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Bertus Wiltink kijkt er met een goed 
gevoel op terug. ‘ Weet je wat zo leuk 
was ? Toen Dolf Staring mij destijds 
vroeg de poort te openen, ben ik tege-
lijk met de bezoekers aan de Staring-
avond de tuinen binnen gewandeld 
en heb ik ‘van alles en nog wat ‘over 
het kasteel en zijn bewoners en uiter-
aard veel over de tuinen verteld. Ik 
ben eigenlijk nooit gevraagd om rond-
leidingen te verzorgen, het gebeurde 
automatisch’, zo zegt Bertus lachend. 
Inmiddels doet hij dit klusje, op vrij-
willige basis, al bijna een halve eeuw, 
om precies te zijn 45 jaar! Bertus: ‘De 
Staringavonden worden twee keer 
in het seizoen gehouden. Soms zijn 
er wel 200 belangstellenden, soms 
dertig, zoals afgelopen week met het 
slechte weer, het geval was. 

Tot dusver heb ik de bezoekers 90 
keer rondgeleid. Of ik het getal 100 
nog bereik, weet ik op dit moment 
niet. Wel dat ik het altijd (en nog 
steeds) met veel plezier doe’, zo zegt 
de bijna 75 jarige Bertus Wiltink. 
Een Staringavond begint overigens 
altijd met koffie en koek in de Kapel, 
vervolgens een rondleiding door de 
tuinen en tot slot, weer terug in de 
Kapel, vertellingen en gedichten over 
de bekende dichter A.C.W. Staring. 
De organisatie is in handen van de 
Kapelcommissie. Afgelopen donder-
dag werd Bertus Wiltink, tot zijn ei-
gen verbazing in de pauze naar voren 
geroepen en werd hij door Frida te 
Lindert, voorzitter van de Kapelcom-
missie, voor zijn medewerking aan 

de Staringavonden, in het zonnetje 
gezet. Als blijk van waardering kreeg 
Bertus een boek aangeboden met 
als titel ‘ De tuinbaas en zijn buiten-
plaats, werken in historisch groen’, 
dat is geschreven door Gertrudis A.M. 
Offenberg. Het boek beschrijft de bui-
tenplaatsen in geheel Nederland. 

De geboren (Schoolhuisweg) en geto-
gen Wildenborcher kent het kasteel 
en zijn omgeving, op z’n duimpje. 
Bertus: ‘Ik weet nog goed dat het 
kasteel in de oorlogsjaren onderdak 
bood aan mensen uit de omgeving 
Den Haag. Ik ging toen regelmatig 
met mijn vader mee om de mensen 
in het kasteel een bus melk (3 of 5 
liter) te brengen. 

Het kasteel behoorde toe aan Dolf Sta-
ring, die getrouwd was met Henriëtte 
de Mol van Otterlo (voor ons tante Jet). 
Het echtpaar had geen kinderen. Zo 
rond 1972 werd het kasteel aan Da-
miaan Staring en zijn vrouw Liesje 
geschonken. Dolf Staring was de oom 
van Damiaan. Thans wordt het kasteel 
bewoond door Jennine Staring (doch-
ter van Damiaan) en die getrouwd is 
met Evert- Kees v.d. Plassche.

Bertus: ‘Ik ben in 1965 getrouwd. We 
hadden thuis een kleine boerderij met 
20 koeien, varkens en kippen. In dat-
zelfde jaar ging er bij kasteel de Wil-
denborch een tuinman weg en kon 
ik er twee dagen in de week aan de 
slag. Gras maaien, heggen knippen, 
bomen zagen en ook allerlei werk-

zaamheden in het kasteel (muren 
witten e.d.). In mijn vrije tijd dus al 
die jaren gids tijdens de Staringavon-
den. Onderweg vertel ik de bezoe-
kers over de roofridders van vroeger, 
over hoe kasteel Wildenborch in de 
middeleeuwen door de Spanjaarden 
werd verwoest. Alleen de woontoren 
bleef staan, later werden de ‘vleugels’ 
erbij aangebouwd. Na 1840 ontstond 
het gebouw zoals het er nu staat’, zo 
zegt Bertus Wiltink, die eenmaal op 
de praatstoel, ‘duizend- en één din-
gen’, over de grachten, de tuinen, 
de zichtlijnen, de bewoners e.d. kan 
vertellen. 

Bertus: ‘Ik heb in de loop der jaren 
gemerkt dat de bezoekers aan de Sta-
ringavonden het leuk vinden om al 
deze bijzonderheden te horen. Toch 
ook prachtig dat de bewoners van het 
kasteel, de tuinen voor het publiek 
open stellen, zodat veel mensen van 
het natuurschoon rondom kasteel 
Wildenborch kunnen genieten. En 
dat mag best vermeld worden’, zo 
zegt Bertus Wiltink die zich er op 
verheugt om komende donderdag 
weer vele bezoekers aan de Staring-
avond als gids door de ‘Buitenplaats 
Wildenborch’ te begeleiden. Overi-
gens zijn er tijdens de Staringavon-
den nog meer gidsen in touw, te we-
ten de huidige tuinbaas van het kas-
teel Bart van der Schoot, zijn vrouw 
Alma en bij veel bezoekers ook Frida 
te Lndert.

Tijdens Staringavonden in de Wildenborch

Bertus Wiltink al bijna halve eeuw gids

Wildenborch - ‘Zeg Bertus, er komen straks een aantal mensen onze 
tuinen rondom het kasteel bezichtigen. Wil jij de poort even open 
doen’? Deze woorden sprak Dolf Staring in 1966 tot Bertus Wiltink, 
die destijds twee dagen in de week als tuinman bij de familie Staring 
in dienst was. Het was tevens het jaar dat de VVV in Vorden, met als 
animators Gerrit Eyerkamp en dominee Krajenbrink, het initiatief 
nam om , met goedvinden van de familie Staring van kasteel Wilden-
borch, de Staringavonden op touw te zetten.

Frida te Lindert biedt Bertus Wiltink boek aan

Heeft u zin om een keer het gezel-
lige theater in Linde te bezoeken, 
maar heeft u geen vervoer? Op 10 
augustus rijdt een ‘theater-busje’ 
voor inwoners van Vorden en om-
geving. Rolstoel of rollator kunnen 
eventueel mee. Voor verdere infor-
matie over kosten, opstapplaats, 
tijd en opgave: bel vóór maandag-
avond 8 augustus T 0657079558.

Nieuw !
Vervoer 
naar 
Theater 
onder 
de Molen
Vorden - In de Zomercarrou-
sel op woensdagavond staan 
enthousiaste artiesten op het 
podium met muziek, zang en 
verhalen.

Om 19.00 uur komt men bij elkaar, 
in de gereformeerde kerk aan de 
Zutphenseweg, om op ongedwon-
gen wijze samen te zingen en een 
Bijbels thema te bespreken. 

Daarna is er koffie en wat lekkers 
en is er volop ruimte voor een ont-
moeting. Thema van de avond is: 
Zorg dat je erbij komt.

Zondag 
7 augustus 
ont-moeten 
in 
vakantietijd
Vorden - De Ont-moeten werk-
groep van de Protestantse Ge-
meente i.w. in Vorden houdt 
elke eerste zondag van de 
maand een Ont-moeting.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

1 Bos 
Zonnebloemen

 3.99

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Pep-
pelink-hausen, tel (0575) 
552916, (06) 51601516. 

• Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere 
zaterdag van 9.00 uur tot 
12.00 uur terecht voor 2e 
hands meubels, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke 
artikelen, boeken, enz., in 
het HAVO-gebouw (Burg. 
Galleestraat 69) te Vor-
den. Inbrengen van goed 
verkoopbare artikelen kan 
daar op zaterdagmorgen 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefo-
nische afspraak. (tel. 06-
44629049). Tevens kunt 
u via dit nummer ook een 
afspraak maken voor door-
deweeks halen of brengen 
van spullen. Kijkt u ook 
eens op onze website: 
www.veilingcommissie.nl

• Vermist sinds maandag: 
witte kitten 11 wk. Verdwe-
nen bij zorgboerderij de 
Vijfsprong/Vorden.Wordt 
erg gemist! Info bel: (06) 
53812526.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 7 aug. 10.00 uur Openluchtdienst aan de Vordense-
bosweg “ Groene kathedraal” dhr. A. de Ligt uit Zutphen.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 7 augustus 10.00 uur dhr. A. v.d. Vorm, Zutphen.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 7 augustus 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 6 augustus 17.00 uur Eucharistieviering pastoor 
Hogenelst, volkszang
Zondag 7 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering, 
herenkoor.

Tandarts
6/7 augustus F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse IJsbergsla          grote krop 0.49
Hollands zacht fruit 2 dozen voor  2.95
(framboos, bosbes, braam)

Perssinaasappels 2 kg  2.99
zoet en vol sap     
Nectarines 10 stuks  2.50     
Op ons gehele assortiment rauwkosten 

2e bak naar keuze halve prijs     

Gevraagd: 25 stuks 
jongvee om voor iemand 
op te fokken. Lenselink, 
Reerinkweg 4, Hengelo Gld. 
0575-467367

�

Luciënne, 
uw kapster aan huis. 
Bel voor afspraak of info: 
06-21297821. Zie ook 
www.luciennesknipatelier.nl 

Dagmenu’s 3 t/m 9 aug.

