnen te können gloepen.'

Op maandag 20 juli zal de heer B. Har-
telman uit Vorden aan het program-
ma meewerken d.m.v. een overden-
king. Mevr. J.M. van Kampen , voorgan-
ger van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap NPB in Zelhem , zal meewerken
aan het programma van maandag 27
juli. De heer H.G. Dijkman uit Vorden
zal op maandag 03 augustus een over-
denking houden. 

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. 

Na de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002 

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
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

De musical zat na enkele weken van
instuderen en oefenen goed in de
hoofden van de (bijna ex-) basisschool-
kinderen. De één had wat meer last
van plankenkoorts dan de ander. 

Afgelopen dinsdagmiddag was de ge-
nerale repetitie voor de groepen één
tot en met zeven en belangstellenden

en 's avonds voor ouders/verzorgers en
andere familieleden. De leuke liedjes
en het soms humoristische verhaal
werden goed ontvangen. Zowel het pu-
bliek als de kinderen van groep acht
genoten zichtbaar van het begin tot
het einde. Bij het wegebben van de
laatste tonen klonk er een daverend
applaus. 

Na afloop van de avondvoorstelling
werden de aanwezigen getrakteerd op
een hapje en drankje, die door de kin-
deren en de oudervereniging verzorgd
waren. Freddie, Thijske, Alwin, Lotte,
Sebastiaan, Thijmen, Marte, Anne-Jan,
Daan, Sanne, Bas, Jolein, Jessie, Mar-
jan, Lars en Lotte kunnen terugkijken
op een geslaagde afsluiting van hun
tijd aan de St. Martinusschool. Nu als
oudsten van de school in Baak begin-
nen ze straks weer als jongste hun
middelbare schoolcarrière in Zut-
phen, Vorden of Doetinchem. De
school wenst hen daarbij heel veel suc-
ces en hoopt dat ze in de toekomst
hun dromen waar kunnen maken.

St. Martinusschool Baak 
neemt afscheid van groep 8 en vice versa

Groep acht van de St. Martinusschool in Baak heeft met de musical "Wild
West" afscheid genomen van hun basisschooltijd. In het stuk kwamen ver-
halenvertellers, (hulp)sheriffs, cowboys, boeven, indianen, Mexicanen, de
geheime politie en een postkoetsier voorbij. Het geverfde decor met daar-
op een saloon, het paard en het kantoor van de sheriff en een winkel was
door groep acht zelf gemaakt. Deze achtergrond en de kleding, waar veel
aandacht aan besteed was, maakte het tot een kleurrijk geheel.

De kerk van Wichmond is altijd een
vreemde eend in de bijt geweest. Het
patronaatsrecht (benoemingsrecht
van de pastoor) lag bij het klooster
Werden. De bisschop van Utrecht be-
streed dit recht en er zijn tal van pro-
cesdossiers bekend uit de 16e eeuw. De
Wichmondse kerk heeft nooit doch-
terkerken gehad. Vermoedelijk komt
dit omdat de Utrechtse bisschop in de
11e eeuw een nieuwe kerk in de nabij-
heid stichtte die de Wichmondse kerk
min of meer buiten spel moest zetten:
de Sint Maartenkerk te Warnsveld. De
Warnsveldse kerk ontwikkelde zich
wel als oerparochie met een reeks
dochterkerken. Verder is er aan het
einde van de middeleeuwen een sle-
pend conflict tussen de kerspels
Brummen en Wichmond om het ver-
loren/gewonnen land aan de binnen-
bocht van de riviermeander in de IJs-
sel. Wichmond (en Werden) be-
schouwden de buurschap Cortenoe-
ver als Wichmonds gebied en Brum-
men zag dat natuurlijk anders. Nadat
de tweede Wichmondse kerk in de IJs-
sel was verdwenen, en kort erna ook
de Reformatie intrad, stopten ook de
conflicten rondom die omstreden
Wichmondse kerk. Over de exacte lo-
catie van deze laatste ‘verzonken’ kerk
bestaat, volgens archeoloog Michel
Groothedde, geen twijfel. De kerk
stond ter hoogte van ‘de Groene Jager’
en wordt op kaarten uit rond 1600 nog
aangeduid door een symbool in de IJs-
sel. De resten vormden nog tot ver in

