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Jong Gelre Vorden-Warnsveld is een 
jongerenvereniging. Jong Gelre or-
ganiseert activiteiten voor jongeren 
tot en met 35 jaar. De vereniging be-
staat uit drie takken: een algemene 
tak, aspiranten tak - die activiteiten 
organiseren voor jongeren tussen de 
12 en 15 jaar - en een agrarische tak. 
Bekende activiteiten van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld zijn de revue in 
november en Fiets4Daagse in juli. 

Hoe het begon
Jaar: 1913. Locatie: Ruurlo. Zeven 
Achterhoekse verenigingen van oud-

leerlingen van landbouw-wintercur-
sussen besluiten samen een bond 
te vormen: de Oudleerlingen Bond 
Oost-Gelderland, afgekort BOG. Dat-
zelfde jaar wordt een lokale afdeling 
van de BOG in Vorden opgericht. In 
Warnsveld blijven ze niet achter. Op 
9 april 1919 wordt een vergadering 
belegd in café de Pauw in Warns-
veld. Bij de vergadering zijn 16 oud-
leerlingen van de Rijks-Landbouw-
Winter-School (RLWS) in Zutphen 
aanwezig. Ze besluiten een eigen oud-
leerlingenvereniging op te richten. A. 
Beltman neemt de taak van voorzit-

ter op zich, H.J. Nijkamp is secretaris 
en D.J. Tjoonk penningmeester in het 
oprichtingsbestuur. De voorlopers 
van Jong Gelre Vorden-Warnsveld 
zijn een feit. De verenigingen gaan 
voortvarend te werk. Er worden com-
missies opgericht en activiteiten ge-
organiseerd voor jonge agrariërs. In 
de jaren ‘20 worden zelfs al goede 
doelen acties opgezet. In 1921 zamelt 
Jong Gelre Warnsveld geld in voor de 
landbouw in Hongarije. 

Vrouwenemancipatie
De BOG is uitsluitend bedoeld voor 
mannen. Als tegenhanger gaan jonge 
boerinnen zich ook verenigen. In de 
jaren ’20 richten oud-leerlingen van 
landbouwhuishoudscholen in de Ach-
terhoek gezelschappen op. In 1929 
verenigen zij zich samen in Winters-
wijk tot de ‘Bond van Oud-Leerlingen 
van het Landbouwhuishoudonder-
wijs’ (BOLH). Waar de mannen zich 
bezighouden met agrarisch getinte 
activiteiten, organiseert de BOLH ac-
tiviteiten gericht op het huishouden, 
de persoonlijke- en kinderverzorging. 
Zo leren de leden in de jaren ’50 hoe 
nieuwe huishoudelijke apparaten 
werken, zoals de snelwasmachine. En 
in 1956 organiseert de BOLH samen 
met Modehuis Visser uit Vorden een 
modeshow. 

Verdieping en verbreding 
gezocht
Vanaf de oprichting van het BOG in 
Warnsveld en Vorden ligt de focus 

Jubileumjaar Jong Gelre Vorden - Warnsveld

Een stukje geschiedenis

Vorden/Warnsveld - 2014 is een bijzonder jaar voor Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Ongeveer 100 jaar geleden werden de destijds zelfstandige 
verenigingen Jong Gelre Vorden en Jong Gelre Warnsveld opgericht. En 
alweer vijftien jaar zijn wij ‘gelukkig getrouwd’ als Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Al die heugelijke feiten worden dit najaar, op zaterdag 25 
oktober, gevierd met een reünie en groot feest. In de aanloop naar het 
feest verschijnen vier artikelen in het Contact over Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Het eerste artikel gaat over het ontstaan van de vereniging.

1982 Provinciale sportdag Jong Gelre, Henny Addink, Dianne Vink, Conny van Ree, 
Marjan Addink, Willy Albers, Wilma Nijendijk en Johanna Hissink.

1956 BOLH organiseert met Modehuis 
Visser uit Vorden een modeshow. Model-
len zijn v.l.n.r.:Toos Gotink, Riek van der 
Stroom, Annie Lammers, Martha Jimmink, 
Annie Borgman en Willy de Greef.

Oude logo

Huidige logo

op ‘passieve’ activiteiten rond het 
boerenbestaan. Bijvoorbeeld het le-
zen van boeken en het luisteren naar 
betogen. Na de oorlog en in de jaren 
’50 en ’60 worden steeds meer bezig-
heden georganiseerd waarbij actie 
centraal staat. Cursussen en discus-
sies buiten de sfeer van de landbouw, 
maar ook uitwisselingen met het 
buitenland en sport, spel en andere 
ontspanningsactiviteiten. De BOLH 
wordt hier ook bij betrokken. 
Tussen 1948 en 1965 gaan de BOG 
en BOLH steeds meer samen werken. 
Directe aanleiding voor de samen-
werking is dat de BOG Warnsveld 
vrouwelijke spelers nodig heeft voor 
de revue: ‘Mijnheer van de Stad met 
vacantie’. Het begin van een goede sa-
menwerking! 
In 1959 slaan de BOG en BOLH de 
handen definitief in elkaar. De fusie 
is een feit. Vanaf midden jaren ’60 
tot nu gaan de plattelandsjongeren in 
Vorden en Warnsveld verder onder 
de naam ‘Jong Gelre’. De ingeslagen 

weg van verbreding en verdieping
wordt verder voortgezet. De ontspan-
ningsactiviteiten nemen een nog gro-
tere rol in. Steeds meer jongeren van
buiten de landbouw sluiten zich aan
bij Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Het
agrarische jongerenwerk gaat meer
haar eigen weg. Al met al krijgt de
vereniging meer het karakter van een
algemene jongerenvereniging. 

De volgende editie staat in het teken
van de fusie tussen Jong Gelre Vor-
den en Jong Gelre Warnsveld in 1999.
Meer informatie over het jubileum?
Kijk op www.jong-gelre.nl

Meteen op de eerste dag, don-
derdag 17 juli, konden de die-
hard kermisvierders al aan 
hun trekken komen in de 
attracties die dit jaar weer in 
het centrum waren opgesteld. 
Een dag later was de braderie 
één van de belangrijkste pu-
bliekstrekkers. In de broeien-
de warmte trok men langs de 
vele kraampjes.
Zaterdag 19 juli was het de 
beurt aan de jongste Vordena-
ren tijdens de jaarlijkse kleed-
jesmarkt. Ook in de horeca 
was het volop feest met mu-
ziek in bijna alle genres.

Zwoele zomerse Zomerfeesten
Vorden - Kinderen, volwas-
senen, kermisgangers, bra-
deriebezoekers, liefhebbers 
van popmuziek, maar ook 
de aanhangers van Hol-
landse levenslied kwam 
het afgelopen weekend aan 
hun trekken tijdens de Vor-
dense Zomerfeesten.

Foto’s: Rob Schmitz.
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HUIS VERKOPEN? 
BEL EERST MET...

ACTIE = RESULTAAT
UW NVM MAKELAAR IN 
BRONCKHORST ACHTERHOEK
T 0575 200 001

Vrijdag 25 juli MOONLIGHTSWIMMING,
Zwembad In de Dennen open tot middernacht
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

www.chinesegeneeskundevorden.nl

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

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 
Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-
14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 
van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 
en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 
15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
26 - 27 juli: R.C. Boersma, Vorden, 0575-551908.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

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

Calamiteiten gemeente
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. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 27 juli: 10.00 uur: ds. H. Gijsen uit Holten.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 27 juli: 10.00 uur: mevr. ds. M. Neppelenbroek 
uit Zwolle.
19.00 uur: Zangdienst “Vorden zingt”, ds. H. Witmer 
uit Westerhaar.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 27 juli: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 juli: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 juli: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. F. Zandbelt, em.-priester.

Weekenddiensten

Gezocht: min. 6 mnd. oppas

voor lieve hond, man.

Labradoodle 1,5jr

06-18948812

300 stk. hooibaaltjes te koop

van niet bemest en onbespoten

grasland. Ruurlo 06 12044602

Dagmenu’s 23 juli t/m 29 juli

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 23 juli
Uiensoep/Varkensmediallons met champignonsaus, aardappel-
kroketten en rauwkostsalade

Donderdag 24 juli 
½ Gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade/
Apfelstrudel met slagroom

Vrijdag 25 juli
Groentesoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus, peterselie aard-
appelen en rauwkostsalade

Zaterdag 26 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Gehaktbal uit eigen keuken met jus, aardappelen en groente/
IJs met slagroom   

Maandag 28 juli          
Gesloten

Dinsdag 29 juli          
Wiener schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade/IJs met 
slagroom

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

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

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
21

 t/
m

 2
6 

ju
li

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

100 gram

4 stuks per stuk

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Te koop: van het land kleine en

grote balen tarwestro. Kan evt.

worden bezorgd. Info: J. Gos-

selink 06 51 94 69 08 Toldijk.

Op zo. 27 juli zijn de Tuinen

van de Wiersse van 10-17 

geopend. Ingang N319 tussen 

Vorden en Ruurlo bij km. 16,7.

Opbrengsten ten bate van het 

tuinonderhoud. Rondleidingen 

(zonder afspraak): elke do. en

iedere 1e za. van de maand

om 10.30 uur. Groepsbezoek 

(op afspraak): 0573-451409

of wiersse@xs4all.nl. Honden

worden niet tot de tuin toege-

laten. www.dewiersse.nl



Na ontvangst volgt een 
bezoek aan de prachtige
tuinen van de Wilden-
borch onder leiding van 
de tuinman en tuinvrouw.
Tijdens de rondleiding is
er een optreden van het
vermaarde mannenkoor 
De IJsselzangers. Terug
in de Kapel vertelt Ben 
Godtschalk over het le-
ven en werk van Staring. 
Lodewijk Vredenberg 
draagt gedichten van Sta-
ring voor en tot slot volgt
er nog weer een prachtig
optreden van De IJsselzan-
gers. De Staringavonden
beginnen om 19.30 uur,
de zaal is open om 19.00
uur. Kaarten zijn in voor-
verkoop te verkrijgen bij 
de VVV, Kerkstraat 1b te
Vorden. Aan de zaal zijn
kaarten verkrijgbaar zo-
lang de voorraad strekt.
De toegangsprijs bedraagt
€ 8,50 en voor kinderen 
t/m 12 jaar € 5,00, inclu-
sief koffie/koek.

Staring-
avonden 
Wildenborch 
in nieuw jasje
Wildenborch - De be-
kende Staringavonden
in de Wildenborch zijn
dit jaar in een nieuw
jasje gestoken. Deze
worden gehouden op
de donderdagen 31 ju-
li en 7 augustus in de
Wildenborchse Kapel 
aan de Kapelweg 1.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 juli 2014

Wegens succes herhaald! 
Hollandse Opal pruimen kilo € 2.98
Vol smaak meloenen!
Cantaloupe of Galia 3 voor € 2.50
Ze zijn er weer: Minneola’s 10 voor € 2.99
Hollandse Sperziebonen
zonder draad 500 gr € 0.99
Deze week !!!
Kant-en-klare witlofschotel 
+gratis bakje rauwkost naar keuze  p.p. € 6.98

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Joop Bikkel

Wij willen iedereen bedanken voor het
medeleven in welke vorm dan ook, tijdens de
ziekte en het overlijden van mijn man, onze
vader en opa

Marietje Bikkel,

kinderen en kleinkinderen

Velswijk

ALUMINIUM 
TERRASOVERKAPPINGEN
ACTIE AANBIEDING NU

afmetingen 4.00 x 2.50 meter
v.a. € 735,00

MONTAGE v.a.€ 395,00

OVERKAPPING/CARPORTS
5 x 3.00 METER v.a.€ 995,00

VEEL SOORTEN IN DIVERSE
PRIJSKLASSEN LEVERBAAR

BIJ ELWIKRA IN ZELHEM.