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

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

Woensdag 3 augustus Knoflooksoep / Duitse biefstuk met 
gebakken uien, jus, groente en frieten.

Donderdag 4 augustus American kipfilet met spek, 
tomaat en kaas gegratineerd, met aardappelen en rauwkost 
/ Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 5 augustus Groentesoep / Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en seizoensgroente.

Zaterdag 6 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaans cordon bleu, frieten en rauwkost / IJs met slagroom.

Maandag 8 augustus Uiensoep kaascrouton / Spies ossen-
haas met pepersaus, aardappelen en seizoensgroente.

Dinsdag 9 augustus Wiener schnitzel met friet en rauwkost 

/ IJs met slagroom.

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

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

Vlaai van de week

Kersenvlaai  
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

 Zomerbol    € 2,50
 Stokbrood  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di 2 aug. t/m za 13 aug.

0575-552959

Wil jij meedoen aan de 
revue van Jong Gelre vor-
den-Warnsveld met zang, 
dans, decorbouw of toneel 
en ben jij tussen de 16 en 
30 jaar? Geef je op @ info@
jong-gelre.nl. Repetities star-
ten sept.

�



www.webpaper.nl

BanenContact

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze 
dochter en mijn zusje

Ingeborg
Elisabeth Maria

Geboren op 26 juli 2011.
Ingeborg weegt 4110 gram en is 52 cm lang.

Laurens Helmink, Barbara Rutten en Annelise

Het Jebbink 28
7251 BM  Vorden 
Tel. 0575 – 55 51 60

massage uitproberen?

Xandra Veltman, stand 107

24 - 26 - 28 augustus 
CASTLE FAIR Vorden

Te huur: Caravanstalling in 
Hengelo Gld. 0575-461439.
�

Hij kleurde ons leven
Hij hield van ons
Wij houden van hem

Jouw leven moesten wij loslaten, in ons leven 
houden wij jou altijd vast. Verdrietig zijn wij om het 
heengaan van onze lieve en zorgzame 

Bertie Bosman
Albertus Gerhardus Idzes

* Zutphen, 1-3-1939         † Doetinchem, 31-7-2011

                Hengelo Gld.:  G. Bosman  
 J.M. Bosman-van Asselt
 en familie

Ruurloseweg 38, 
7255 DJ  Hengelo Gld.

Wij willen iedereen bedanken die Bertie 
een warm hart heeft toegedragen.

De afscheidsdienst zal worden gehouden op don-
derdag 4 augustus om 11.00 uur in de Protestantse 
Remigiuskerk te Hengelo Gld., waarna aansluitend 
de begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene 
Begraafplaats aldaar. 
Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot 
afscheid nemen van 10.20 tot 10.50 uur.
Na de begrafenis is er gelegenheid om de familie 
te condoleren in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te 
Hengelo (Gld.)

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvan-
gen, gelieve deze advertentie als uitnodiging te 
beschouwen.

“Op U o Heer
heb ik mijn vertrouwen gesteld.”

Na een zorgzaam leven, vol toewijding en dank-
baarheid voor al hetgeen haar geschonken werd, 
is in vol vertrouwen op haar Heer van ons heen-
gegaan onze lieve zachtmoedige vrouw, moeder, 
schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

Dina Peppelman - te Bokkel
Dien

* Barlo † Vorden
4 oktober 1921 31 juli 2011

 Jan Peppelman

 Jan en Itie
  Daniël en Martien
   Lauren

 Anja en Pierre

Onze speciale dank gaat uit naar het verplegend 
en verzorgend personeel van De Beekdelle 

te Vorden voor de liefdevolle verzorging.

Correspondentieadres:
De Delle 37
7251 AJ Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren 
op donderdag 4 augustus van 19.00 tot 19.30 uur in 
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op vrijdag 5 augustus om 
11.00 uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphenseweg 
13 te Vorden.
Hier kunt u van 10.30 tot 10.50 uur ook afscheid 
nemen van Dien.

Aansluitend aan de afscheidsdienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats, Kerk-
hoflaan te Vorden.

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot 
condoleren in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Ervaren Gastouder in 
Vorden heeft weer plaats!!!

7 dagen in de week 
beschikbaar! 

Tel: 06-13386085

Wij gaan trouwen!!
 

Bram van der Most 
&

Renske Roelofsen
 
Wij trouwen op 18-8-’11 om 11.00 uur in de kapel 
van Bronkhorst, te Bronkhorst.

Graag nodigen we je uit voor onze receptie van 
15.00-17.00 uur bij hotel Bakker te Vorden.
                                              
De Steege 44
7251 CN Vorden

THEATER ONDER DE MOLEN 
wo. 10 aug. Zomer-carrousel. 

Zin om te gaan, 
maar geen vervoer? 

Bel voor ma-av. 0657079558

Afscheidsreceptie ter ere van

Peter Berenpas

Na 40 jaar voorzitter te zijn geweest van touwtrek-
vereniging Bekveld, geeft Peter de hamer door.

Wij willen Peter bij deze bedanken voor zijn inzet. 
Dit doen wij door op deze gelegenheid een borrel 
te drinken. Wij willen u hiervoor uitnodigen op de 
receptie.

Deze zal plaatsvinden op zaterdag 6 augustus a.s. 
U bent welkom vanaf 20.30 uur.

Feestadres:
Feesttent bij de kantine van de TTV Bekveld
Wichmondseweg 41a
7255 KZ  Hengelo (Gld.)

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Nog onverwacht is uit onze familiekring weggenomen 
onze geliefde broer, zwager en oom

Marinus Ruesink

in de leeftijd van 92 jaar.

Weduwnaar van J.H. Arfman

 Vorden D.G. Ruesink-Ruesink

 Hummelo H.W. Wullink-Ruesink

 Vorden H. Arfman-Ruesink

 Hengelo Gld.  H.J. Ruesink
  
  G. Ruesink-Loman

 Vorden J.W. Loman-Ruesink

 Vorden G.D. Gotink-Arfman

  Neven en nichten

Vorden, 24 juli 2011

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Ik schrijf ze op
met potlood en met pen 
de liever nog dan liefste 

woorden die ik ken

Ik schrijf ze op 
met balpen en met stift 

en nog mooier dan de mooiste
woorden in mijn schrift

Ik schrijf ze op
in rood en geel en blauw 

dat ik nog houer hou dan hou
van de allerjouste jou

Voor altijd in mijn hart 

FAITH
Adegoke Ingrid Carla 

zusje van Anthoni

Faith is geboren op 5 mei 2007 
in Ogbomoso, Oyo-State, Nigeria

Onze eerste aanraking…..
6 mei 2011 in Lagos, Nigeria

Werelds gelukkig…..
23 juli 2011 samen met ons drietjes thuisgekomen

Anita Addink
Biesterveld 38
7251 VT  Vorden

Hierbij willen we onze dank uitspreken voor alle 
vormen van medeleven bij het overlijden van onze 
moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Hendrika Everdina Antonia 
Wuestenenk-Makkink

Een extra woord van dank voor de fijne verzorging 
door Sensire afdeling “de Delle”, huisarts Dr. Tanis 
en de oude buurt in Hackfort voor de betrokken en 
stijlvolle wijze waarop zij invulling hebben gegeven 
aan het naoberschap. 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Afscheid nemen
Is met zachte vingers
Wat voorbij is dichtdoen
En verpakken
In de goede gedachten der herinnering

“Dietrich Bonhoeffer”



 De AGILA

 Wegenbelastingvrij. Én € 1.000,- cash retour.

EEN TOPMODEL 
VOOR € 8.995,-.
Met zijn trendy ontwerp steelt de Opel Agila overal de show. De nieuwste 
uitvoering is bovendien bijzonder zuinig én wegenbelastingvrij. 
Tegelijkertijd biedt de Agila comfortabel plaats aan vijf personen en is 
het rijgedrag te vergelijken met auto’s uit een hogere prijsklasse. Toch 
stapt u nu voor € 8.995,- al in! Daarbij ontvangt u na aankoop nog eens 
€ 1.000,- retour op uw rekening en dat komt bovenop de deal die u in 
onze showroom maakt. Mooi meegenomen toch?

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 11,0 – 3,5; kms/liter: 9,1 – 
28,6; CO2 gr/km 259 – 94. Prijs incl. BTW en BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. 
De € 1.000,- cash wordt rechtstreeks door General Motors Nederland B.V. uitgekeerd op de bank/girorekening 
van de koper, na a� evering/registratie van een nieuwe Opel Agila. Dit aanbod geldt voor nieuwe 
klantenorders (particulier/KZM) van 1 juli t/m 30 september 2011 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum 
van 30 november 2011. Zie voor volledige voorwaarden www.opel.nl. Wijzigingen voorbehouden.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen

van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-sport en spel -volksdansen-zwemmen.

Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .
• Kaartclub ’s maandagmiddags en bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

AUGUSTUS
3 ANBO klootschieten, Olde Lettink
4  Klootschietgroep, Vordense Pan
10 ANBO klootschieten, Olde Lettink
11 Klootschietgroep, Vordense Pan
17 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten, Olde Lettink
25 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
25 Klootschietgroep de Vordense Pan

31 ANBO klootschieten, Olde Lettink
31 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme

KUNSTAGENDAVORDEN
Augustus
3  Zomercarrousel Theater onder de

Molen, Lindeseweg 29, Vorden
10 Zomercarrousel Theater onder de

Molen, Lindeseweg 29, Vorden

De KunstBus Vorden en omgeving 
is een initiatief van de Stichting 
Welzijn Vorden. Speciaal bedoelt 
voor cultuurliefhebbers van 60 jaar 
en ouder, die graag weer eens naar 
een museum of theater zouden wil-
len gaan, maar erdoor verminderde 
mobiliteit niet zo gauw toe komen. 
En het is ook bestemd voor mensen 
die het gezellig vinden om met een 
groep van leeftijdgenoten samen 
uit te gaan. Bovendien is het zeer 
comfortabel: alles wordt voor u ge-
regeld. U hoeft zich alleen maar in 
te schrijven en uiteraard te betalen. 

De KunstBus wordt deels gesubsi-
dieerd. Voor dit seizoen is er weer 
een aantrekkelijk programma sa-
mengesteld. U kunt daaruit kiezen, 
of zo enthousiast zijn dat u aan al-
les mee wilt doen. In het kort: 11 
oktober 2011 bezoek aan museum 
Het Valhof te Nijmegen inclusief 
de deskundige toelichting van me-
vrouw Antoinette Timmer, welbe-
kend in Vorden en omgeving. 10 
november Muziek en dans van de 
Wereldband, een wervelende show; 
11 januari 2012 de romantische 
komedie When Harry met Sally, 
de toneelversie en 8 maart 2012 
een concert van de pianist Wibi 
Soerjadi met o.a. werken van Liszt 
en Chopin. Inschrijfformulieren 
zijn onder meer in de bibliotheek 
en in de Wheme bij de Stichting 
Welzijn Vorden verkrijgbaar. Voor 
nadere informatie kan men bellen 
met de dames Nienke Slabbekoorn 
tel. 555609, Antoinette Timmer tel. 
552027, Lamien Nijhoff tel. 552118 
en Josefine Meijer tel. 547039.

Laatste kans Kunstbus
Vorden - In overleg met theater 
de Hanzehof in Zutphen wil de 
organisatie van de Kunstbus 
Vorden de mensen, die nog geen 
kans zagen zich in te schrijven 
of die nu denken :” ja, dat is 
echt iets voor mij/ons!” de kans 
bieden zich alsnog in te schrij-
ven. De inschrijfdatum is daar-
om verlengd naar 24 augustus 
2011.

In opdracht van leliekwekers Huetink 
en Schrieken decoreren zij een ten-
toonstelling  in zaal Reimerink te Le-

melerveld. Op de tentoonstelling met
als thema DE WERELD AAN LELIES
maakt u een reis naar verschillende
landen. Vanzelfsprekend kleurrijk en
modern vormgegeven met passende
belichting. De lelietentoonstelling
Lemelerveld B(l)oeit is van 3 t/m 7
augustus in zaal Reimerink te Lemer-
veld

Bloemenarrangeur Jan Aartsen 
ontwerpt Lelietentoonstelling 
Lemelerveld B(l)oeit
Vorden - Bloemenarrangeur Jan 
Aartsen en Willy Haas uit Raalte 
zijn druk met de voorbereiding 
van een Lelietentoonstelling in 
Lemelerveld.

Twee combinaties wisten zelfs kring-
kampioen te worden! Beide combi-
naties kwamen uit in de dressuur bij 
de paarden. Marina Gotink haalde 
met haar paard Zapp overwinning na 
overwinning tijdens de selecties in de 
klasse M2, hierdoor werd zij uitein-
delijk tot kringkampioen gekroond. 
Datzelfde gold voor Lisanne Schippers 
met haar paard Mister Macho, uitko-
mend in de klasse Z2. Ook zij waren 
onoverwinnelijk tijdens de selecties, 
waardoor zij zichzelf ook kringkam-

pioen mogen noemen. Hiermee heb-
ben zij uiteraard een felbegeerd tic-
ket voor het Gelders kampioenschap 
weten te bemachtigen. R.v. en p.c. de 
Graafschap heeft nog meer troeven 
op het Gelders kampioenschap. 
Bij de paarden zijn dat:
Klasse M1 dressuur: Carlijn Slijkhuis 
met Aimee
Klasse Z1 dressuur: Anita Berenpas 
met Walencia en Carlijn Slijkhuis 
met Volmer
Springen klasse ZZ: Bart Hartman 

met Udette W
Viertal klasse M: Annie Kornegoor 
met Kristel, Elodie Stokman met Ali-
ka, August Koster met Winckham, 
Marina Gotink met Zapp en Carlijn 
Slijkhuis met Aimee, onder leiding 
van Simone Baauw
Bij de pony’s is dat:
Klasse B springen cat. D/E: Ottelien 
Mol met Orchid’s Rebel
In de klasse L1 dressuur is Sietske 
Rouwenhorst met Bokito 2e reserve 
geworden. 
De Gelderse kampioenschappen zul-
len plaats vinden in Brummen. Voor 
de pony’s op 6 augustus en voor de 
paarden op 12 en 13 augustus.

Succes r.v. en p.c. de Graafschap 
op kringkampioenschappen

Vorden - De afgelopen maanden hebben verschillende combinaties 
van r.v. en p.c. de Graafschap weer goed gepresteerd op de selectiewed-
strijden voor het Gelders kampioenschap.

Schoenmode Hermans nam in 1999 
de zaak van de familie Tacx over waar 
Henriëtte toen al werkzaam was. 
Henriëtte ging geruisloos mee. Vanaf 
die tijd is er veel verandert aldus Hen-
riëtte. Zij heeft de groei mee mogen 

maken binnen het bedrijf, assorti-
ment-veranderingen, verbouwingen 
en zelfs een tweede zaak in Groenlo. 
En als het nodig is staat Henriëtte 
ook wel eens in Groenlo. Een trouwe 
kracht, die er voor ons is en met ons 

meedenkt aldus Rudi en Elise. ‘’Wij 
vinden dat Henriëtte het verdient om 
door ons extra in de schijnwerpers te 
worden gezet.’’ Bijzonder is het dat 
dit het 2e Jubileum is dat zij dit jaar 
binnen het bedrijf vieren. Begin dit 
jaar vierden zij het vijftij jarig bestaan 
en nu een 12,5 jarig jubilaris, maar 
zij houden wel van een feestje dus op 
naar het volgende!!!!!

Henriëtte van den Brink 
12,5 jaar bij schoenmode Hermans

Hengelo - Voor vele mensen een vertrouwd en bekend gezicht. Hen-
riëtte van den Brink-Harmsen, die vanaf het begin, dat Schoenmode 
Hermans in Hengelo begon, in dienst getreden.



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

Wat is: A. Ummetrekken  

 B. Uutstalkaste 

 C. Vrom  

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Nadat het de hele zaterdag had ge-
regend was het op zondag tijdens de 
wegraces zonnig en droog. Aan de 
races voor het IRRC kampioenschap 
deden 38 coureurs mee en er was 
maar een uitvaller in beide races. Dat 
is ongekend op een stratencircuit,het 
publiek genoot volop van beide races. 
Frank Bakker kwam in de eerste race 
als 2e door maar moest gedurende de 
race iets terrein prijsgeven en had het 
daarna de hele race aan de stok met 
de Belgische rijder Tom Van Looy. Dit 
kon Bakker in zijn voordeel beslissen 

door in de laatste meters de Belg voor-
bij te steken en 3e te worden.De Duitse 
rijder Didier Grams won de race voor 
de Belg Vick De Cooremeter. In race 
twee had Bakker zelfs een kopstart 
en wist Grams een halve ronde ach-
ter zich te houden. Grams probeerde 
meteen weg te komen maar Bakker 
bleef toch een tijdje in de buurt van 
de Duitser. Echter Bakker kon het 
tempo van Grams niet bijhouden en 
moest zich iets laten zakken. Daarna 
was hij weer in duel met Van Looy zo-
als in de eerste race. Ditmaal was het 

Van Looy die Bakker achter zich wist 
te houden en 2e werd voor Bakker 
die daarmee voor de tweede maal als 
3e op het podium kwam.  Teameige-
naar Tonnie Wassink en  technische 
man Hans Overmaat waren zeer te-
vreden met de resultaten van Bakker. 
Bakker staat in het algemeen klasse-
ment voor de IRRC als tweede achter 
Grams. Net als in race 1 won Grams 
de wedstrijd. Van de andere Hamove 
leden reed Henri Minnen nog het 
beste en werd 10e en 13e. Peter He-
ijmans werd tweemaal 15e. Michael 
Hofman en Piet Reede stonden verder 
naar achteren. De volgende race voor 
het IRRC zal op 27 en 28 augustus ge-
houden worden op het stratencircuit 
van Terlicko in Tsjechië.

Hamove rijder Bakker 
tweemaal derde in Chimay

Hengelo - Performance Racing Achterhoek rijder Frank Bakker en 
tevens lid van de Hamove werd op het Belgische circuit van Chimay 
tweemaal derde bij races om het IRRC kampioenschap. Het uit Hen-
gelo afkomstige team had een goed weekend in België.

 Voor Verena is schilderen een vorm 
van communiceren en ze reist daar-
voor graag weer naar Vorden. De 
live-pianomuziek die Ingrid Al die 
middag in Galerie ‘De Burgerij’ ten 
gehore zal brengen (op haar kunstpi-
ano) zal Verena en de bezoekers ex-
tra inspireren. Een ieder die zin heeft 
of nieuwsgierig is, is 6 augustus van 

harte welkom in Galerie ‘De Burgerij,
Zutphenseweg 11 in Vorden. 