de 20e eeuw een obstakel in de rivier.
In 1922 werden de meeste muurresten
door Rijkswaterstaat verwijderd. De
huidige Ned. Hervormde kerk is geves-
tigd aan de Dorpsstraat 16 te Wich-
mond en bevat een orgel, dat in 1867
door Hermanus
Knipscheer II ge-
bouwd is. Hij
maakte gebruik
van ouder pijp-
werk, waarschijn-
lijk van de hand
van Appolonius
Bosch. Door de fir-
ma Spiering werd
het orgel in 1921-
1923 gewijzigd. De
kas is dieper ge-
maakt en de Quint
en de Sesquialter
werden vervangen
door een Aeoline
en een Voix Céles-
te. In 1984/1985
restaureerde de
firma Blank het
orgel, hierbij geadviseerd door Aart
van Beek en Onno Wiersma. De oor-
spronkelijke dispositie is hersteld en
ook de kas in oude staat terugge-
bracht. Op 18 mei 1985 werd het orgel
weer in gebruik genomen. De foto is
gemaakt door Janco Schout, uit Barne-
veld, die er zijn hobby van heeft ge-
maakt om kerkorgels te documente-
ren. De huidige dispositie is: Manuaal:
Prestant 8' (discant), Bourdon 8', Pre-

stant 4', Fluit 4', Quintfluit 3' - 1985,
Octaaf 2' en Sesquialter II sterk - 1985.
Pedaal: Aangehangen. Janco is nog op-
zoek naar een (copie van) de CD “Or-
gels in de Achterhoek” Diverse orga-
nisten (C&M CD Producties 1967),

waarvoor opnames zijn gemaakt in Lo-
chem, Geesteren, Steenderen, Ruurlo,
Bronkhorst, Vierakker, Wichmond,
Vorden en Hoog-Keppel.
Wilt u reageren op deze rubriek Rond-
om de Hessenweg of wilt u een oude
foto of een verhaal uit de gemeente
Bronckhorst beschikbaar stellen?
Stuur of mail uw reactie dan naar Fred
Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zel-
hem. E-mail: rdh@contact.nl.

Rondom de Hessenweg (97)
Het dorp Wichmond kent een (grote) rooms-katholieke kerk en een (klei-
nere) protestantse kerk. De historie van Wichmond en haar kerkgebou-
wen is nauw verweven met de loop van de rivier de IJssel, nu een stuk van
het dorp verwijderd. In vroegere tijden zijn maar liefst twee Wichmondse
kerkjes door deze rivier opgeslokt. In dit artikel wordt echter vooral aan-
dacht geschonken aan het orgel van de huidige NH kerk en kan slechts
summier ingegaan worden op die boeiende geschiedenis, maar in de toe-
komst kunt u hierover zeker meer lezen.

Stel al die bloeiende zonnebloemen
voor op een perceel van ongeveer
3.000 m2 met daar doorheen een gan-
genstelsel met instinkers. Er zijn twee
routes te lopen respectievelijk de klei-
ne route en de grote route. De klein
route is kort van lengte met een lage

moeilijkheidsgraad bedoeld voor kin-
deren van ongeveer 3 tot 7 jaar. De gro-
te route is langer en er zitten meer in-
stinkers in, bedoeld voor kinderen van
ongeveer 6 tot 14 jaar. 

Het zonnebloemdoolhof is vanaf he-
den geopend en is te bezoeken op het
terrein van kinderboerderij Feltsigt
aan de Bekveldseweg 5 in Bekveld, ge-
meente Bronckhorst. De entree is 2,00
euro voor de kinderboerderij inclusief
doolhof. Voor meer info kijk op
www.feltsigt.nl of bel naar (0575)
462828. Kom allen kijken en genieten
want de zonnebloemen beginnen nu
te bloeien.

Nieuw in de Achterhoek

Zonnebloemdoolhof
Het fenomeen doolhof is al vele ja-
ren bekend in het land. Vele soor-
ten en maten zijn er door de tijd
heen ontworpen. Naast de vaste
doolhoven is het malsdoolhof zeer
bekend en ook enorm geliefd op
het platteland. Echter een zonne-
bloemdoolhof is een unieke vari-
ant in zijn soort.

Zij schildert in olieverf en aquarel en
zij is een geheel eigen niet te evenaren
stijl meester. De elegantie, kracht en
beweging van paarden zijn voor haar

een onuitputtelijke bron van inspira-
tie. Tijdens deze tentoonstelling zijn
ook de bronzen diersculpturen van
Mariette Schouten te bewonderen. U
bent tot 29 augustus welkom in Gale-
rie ‘De Bisschop aan de Broekstraat 13
op elke vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00 tot 17.00 uur.

Passie voor paarden
Marli Hommel uit Cadier en Keer
(L) exposeert vanaf heden haar fas-
cinerende paardenschilderijen in
Galerie 'de Bisschop' bij Hummelo.