WWW.ELWIKRA.NL

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven 
na het overlijden van onze allerliefste

SONJA BERTHOLET

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke 
tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken,  
dit hebben wij bijzonder op prijs gesteld. 
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen 
en een luisterend oor. 

Namens de familie
Elly Bertholet-van Rijssen

Vorden, juli 2014

Gevraagd: 

Kraan/shovelmachinist 
Voor met name agrarisch loonwerk

Ervaring heeft onze voorkeur 

Voor informatie contact opnemen met
F.J. Heuvelink:   0575-431566

Akkerbouw-Weidebouw-Grondverzet-Bermonderhoud

Zie ook:  www.loonbedrijfalmenharfsen.nl

Jouw leven moesten wij loslaten
in ons leven houden wij jou altijd vast.

Het maakt ons stil en verdrietig zo plotseling  
afscheid te moeten nemen van mijn partner, 
vader, schoonvader en opa
   

- Jan -

Harm Jan Hammink
Weduwnaar van Ria van Zanten

Partner van Dicky Zeevalkink

Olst, 21 juli 1944 Zutphen, 19 juli 2014

 Dicky

 Kinderen

 Kleinkinderen

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 20
7234 SN Wichmond

Er is gelegenheid tot condoleren op woensdag  
23 juli 2014 om 19.00 - 19.30 uur in cremato- 
rium de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

De crematie zal plaatsvinden op donderdag  
24 juli om 11.45 uur eveneens in crematorium  
de Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.

 
In plaats van kaarten.

 
Na een moeilijke periode is plotseling overleden

onze lieve zus, schoonzus en tante

Els Nijenhuis
* Kranenburg,
3 november 1963

T Zutphen,
17 juli 2014

 
Familie Nijenhuis

 
Correspondentieadres:
Benny Nijenhuis
Hamsveldseweg 9
7251 LR Vorden

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Els en ons te
condoleren op dinsdag 22 juli van 19.00 tot 20.00 uur bij
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 
De plechtigheid voorafgaande aan de begrafenis vindt
plaats op woensdag 23 juli om 10.30 uur in bovengenoemd
uitvaartcentrum, hier is gelegenheid om van 10.00 tot 10.20
uur afscheid te nemen.
 
De begrafenis vindt plaats om 11.30 uur op de begraafplaats
in Kranenburg.

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08

Alleen op afspraak.

Verdrietig zijn wij om het overlijden
van de door ons zeer geliefde

Jan Hammink

partner van onze zus en schoonzus
Dicky Zeevalkink-Kip

Wij wensen Dicky, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte toe met dit enorme verlies

Wim en Jopie Kip
Mimie en Johan Schuurman †
Truus en Freddy Willemsen
Henry Zeevalkink en Hennie Hulshoff
Miriejan en Bert Borgonjen
    neven en nichten

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

BEZORGERS GEVRAAGD

ook een leuke bijverdienste ?

voor de dinsdag / woensdag zoeken wij 
nog bezorgers in het verspreidingsgebied 
van deze krant

* 25-08-1974 † 22-07-1994

Jacco Woltering

            Frank
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WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Nog nooit wat gewonnen 
en dan zo’n prijs! 

Zo enthousiast reageerde 
Carole Vendrig uit Zelhem 
toen ze onder ogen kreeg hoe 
vol de kist met Achterhoekse 
streekproducten was.
En daar bovenop kwam nog 
hetgeen Janneke Zoetbrood 
van Boerderijcamping en 
Landwinkel Braakhekke eraan 
toevoegde.

In de sfeervolle landwinkel 
werd de prijs door Jan Bijvank 
van Weevers uitgereikt. Even 
nagenieten in de prachtige 
tot Uutblaoshuusken 
omgebouwde hooiberg en 
Carole kon met een volle 
kofferbak vanuit Harfsen 
huiswaarts keren. 
 Carole Vendrig uit Zelhem ontvangt
 de kist met streekproducten uit handen 
 van Jan Bijvank van Weevers Grafi media.

WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



Deze, meestal ‘zwarte‘, orkesten 
speelden zogenaamde ‘novelty-

songs‘, jazzsongs, evergreens en an-
dere meezingers van maximaal 3,5 

minuten. Langer paste niet op een 
schellak grammofoonplaat. Het was 
de jazzstijl die tussen 1920 en 1930, 
bekend als ‘The Roaring Twenties’, 
het uitgangsleven zodanig beheerste, 
dat vele songs nu nog bekend zijn 
en ook nog steeds worden gespeeld. 
En dat na bijna honderd jaar! Deze 
muziekstijl kwam - muzikaal geheel 
veranderd - in de jaren na de Tweede 
Wereldoorlog in Europa als Dixieland 
weer tevoorschijn kwam. Wie herin-
nert zich niet Chris Barber en Dutch 
Swing College Band? ENO handhaaft 
echter de originele klanken en arran-
gementen uit de jaren ‘20. ENO kent 
negen musici en een zanger, de jong-
ste is 68 en de oudste 75 jaar. Zij ko-
men uit Twente, Drenthe en Achter-
hoek. Waaronder de Vordenaar Gerrit 
Emsbroek die al meer dan 15 jaar de 
plectrumbanjo speelt. Hij is begonnen 
als vervanger voor de banjo-speler die 
tijdelijk als apotheker naar Afrika 
werd uitgezonden. Voor informatie 
en reserveringen: 0575-551312.

Back-garden concert  
Hotel Bakker in Vorden

Vorden - Zondag 3 augustus organiseert Hotel Bakker in Vorden samen 
met Euphonia Novelty Orchestra een swingend tuinconcert met diner. 
Het evenement begint om 15.30 uur. Het diner wordt geserveerd in de 
pauzes van het concert en bestaat uit een “Zomerse Proeverij met een 
Louisiana kwinkslag”. Het in 1979 gestarte jazzband Euphonia Novelty 
Orchestra, kortweg ENO, is qua bezetting en muziekstijl gebaseerd op 
die van de orkesten uit het eerste halfjaar van de vorige eeuw.

Na de meer dan succesvolle presenta-
tie van hun eerste album “Music from 
the Heart” in een stampvolle popzaal 
van cultuurfabriek DRU te Ulft, werd 
het wat rustiger rondom de band. De 
groep nam de tijd om nieuwe num-
mers uit te werken en moest helaas 
afscheid nemen van goede vriend en 
bandlid Ellio Martina. Het drukke 
schema van de succesvolle formatie 
uit Zutphen en Vorden viel niet meer 
te combineren met de werkzaamhe-
den van Ellio als meester gitaarbou-
wer. Gelukkig kan de band rekenen 
op een regelmatig gastoptreden van 
hun goede vriend. 

Nieuwe sound
Met het vertrek van Ellio verloor de 
band ook het kenmerkende geluid 
van de pedalsteel gitaar, maar daar 
is iets moois voor teruggekomen. Zo 
is er meer ruimte ontstaan voor de 
dampende solo’s op het hammond-
orgel van Henk Buiting en ook de 
gitaarpartijen van Stef Woestenenk 
komen meer naar voren. Bassist 

Hans Hoog Stoevenbelt en drummer
Gerton Eijkelkamp groeiden mee in
het meer rockende bandgeluid en de
dynamische MoonYard-sound staat
weer als een huis. Nu wat steviger, 
maar nog steeds herkenbaar! 
De afgelopen tijd speelde de band 
op diverse podia met hun welbe-
kende repertoire van eigen werk en
eigenwijze covers van Tom Petty,
The Band, Bob Dylan, Eric Clapton,
Allman Brothers, JJ Cale  en Stephen
Stills. Er zijn enkele nieuwe eigen
nummers bij gekomen en ook de
lijst van covers is aangevuld met o.a.
songs van CSN&Y en Jackson Browne.

De vier muziekvrienden van Moon-
Yard spelen trots, open, organisch en
bevlogen. Het plezier straalt van het
podium af en iedereen is van harte
uitgenodigd om het plezier te gaan
meebeleven! Woensdag 23 juli staat 
MoonYard op een vertrouwde plek, 
de markt in Zutphen. Het blijft voor
MoonYard ‘Music from the heart’.
Hoorbaar, zichtbaar en voelbaar!

MoonYard viert de zomer 
in Zutphen

Zutphen - De Zutphense zomerfeesten gaan weer volop van start. Op
woensdag 23 juli staat de lokale band MoonYard met ‘Music from the
heart’ op het podium op de markt. Voor de band een mooie plek om
met hun nieuwe sound het publiek te bereiken.

Een gezellige en gemoedelijke sfeer 
tijdens het toernooi is een belang-
rijke drijfveer voor de organisatoren. 
Wanneer dat gecombineerd kan wor-
den met tennis van een goed niveau, 
wordt het enthousiasme alleen maar 
groter. Traditioneel komen de deelne-
mers vooral uit Gelderland en Over-
ijssel, maar de laatste jaren schrijven 
ook spelers uit Friesland, Utrecht en 
zelfs Duitsland zich in. De categorieën 
waarin wordt gespeeld zijn 3,4,5,6,7 en 
8 voor zowel enkel als dubbelpartijen. 
Het evenement vindt plaats in week 33 
van zondag 10 t/m 17 augustus op het 
VTP-tenniscomplex aan de Overweg. 
Op de donderdag (14 augustus) is er 
een feestavond met live muziek. Ieder-
een is die avond welkom om te genie-
ten van toptennis en gezellige live mu-
ziek. De inschrijving voor dit toernooi 
kan t/m 26 juli via www.toernooi.nl

VTP organiseert 

11e Dijkman Bouw Open Tennistoernooi
Vorden - De Vordense tennisclub 
VTP organiseert dit jaar voor de 
elfde keer het Dijkman Bouw 
Open Tennistoernooi. Dit toer-
nooi mag, afgaande op de erva-
ringen in voorgaande jaren, reke-
nen op een flinke belangstelling. 
De organisatie verwacht zo’n 200 
wedstrijden in de planning te 
kunnen opnemen.

Toernooiorganisatie v.l.nr.: Christiaan Brinkhorst, Rogier Oonk, Lisette Dijkman,  
Ben Korenblik, Henk Olthaar (niet op de foto: Martine Dijkman en Henk Annevelink).

Bij zonnig en warm weer werd er hoofdzakelijk kleine 
vis gevangen. Hierbij de eerste drie: 

1.  W. Vreeman 1040 gram
2.  W. Althusius 625 gram
3.  F. Cornelissen 414 gram

De Snoekbaars 55+
Vorden/Lochem - Op 17 juli is de 5 de 55+ viswedstrijd gehouden in de Berkel te Lochem.

Op 16-jarige leeftijd kwam Gerrit op 
7 juli 1969 in dienst. Daarvoor had 
hij al vakantiewerk bij het bedrijf 
verricht en was hij bezorger van deze 
krant die ook door Weevers wordt 
uitgegeven. 