Behalve de schilderijententoonstel-
ling van Verena kan men nog tot en
met zondag 28 augustus in Galerie
‘De Burgerij’ genieten van schilde-
rijen van Ineke van der Ploeg en tot
eind augustus deelnemen aan de
beeldende kunstwedstrijd van de Vor-
dense beeldend kunstenaar Hans van
Klaveren. Galerie ‘De Burgerij’ (www.
deburgerij-vorden.nl) met thee- en
koffieschenkerij waar men ook, na
reservering, terecht kunt voor ‘High
Tea’ en ‘Eten in de kunstkamer’, is
tijdens de expositie voor het publiek
geopend op zondag van 13.00-17.00
uur en vrijdag en zaterdag van 12.00-
17.00 uur.

Verena op ten Noort 
 schildert in ‘De Burgerij’

Vorden - Zaterdag 6 augustus zal 
Verena op ten Noort van 13.00 
tot 17.00 in (de tuin van) Galerie 
‘De Burgerij’ schilderen. Tijdens 
de drukke openingsbijeenkomst 
begin juli is het idee geboren op-
nieuw naar Vorden te komen om 
dit keer te komen schilderen en 
bezoekers desgewenst uitleg te 
geven over haar werk.

Vlinders houden van een goede be-
schutting. Daarom ligt om de tuin 
een wal van snoei- en tuinafval en 
daar omheen staan inheemse strui-
ken waar ook vogels, egels en andere 
dieren van profiteren. Wie vlinders in 
zijn tuin wil lokken, moet nectarplan-
ten in zijn tuin zetten. Maar voor hun 
voortbestaan hebben vlinders niet al-
leen behoefte aan eten, ze hebben 
ook een wiegje en een kinderkamer 
nodig. Dat bieden allerlei planten en 
struiken die ‘waardplanten’ genoemd 
worden. Zoals sporkehout voor de ci-

troenvlinder, pinksterbloem, judas-
penning en look-zonder-look voor het
oranjetipje. Het landkaartje, kleine
vos, atalanta en dagpauwoog leggen
hun eitjes alleen op de brandnetel.
Zo heeft elke vlinder haar eigen spe-
cifieke waardplant en daarom vind
je in deze tuin een grote variatie aan
inheemse planten en kruiden.
De ‘Hemelsleutel’ is geen nette, aan-
geharkte tuin, maar wil vooral een
oase zijn voor vlinders en bijen.
Frater Willibrordus, bekend van zijn
vlindertuin bij de Leo-stichting in Bor-
culo en bekend van de feno-lijn in het
radioprogramma ‘Vroege vogels’, zal
er rond twee uur zijn. Hij heeft zijn
vlinderkast met poppen van het oran-
jetipje bij zich en hij zal vertellen over
het leven van de vlinders. Hopelijk is
het die dag lekker vlinderweer, want
zonder zon kunnen de koudbloedige
beauty’s niet fladderen en zullen we
ze dus niet zien. De entree is 3 euro
en gaat naar een goed doel.

Zondag 14 augustus

Vlindertuin ‘de 
Hemelsleutel’ geopend
Beltrum - Zondagmiddag 14 au-
gustus is de vlindertuin ’de He-
melsleutel’ aan de Banninkstraat 
58 in Bekveld bij Hengelo van 
12.00 uur tot 18.00 uur geopend 
voor bezoekers. Deze tuin is inge-
richt met de bedoeling om zoveel 
mogelijk vlinders een handje te 
helpen en te behoeden voor uit-
sterven.

Onder leiding van het regisseursduo 
Dinie Jansen en Gerrit Garretsen 
hebben tal van plaatselijke talenten 
een rol in dit boeiende toneelstuk. 
Ook boer Jos Sloot van de TV serie 

‘Boer zoekt vrouw’ en zijn inmiddels 
vrouw geworden Dycke van de Wal 
leveren een bijdrage aan dit open-
luchtspel. ‘Strijd op de Zuylenkamp’ 
wordt opgevoerd op 24, 25, 26 en 27 

augustus op het terrein met histo-
rische gebouwen aan het einde van 
de Greffelinkallee. Toegangskaarten 
kunt u nu al reserveren viade web-
site www.openluchtspel-hummelo.nl 
of halen bij Spar Jansen, café de Tol 
in De Wittebrink, slagerij de Worste-
pinne in Doesburg, Welcoop te Tol-
dijk of tuincentrum Bloemendaal in 
Voor-Drempt.

Openluchtspel

Strijd op de Zuylenkamp

Hummelo - Het stuk gaat over een dochter van een herenboer die 
graag wil trouwen met de zoon van een pachtboer. Maar de herenboer 
heeft een veel betere partij voor zijn dochter op het oog, namelijk 
Kareltje uit Den Haag.

De dochter van de herenboer en de zoon van een pachtboer willen trouwen.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Natuurbeschermingswet 1998 en Algemene wet bestuursrecht

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Gelderland delen 

mee dat zij op grond van de Natuur-

beschermings wet 1998 op 1 augustus 2011 de 

afgifte van een vergunning aan maatschap 

Bruil, Toverstraat 3 te Baak, t.b.v. de wijziging 

van de varkens- en rundveehouderij hebben 

geweigerd.

Inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 
4 augustus tot en met 14 september 2011 ter 
inzage bij:
–  de provincie Gelderland, in het Informatie-

centrum van het Huis der Provincie, Markt 11 
te Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke 
openingsuren;

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 
gebruikelijke openingsuren.

Beroep
Belanghebbenden kunnen tot en met 15 september 
2011 beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Onder belanghebbenden wordt verstaan degenen 
die naar aanleiding van het ontwerpbesluit 
zienswijzen naar voren hebben gebracht en 
degenen die aantonen redelijkerwijs niet in staat 
te zijn geweest tijdig zienswijzen naar voren te 
brengen.

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek 
indienen om een voorlopige voorziening te 
treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een 
voor lopige voorziening is verzocht, wordt het 
besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is 
beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor 
het behandelen van een verzoek om een voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven.

Arnhem, 1 augustus 2011,
zaaknummer 2011–001028

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

50%
korting

Dus even in de
beentjes en snel
naar Steentjes!
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Praktijk 
Chinese Geneeskunde

Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.
Behandeling wordt vergoed door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak:

 Jet Scholtz-Hartman
 Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden. Tel. 0575-556500

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

GEHELE ZOMERCOLLECTIE 
dames & heren

nu 2 halen 
= 

1 betalen
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Muizen en spitsmuizen zijn vaak 
moeilijk waar te nemen en dus ook 
moeilijk in kaart te brengen. Een 
bijzonder moment om deze snelle 
diertjes wel te kunnen bestuderen 
is als ze gepakt zijn door de huiskat, 
die trots de buit komt brengen. Veel 
eigenaren zitten daar niet op te wach-
ten en de betreffende muizen of spits-
muizen natuurlijk al helemaal niet. 
Maar voor de wetenschap zijn deze 
prooien wel heel nuttig. Ten minste 
als de kattenbezitter even de moeite 
neemt om de prooi door te geven. Het 
verschil tussen een muis en een spits-
muis zien de meeste mensen wel, 
maar om welke muis het dan precies 
gaat is niet altijd even duidelijk. Om 

met zekerheid te kunnen vaststellen 
welke soort de kat gevangen had, 
worden de kattenbezitters gevraagd 
een digitale foto van de dode muis te 
maken en die via www.zoogdieratlas.
nl aan ons te sturen. Eventueel meer-
dere foto’s uit verschillende hoeken, 
met duidelijk zichtbaar kop, buik, 
rug en staart. Aan de hand van de 
foto kan de soort worden vastgesteld 
en de exacte locatie kan op kaart wor-
den aangegeven. 
Katten zijn prima gegevensleveran-
ciers. Vorig jaar is een zelfde soort 
oproep verspreid en dat heeft in 
Nederland ruim 1200 nieuwe waar-
nemingen van muizen opgeleverd, 
waarvan bijna 200 in Gelderland. 

Volgens gegevens op Zoogdieratlas.
nl worden in Nederland regelmatig 
bosmuizen, huisspitsmuizen en rosse 
woelmuizen gevangen. Daarnaast 
wagen enkele katten zich aan groter 
spul: bruine rat, mol en woelrat. Ten-
slotte zijn er nog de katten die met 
vleermuizen thuis komen. Kortom 
veel bruikbare waarnemingen voor 
de Zoogdieratlas.

De Zoogdieratlas van Gelderland is 
een samenwerking van Provincie Gel-
derland, Het Geldersch Landschap, 
Stichting Landschapbeheer Gelder-
land, Vleermuiswerkgroep Gelder-
land, Stichting Staring Advies en ini-
tiatiefnemer de Zoogdiervereniging.
Het Gelderse project is onderdeel van 
een landelijk project Zoogdieratlas.nl 
van de Zoogdiervereniging. Meer over 
de Gelderse Zoogdieratlas leest u op: 
www.zoogdieratlas.nl

Zoogdieratlas.nl

Welke muizen vangt uw kat?
Bronckhorst - Uw huiskat kan een belangrijke bijdrage leveren aan de 
Gelderse Zoogdieratlas. De mensen van de Gelderse Zoogdieratlas wil-
len graag weten welke muizen uw kat vangt. Daarom deze oproep om 
de foto’s van de prooien van uw kat aan ons door te geven.