De route voert de deelnemers over zo-
wel verharde als onverharde wegen en
zijn zo uitgestippeld dat er onderweg

volop van het landschap kan worden
genoten. Men kan tussen 10.00 en
13.30 starten bij De Herberg aan de
Dorpsstraat 10 in Vorden. De kosten
bedragen voor NFTU leden twee euro
en voor niet leden drie euro per per-
soon. Kinderen tot en met 12 jaar mo-
gen gratis meefietsen. 

Voor meer informatie 0575- 551935 of
zie www.vrtcvorden.nl

Zomertocht
De VRTC ‘De Achtkastelenrijders‘
organiseert zondag 19 juli de jaar-
lijkse zomertocht over een afstand
van 40 kilometer. Deze gezinsfiets-
tocht is bedoeld voor de recreatie
fietser en voor de in Vorden en om-
geving verblijvende vakantiegan-
gers.

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

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.

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

DDDEEE    OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG   
III SSS    BBBEEEGGGOOONNNNNNEEENNN
Tuinmeubelen

Diverse showmodellen 
nu al met kortingen tot 50%

Hartman - Bellagio

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

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

Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

Wicker
lounge sets
Vanaf

Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

DE OPRUIMING IS
BEGONNEN!

Nu al
diverse

showmodellen

399,-499,-

499,-449,-

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Bedrijfsauto’s

Spotrepair
Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Als boem ho is...!

KASTEELTUINCONCERT
25 JULI25 JULI

TTemperemperamentament
& P& Passieassie

Iers, Salsa, Grieks, ZigeunerIers, Salsa, Grieks, Zigeuner, F, Fadoado

IN DE IN DE TUIN TUIN VVAN HUIZE RUURLOAN HUIZE RUURLO
VVAN 15.30 AN 15.30 TTOOT 24.00 UURT 24.00 UUR

Voorverkoop € 20,00 
VVV Ruurlo 
en VVV's omliggende plaatsen. 
www.kunstkringruurlo.nl

Kinderboerderij

FELTSIGT

JULI ACTIVITEITEN

• Vanaf heden 

zonnebloemdoolhof

• 26 Juli oogstdag 

10.00- 18.00 uur

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Een nieuwe baan?
Zo gedaan.

Heb jij het koken in de vingers??

Taveerne “de Wildenborcherhof” is op zoek naar een:

Medewerk(st)er voor in de keuken

(parttime)

Werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en bereiden

van lunch- en dinergerechten en buffetten. 

Het zorgen voor hygiëne en netheid in de keuken.

Wij vragen:

• Gemotiveerde en proactieve instelling

• Flexibiliteit ten aanzien van werktijden

• Goede product- en hygiënekennis

• Woonachtig in Vorden of omgeving

• Enige ervaring is een pre.

Voor meer informatie bel: L.H. van Ark, 06 - 10 84 16 73 

of ga naar www.wildenborcherhof.nl

Stuur je sollicitatiebrief voor 1 augustus naar:   

Taveerne “de Wildenborcherhof”
Wildenborchseweg 19, 7251 KB  Vorden

Stichting gastouderbureau Bronckhorst 
is op zoek naar een

GROEPSLEID(ST)ER
om het team van kinderopvang 

de Speelweide te versterken.

Wij vragen:
• een relevante opleiding op MBO-niveau
• affiniteit met de doelgroep
• goede contactuele eigenschappen
• het vermogen om zelfstandig en in teamverband te kunnen werken
• een flexibele instelling
• inzicht en overzicht

Wij bieden:
• salariëring conform de CAO kinderopvang, afhankelijk van opleiding

en ervaring
• een gezellige en sfeervolle werkomgeving
• uren in overleg

Belangstelling??
Stuur dan uw reactie uiterlijk 31 juli 2009 naar:
St. Gastouderbureau Bronckhorst
Steenderenseweg 25
7255 KC  Hengelo Gld.
0575-465351
info@despeelweide.com www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSTRUCTIEBANKWERKERS / 
LASSERS MIG/MAG M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VVN00562

Voor diverse opdrachtgevers in de omgeving van Gelderland
zijn wij op zoek naar ervaren constructiebankwerkers / lassers.
Ben je in staat nauwkeurig te werken? Wij zoeken mensen die
hun opleiding, richting lasser, hebben afgerond. Je kunt ook
solliciteren als je verwacht binnenkort je opleiding af te ronden.
Werkzaamheden
Constructies van tekening samenstellen en aflassen.
Functie eisen
• Boren, tappen, zagen, slijpen; 
• MIG/MAG lassen; 
• minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
• geen 9 tot 5 mentaliteit; 
• bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

JUNIOR CONSTRUCTIEBANKWERKER /
LASSER TIG M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00564

Werkzaamheden
Van tekening samenstellen van diverse, voornamelijk RVS,
machinedelen.
Functie eisen
• (Afgeronde) metaal opleiding;
• goede ervaring met het TIG lasproces;
• werken van tekening.
Bij gebleken geschiktheid contract bij de opdrachtgever!