Het was Gerhard Weevers senior die 
hem vroeg bij hem in dienst te ko-
men. Eén dag in de week naar school 
en de rest van de week ervaring op-
doen in de praktijk leidden ertoe dat 
hij zich gediplomeerd typograaf mag 

noemen. In de beginjaren ‘zette’ hij
nog met loden letters en cijfers. Na 
een tijdje kreeg hij de kans op de af-
deling afwerking aan de slag te gaan
en dat werk doet hij nog steeds met
heel veel plezier. Gerrit is vastbera-
den om de 50 jaar vol te maken. Zijn
huidige werkgever Gerhard Wee-
vers junior is erg blij met de ervaren
kracht: “Een harde werker als Gerrit
hebben we hard nodig en we hopen
dat hij in goede gezondheid in 2019
zijn volgende jubileum gaat vieren.”

Gerrit Stokkink 45 jaar  
bij Weevers

Vorden - Op maandag 7 juli was Gerrit Stokkink precies 45 jaar in
dienst bij Weevers in Vorden. Al vele jaren werkt hij op de afdeling
afwerking. Papier snijden, vouwen, stansen: nog elke dag merkt de
jubilaris hoe veelzijdig het werken met het product papier is.

V.l.n.r.: Peter te Brake, Gerrit Stokkink, Dennis Witjes en Gerhard Weevers.

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

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Dependance: Fashion Corner, Zutphenseweg 8, Vorden

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



In de borders van de Lage tuin nadert 
de zomer haar hoogtepunt. Op deze 
zonnige, beschermde plek, ooit be-
schreven als ‘een van de volmaaktste 
tuinen in Nederland’ staat in de ori-
ginele Engelse borders een gemengde 
beplanting van struiken, vaste plan-
ten, eenjarigen en bollen. Clematis, 
kamperfoelie en klimrozen sieren 
de pergola. Nut en plezier verenigen 
zich in de ouderwetse moestuin met 
zijn groente, kruiden, pluktuin en 
fruit. Wandelend door loofgangen, of 
rustend op een bankje in de schaduw, 
doet men allerlei ontdekkingen: een 
regenboog in de stralen van de hoge 

fontein, het gekwaak van kikkers in
de gracht, vlinders in de Buddleia en
bijen in de weidebloemen van het
hooiland. De sfeer in de tuinen van
de Wiersse roept herinneringen aan
vervlogen zomers op.
De ingang tot de buitenplaats staat 
aangegeven bij km 16,7 aan de N319
tussen Vorden en Ruurlo. Vanaf NS
station Ruurlo is het ca. 5 km lopen
(via de landelijke Wiersseweg). 
Voor open dagen, rondleidingen en
andere informatie, zie de website:
www.dewiersse.nl. 
Ook kunt u bellen met 0573 - 451409
of mailen: wiersse@xs4all.nl

Zomer open dagen

Tuinen van de Wiersse 
in de Achterhoek

Vorden - Zondag 27 juli en zondag 3 augustus tussen 10.00 - 17.00 uur
zijn er weer open tuin dagen bij de Wiersse in Vorden. Op de open 
dagen worden lichte maaltijden geserveerd. Ook worden publicaties
verkocht, waaronder ‘de Wiersse, Beschrijving van de tuinen’ door
Romke van de Kaa. Entree € 6,50 p.p., kinderen tot 9 jaar gratis. Par-
keren is gratis. Honden worden niet toegelaten.

Dwaaltuin het heelal is gelegen aan 
de Almenseweg 63 te Vorden. Deze is 
op alle dagen open van 18 juli t/m 24 
augustus van 11.00 uur tot 18.00 uur. 
Voor meer info: 06 - 40770443.

Dwaaltuin 
Het Heelal
Dwaaltuin Het Heelal is een won-
derlijk doolhof met bizarre kunst.

De schooldag op woensdag begon 
met de zogenaamde ‘groepswisse-
ling’ ofwel de kennismaking met de 
nieuwe juf of meester in een nieuw 
lokaal én nieuwe klasgenootjes. Voor 
velen een spannend moment. Voor 
groep 8 was het met name ’s avonds 
spannend. Na lang oefenen, kleding 
bijeen zoeken en decors maken, voer-
den zij ’s avonds hun afscheidsmusi-

cal ‘De TV-kantine’ op. Dit deden zij 
voor vele ouders/verzorgers, familie-
leden en andere belangstellenden. Ze 
deden het erg goed, het was een zeer 
geslaagde avond. 

De volgende ochtend voerde groep 
8 de musical nogmaals op, nu voor 
de leerlingen van groep 1 t/m 7. Na-
dien namen de leerlingen onderling 

afscheid van elkaar en werd groep 
8 voorgoed uitgezwaaid. De buiten-
temperaturen waren onderhand zo 
hoog opgelopen, dat er donderdag-
middag een heus ‘waterfestijn op het 
plein’ werd georganiseerd. Gekleed 
in bikini/zwembroek, voorzien van 
emmers water, waterpistolen en wa-
terballonnen, bleef niemand droog! 
Maar daarmee was het nog niet klaar. 
Vrijdagochtend, de laatste schooldag, 
vertrokken alle leerlingen naar Het 
Wiemelink waar een leuke sportac-
tiviteit werd gehouden. Rond 12.00 
uur werd gezamenlijk het schoollied 
gezongen, ging de schoolbel en was 
het … ZOMERVAKANTIE!

De laatste schoolweek op basisschool 
‘De Vordering’
Vorden - Onder fantastische weersomstandigheden gingen de leerlin-
gen en het team van basisschool ‘De Vordering’ de laatste schoolweek 
van het schooljaar 2013-2014 in. Een week die bol stond van de di-
verse activiteiten. Op maandagavond werd de school door vele ouders/
verzorgers en teamleden weer blinkend schoon gepoetst, zodat het 
nieuwe schooljaar fris en schoon tegemoet wordt gegaan.

De Kraanvogel doet al jaren mee aan 
de Klasse! Actie van Day for Change. 
De deelnemende scholen aan deze 
actie krijgen een lening van € 20,- 
waarmee ze een bedrijfje kunnen 
opzetten. De bedoeling van dit be-
drijfje is dat er winst wordt gemaakt. 
Die winst gaat naar beginnende on-
dernemers in ontwikkelingslanden. 
In 2013 heeft de Kraanvogel de 1e 
prijs gewonnen in de verkiezing van 
microkrediet onderneming van het 
jaar. Van de twintig euro worden de 
zaden en plantjes voor de groente-
tuin gekocht.

Groep 8 hoopt dat opbrengst nog 
hoger zal worden, nu er gebruik ge-
maakt kan worden van de nieuwe 
groentekar. Op vrijdag 18 juli is de 
kar voor het eerst in gebruik geno-
men. Helaas kan groep 8 de kar niet 
meer gebruiken. De leerlingen heb-
ben een fantastische laatste school-
dag gehad en ze gaan nu genieten 
van de zomervakantie!

Basisschool de Kraanvogel

Groep 8 geeft school een groentekar cadeau

Kranenburg - De 30 kinderen van groep 8 hebben hun cadeau aan-
geboden aan conciërge Bart Nijhof: een prachtige groentekar. De 
kinderen van groep 7 en 8 verbouwen heerlijke groenten, aardappe-
len en fruit in de schooltuintjes achter de school. Elke woensdag en 
vrijdagochtend voordat de school begint wordt een gedeelte van de 
opbrengst verkocht in het kraampje aan de Eikenlaan voor de school.

Henk en Valeria hebben, zoals im-
mer, een mooi programma samen-
gesteld. Henk Linker speelt een twee-
tal composities van M. Chr. de Jong 
(1961) en het bekende “The Cuckoo 
and the Nightingale” van G.F. Händel. 

De rest van het programma wordt 
gevuld met aria’s van J.Chr. Bach uit 
‘Dies Irae’ en ‘Dixit Dominus’. 

Daarnaast ook aria’s van G.F. Händel 
uit ‘Israel in Egypt’, ‘Neun Deutsche 
Arien’ en ‘Chandos Anthem no. 10’. 
De toegang tot het concert is gratis, 
wel wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. 

Zie ook: 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Mezzosopraan bij Toeristenconcert 
Dorpskerk Vorden
Vorden - Donderdagmiddag 24 
juli is er van 15.30 tot 16.15 uur 
weer een ‘plus’ bij het Lohmanor-
gel in de Vordense Dorpskerk. Tij-
dens het wekelijkse toeristencon-
cert neemt Henk Linker neemt 
zijn gade Valeria Boermistrova, 
mezzosopraan, mee naar Vorden. 
Beiden zijn graag ‘gehoorde’ gas-
ten in de Dorpskerk.

Henk Linker en mezzosopraan Valeria Boermistrova

Volgend jaar een nieuwe nog mooi-
ere expeditie. Wel is er vrijdag 25 juli 
weer de mogelijkheid om tot midder-
nacht te zwemmen met Moonlight-
swimming!

Zwembad In de Dennen 

Expeditie gaat helaas 
niet door
Om verschillende redenen is er 
komende woensdag 23 juli geen 
expeditie. Dus dit seizoen geen 
survivalmiddag voor kinderen in 
het zwembad Vorden.

De stichting 4XV (Van Vorden, Voor 
Vorden) doet zijn naam ook na het 
feest nog eer aan: de afbeelding 
wordt beschikbaar gesteld aan on-
dernemers, verenigingen en andere 

organisaties voor publicatie- en pro-
motiedoeleinden. Geïnteresseerden
kunnen de plattegrond opvragen bij
Weevers Grafimedia: 
info@weevers.nl of 0575 - 551010.

4XV stelt tekening van 
Vorden beschikbaar

Vorden - In de aanloop naar het grootse heropeningsfeest in het cen-
trum van Vorden op 31 mei is er een prachtig getekende plattegrond
gemaakt van het dorp.

Op 6 augustus krijgt Josée van atelier 
Amare een langverwachte polsopera-
tie waardoor ze 9 augustus niet aan-
wezig kan zijn. Iedereen is daarom 
van harte welkom om op zaterdag 
2 augustus of zaterdag 30 augustus 
vrijblijvend kennis te komen maken 
met creatieve bewustwording. Het 
atelier is geopend tussen 10.00 en 
14.30 uur. Belangstellenden kunnen 

een oefening creatieve bewustwor-
ding doen en alles vragen over teken-
therapie. Ook ligt het nieuwe cursus-
programma klaar. 
Zie ook www.joseevanderstaak.nl

Rectificatie Atelier Amare
Vorden - De aangekondigde open 
dag op zaterdag 9 augustus in Ate-
lier Amare aan de Komvonderlaan 
6 in Vorden moet noodgedwongen 
een week worden vervroegd.
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Tijdens deze dagen is er van alles te doen voor jong & 
oud. Rad van Fortuin, Oud Hollandse spelen en kinder-
attracties, met als hoogtepunt de jaarlijkse grandioze 
verloting met mooie prijzen. De trekking van deze ver-

loting vindt plaats op de zondagmiddag om 17:00 uur. 
U bent van harte uitgenodigd bij Camping Het Zwarte 
Schaar op 27 & 28 juli vanaf 09:30 uur. Het adres is 
Eekstraat 17 te Doesburg.

Heeft u de kast en/of zolder eens flink opgeruimd en 
heeft u daardoor iets te verkopen of heeft u een leuke 
hobby waardoor u veel te verkopen heeft? Bel dan snel! 
Nog een paar kramen beschikbaar. Informatie kunt u 
aanvragen via 0313-473128 of  info@zwarteschaar.nl

Rommel & Hobbymarkt met 
Fancy Fair Doesburg

Doesburg - Op 27 en 28 juli staat de jaarlijkse 
Rommel & Hobbymarkt met daarbij een Fancy 
Fair van Camping Het Zwarte Schaar weer op het 
programma. Het evenement trekt jaarlijks vele 
bezoekers uit onze regio en ver daar buiten.