Na de pauze had Erik Knoef uit Vor-
den meteen de lachers op de hand; hij 
was duidelijk de komische noot van 
de avond. Nathaly Masclé, eveneens 
uit Vorden, wist met haar jazzy stem 

en improvisaties het publiek weer in
een totaal andere sfeer te brengen,
waarna Gery de avond afsloot met
een aantal eigen liedjes, zichzelf be-
geleidend op gitaar. 
De organisatie van TOM kan geen
extra stoelen blijven bijplaatsen. In
het vervolg krijgen de mensen die ge-
reserveerd hebben bij voorrang een
stoel. Het is dus aan te raden om te
reserveren! 

Op 3 augustus, de vijfde woensdag
van de Zomercarrousel, treden op:
Gery Groot Zwaaftink, Anja den Bak-
ker (Nederlandse luisterliedjes met
Eelco Schuijl op piano), Ben Harte-
mink (literair verteller uit Deventer),
Arjan Verschuur en Josée van der
Staak. Dit belooft wederom een afwis-
selende avond te worden, met voor
elk wat wils. Reserveren bij voorkeur
via www.theateronderdemolen.nl of
anders T 0575-555783. Op de avond
zelf komen zonder te reserveren is
vanzelfsprekend mogelijk maar wél
voor eigen risico.

‘Onder de molen ‘ brengt 
theater onder de mensen

Vorden - Bovenstaande uitspraak 
stond afgelopen week in het gas-
tenboek na een overweldigende 
avond in TOM, TheaterOnder-
deMolen aan de Lindenseweg 29 
.Meer mensen dan er stoelen wa-
ren, dat was nog niet voorgeko-
men. Men weet inmiddels de weg 
naar het theater te vinden en is 
enthousiast. Gery Groot Zwaaf-
tink uit Vorden beet de spits af 
met een filosofisch verhaal van 
Belcampo; aansluitend zong Anja 
den Bakker uit Baak prachtige 
Ierse liederen, op piano begeleid 
door Lucian Venderink. Rita Bos-
hart uit Vorden maakte het pro-
gramma voor de pauze rond met 
eigen melancholieke Nederlands-
talige nummers, zichzelf begelei-
dend op piano.

Deze zomer worden door de Bridge-
club Bronkhorst vrije bridgedrives 
gehouden. Uitslag zomerdrive 8, ge-
speeld op 28 juli 2011 in Vierakker.
Lijn A: 1. An Wortel & Nel Hendriks 
61,01%; 2. Ine Willemsen & Frank 
Willemsen 57,44 %; 3. Guy Mendes de 
Leon & Miquel Mendes de Leon 57,14 
%. Lijn B: 1. Diny Hartelman & Hans 
Jansen 62,50 %; 2. Mien Vorselman & 
Gerrit Vorselman 61,01 %; 3. Hennie 
Deunk & Wil Matser 55,95 %. 
Op donderdagavond 4 augustus 
wordt de vrije bridgedrive gespeeld in 

de SPORTHAL in WICHMOND, Lank-
horsterstraat 36. Vanaf donderdag 11
augustus wordt gewoon weer bij Café
Den Bremer in Toldijk gespeeld. 
De entree is 2 euro per persoon. Er
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Zo mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur, opgeven bij Theo
van Aalst, per telefoon (06) 83074518
of email theovanaalst@gmail.com.
Aan de zaal inschrijven kan tot 19.15
uur. Er wordt gebridged van 19.30
uur tot ± 22.30 uur.

B R I D G E B L U B  B R O N K H O R S T 
Z O M E R B R I D G E

Herman Groot Wassink vervult di-
verse functies bij Pax. Vanaf 1971 is 
hij bestuurslid, penningmeester (5 
jaar) en sinds 1986 is hij secretaris. 
Vanaf 1971 is hij wedstrijdleider en 
vanaf 1980 hoofdredacteur van het 
clubblad Pax Praat. Vanaf 1980 is hij 
ook scheidsrechter bij zijn club Pax. 

Daarnaast was hij onder meer jeugd-
leider, leider van het eerste elftal,
grensrechter en verzorgde hij jaren-
lang de administratie van de kantine.
Groot Wassink is lid van verdienste
en erelid van Pax. Bij de Biljartbond
IJsselkring (400 leden) is hij vanaf
1990 secretaris.

Lintje voor Pax-man 
Herman Groot Wassink

Hengelo - Herman Groot Wassink uit Hengelo heeft afgelopen zondag-
morgen een lintje opgespeld gekregen van burgemeester Henk Aalder-
ink, onder meer voor zijn jarenlange werk als vrijwilliger bij voetbal-
vereniging Pax. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt in een
volle kantine van de Hengelose voetbalvereniging.

Een koninklijke onderscheiding voor Herman Groot Wassink.

Het duurde dan ook niet lang of de 
Nederlands tennisbond ontfermde 
zich over haar. En met succes, zo 
bleek al snel. Hanneke Mulderije werd 
in de categorie t/m 14 jaar kampioen 
van Nederland. De tenniswereld leek 
haar te omarmen en de Vordense ver-
scheen niet alleen op de Nederlandse 
banen, maar maakte ook furore tij-
dens Europese toernooien. Hanneke: 
‘ Eigenlijk bestond mijn hele leven 
uit tennis. Dat werd zo rond mijn 
achttiende jaar minder. Een langsle-
pende blessure was de aanleiding dat 
ik tennis op topniveau kon vergeten. 
De studie kreeg toen voorrang’, zo 
sprak Hanneke die met succes de op-
leiding Masters Bestuurskunde aan 
de universiteit in Twente volgde. 

In haar studietijd begon ze als mede-
werkster bij het Schuurman- concern 
in Neede. Daar vervult zij inmiddels 
fulltime een verkoopfunctie bij de af-
deling teamsport. Tennissen doet ze 
trouwens nog altijd in de eerste klas 
als lid van de tennisclub Wooldrik in 
Enschede. En met plezier ! Hanneke 

Mulderije heeft al heel lang de ‘ul-
tieme droom ‘ om ooit de marathon 
in New York te lopen. Toen zij hoorde 
dat Kika mensen opriep om deze ma-
rathon te lopen (om op die manier 
geld voor Kika te realiseren) werd 
Hanneke enthousiast. Zegt ze: ‘ Jaren 
geleden is een goede tennisvriendin 
van mij getroffen door kanker. Ge-
lukkig is ze weer hersteld. Kika be-
tekent ‘Kinderen Kankervrij ‘. Kika 
heeft geld nodig om zoveel moge-
lijk onderzoek te kunnen doen naar 
kinderkanker. Onderzoek voor een 
betere behandeling en genezing van 
deze vreselijke ziekte. Minder pijn en 
strijd en meer genezing en kwaliteit. 
Daar is waar Kika voor staat. (zie ook 
www.runforkika.nl)

Meedoen aan deze marathon in New 
York (zondag 6 november) geeft mij 
een enorme kick. Lopen in deze brui-
sende stad, met duizenden lopers, 
die door heel veel supporters langs 
het parcours worden aangemoedigd. 
Deze persoonlijke uitdaging ga ik 
aan om Kika te ondersteunen’, aldus 

Hanneke Mulderije die terdege beseft 
dat je niet ‘zo maar even ‘ een ma-
rathon kunt lopen. Hanneke: ‘ Ik wil 
de marathon niet alleen lopen, maar 
ook tot een goed einde brengen, dus 
uitlopen’. Samen met anderen wordt 
er flink getraind. Inmiddels heb ik 
reeds tweemaal een halve marathon 
gelopen en dat ging goed. Binnenkort 
loop ik een afstand van 26 kilome-
ter. Ook nog een keer 35 kilometer. 
Een dusdanige trainingsopbouw dat 
ik straks inderdaad de marathon in 
New York tot een goed einde breng.
Wat zo leuk is, tijdens de trainings-
sessie werd ik steeds enthousiaster. 
Trouwens trainen in de omgeving van 
bijvoorbeeld de Lutte, Ootmarsum en 
de Holterberg is sowieso prachtig om 
te doen. Wij lopen straks in New York 
vanuit Kika met 138 ‘runners’. 

Middels toezeggingen van familie, 
vrienden en kennissen heb ik op dit 
moment al 2500 euro bijeen. Mijn 
streven is om 5000 euro in te zame-
len. Ik ben gewend om door te zetten. 
Ik heb mij als doel gesteld om de ma-
rathon binnen 4,5 uur te volbrengen. 
Het lijkt mij uitermate spannend om 
te zien hoe mijn lichaam straks op 
die inspanning reageert. We komen 
drie dagen voor de marathon in New 
York aan. Voldoende tijd om vooraf 
het parcours te verkennen’, aldus 
Hanneke Mulderije.

Op de bres voor Kika

Hanneke Mulderije loopt 
 marathon in New York

Vorden - In haar tienerjaren was Hanneke Mulderije op de Nederland-
se en Duitse tennisbanen een gevreesd tennisser. Een meisje woonach-
tig in Vorden en zeer getalenteerd. Dat begon al op 7 jarige leeftijd 
toen zij zich aanmeldde als lid van VTP (Vordens Tennis Park).Iedereen 
bij de club zag dat ze toen al veel in haar mars had. Via VTP belandde 
Hanneke bij de Gelderse tennisbond, waar zij in haar leeftijdscatego-
rie enkele provinciale kampioenschappen behaalde.
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Tijdens de vakantie niets 

missen van het nieuws? 