(ERVAREN) SAMENSTELLERS M/V
Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK0005

Onze opdrachtgever is een toonaangevende producent van
machines ten behoeve van de procesindustrie. Het bedrijf 
levert wereldwijd unieke installaties. Door een toenemende 
orderstroom zijn er per direct vacatures ontstaan voor 
meerdere vakkrachten vanaf week 29.
Werkzaamheden
U werkt op de constructie afdeling waar u geheel zelfstandig
van tekening (complexe) machines samenstelt.
Functie eisen
• U beheerst het MIG/MAG en/of TIG lasproces goed;
• U kunt zelfstandig van tekening werken.

CNC Frezer M/V
Achterhoek - full time - vacaturenummer; VVN00603

Onze opdrachtgever is gespecialiseerd in het produceren van
fijnmechanische onderdelen.
Werkzaamheden
Het zelfstandig omstellen en afstellen van een CNC gestuurde
freesbank.
Functie eisen
• Zelfstandig kunnen werken;
• kunnen werken met een Fanuc besturing; 
• minimaal 2 jaar werkervaring als CNC Frezer; 
• geen 9 tot 5 mentaliteit;  
• bereidheid tot het werken in een 2-ploegendienst.

MONTEUR / MEDEWERKER ASSEMBLAGE M/V 
Achterhoek – full time - vacaturenummer; VJK0003

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het monteren en
assembleren van eindproducten. Je bent handig, niet bang om
aan te pakken en sleutelvaardig. (We hebben de mogelijkheid
om er een leer-werk baan van te maken)
Functie eisen
• Sleutelvaardig;
• technisch inzicht;
• aanpakker en doorzetter.

MEDEWERKER ZONNESTUDIO M/V 
Achterhoek – full time - vacaturenummer; VVN

Het betreft een uitdagende functie voor maximaal 32 uur per
week met flexibele werktijden. Er wordt veel waarde gehecht
aan een goed zonneadvies, vriendelijke service en hygiëne in
de zonnestudio en onder de zonnebank.

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stu-
dio en de zonnebanken, voert lichte administratieve werk-
zaamheden uit en ontvangt en begeleid klanten.
Functie eisen
• Uitstekende communicatieve vaardigheden;
• ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pre;
• servicegericht;
• klantvriendelijk;
• representatief;
• flexibel.

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij
Bronckhorst Opleidingscentrum. Mogelijkheid
om wekelijks in stromen en diverse stageplaatsen. 

Info:
www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

WERKEN IN DE BEVEILIGING? 

Globe Security is op zoek naar:
• Beveiligers
• Evenementenbeveiligers
• Horecaportiers

Geen diploma? Globe Security biedt in samenwerking
met Bronckhorst Opleidingscentrum diverse mogelijk-
heden aan. Info: www.globesecurity.nl of 0314-621443.

Weeversdrukkerij

Drukkerij Weevers is een middelgroot grafisch bedrijf met in to-

taal 73 medewerkers, ISO 9001, FSC en milieu gecertificeerd.

Naast deze hoofdvestiging in Vorden hebben wij een ontwerpbu-

reau in Zutphen, een digitale drukkerij in Lichtenvoorde, een IT-

bedrijf in Vorden en verkoopkantoren in Groenlo, Ruurlo en Zel-

hem.

Naast het ontwerpen en vervaardigen van drukwerk in de ruimste

zin van het woord is Drukkerij Weevers ook uitgever van de week-

bladen Contact, Elna en Groenlose Gids.

Wie Wil bij Weevers Werken?

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een part time:

Administratief medewerker m/v

voor 20 tot 32 uur per week in de periode van 1 augustus tot en

met 31 januari.

Uw functie bevat o.a. het verrichten van diverse activiteiten bin-

nen de financiële administratie zoals verwerken kas, crediteuren

en debiteuren voor de verschillende bedrijven en het weekblad

Contact. Tevens voorbereiden van grafische nacalculatie t.b.v. de

facturatie. Bij afwezigheid van collega's verricht u diverse balie-

werkzaamheden.

Wij zoeken iemand die past in een gemoedelijke sfeer en houdt

van openheid.

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur uw CV en begeleidend

schrijven t.a.v. de heer F.J. Dekker. Wij zijn voor uw sollicitatie

ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Internet: www.weevers.nl