De eigenschappen van deze nieuwe aardappelen zijn 
echter iets anders dan die van aardappelen van de 
hoofdoogst. Door een kortere groeiperiode bevat de 
aardappel minder suiker. Hierdoor blijft de frites, ook 
ná het afbakken, wat lichter van kleur. Ook de textuur 
van de nieuwe aardappel is iets anders, waardoor ook 
de smaakbeleving/bite iets anders zal zijn. Daarnaast 
is de gevoeligheid voor temperatuurschommelingen 
tijdens de opslag iets hoger, wat invloed kan hebben 
op de houdbaarheid. Aviko verstrekt om die reden het 
volgende bakadvies:

blijven en te lang bakken heeft een negatieve invloed 

-
baarheid. Een koeling bij 0-4° is ideaal.

Aviko over op nieuwe oogst aardappelen
Steenderen - Vanaf week 30 worden de verse frites van frietmaker Aviko weer geproduceerd van aard-
appelen van de vroege oogst. De aardappelverwerker wil deze oogstwisseling zo vloeiend mogelijk over 
laten lopen en heeft daarom al middels het voorbakken geprobeerd de verschillen ten opzichte van de 
oude oogst zo beperkt mogelijk te houden.

In de vakantie zijn, zoals een ieder wel weet, de sport-
velden en de sportzalen gesloten. Met deze gedachte 
in het achterhoofd en het feit dat men graag op de 
kinderboerderij komt met de gehele familie, ontstond 
er een plan. Wat zou het mooi zijn om een tijdelijk 
sportveld te maken met voetbalveld met echte goals 
en hoekvlaggen. Zo gezegd zo gedaan. Een weide ach-
ter de speelweide stond leeg en werd omgetoverd tot 
sportveld. Het resultaat mag er zijn. Dus wanneer je nu 
denkt wat zal ik eens doen met de familie of een clubje 
vrienden? Kom dan eens een balletje trappen of loop 
het maïsdoolhof in en zoek de uitgang. 

Wil je het nog een keer lopen, dat kan. Ben je klaar, dan 
is er volop gelegenheid om je op een andere manier te 
vermaken. Dit kan door op de skelterbaan te gaan skel-
teren/fietsen of op de trampoline je kunsten te verto-
nen. Wil je liever met de dieren knuffelen, dat kan ook! 
De geiten, konijnen, ezels en cavia’s laten zich graag 
verwennen. Na al dat rondlopen, kijken en spelen ben 
je vast moe geworden en enigszins dorst en trek gekre-
gen. Dan is het goed toeven onder de notenboom op het 
terras en kun je een keus maken uit het lekkers wat 
Feltsigt te bieden heeft. 

De openingstijden zijn: woensdag t/m zondag van 13.00-
18.00 uur. Voor een kleine prijs kun je een middag ple-
zier beleven. Kinderboerderij Feltsigt is te vinden aan 
de Bekveldseweg 5 te Bekveld. Tel. nr 0575-462828 of 
neem een kijkje op de site www.feltsigt.nl.

Maïsdoolhof bij kinderboerderij 
Feltsigt
Bekveld - Bij kinderboerderij Feltsigt kun je deze 
zomervakantie niet alleen spelen maar ook nog 
eens aan je conditie werken. Dit kan door het 
maïsdoolhof in te gaan en/of op het sportveld 
te gaan voetballen. In de maïs zijn twee tochten 
uitgezet. Eén tocht is een minidoolhof voor kin-
deren t/m 6 jaar, de andere is een groot doolhof 
voor kinderen boven de 6 jaar. Dit doolhof is zo 
gemaakt dat er genoeg verrassende stukken in-
zitten waardoor je telkens weer denkt “Waar ben 
ik nu beland?” Maar je komt er altijd weer uit.

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Vanaf woensdag 23-07-2014



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 30, 22 juli 2014 Eenvoudig uw afvalgegevens inzien op onze site

Een nieuw en handig digitaal hulp-
middel waarmee u uw eigen afval-
gegevens kunt inzien is klaar! Het 
heet ‘Mijn aanbiedingen’ en is een 
 samenwerking tussen de gemeente 
en Berkel milieu. Na inloggen op 
 onze website ziet u hoeveel aan-
biedingen van de grijze en groene 
container op uw adres geregistreerd 
staan. Neem een kijkje en weet waar 
u aan toe bent!

Sinds 2013 hanteren we in Bronck-
horst het volume/frequentiesysteem 
voor de afvalinzameling. De afval-
stoffenheffing bestaat sindsdien uit 
een vast tarief (het vastrecht) dat 
voor alle huishoudens gelijk is.  

Daarnaast betaalt u voor het aantal 
keren dat u uw grijze en groene 
 container aan de weg zet of afval in 
de ondergrondse container doet (uw 
aanbiedingen). Dit is het variabele 
 tarief. De gemeenteraad stelt de 
 tarieven jaarlijks vast.

Chip
Om de registratie van de aanbiedin-
gen mogelijk te maken, zijn uw 
 groene en grijze container voorzien 
van een unieke chip. Deze chip is 
 gekoppeld aan uw adres en het 
 volume van de container. Bij het 

 legen van uw container(s) wordt de 
chip geregistreerd. Wie gebruik 
maakt van een ondergrondse contai-
ner, heeft een chip in de afvalpas. 
 Iedere keer dat u de container 
 gebruikt, wordt dit automatisch 

 geregistreerd. Op basis van de 
 geregistreerde gegevens ontvangt u 
aan het begin van het jaar de aanslag 
Afvalstoffenheffing van de gemeente, 
samen met andere gemeentelijke 
 belastingen. 

In 2015 komen er enkele verande-
ringen aan op het gebied van 
 bestemmingsplannen. We willen  
als  gemeente naar een snellere af-
handeling van bestemmingsplan-
wijzigingen, door:

(het moment dat een initiatief-
nemer met een plan bij de 
 gemeente komt tot en met de 
 toezegging) aan te brengen 

te leggen 

die binnenkomen te combineren 
in één procedure 

U bent ervaringsdeskundige
Om te leren van de ervaringen van 

 inwoners, bedrijven en organisaties 
die al eens een bestemmingsplan
(wijziging) bij ons hebben ingediend, 
wisselen wij graag met hen van ge-
dachten over de stappen die zij 
doorlopen hebben. Om te horen hoe 
zij het vooroverleg ervaren hebben 
en wat zij vonden van de verdere 
uitwerking van het plan (o.a. onder-
zoeken en de ruimtelijke onderbou-
wing), gaan wij op 16 september om 
de tafel, van: 

adviseurs (zoals architecten, 
 projectontwikkelaars)

liere initiatiefnemers 
De uitkomsten nemen we mee in 
 onze plannen.

Aanmelden
Heeft u ook ervaring met het 
 aanvragen van een bestemmings-
wijziging en wilt u deelnemen 
aan het gesprek? Meldt u zich 
dan voor 10 september aan via 
info@bronckhorst.nl. o.v.v. Bijeen-
komst snellere bestemmingsplan-
afhandeling.

Gemeente gaat graag met u in 
gesprek over  bestemmingsplannen

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 

Hoe? Log in en zie uw overzicht
Met het digitale hulpmiddel ‘Mijn aanbiedingen’ ziet u 
 hoeveel  aanbiedingen op uw adres geregistreerd staan.  
U kijkt als het ware mee in de administratie van de 
 gemeente en Berkel Milieu. U vindt het nieuwe hulpmiddel 
heel  gemakkelijk via www.bronckhorst.nl/afvalgegevens 
inzien of scan de QR-code. Inloggen kan door uw post-
code, huisnummer en het kaartnummer van uw afvalpas 
in te toetsen. Vervolgens ziet u welke containers op uw adres geregistreerd 
staan en hoe vaak en op welke momenten u deze in 2014 heeft aangeboden. 
U kunt ook  terugkijken naar de registraties van 2013 en een overzicht 
 printen. Doen!

Afvalpas kwijt?
Neem voor een nieuwe pas contact op met de afvalinformatielijn van Berkel 
Milieu, tel. (0575) -54 56 46 of via www.berkelmilieu.nl

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 



Openbare bekendmakingen

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

Uit de raad

Op 17 juli vergaderde de gemeente-
raad. Er is o.a. gesproken over:

 De raad stond uitgebreid stil bij het 
proces van het in stand houden 
van basisschool Velswijk. De 
school heeft momenteel nog meer 
dan 50 leerlingen, maar dit aantal 
daalt. Reden voor schoolbestuur 
IJsselgraaf om in de toekomst  de 
school op te willen heffen. School-
bestuur GelderVeste gaf vervol-
gens aan de school te willen over-
nemen. Hierover hebben de bestu-
ren veel overlegd, waarna IJssel-
graaf uiteindelijk besloot om de 
school te behouden en de 
 ondergrens van 50 leerlingen los 
te laten en bij te stellen naar 43, 
zodat de school nog tenminste 3 
jaar openblijft. De raad maakt zich 
zorgen over de continuïteit van 
 onderwijs voor kinderen uit Vels-
wijk en had haar bedenkingen  
over het overdrachtsproces van 
afgelopen weken. De raadsfracties 
verzochten daarom in een motie 
(die unaniem werd aangenomen) 
wethouder Engels het proces 
 kritisch te evalueren met het 

 bestuur van IJsselgraaf. De 
 gemeente gaat over onderwijs-
huisvesting (het schoolgebouw) en 
heeft een toezichthoudende rol bij 
openbaar onderwijs. De organisa-
tie en continuïteit van onderwijs is 
de verantwoordelijkheid van 
schoolbesturen. Op de publieke 
 tribune volgden veel betrokken 
 ouders, kinderen en leerkrachten 
de discussie op de voet 

 De heer Maurits Dekker uit Zelhem 
werd benoemd tot commissielid 

 De uitvoering van dit project brengt 
een combinatie van de nodige 
 besluiten ter ondersteuning van 
het gemeentelijk ruimtelijk beleid 
met zich mee. Daarbij gaat het om 
het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning. De raad ging ak-
koord met het van toepassing ver-
klaren van de gemeentelijke coör-
dinatieregeling, zodat de verschil-
lende procedures gecoördineerd 
behandeld kunnen worden

 Om de privatisering bij SV Baste-
om (fusie van VV Baakse Boys en 
SV Steenderen) af te ronden en 
recht te doen aan de situatie van 
de fusievereniging ten opzichte 
van andere geprivatiseerde 
 verenigingen, stelde de raad een-
malig € 87.500,00 beschikbaar

 Om vrijkomende gemeente accom-
modaties, zoals scholen en peuter-
speelzalen, een goede sociale/
maatschappelijke invulling voor 
een kern te geven, ging de raad 
unaniem akkoord met aanpassing 
van de uitgangspunten voor 
 verkoop/verhuur. Zo is bijvoor-
beeld de marktprijs niet langer 
 uitgangspunt bij verkoop

 Het passend onderwijs gaat op  
1 augustus 2014 van start. Dit 
heeft een aantal wetswijzigingen 
tot gevolg die aanpassing van de 
verordening noodzakelijk maken. 
De raad stelde de nieuwe verorde-
ning vast en trok de oude veror-
dening in 

 De algemene subsidie verordening 
voldeed niet meer aan de eisen van 
deze tijd. In de nieuwe subsidiever-
ordening zijn o.a. minder regels 
opgenomen, de termijnen aange-
past en de tekst beter leesbaar ge-
maakt. De raad stemde in met de 
subsidieverordening 2014 en trok 
de oude verordening in 