Op www.WebPaper.nl is 

 kjilrednozfa evagtiu eredei 

in te zien. Zo is ‘thuis’ wel 

erg dichtbij. Fijne vakantie!

www.weevers.nl

Lekker op 
...eitnakav 

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

VOOR
MEER AANBOD:

WWW .HERWERS.NL

Occasions voor messcherpe
vakantiemeeneemprijzen!

Nissan Micra 1.0 GL
3-drs, silver
81.000 km, feb-00

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Saab 9-3 1.8 Sport 
Sedan Business 4-drs, 
zwart, 94.140 km, jul-04

normale prijs 9.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.4 Miracle
3-drs, silver
81.212 km, mei-01

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Nissan Pixo 1.0 Acenta 
Airco 5-drs, silver
15.345 km, aug-10

normale prijs 9.799

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.5 
Ambience 3-drs, silver
92.724 km, mei-01

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Mini Cooper 1.6 16V
3-drs, groen
117.626 km, apr-03

normale prijs 8.950

Meeneemprijs 

Chevrolet Matiz 0.8 Pure
5-drs, blauw
90.047 km, jun-07

normale prijs 4.450

Meeneemprijs 

Saab 9-3 1.8T Sport 
Sedan Business 4-drs, grijs
100.553 km, aug-05

normale prijs 12.950

Meeneemprijs 

Nissan Primera 1.8 
Acente Navi 4-drs, briljant 
black, 171.104 km, apr-03

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

2.0 TDi Advance
4-drs, zwart
144.583 km, jan-07, diesel

normale prijs 16.950

Meeneemprijs 

Citroën C3 1.4i Ligne 
Prestige 5-drs, rood
115.861 km, mei-03, automaat

normale prijs 6.950

Meeneemprijs 

Subaru Impreza 2.5 AWD 
WRX 4-drs, blauw
46.757 km, apr-07

normale prijs 23.950

Meeneemprijs 

2.0 16V 
Excusive 4-drs, zilver
115.000 km, jan-03

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

1.8 Kinetic
stw, blauw
37.874 km, feb-08

normale prijs 21.950

Meeneemprijs 

2.0 Gti
3-drs, zilver
105.021 km, jan-01

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

Nissan Murano 3.5 V6 
CVT suv, silver
108.784 km, jan-06, automaat

normale prijs 22.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.5 dCi 
Tekna 3-drs, emotion red
115.764 km, apr-06, diesel

normale prijs 7.250

Meeneemprijs 

2.4i Edition II
stw, barents blue
80.361 km, jan-08

normale prijs 22.950

Meeneemprijs 

Nissan Almera 1.8 
Acenta 5-drs, rood
96.000 km, sep-05

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Bij Herwers worden alle gebruikte 
auto’s vooraf streng gecontro-

leerd op kwaliteit, veiligheid en 
 betrouwbaarheid.

Acties geldig 

t/m 10 augustus 

2011

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT

VERKOCHT





Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Uit de jaarlijkse Monitor Lokale Las-
ten komt Bronckhorst op het gebied 
van gemeentelijke lasten ook in 2011 
weer als één van de goedkoopste 
gemeenten van Centraal Gelderland 
en de Gelderse Vallei naar voren. 
De monitor is opgesteld op verzoek 
van VNO-NCW en MKB. 

“Ook in 2009 en 2010 was dit al het 
geval en we zijn er trots op dat dit in 
2011 ook weer zo is”, zegt wethouder 
Mulderije van economische zaken. 
In de Monitor zijn de ontwikkelingen 
van de tarieven voor onroerende 
zaakbelasting (OZB), rioolrecht, toe-
ristenbelasting en bouwleges onder-
zocht. Dit is gedaan met verschillen-
de voorbeeldbedrijven als uitgangs-
punt, variërend van sector en grootte. 
Bijvoorbeeld supermarkt, winkel, 
klein/middelgroot/groot kantoor en 
bouwbedrijf. In totaal 38 gemeenten 
in Centraal Gelderland en de Gelder-

se Vallei regio (o.a. Barneveld, Wage-
ningen, Veenendaal) namen deel aan 
het onderzoek. Enkele cijfers: qua 
OZB-percentages (0,1647%), tarief-
differentiaties (185%), café (€ 1.434) 

en kleine industriële onderneming is 
Bronckhorst het goedkoopst. Qua 
kleine zelfstandige/kleine winkel 
scoren we na de gemeente Rozendaal 
met 660 euro een tweede plek. 

 
Lokale lasten voor ondernemers 
De lage lokale lasten in onze ge-
meente zijn gunstig voor het bedrijfs-
leven. Dat er lokale lasten betaald 
moeten worden staat voor VNO-NCW 
niet ter discussie. Wel is het zo, vol-
gens VNO-NCW, dat de lokale lasten 
voor een bedrijf flink in de papieren 
kunnen lopen. Daarbij is het vreemd 
dat er soms grote verschillen in las-
ten tussen gemeenten en regio’s zijn. 

Van een gemeente mag, volgens 
VNO-NCW, worden verwacht dat zij 
belastingen zo effectief en efficiënt 
mogelijk besteedt. Mulderije: 
“En in Bronckhorst is dit volgens 
de onderzoekers het geval!”

Bronckhorst komt weer goedkoop uit voor ondernemers

Achterhoekse actie ‘Vers Bloed Cadeau’ 
helpt 64 jongeren aan een baan
Werkgevers ontvangen jongerenvoucher 
à 2500 euro

Regelhulp via landelijk webloket
Helpt mensen met een beperking en ouderen 
om de weg te vinden in alle regelgeving

Door de actie ‘Vers Bloed Cadeau’ 
kunnen 64 jongeren aan de slag bij 
een bedrijf in de Achterhoek. Na de 
inschrijfweek voor jongerenvouchers, 
van 23 t/m 26 mei, bleek dat veel 
werkgevers in de regio behoefte 
hebben aan ‘vers bloed’ in hun 
bedrijf. Na afloop van de intake-
gesprekken is besloten om - naast 
de 50 vouchers die al op de plank 
lagen - nog eens 14 extra vouchers 
beschikbaar te stellen.

Jongerenvoucher
De jongerenvoucher is een waarde-
bon met een minimaal gegaran-
deerd startbedrag van 2.500 euro, 
die een werkgever ontvangt als hij 
een vacature laat vervullen door 
een jongere tot 27 jaar. Hiervoor 
gelden een aantal spelregels. De 
belangrijkste voorwaarde waaraan 
de werkgever moet voldoen, is het 
in dienst nemen van een jongere 
voor een half jaar met de intentie dit 
dienstverband ook na die periode 
voort te zetten.

Wegens stormloop 14 extra 
vouchers beschikbaar gesteld
Martine Schuijer, projectleider van 
Vers Bloed in de Achterhoek legt uit: 
“Bij de intakegesprekken merkten 
we op dat de werkgevers in de Ach-
terhoek veel belangstelling hadden 
voor nieuwe jonge medewerkers in 
hun organisatie. Na sluiting van de 
inschrijving hadden maar liefst 146 
werkgevers van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om 222 vouchers 
aan te vragen. Wij hebben gepro-
beerd meer budget te krijgen voor 
dit project en dat is gelukt. We zijn 
erg blij dat we nu 64 jongeren kun-
nen helpen aan een baan en dat we 
64 werkgevers kunnen helpen aan 
een nieuwe gemotiveerde werk-
nemer.”

Ervaring opdoen
Het project ‘jongerenvouchers’ is 
een initiatief van VNO-NCW Midden, 
Kamer van Koophandel Centraal 
Gelderland, COLO en UWV Werkplein. 
Nu de intakegesprekken achter de 
rug zijn, wordt de komende tijd 
contact gezocht met de werkgevers 
die een voucher krijgen toegewezen. 
Samen met het Werkplein en het 
Werkgeverservicepunt Achterhoek 
wordt gezocht naar een geschikte 
jongere. “We kunnen terugkijken op 
een geslaagde tweede fase van dit 
project: er kunnen 64 jongeren er-
varing opdoen in een nieuwe baan 
en met dat resultaat zijn we erg 
tevreden,” aldus Martine Schuijer.

Meer informatie 
http://www.versbloedcadeau.nl/

Mensen met een chronische ziekte, 
gehandicapten en ouderen in Bronck-
horst kunnen terecht bij het landelijk 
webloket Regelhulp, waarbij onze ge-
meente aangesloten is. Neem hierop 
eens een kijkje! Regelhulp.nl is een 
soort digitale tomtom in regelland. 
Veel mensen met een beperking en
ouderen hebben een meervoudige 
hulpvraag. Maar het kan behoorlijk 

lastig zijn antwoorden te vinden op 
al die vragen. 

Het webloket Regelhulp leidt u door 
het schijnbare lastige woud van rege-
lingen, voorzieningen en uitkeringen. 
De site helpt u stap voor stap verder. 
Regelhulp verwijst u naar de juiste 
instantie, zoals bijvoorbeeld CIZ of 
UWV en naar de site van de gemeente. 
Daar zijn dan de juiste formulieren 
voor uw hulpvraag te vinden. 
Het digitale loket is te bereiken via 
www.regelhulp.nl.