 De raad nam kennis van de finan-
ciële stukken en wenst op de hoog-
te gehouden te worden over de 
 (financiële consequenties) van de 
organisatieaanpassingen van de 
Stadsbank

 De raad stemde unaniem in met de 
begrotingswijziging 2014 en de 
 begroting 2015 van Delta

 De raad nam kennis van de begro-
ting 2015 en verzoekt de VNOG om 
bij de samenstelling van de begro-
ting 2015 uit te gaan van een verla-
ging van de gemeentelijke bijdrage 
met 0,94 %

 Ieder jaar vindt er een interne 
 controle plaats naar het rechtma-
tig werken in de gemeentelijke 
 organisatie. Hiervoor is een nor-
men- en toetsingskader opgesteld. 
In het normenkader staat alle 
 relevante regelgeving van hogere 
overheden en van onze gemeente 
zelf. Dit kader is aangepast aan de 
nieuwe wet- en regelgeving. De 
raad nam kennis van het nieuwe 
normen- en toetsingskader

 De raad stemde unaniem in met de 
uitvoeringsagenda Achterhoek. De 
Uitvoeringsagenda Achterhoek is 
een concretisering van het conve-
nant Achterhoek 2020 met als doel 
om de opgaven die op de Achter-
hoek afkomen onder druk van de 
demografische ontwikkelingen 
door de acht Achterhoekse 
 gemeenten gezamelijk op te laten 
pakken. Bronckhorst betaalt hier-
voor ook een bijdrage in de kosten, 

ongeveer €150.000,- op jaarbasis 
met ingang van 2015

 De raad stemde unaniem in met de 
gewijzigde werktijden- en bezoldi-
gingsregeling voor de griffier en de 
griffiemedewerkers

 De GBB-fractie wil via dit voorstel 
de gemeente gebruik laten maken 
van de bij wet geboden mogelijk-
heid om af te wijken van de vaste 
afstanden die in de Wet geurhinder 
en veehouderij (Wgv) staan. 
 Hiermee kan de gemeente volgens 
GBB beter anticiperen op verande-
ringen in het landelijk gebied en 
daarmee de rol van het platteland 
als economische drager, plek om 
te wonen, te werken, te recreëren 
en te zorgen voor de toekomst 
waarborgen dan wel versterken. 
De raad behandelt dit punt tijdens 
de commissievergadering en 
raadsvergadering 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 25 september 2014.

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

inrichting Priesterinkdijk 9, tennisclub Zelhem

De stukken liggen van 24 juli t/m 3 september 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan naar keuze, schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn  geweest, 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 14 juli 2014:

van 11.00 tot 18.00 uur, marktvereniging Hengelo

13.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend, buurtvereniging Dunsborg

Verleende vergunningen

-
fing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 en 17 augustus 2014 van 11.00 tot 18.00 uur, rijvereniging 
Hummelo

Afgegeven op  14 juli 2014

september van 18.00 tot 00.30 uur, 19 september van 14.00 tot 01.30 uur, 20 september van 
09.00 tot 01.30 uur en 21 september van 10.00 tot 20.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-
wet, 18 september van 19.00 tot 00.30 uur, 19 september van 14.00 tot 01.30 uur, 20 september 
van 09.00 tot 01.30 uur en 21 september 2014 van 11.00 tot 20.00 uur, stichting Septemberfees-
ten

-
berfeesten, 8 t/m 22 september 2014, stichting Septemberfeesten

Afgegeven op 15 juli 2014.

Drank-en Horecawet, ontheffing groepskamperen voor ca. 80 personen, 29 t/m 31 augustus 
2014, Arboricultura

Afgegeven op 17 juli 2014:

Hengelo (Gld), duursport evenement, van 25 oktober 15.00 uur t/m 26 oktober 2014 15.00 uur, 
stichting sportieve activiteiten Bronckhorst

Afgegeven op 16 juli 2014:

inrichting Velswijkweg 50, buurtvereniging Velswijk

in de inrichting Spalstraat 1, R. Jansen uit Doetinchem en M. Jansen uit  Hengelo (Gld)

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

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 
Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Omgevingsvergunningen voor het 
kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Tolweg 1 en 1A Hengelo’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Tolweg 1 en 1A Hengelo’ en de daarop betrekking 
 hebbende stukken liggen van 24 juli t/m 3 september 2014 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoem-
de tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centra-
le telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ➝ 
Actueel ➝ Bekendmakingen. Het plan heeft betrekking op een vormverandering agrarisch 
 bouwperceel aan de Tolweg 1 en 1A in Hengelo (Gld).

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

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 24 juli t/m 4 september 2014 tijdens de 
 openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
-

ne regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde 
besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Wet basisregistratie personen (Wet BRP) en geheimhouding gegevens
Begin dit jaar is de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) in werking getreden. Deze wet heeft de 
Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) vervangen. In de 

staan persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Uw adres is er bijvoorbeeld te vinden, 
maar ook gegevens over een eventueel huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, 
ouders en kinderen.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Wettelijk voorgeschreven
Deze informatie wordt doorgegeven aan de overheid en maatschappelijke instellingen, zoals 
 pensioenfondsen, voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Deze instellingen baseren hun 
 beslissingen vaak direct op deze informatie. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties bepaalt wélke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze wettelijk 
voorgeschreven gegevensverstrekking kunt u niet voorkomen.

Aanvraag geheimhouding
In enkele gevallen is het wel mogelijk om geheimhouding van uw gegevens aan te vragen. Het gaat 
dan om informatie die wordt verstrekt aan:

genootschappen) 

 derden  

Verzoek tot geheimhouding
U kunt een formulier downloaden van www.bronckhorst.nl (geheimhouding persoonsgegevens) en 
uw verzoek schriftelijk bij ons indienen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs. U kunt de 
geheimhouding ook regelen aan de balie in het gemeentehuis door het invullen van een formulier. 

Legitimatie verplicht
U moet zich bij uw aanvraag kunnen legitimeren. Het gaat immers om persoonsgegevens die met 
het oog op de privacy niet zomaar aan iedereen worden verstrekt. U kunt hiervoor gebruikmaken 

 registratiekaart Meldingsplicht Asielzoeker.

Jaaroverzicht verstrekte gegevens
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar uw gegevens zijn verstrekt, dan kunt u daarvan een 
 overzicht bij ons opvragen. U kunt daarvoor langsgaan bij de publieksbalie in het gemeentehuis of 
schriftelijk een aanvraag indienen. 

Juistheid van uw gegevens
Het is van groot belang dat uw gegevens in de 
basisadministratie juist en actueel zijn. Twijfelt 
u daaraan, neem dan contact met ons op via 
ons algemeen nummer (0575) 75 02 50.  

Mijn.overheid.nl
Wilt u weten hoe u bij de overheid geregistreerd 
staat, dan kunt u dit zelf met uw DigiD controle-
ren op Mijn.overheid.nl.

EvaSchuurman
Column

In Vorden staat een bankje.
(Het zou het begin van een carnavalskraker 
kunnen zijn.) Een houten bankje, een bank-
je dat in de zomer uitzicht heeft op niets. 
Een rustmoment zonder horizon. Omdat je, 
wanneer je in dat seizoen plaatsneemt op 
het bankje, met je snufferd in een toren-
hoog maïsveld staart. Het maïsveld begint 
letterlijk waar je grote teen eindigt. 
Ik vind dat intrigerend. Want het bankje is 
daar vast niet geplaatst als pleidooi voor 
kortzichtigheid. Of door iemand die nu eens 
níet verder wilde kijken dan zijn neus lang is. 

En wie er plaatsneemt zal misschien erva-
ren dat het confronterend is je gedachten 
niet te kunnen laten vliegen richting verre 
vertes, maar ze meteen terug in het gezicht 
gekaatst te krijgen. ‘Boem. Hierro, je doet er 
zelf maar wat mee.’ Lijken de groene sten-
gels tegen je te jengelen. En gelijk hebben 
ze ook, ze hebben tenminste al hun energie 
al nodig om zo goed en recht mogelijk rich-
ting de zon te groeien. Dit is hun seizoen, 

zal jij even met je natte oksels je verhitte 
walmen uitademen in hun gebied. 

En toch blijf ik me afvragen wie dat bankje 
daar neergezet heeft. Wat is daadwerkelijk 
de achterliggende gedachte van iemand 
moedwillig het zicht ontnemen? Schuilt er 
een boodschap in? Staat er onder het bank-
je een cryptogram of woordzoeker? Heb ik 
een aanwijzing gemist? 
Wat beweegt je een bankje neer te zetten 
op een plek waar niets te zien is? Of is daar 
daarom juist alles te zien? Geen uitzicht, 
maar inzicht...

Nu wil het toeval dat mijn verre achterbuur-
man een maand geleden precies hetzelfde 
gedaan heeft. 
De goede man had nog twee van die beton-
nen delen liggen, heeft zelf prachtige plank-
jes gezaagd en daarna geheel vrijwillig voor 
elke voorbijganger een rustmoment gecre-
eerd. Met momenteel uitzicht op - jawel 
- een maïsveld. Wij zijn onze verre achter-

buurman hiervoor overigens zeer dankbaar. 
Zijn bankje staat precies halverwege ons 
honden-rondje en biedt zodoende de mo-
gelijkheid tot een zitmoment waar naar 
uitgekeken wordt vanaf het moment dat wij 
thuis het pad verlaten. 
Het veld bij zijn bankje is overigens iets min-
der dichtbegroeid dan dat in Vorden, dus de 
belevenis is daardoor ook minder beklem-
mend.

Een maisplant bezit mannelijke- en vrou-
welijke bloemen. Deze groeien gescheiden 
van elkaar, maar wel aan dezelfde stengel. 
Een beetje alsof je apart slaapt in hetzelfde 
huis. De man groeit bovenin en de vrouw - 
tuurlijk - in zijn luwte. 
Oftewel, apart slapen in hetzelfde huis en ik 
dan op het logeerbed. Hij ligt vast op de box 
spring met een film en een bak popcorn, 
weet je wel. Maar dit terzijde.

Niet dat ik dit dacht terwijl ik op dat bankje 
plaatsnaam hoor. Nee, weet je wat ik me 
toen bedacht? Lieve, goede achterbuur-
man, dacht ik toen. Wilt u voor mij een 
bankje middenin dat veld zetten? Zodat ik 
mij, met mijn terug ketsende gedachten, 
even volledig voor de buitenwereld kan 
verstoppen. Me, in dat doolhof van manne-
lijk- en vrouwelijk groen, kan bedenken hoe 
ikzelf het beste tot bloei kan komen. Hoe ik 
uitzicht kan geven in nood en rust bij moe-
deloosheid.
Ik bedacht me dat ik graag eens 1 met zo’n 
maïsveld zou willen zijn. Een veld dat inzicht 
biedt en altijd geruststellend dichtbij is.

Ps. Uit mij mag u best een kolf pikken.
(Wij vinden onszelf ook onbetaalbaar.)

Inzicht

Eva Schuurman is dichter, tekstschrijver, regisseuse en trouwambtenaar. Ze ver-
huisde zes jaar geleden vanuit de provincie Utrecht naar de gemeente Bronckhorst. 
Eva kwam en zag en hoopt de Achterhoek met deze tweewekelijkse column ook voor 
zich te winnen.