Heeft u na een bezoek aan 
www.regelhulp.nl vragen, neemt 
u dan contact op met de gemeente, 
via tel. (0575) 75 02 50. Vanzelf-
sprekend helpen wij u ook graag.



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), Bekveld, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest Bekveld, 
 2 t/m 4 september 2011, Kermex B.V.
• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. school- en 
 volksfeest Varssel, 7 en 8 oktober 2011, Kermex B.V.
• Vorden, Lindeseweg, ontheffing artikel 35 Drank-en Horecawet i.v.m. Lindes volksfeest, 
 22 t/m 24 september 2011, Kermex B.V.
• Vorden, sporthal ‘t Jebbink, viering 25-jarig jubileum, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand 
 gebouw, 22 oktober 2011, regio IJsselstreek van de Zonnebloem
• Wichmond, Baakseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Oranjefeest, 23 en 26 t/m 

28 augustus 2011, Kermex B.V.

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 22 juli 2011: 
• Drempt, herbouw restaurant
• Hengelo (Gld), verbouw/uitbreiden bedrijfhal
• Hummelo, Zutphenseweg 1, verbouw woning met kantoorruimte
• Vorden, Mosselseweg 11, bouw werktuigen/machineberging 
Ontvangen op 25 juli 2011:
• Steenderen, Muldershof 3, kappen notenboom
• Zelhem, Hummeloseweg 75-79, opbouw op het dak 
Ontvangen op 26 juli 2011: 
• Halle, Veengoot 12, kappen berk en eik
• Zelhem, Hogeveldweg 6, vergroten werktuigenberging
• Zelhem, Keijenborgseweg 28A, kappen diverse bomen
Ontvangen op 27 juli 2011:
• Vorden, Eldersmaat 3, verwijderen asbest van twee schuren
Ontvangen op 28 juli 2011: 
• Steenderen, Nijverheidsweg 11, vergroten kantoor en kantine

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 20 juli 2011:
• Laag-Keppel, Rijksweg 73, uitbreiden woning

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een besluit te nemen voor:
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu

De stukken liggen van 4 augustus t/m 14 september 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 22 juli 2011:
• Zelhem, zalencentrum ‘t Witte Paard, Ruurloseweg 1, herfstfair, 31 oktober 2011 van 19.00 tot 

23.00 uur, herfstfair Zelhem
Afgegeven op 26 juli 2011:
• Drempt, terrein aan de Zomerweg/Hulsevoortseweg, Dremptse kermis, afsluiten van diverse wegen, 

18 en 19 september 2011, stichting Sint Willibrordus
• Halle, terrein gelegen nabij Bielemansdijk 11, ontheffing kamperen voor 40 personen, 5 t/m 
 20 augustus 2011, boerderij Ruimzicht
• Keijenborg en omgeving, verkoop loten, 3 oktober t/m 12 november 2011, vogelvereniging Exokan
• Keijenborg, hoek Pastoor Thuisstraat en Hengelosestraat, ophangen van een spandoek ter promotie 

van de collecte van het Prinses Beatrix fonds, 5 t/m 17 september 2011, Prinses Beatrix fonds
• Vorden, Lindeseweg, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent i.v.m. volksfeest, 22 t/m 
 24 september, verkoop loten tijdens toneelavond, 22 september 2011, vereniging volksfeest 
 Linde
Afgegeven op 27 juli 2011:
• Drempt, hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg, Dremptse kermis, 18 en 19 september, plaatsen 
 van een feesttent, 16 t/m 19 september, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 16, 18 en 
 19 september 2011, Josi events
Afgegeven op 28 juli 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de start van het nieuwe seizoen 

van de muziekschool Oost-Gelderland, 22 t/m 31 augustus 2011, Centercom buitenreclame
• Hengelo (Gld), terrein rondom Bleekstraat 3, café Marktzicht, ontheffing artikel 35 Drank- en 
 Horecawet i.v.m. keizerschieten, 14 augustus 2011 van 13.00 tot 18.00 uur, café Marktzicht B.V.

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 15 juli 2011:
• Rha, Prinsenmaatweg 8, interne verbouwing

Verleende vergunningen

Verzonden op 26 juli 2011:
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg, verwijderen asbest dak van een schuur 
• Vorden, Zutphenseweg 103, bouw berging/carport
• Wichmond, Lankhorsterstraat 7, slopen varkensschuur
• Zelhem, Ruurloseweg 25, plaatsen erfafscheiding
Verzonden op 28 juli 2011: 
• Baak, Dambroek 6, vergroten bedrijfsgebouw
• Baak, Langendijk, kappen 11 inlandse eiken
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1B, bouw schuur en bouw schuur/kantoor
• Hengelo (Gld), De Kwekerij 
  - bouwen 6 woningen (twee onder één kap), kavels 41 t/m 46
  - bouwen 8 woningen (twee onder één kap), kavels 37 t/m 54 
  - bouwen vrijstaande woning, kavel 65
  - bouwen 6 woningen (aaneengebouwd), kavels 1 t/m 6
  - bouwen 6 woningen (aaneengebouwd), kavels 23 t/m 28
  - bouwen 6 woningen (twee onder één kap), kavels 21, 22 en 29 t/m 32
  - bouwen 8 woningen (twee onder één kap), kavels 33 t/m 40
  - bouwen 4 woningen (twee onder één kap, kavels 17 t/m 20 
  - bouwen 4 woningen (twee onder één kap), kavels 7 t/m 10
  - bouwen 6 woningen (twee onder één kap), kavels 55 t/m 60
  - bouwen 4 woningen (twee onder één kap), kavels 61 t/m 64
  - bouwen 5 woningen (aaneengebouwd), kavels 11 t/m 15
• Hummelo, Dorpsstraat 34, kappen esdoorn
• Keijenborg, Hengelosestraat 17A, verbouw woning
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 9, saneren asbest golfplaten
• Toldijk, Beekstraat 11, het slopen van een schuur
• Vorden, Joostinkweg 1, verbouw boerderij tot woonhuis met twee bed and breakfast units

Drank- en Horecavergunningen
Afgegeven op 21 juli 2011:
• Baak, uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Beukenlaan 18, mevr. M. Schiphorst-
 Teunissen
• Vorden, uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Baakseweg 6, onder intrekking van de 

op 19 mei 2011 verleende vergunning, Green Taste B.V.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens de kermis zijn de Zomerweg, tussen de Roomstraat en de Veenweg, en de Hulse-

voortseweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, en wordt 
een omleidingsroute ingesteld voor het doorgaande verkeer via de Zomerweg, Roomstraat, 

 Tellingstraat, Veenweg en de Zomerweg, vanaf 17 september 18.00 uur t/m 20 september 2011. 
Ook wordt de Dubbeltjesweg in Hoog-Keppel, tussen de Kerkstraat (Drempt) en de Ulenpas, 

 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op 18 september van 
12.00 tot 15.00 uur en wordt dan een omleidingsroute ingesteld tijdens de optocht voor het door-
gaande verkeer via de Zomerweg, Hoefkensestraat, Nieuwe Eekstraat (gem. Doesburg), Eekstraat
(gem. Doesburg) en de Zomerweg

• Halle, tijdens de autocross zijn op 2 oktober 2011 van 08.00 tot 19.00 uur de Landstraat, tussen Oude 
Maatje en de Nicolaasweg, Aaltenseweg, tussen de Stuifveenweg en de Nicolaasweg, Nicolaasweg, 
tussen de Landstraat en huisnummer 20, en de Vosweg, tussen de Landstraat en de gemeentegrens, 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt een stopverbod 
op de Landstraat, tussen de Varsseveldseweg en de Heideweg (gem. Oost Gelre) 

• Hengelo (Gld), tijdens de open dag en de oogst- en boekenmarkt is de Kerkstraat, tussen de 
 Ruurloseweg en de Marktstraat, op 10 september 2011 van 08.00 tot 17.00 uur afgesloten voor 

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Akkerwinde op 10 september 2011 van 10.00 tot 24.00 uur 

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens het straatfeest is op 27 augustus 2011 van 12.00 tot 24.00 uur de Daliastraat, 

tussen huisnummers 2 en 16, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer, en geldt een stopverbod op dit wegdeel 

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Meindert Hobbemastraat van 23 september 12.00 uur tot 26 
september 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. 
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek 
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of 
bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of 
slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij de 
voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)
vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 27 juli 2011:
• Halle, Wolfersveenweg 14, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hummelo, Broekstraat 29, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hummelo, Zelhemseweg 37, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Vierakker, Heerlerweg 15, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Zelhem, Vrogteweg 7A, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
Verzonden op 28 juli 2011:
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 3A, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hengelo (Gld), Rondweg 10, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, onderdeel LPG
• Halle, Nicolaasweg 12, intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd.

De stukken liggen van 4 augustus t/m 14 september 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikkingen kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunningen
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
 ontwerpvergunningen
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  
 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

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

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergun-
ningen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag 
te combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke 
ordening (bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, 
Ontwerpvergunningen, Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) 
en Bestemmingsplannen ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en 
Kerkstraat 1’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en 
Kerkstraat 1’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het mogelijk maken van een supermarkt 
en commerciële ruimten met bovenwoningen ter plaatse van Raadhuisstraat 20, grondgebonden 
woningen ter plaatse van Raadhuisstraat 36 en commerciële ruimten met bovenwoningen ter plaatse 
van Kerkstraat 1, één en ander met bijbehorende voorzieningen.