De aanvang van de dienst is om 17.00
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat. Na afloop is er een gezamen-
lijke maaltijd.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Dominee mevrouw 
Aleida Blanken uit Hengelo is 
zondag 27 juli voorganger in de 
kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-
loofsgemeenschap Hengelo.

De collectie van Anny is veelzijdig: 
abstract en figuratief wisselen elkaar 
af, waarin het kleurenspel alle ruim-
te krijgt. Anny beleeft veel plezier in 
het bedenken en realiseren van haar 

werk. Dit enthousiasme wil ze graag
met u delen. Dinie heeft in de 35 jaar
dat ze schildert een geheel eigen kleu-
renpalet ontwikkeld. Haar voorkeur
gaat uit naar realistische werken, zo-
als dieren en landschappen. Ook dit
jaar zijn er weer verassende werken
van haar te zien. U bent van harte
welkom ! De expositie is van 26 juli
tot 2 augustus in de Kapel van Bronk-
horst vanaf 11.00 uur tot 17.00 uur.

Expositie van Dinie Wisselink 
en Anny Slakhorst
Bronkhorst - Ook dit jaar expo-
seren Dinie Wisselink en Anny 
Slakhorst samen een selectie van 
hun schilderijen in de Kapel van 
Bronkhorst.

Ferry Broshuis is een echte Grolle-
naar, die altijd passie heeft gehad voor 
het schrijven van korte verhalen. Hij 
publiceerde al in tal van kranten en 
tijdschriften. Vorig jaar heeft hij de 
bundel “Heimwee” uitgegeven. Eddy 
Geurtsen uit Hengelo schreef o.a. het 
boek “De hutte in ’t Galgengoor”, 

samengesteld uit alle verzamelde pa-
pieren en paperassen van zijn vader
Gradus (1913-1993). 
Greet Woortmeijer komt uit Dalfsen.
Toen zij met het werken in het onder-
wijs stopte (2004) zocht ze een nieu-
we uitdaging, die via allerlei cursus-
sen resulteerde in haar passie: verha-
len vertellen. Ook geeft zij de cursus
“Van Levensverhaal tot Levensboek”.

Locatie: De Keihave, Kozakkenweg 2
te Gorssel. De aanvang is om 19:30
uur, toegang vanaf 19:00 uur. De
avond duurt tot ± 21:30 uur. Kosten:
€ 7,50 p.p. (inclusief 2 consumpties).
Voor meer informatie: 
www.streektaalvrienden.nl

Streektaalverhalen in de 
Keihave Gorssel
Gorssel - Op zaterdag 9 augustus 
worden er weer verhalen verteld 
in de mooie tuin De Keihave te 
Gorssel. Ook dit jaar weer met 
drie podia en drie verhalenvertel-
lers. Het wordt beslist een boei-
ende en gevarieerde avond met 
Ferry Broshuis, Eddy Geurtsen en 
Greet Woortmeijer.

Dit jaar fietsen de deelnemers langs 
een schaapskooi, een in werking 
zijnde molen, een modern melkvee-

bedrijf, een vleesboerderij en een 
opslagbedrijf. Tijdens de middagstop 
kan men genieten van vers gebakken, 

overheerlijke pannenkoeken. 
De route begint bij de dorpskerk in 
Vorden. De start is zaterdag 2 augus-
tus tussen 10.00 uur en 11.30 uur en 
hier zal men bij het volgen van de 
juiste route ook finishen. Voor vol-
wassenen wordt 2 euro bijdrage ge-
vraagd, kinderen fietsen gratis mee.

‘Fiets de boer op’ in Vorden
Vorden - Ook dit jaar is er weer “Fiets de boer op” in Vorden. Dit eve-
nement wordt georganiseerd door een samenwerking van vrijwilligers 
van LTO, Vrouwen van Nu en Jong Gelre. Er is een mooie route van 
ongeveer 30 km uitgezet langs verschillende bedrijven.
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Het is een eenvoudige cursus die door 
iedereen te volgen is voor slechts 
twee euro per keer inclusief lesma-
teriaal. Een ideale gelegenheid om in 
een kleine groep samen meer te leren 
over God en meer te gaan begrijpen 
van de Bijbel. Voor aanmelding of in-
formatie: Annie en Wim Zemmelink, 
tel. 0314-622878. 
Website: www.stichtingdeopdracht.nl

Door Stichting de Opdracht:

Basis bijbel 
cursus
Zelhem - Na de vakantie begint 
er een nieuwe Bijbel cursus bij 
Stichting de Opdracht in Zelhem.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 19 juli vlogen de duiven 
van PV de IJsselbode Steenderen van-
af Sens (475 km). De duiven werden 
gelost om 6.40 uur. De snelste duif 
werd geklokt door H. Dieks om 14.42 
uur. Uitslag: 1-3-4-5 H. Dieks, 2-6 Th. 
Tankink.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Het derde weekend op rij dat voor 
De Koerier de vluchten zijn afgelast. 
Daarom geen uitslag.

PV VORDEN 
De PV Vorden had dit weekend een 
eendaagse fondvlucht Sens 485 km. 
Snelheid 60 km/uur. Winnaar werd 
Ashley Eijkelkamp 1-3-6-8-9, H.B.M. 
Hoksbergen 2-5-7-10 H. Stokkink 4.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD
Zaterdag 19 juli werden ook de dui-
ven uit Hengelo in Sens gelost om 
06.40 uur. De eerste duif werd ge-
klokt bij R. Koers om 13.25 uur. Uit-
slag: 1 R. Koers 13.25.58, 2 A.H.J. Pe-
ters 13.42.02, 5 J. Teunissen 14.55.43, 
7 E. Koers 15.47.46.

Duiven-
berichten  
19 juli 2014
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Deze column wordt ondersteund door:

Sinds augustus 2007 werk ik bij Go-
ma BV in Hengelo Gld. en zo ben ik 
ben via Foppe Atema in contact ge-
komen met Heidi Ruiterkamp van 
de Bronckhorster Uitdaging. 
Aangezien ik niet uit de gemeente 
Bronckhorst kom was het voor mij 
wel een échte Uitdaging!!
Maar na enkele matchgroep-ver-
gaderingen te hebben bijgewoond  
raak ik steeds meer ingeburgerd.  
De Oude Rotten in deze groep zor-
gen ervoor dat je  in een korte tijd 
aardig op de hoogte bent van wat 
zich allemaal binnen de gemeente 
Bronckhorst afspeelt. 
In de functie als Jonge Hond kom ik 
in contact met de aanvrager, breng 
ze een bezoekje en zet op die ma-
nier hun aanvraag op papier. Hier-
bij komen diverse zaken aan de 
orde, zoals;
Is de aanvrager een vereniging of 
stichting?? 
Is de aanvrager zelf niet in de gele-
genheid om de wensen te realise-
ren??
Indien nodig gaat er een gebieds-
ambtenaar van de gemeente met 
ons mee om evt. zaken, die wij als 
Bronckhorster Uitdaging niet voor 
onze rekening kunnen nemen, voor 
de aanvrager op te pakken.
Onlangs heb ik samen met Heidi 
Ruiterkamp Zorgbad Zonnewater 

in Hoog-Keppel bezocht, een zeer 
bijzondere instantie op een schit-
terende locatie. Hoop dat wij als 
Bronckhorster Uitdaging iets voor 
deze instelling kunnen betekenen. 
Tijdens matchgroep-vergaderingen, 
telefoongesprekken en mailverkeer 
doen wij ons uiterste best om tot 
een goede ‘match’ te komen. 

Ik vind het dan ook erg prettig om 
op deze manier betrokken te zijn 
bij de samenleving en kom op deze 
manier op hele bijzondere plaatsen.
Dus beste ondernemers van de ge-
meente Bronckhorst: wellicht staan 
wij binnenkort bij u aan de deur om 
uw hulp of medewerking te vragen, 
zodat we samen tot een prachtige 
‘match’ kunnen komen.
Ik reken op uw medewerking!!

Vragen? 
Neem gerust contact op met 
info@Bronckhorsteruitdaging.nl

Bianca Meurs: Jonge Hond 
van de Bronckhorster 
Uitdaging
Deze week mag ik als Jonge 
Hond van de Bronckhorster Uit-
daging mijn verhaal op papier 
zetten. Ik kom niet uit de ge-
meente Bronckhorst maar uit 
de gemeente Montferland en 
ben woonachtig in het mooie 
plaatsje Beek.

Bianca Meurs

Bronckhorst

Woensdag 23 juli 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
12:00 Kinderspeel- en doedag Museum 
 Smedekinck Zelhem
13:00 Maïsdoolhof Bekveld 
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op 
 Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 ZomerCarrousel 4 Vorden

Donderdag 24 juli 2014
13:30 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden 

Vrijdag 25 juli 2014
13:00 Zomerexpositie Vorden

Zaterdag 26 juli 2014
9:00 Paardenkeuring Gelders paard Hengelo
10:00 Fiets de Boer op Zelhem
13:00 Zomerexpositie Vorden
16:00 Smokslympics Zelhem

Zondag 27 juli 2014
10:00 Open dag Tuinen van Landgoed 
 de Wiersse Vorden
13:00 Zomerexpositie Vorden

Woensdag 30 juli 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op 
 Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 ZomerCarrousel 5 Vorden

Langlopende items
Kunstwandelroute kasteel Hackfort Vorden
Zomerexpositie in Lambertikerk Zelhem
Rondleidingen Landgoed de Wiersse Vorden
Helmich wandelroutes Baak
Heiligenbeeldenmuseum Kranenburg
Exposities schilderijen en keramiek bij 
Museum Smedekinck Zelhem
Zomerse openingstijden Zwembad Steenderen
Open Kerk Vorden
Zomerexpositie in Lambertikerk Zelhem

Rob Hartog werd slachtoffer van een 
te zware beslissing van de wedstrijd-
leider. Hartog uitkomend in de su-
persport,  week in de laatste meters 
van de race in eerste positie van de 
lijn af en drukte tweede man Davy 
Thoonen naar de zijkant. Thoonen 
tekende protest aan en de jury be-
sliste dat Hartog gediskwalificeerd 
werd voor de eerste race. Thoonen 
behaalde daardoor de winst. Lesley 
ten Tusscher werd 5e en beste Hamo-
ve lid in categorie supersport. Cliff 
Kloots mocht in race 1 niet meedoen 
omdat hij zaterdag, nadat hij geval-
len was, in tegengestelde richting de 
pitstraat kwam binnengelopen met 
de motor. Kloots mocht wel star-

ten in race 2 maar moest achteraan 
starten. Door de wisselende weers-
omstandigheden wist hij niet naar 
voren te rijden en haalde zodoende 
geen punten voor het kampioen-
schap. Hartog en ten Tusscher haal-
den eveneens de finish niet in race 
2. Deze race werd gewonnen door de 
Belgische rijder Timothy Baken. Arie 
Vos en de Duitse rijder Markus Rei-
tenberger wonnen elk een race in de 
superbike klasse. Nelson Rolfes was 
de best geklasseerde Hamove cou-
reur van het weekend. Rolfes werd 
in race 1 zesde en achtste in race 
2. Jarco Grotenhuis had net zoals 
Hartog en Kloots niet zijn weekend 
in België en ging zonder punten 

huiswaarts.De gebroeders Marcel en 
Erik Ritzer reden op zaterdag hun 
1e race van het weekend en werden 
keurig zevende. Helaas viel het Side-
car Team Ritzer in de 2e race op zon-
dag uit door technische tegenslagen. 
De winst ging tweemaal naar het 
duo Kentop / Verhagen. Aankomend 
weekend 26 en 27 juli gaan de IRRC 
coureurs van start in het Belgische 
Chimay voor een 7e en 8e wedstrijd 
van het seizoen. Joey den besten en 
Frank Bakker van het Performance 
Racing Achterhoek zullen er alles 
aan doen om hun posities te verde-
digen in het kampioenschap en zo 
nodig te verbeteren.

Kommer en kwel bij Hamove coureurs  
in Zolder
Hengelo - In het weekend van 
12 en 13 juni werd op het Belgi-
sche circuit van Zolder een ONK 
wedstrijd voor motoren ver-
reden. De races die meetelden 
voor het Open Nederland Kam-
pioenschap (ONK) waren de su-
persport, superbike en zijspan-
nen. Elke klasse reed tweemaal 
in Zolder. Daarbij kwamen ook 
een aantal Hamove leden aan de 
start. Een aantal daarvan haal-
den geen punten door techni-
sche problemen of door fouten 
die volgens velen te zwaar be-
straft werden.

Er zijn in de afgelopen tijd door diverse 
leden verzoekliederen aangevraagd en 
deze worden tijdens de zangdienst ge-
zongen. Het belooft een mooie dienst te 

worden. De muzikale begeleiding hierbij
is in handen van organist Hans te Win-
kel uit Aalten. Verder is er een korte
overdenking door ds. H. Withmer uit
Westerhaar. Na afloop kan er onder het
genot van een kop koffie of thee nog ge-
zellig nagepraat worden.

Zangdienst ‘Vorden zingt’
Vorden - Op zondagavond 27 juli om 
19.00 uur is er in de Dorpskerk van 
Vorden weer een zangdienst.

Stationsstraat 28, Zelhem  Tel. 0314 - 62 51 06
www.drogisterijoosterink.nl

Fotoservice
Fotoʼs klaar binnen enkele minuten!

Professionele pasfotoʼs voor:
paspoort, rijbewijs, identiteitskaarten, 
sportkaarten, sollicitaties, etc.

Afdrukken van digitale bestanden
Via de fotokiosk in de winkel kunt u 
fotoʼs van een geheugenkaart, USBstick, 
CDrom of via Bluetooth zelf afdrukken. 
Via een eenvoudig te bedienen 
touchscreen selecteert u de fotoʼs en het formaat.

U kunt het zelf doen, maar we helpen u graag .....
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Dat scheelt heel wat kilometers fietsen. De 
bussen vertrekken vanuit Toldijk, Steende-
ren, Baak, Zelhem, Vorden en Ruurlo. Kijk 

voor de actuele rijtijden van de bussen op de 
website feestival-hengelo.nl. (Reserveren doe 
je simpel en snel op Feestival-hengelo.nl)

Bussen brengen bezoekers 
naar Feestival

Hengelo - Feestival (voorheen Hengels Feest) is de laatste jaren zo gegroeid dat bezoe-
kers vanuit de hele regio naar Hengelo trekken. Daarom zet de organisatie op vrijdag 
15 en zaterdag 16 augustus bussen in waarmee de feestgangers naar het evenement 
aan de Zelhemseweg kunnen komen.
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Het paard kent vele rassen
Het wordt geborsteld
en gewassen
vertroeteld en geaaid
met aandacht opgetuigd
Maar niets is wat het lijkt
want ook even vaak
wordt het lieve dier
met een vrij gemoed
weer afgetuigd

J. Wagenvoort

Als regiocoördinator richt Heleen 
zich op het versterken van het toe-
ristische en recreatieve aanbod in 
Bronckhorst. Daarvoor zal ze inten-
sief contact onderhouden met lokale 
toeristische/recreatieve ondernemers 
en de toeristische platforms/orga-
nisaties in onze gemeente. Heleen: 
“In mijn functie als regiocoördina-
tor ga ik mij met name bezig hou-

den met het verzorgen, stimuleren 
en ondersteunen van vernieuwende 
toeristisch-recreatieve productont-
wikkelingen, zoals digitalisering en 
thematisering van fiets- en wandel-
routes. Ook de promotie van deze 
toeristische producten behoort tot 
mijn takenpakket. Hiervoor wordt 
er uiteraard zoveel mogelijk aanslui-

ting gezocht met de marketing- en 
promotiemiddelen zoals die door AT 
worden ingezet”.

De komende tijd gaat ze gesprekken 
voeren met een aantal toeristisch-re-
creatieve ondernemers en de toeris-
tische platforms in Bronckhorst om 
te peilen welke wensen en behoeftes 
er leven. Op basis van deze gesprek-
ken zullen er activiteiten uitgezet 
worden die erop gericht zijn om het 
toeristische aanbod te versterken 
en de onderlinge samenwerking te 
bevorderen. Heleen: “Bronckhorst 
is een prachtige en veelzijdige ge-
meente met ontzettend veel toeris-
tische mogelijkheden. Ik zie er dan 
ook erg naar uit om samen met de 
toeristisch-recreatieve ondernemers 
en toeristische platforms/organisaties 
mooie nieuwe producten in de markt 
te zetten die aansluiten op de behoef-
te van de toerist en recreant”.

Heleen is te bereiken op telefoon-
nummer 0545 250 411 of per email 
h.faber@achterhoek.nl

Regiocoördinator toerisme en recreatie
Bronckhorst - Per 1 juni 2014 is 
Heleen Faber vanuit stichting 
Achterhoek Toerisme (AT) regio-
coördinator voor de gemeente 
Bronckhorst. AT is de toeristi-
sche marketingorganisatie voor 
de Achterhoek en werkt nauw 
samen met het toeristische be-
drijfsleven en tien Achterhoekse 
gemeenten en heeft als doel om 
het toeristisch marktaandeel van 
de Achterhoek en de merkrepu-
tatie blijvend te versterken. AT 
ontwikkelt en vermarkt nieuwe 
marketing- en routeconcepten, 
promotie en informatiepakket-
ten (offline- en online).

Leden van de bank konden tot en 
met donderdag 17 juli hun stem 
uitbrengen en zo bepalen welke pro-
jecten een bijdrage krijgen. Er is in 
grote getale gebruik gemaakt van 
deze mogelijkheid. Maar liefst 6.227 
leden brachten hun stem uit.

Einduitslag
De meeste stemmen (335) zijn ge-
gaan naar Zwembad ‘Het Elderink’ 
in Hengelo voor de verduurzaming 
van het zwembad door het plaatsen 
van zonnecollectoren. Daarna volg-
de Zwembad Ruurlo (249 stemmen) 

voor energiebesparende maatrege-
len en Kulturhus Het Kruispunt in 
Laren (217 stemmen) voor het verbe-
teren van de familiekamers bij het 
mortuarium. De gehele einduitslag 
is te raadplegen op de website www.
stemophetcooperatiefonds.nl. 
Tijdens de ruim vijf weken waarin 
gestemd kon worden, was op de 
website het aantal uitgebrachte 
stemmen te volgen. Veel vereni-
gingen en stichtingen startten een 
campagne om meer stemmen bin-
nen te halen. En niet zonder succes. 
Oproepen via de social media, zoals 

Facebook en Twitter, in lokale kran-
ten, via mond-tot-mondreclame en 
andere creatieve ideeën hielpen mee 
om meer stemmen te werven voor 
toekenning van de gevraagde finan-
ciële bijdrage. 

Herinvesteren winst
Van de nettowinst investeert Rabo-
bank Graafschap-Noord jaarlijks een 
deel weer in de lokale samenleving 
onder andere via het Coöperatie-
fonds. Met dit fonds wil de bank de 
vitaliteit en kwaliteit van de regio 
waarin zij werkzaam is verbeteren 
door te investeren in verschillende 
thema’s. Dit zijn economie en inno-
vatie, kunst en cultuur, jongeren en 
educatie, sport en ontspanning, na-
tuur en milieu en zorg en welzijn. 
Ook na de fusie per 1 augustus 2014 
met Rabobank Achterhoek-Oost 
blijft de Rabobank zich inspannen 
voor de ontwikkeling van de leef- en 
werkomgeving van haar leden en 
klanten.

Rabobank keert €200.000 uit aan projecten in de regio

Einduitslag Coöperatiefonds bekend
Regio - Rabobank Graafschap-Noord keert in totaal € 200.000 uit aan 
35 projecten in de gemeenten Lochem, Zutphen, Berkelland, Bronck-
horst en Brummen. Het geld is afkomstig uit het Coöperatiefonds 
van de bank. Leden van de bank konden de afgelopen weken stem-
men op hun favoriete project. Vandaag is bekend geworden welke 
projecten dit jaar op een bijdrage uit het fonds mogen rekenen. De 
77 ingediende projecten die aan de criteria van het fonds voldeden, 
zijn door bank gepubliceerd op de website stemophetcooperatie-
fonds.nl. Voor ieder van de vijf gemeenten was een bedrag beschik-
baar naar rato van de aanvragen.

Het aantal bezoekers van de website 
groeide naar gemiddeld 80 per dag in 
de laatste maanden. Deze week staan 
de plannen van de Provincie Gelder-

land met de N314 centraal. 
Voor een verbreding van deze weg
met ongeveer een meter moeten 70 
eiken en beuken gekapt worden.
Weliswaar komen hiervoor 117 bo-
men terug (fladderiepen, linden en 
beuken), maar voordat die weer de
omvang van de exemplaren hebben
die nu verdwijnen, zijn we zo’n 20 
jaar verder. Kortom: deze plannen
zorgen voor een verdere verkaling
van het landschap in de gemeente
Bronckhorst. Zie voor meer informa-
tie www.bomenbelang.nl

Honderdste bericht op de website

Vereniging Bomenbelang
Bronckhorst - Vorig jaar sep-
tember begon de vereniging met 
het bijhouden van allerlei bo-
mennieuws: de stand van zaken 
rond kapvergunningen, ‘groen’ 
nieuws per dorp in de gemeente 
Bronckhorst, een overzicht van 
de monumentale bomen op ons 
grondgebied, etcetera.

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoekMet 29 vaste medewerkers is Elweco-
Medo een bedrijf dat op vele vlakken 
inzetbaar is. Zo zijn naast het agra-
rische loonwerk het sloop-, grond-, 
hoveniers- en straatwerk veel voorko-
mende diensten van de coöperatieve 
werktuigenvereniging. Het zeven da-
gen per week laten (loon)voeren van 
diverse veestapels onder veehouders 
is ook zeer sterk groeiende. “De zelf-
rijdende voerwagen rijdt momenteel 
zeven dagen per week langs 27 bedrij-
ven in de regio. Goed voor dagelijks 
180 kilometer op de teller”, zo vertelt 
Tragter niet zonder enige trots. 

Tot de opdrachtgevers van Elweco-
Medo behoren naast veehouders en 
akkerbouwers, gemeenten, de pro-
vincie, waterschap Rijn en IJssel, 
bouwbedrijven, hoveniers, grond-, 
weg-, en waterbouwbedrijven, parti-
culieren, landgoederen en Staatsbos-
beheer. Om de efficiëntie en de slag-
kracht binnen de sector te vergroten 
zijn beide coöperatieve werktuigen-
verenigingen gefuseerd. 
Chiel Tragter: “Een fusie van absolu-
te gelijkwaardigheid en waarbij geen 
gedwongen ontslagen zijn gevallen. 
We hebben iedereen keihard nodig 
om het werk rond te krijgen. Door de 
fusie kunnen we veel efficiënter en 
rendabeler werken. Machines kun-
nen optimaler en het personeel flexi-
beler worden ingezet.”

Druk bezochte Open Dag werktuigenvereniging Elweco-Medo

‘We willen een belangrijke speler 
in de regio zijn’

Vorden - “We willen een belangrijke speler in de regio zijn.” Met deze 
visie en woorden ontvingen bedrijfsleider Chiel Tragter en hoofd ad-
ministratie Henk Oortgiesen, van de begin deze maand officieel ge-
fuseerde Coöperatieve Werktuigenvereniging Elweco-Medo, menige 
bezoeker zondag tijdens de goed bezochte Open Dag op zowel de be-
drijfslocatie in Vorden (Medler) als in Lochem (Exel).

Op de locatie in buurtschap Medler had Elweco-Medo haar machinepark overzichtelijk 
uitgestald voor het publiek.

Het jonge uitzendbureau is in 2013 
begonnen en bestaat uit drie en-
thousiaste werknemers; Sharon 
Besseling (bemiddeling), Corrie van 
der Horst (administratie) en John 
Besseling (oprichter). Samen heb-
ben zij meer dan 30 jaar ervaring 
in de bouw. 

In de bouw wordt, net als in andere 
branches, steeds minder met vaste 
krachten gewerkt. Drukke periodes 
worden afgewisseld met rustige 
tijden. Dit vraagt om een grote 
flexibiliteit van personeel. 

STEZU werkt met goedopgeleide, 
gemotiveerde mensen, waaronder 
stukadoors, schilders, metselaars, 
loodgieters en timmerlieden, maar 
ook bouwgerelateerde vaklieden 
zoals hoveniers en stratenmakers.

Heeft u voor een korte of langere 
periode een vakman nodig? STEZU 
heeft gedegen kennis van de bouw, 
is uiteraard bekend met de laatste 
ontwikkelingen en kent veel bouw- 
en bouwgerelateerde bedrijven in 
de omgeving. 

Het uitzendbureau kan dus met u 
meedenken. Dit ervaren veel werk-
gevers als heel prettig. Ook zzp’ ers 
kunnen bij het uitzendbureau te-
recht als ze een grote opdracht niet 

alleen aankunnen. Vanzelfsprekend 
is het personeel van STEZU in het 
bezit van het VCA certificaat. 

Een voorbeeld van het werk wat uit-
gevoerd is door het personeel van 
STEZU is het nieuwe Pannenkoek-
bakkerij de Reuvershoeve. Deze is 
gevestigd tussen Zutphen en Brum-
men. Gespecialiseerd personeel van 
STEZU heeft daar het metselwerk, 
steigerwerk en voegwerk geleverd. 

Een samenwerking met STEZU 
heeft drie grote voordelen. Ten 
eerste wordt gewerkt met directe 
en vaste contactlijnen. U krijgt een 
vast contact persoon toegewezen. 

Ten tweede kunt u de pieken in 
uw werk opvangen door gebruik 
te maken van flexibel inzetbaar 
personeel, dat STEZU graag aan u 
levert. Tot slot levert het uitzend-
bureau personeel dat bij u in de 
buurt woont en breed inzetbaar is.

U bent van harte welkom een keer 
langs te komen om kennis te maken! 

STEZU UITZENDBUREAU
Hekkehorst 12
7207 BN Zutphen
Tel. 0575 - 472853 
info@uitzendbureaustezu.nl
www.uitzendbureaustezu.nl

- advertorial -

STEZU
Méér dan een  
uitzendbureau 
STEZU is het uitzendbureau voor 
bouwpersoneel in Zutphen en 
omgeving. Het bedrijf brengt be-
drijven en (potentieel) personeel 
bij elkaar. 
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Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

IJssel
computerservice

*

*

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

 Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 27 juli
56 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nlNou ja, dat doet Gotink voor me. 

Ikvernieuw

badkamer!
zomer

deze

de hele

Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ

Kruisbergseweg 8 7255 AE  Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 31/07/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99 
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Met Bruggink kiest u voor:
 Meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en verbouwen
 Het verzorgen van de benodigde vergunningen
 Advies en begeleiding van ontwerp tot eindafwerking
 Eigen showroom met bouwmaterialen, keukens, badkamers  

 en tegels
 De perfecte oplossing binnen uw budget.

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl MEER DAN 30 JAAR ERVARING



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

AeroFitt leden uit Zelhem kunnen een 
compleet nieuw ingerichte fitnesszaal 
met de nieuwste apparatuur verwach-
ten, waar een grote diversiteit aan be-
weegactiviteiten aangeboden wordt. 
Iedereen, jong en oud, is van harte 
welkom. U kunt als u wilt individueel 
trainen op eigen niveau of in groeps-
verband. Ook zijn er allerlei verschil-
lende groepslessen voor alle leeftijden, 
van seniorenactiviteiten tot kids dans-
lessen (deze laatste is nieuw)!
Tevens wordt er bij AeroFitt in Zelhem, 
als eerste in de regio, gestart met Mega 
Walk; de nieuwste fitnessrage. Mega 
Walk is een groepsles op muziek, met 
voor dit soort lessen geschikte cross-
trainers, waarbij een instructeur de 
afwisseling aangeeft tussen cardio- en 
spier verstevigende oefeningen. Mega 
Walk is een laagdrempelige les, voor 
iedereen toegankelijk. Houdt u minder 
van fietsen, maar wel van bijvoorbeeld 
wandelen, dan is dit wellicht iets voor 

u! AeroFitt leden kunnen straks ook 
gratis gebruik maken van het zwem-
bad op de momenten dat het bad ge-
opend is voor recreatief zwemmen. 
Ook wordt er een groepsles aangebo-
den die in het water gehouden wordt: 
AquaDance.

Bouwkijkdagen
Op zaterdag 30 en zondag 31 augustus 
worden de deuren officieel geopend. 
Maar op zaterdag 26 juli en zaterdag 
9 augustus tussen 11.00-14.00 uur 
bent u al van harte welkom tijdens 
de Bouwkijkdagen bij AeroFitt om in-
formatie in te winnen en een kijkje te 
komen nemen bij het nieuwe sport-
centrum. Bent u dan al enthousiast? 
U kunt zich dan voordelig aanmelden 
voor september. En niet goed, geld te-
rug met de100% tevredenheidsgaran-
tie. Voor meer informatie kunt u kij-
ken op www.aerofitt.nl of bellen met 
0575-465001.

Kom naar de open dagen

Opening Sportcentrum 
AeroFitt Zelhem
Zelhem - Begin 2014 is begonnen met de verbouwing/renovatie van Cen-
trum De Brink in Zelhem, waarin Sportcentrum AeroFitt een nieuw 
onderkomen zal krijgen. Ook is het culturele deel volledig aangepast 
waardoor Stichting De Brink haar eigen onderkomen krijgt. Door de 
verbouwing is een grote kwaliteitsslag gemaakt voor het gehele cen-
trum en het zwembad, zodat de bezoekers nog meer kan worden ge-
boden. Fysiotherapiepraktijk Janssen van Dijke krijgt ook een ruimte 
in De Brink. De laatste inrichting werkzaamheden worden binnenkort 
afgerond. Op zaterdag 30 augustus wordt Centrum De Brink heropend.

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl  

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JULI
PVC VLOEREN AKTIE
PVC incl. ondervloer egaliseren*, 
lijm en legkosten en BTW: Deze 
maand vanaf € 39,95 per m2

* Vele kleuren mogelijk, vraag naar 
de voorwaarden.

Volg ons nu ook op

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Winkelmedewerker M/V

Ben je op zoek naar een functie als winkelmedewerker 
en ben je van 4 dagen per week beschikbaar? 

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het adviseren 
en verkopen van o.a. accessoires, persoonlijke verzorging 
en luxe artikelen. Je kunt zelfstandig werken en je bent vier 
dagen per week beschikbaar, de vaste werkdagen zijn in 
ieder geval vrijdag en zaterdag.

Chemicus M/V

Heb je een afgeronde universitaire opleiding in de 
chemische richting? 

Functieomschrijving
In deze functie ligt de focus op twee onderdelen, name-
lijk op productontwikkeling en op de aansturing van het 
materiaalproductielab. Je ontwikkelt polymere materialen, 
je checkt validatie van formuleringen en ontwikkelde pro-
ducten, je voert analyses uit van ontwikkelingsresultaten 
en doet patentonderzoek. Daarnaast stuur je de materi-
aalproductie aan, heb je de supervisie over inkeuringen 
en vrijgrave van grondstoffen, eigen fabrikaten en produc-
tieformuleringen, je ontwikkelt onderhoud en voert kwali-
teitsanalyses uit en je draagt zorg voor de handhaving van 
het kwaliteitssysteem en je beheert de apparatuur voor 
analyses.

Poedercoater M/V

Ben jij op zoek naar een functie als Poedercoater in 
de omgeving van Lochem? 

Functieomschrijving
Het betreft een fulltime functie in de regio van Lochem 
waarbij je verantwoordelijk bent voor het poedercoaten 
van (grote) onderdelen. Je bent werkzaam op de afde-
ling oppervlaktebehandeling, in een 2 ploegendienst. Het 
betreft een tijdelijk project van ca. 6 maanden.

Motorfietsmonteur M/V

Ben jij een ervaren motorfietsmonteur ben je ben per 
direct beschikbaar? 

Functieomschrijving
In deze functie werk je als allround motorfiets monteur. 
Het is belangrijk dat je ruime ervaring hebt en dat je direct 
beschikbaar bent!

Assemblagemedewerker elektronica M/V
                   
Ben jij een ervaren assemblagemedewerker en heb je 
ruime ervaring in de elektronica? 

Werkzaamheden
In deze functie is het belangrijk dat je tekening/ werkin-
structies kunt lezen en de onderdelen kunt monteren aan 
de hand van deze tekeningen. Het is tevens belangrijk dat 
je ervaring hebt met het voor monteren en aftesten elek-
tronische apparatuur. 

CNC Draaier
 
Heb je ervaring als CNC draaier en ben je op zoek naar 
een zelfstandige functie? 

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoorde-
lijk voor het CNC draaien van kunst-
stof precisie-onderdelen. Je werkt 
vanaf tekening, je beschikt over een 
flinke dosis eigen initiatief en inzicht. 
Je werkt met Fanuc en Siemens, 
deze worden beide zowel offline als 
aan de machine geprogrammeerd. 
Het draaiwerk wordt op de machine 
gedaan met een C- en Y-as en aan-
gedreven gereedschap.

Staja is een groeiend bedrijf dat momenteel met 
een in 2013 geopende nieuwe fabriek flink aan 
de weg timmert. De totale productie oppervlakte 
bedraagt momenteel 14.500 m2.
Voor onze logistieke afdeling zijn wij op zoek naar 
een gedreven MAGAZIJNCHEF die de leiding krijgt 
over een magazijn die zowel de productie (eind-
montage en lasserij) van onderdelen moet voorzien 
als ook de verzending van spare-parts organiseert. 

Het betreft een veelomvattende functie aangezien de MAGAZIJNCHEF 
verantwoordelijk is voor de interne logistiek. Het magazijn heeft een opper-
vlakte van 600 m2 en telt circa 1.350 pallet plaatsen en 6.000 legbord artikelen. 
Het totaal aantal verschillende artikelen ligt ongeveer op 9.200 stuks.

Voor onze logistieke afdeling zijn wij per direct op zoek naar een 

MAGAZIJNCHEF
Wat verwachten we van je? 

Wat zoeken we?

Hengelo (Gld.).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.