Bestemmingsplannen

• Zelhem, voor werkzaamheden aan de riolering sluiten wij de Zevenweg, de kruising met de 
 Goeman Borgesiusstraat, vanaf 15 t/m 24 augustus 2011 af. Helaas kunnen wij de periode van 
 afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de 

werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage 
te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen 
van een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67-69’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Vorden, Burgemeester Galleestraat 67-69’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 4 augustus t/m 14 september 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan 
heeft betrekking op het mogelijk maken van 14 woningen op het voormalige Havo-terrein aan de 
Burgemeester Galleestraat 67-69 in Vorden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00965-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00965-/NL.IMRO.1876.BP00965-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 
 via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

www.weevers.nl

Iets te organiseren?
Per Ankh

Praktijk voor Oud Egyptische 
geneeswijzen.

Ruurlo 0651120813

Autobanden, wij hebben ze en voordelig
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl





Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 31 van

2 t/m 6 aug. 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

JOKERS PLAKKEN, KORTING PAKKEN

LOUNGESET/BALKONSET
AFHALEN 

ZATERDAG 6 AUGUSTUS 
VAN 9.00 TOT 16.00 UUR

Locatie: Oude Meubelfabriek Lenselink, 
inrit Vordenseweg 38/40

Vergeet niet uw afhaalbewijs/Kassabon mee te nemen.



Vele geborduurde artikelen zijn ca-
deau gedaan en maakt zij van alles, 
zelfs in opdracht. Men moet dan 
denken aan: handdoeken waarin zij 
dan een mooie rand borduurt of een 
naam. 

Vele Kersttafelkleden en lopers zijn er 
al gemaakt. Deze maakt zij op grootte 
en kleur wat men maar mooi vindt. 

Geboorteschilderijen met alles van de 
pasgeborene daarin verwerkt, zoals de 
naam, lengte, gewicht, sterrenbeeld 
enz. Tevens maakte ze vele letterlap-
pen en schellekoorden. Een van haar 
mooie schilderijen is de Nachtwacht 
van Rembrand.

Hoe het allemaal begon kan zij zich 
nog herinneren als de dag van gis-
teren. Zij ging naar de naaischool 

in Hengelo-gld en daar maakte zij 
een jurk met een mooi geborduurde 
rand. Toen is de liefde voor het bor-
duren ontstaan. 

Ondanks haar drukke werkzaam-
heden vroeger op de boerderij werd 
er na het werk altijd wel even tijd 
gevonden om te borduren. Dit resul-
teerde dan ook in de vele schilderijen 
die zij in de loop der jaren heeft ge-
maakt. Een deel van haar collectie is 
dan ook te zien.

Zij is nu inmiddels 76 jaar en borduurt 
nog steeds met veel plezier. Wie haar 
werk wil bewonderen is welkom in 
‘De Wehme’ te Vorden.

Deze expositie hangt in de gang van 
Den Hof, beneden, (hoofdingang ‘De 
Wehme’, rechts in de lange gang).

Geborduurde schilderijen 
in ‘de Wehme’
Vorden - Vanaf 22 juli hangt er een nieuwe expositie in ‘De Wehme’, 
Nieuwstad 32, van Tonny Brummelman uit Vorden.  Tonny Brummel-
man maakt schilderijen in kruissteek. Het is volgens velen monniken-
werk maar voor haar is het pure ontspanning.

Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR 

1.95

MELK
WIT

VLOER OF BUS

NU  1.85

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 2 t/m zaterdag 6 augustus.

RABARBER 
VLAAI

   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



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

Wat is: A. Ummetrekken; 
  1) Neerhalen; “ne boom ummetrekken”. 
   “Ne boom dale-halen”. 
  2) Zich omkleden. 
   “Ik gao mi’j efkes ummetrekken veur ‘t melken”.

 B. Uutstalkaste;
  Etalage. “Gerda ston weer veur de uutstalkaste te kieken”.

 C. Vrom; 
  1) Gehoorzaam, volgzaam. “’n Vrom peerd”. 
  2) Goed, goedaardig. “’t is ‘n vrom mense”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Voorganger is Envoy Ary de Ligt 
van het Leger des Heils uit Zutphen. 
Het thema is ‘Gods Tempo Team - 
zo werkt het’’! Interessant om hier 
meer over te horen. Het belooft dus 
een viering te worden waar een ie-
der van jong tot oud zich thuis zal 
voelen. Er is een crèche voor de al-
lerkleinste bezoekers. Er zijn stoelen 
aanwezig maar als u verzekerd wilt 
zijn van een zitplaats is het handig 
om indien mogelijk een tuinstoel 
mee te nemen. Na afloop is er koffie 
en fris en kan er nog gezellig nage-
praat worden. Er wordt natuurlijk 
gehoopt op zomerse weersomstan-
digheden maar mocht het regenen 
dan is de dienst in de Gereformeerde 
Kerk, Zutphenseweg 13 in Vorden.

Openluchtdienst in de 
‘Groene Kathedraal
‘Vorden - Op zondagmorgen 7 
augustus om 10.00 uur is er in 
Vorden een openluchtdienst 
georganiseerd door de Evange-
lisatiecommissie van de Protes-
tantse Gemeente (in wording) 
in Vorden. Deze viering zal 
plaatsvinden op de zichtlaan 
van kasteel Vorden (de Groene 
Kathedraal) ter hoogte van de 
Vordensebosweg. Een uiterst 
fraaie lokatie. Dezelfde plek als 
de vorige keer. De muzikale be-
geleiding is in handen van Kees 
van Dusseldorp (keyboard) en 
Lianne Heijenk en Dick Boers-
toel (trompet). Er zullen mooie 
en bekende liederen gezongen 
worden.

In deze mooie landelijke omgeving 
kunnen liefhebbers via het ‘Bierpad’ 
en een stuk van de doodlopende weg 
naar de dijk, een ‘klein rondje Rha’ 
lopen. De route komt onder andere 
langs het bloemenveld dat is inge-
zaaid met bijenmengsel en nog een 

kleurrijk stukje ‘Brabants bloemen-
mengsel’. Oude tractoren en machi-
nes, al of niet in werking, zijn daar 
te bewonderen. In ‘het klein rondje 
Rha’ zijn verschillende activiteiten. 
De molen draait, op diverse locaties 
zijn tentoonstellingen met het werk 

van Bronckhorsternaren en er is een 
muziekoptreden in de schuur van 
Schut. De imkervereniging demon-
streert het korvenvlechten en er zijn 
kramen met streekproducten. Voor 
een hapje en een drankje kunnen gas-
ten terecht bij Brouwerij Rodenburg 
en de Forellenvijver Breukink. Voor 
de kinderen is er vermaak met een 
springkussen. 

Bij slecht weer is de uitwijkdatum zon-
dag 7 augustus. De toegang is gratis!

Bronkhorster Oogstfeest op Rha

Rha - Op zaterdag 6 augustus wordt van 12.00 tot 17.00 uur op ‘ouder-
wetse’ manier graan geoogst en gedorst op het land van Schut, Rha-
bergseweg 10 op Rha. De rogge die al gemaaid is met de zelfbinder en 
is ‘opgehokt’, zal dan gedorst worden. De tarwe wordt die dag gemaaid 
met een zelfbinder en een getrokken maaidorser.

Een impressie van het Oogstfeest op Rha: de molen, het oogsten, het Bierpad en het bloemenveld.

“Kent u iemand die in aanmerking 
komt voor deze kaarten? Stuurt u 
dan uw nominatie met een toelich-
ting naar ons toe. Dat kan per mail 
of brief”, roept Jan Groot Jebbink op. 
De vipkaarten bieden toegang tot 
mooie plaatsen voor deze ‘Journey to 
Britain’ en een aperitief bij de Roton-
de. Het concert is een initiatief van 
de Stichting Cultuurfonds Vorden. 
Bronckhorst Wind Symphony brengt, 
onder leiding van dirigent Joop Boers-
toel, een afwisselend repertoire, met 
een combinatie van klassieke, lichte, 
dans- en volksmuziek uit Engeland, 
Schotland, Wales en Ierland. Mu-
ziek van Andrew Lloyd Webber, The 

Beatles en Queen wordt afgewisseld 
door onder andere filmmuziek uit de 
James Bondfilms.

Ongeveer 125 musici en dansers wer-
ken mee aan het concert, waaronder 
solist Frank Fritschy (tenor), de vo-
calisten Nathaly Masclé en Maartje 
Epema, de Vordense formatie ‘Band 
to Venhorst’, vocalgroup EigenWijs, 
Bronckhorst Kinderkoor en ‘the Con-
cord Pipeband’. Die veelzijdigheid 
past ook bij Autobedrijf Groot Jeb-
bink. ‘Wij hebben ook een afwisse-
lend repertoire’, lacht Jan. ‘Mensen 
kunnen bij ons terecht voor verkoop 
en onderhoud van nieuwe en ge-

bruikte auto’s van alle merken.’ Vo-
rige keer stond een vergelijkbaar con-
cert in het teken van Italië. Jan Groot 
Jebbink was daarvan onder de in-
druk. “Daarom stel ik nu graag weer 
kaarten beschikbaar voor anderen. Ik 
kan ze weggeven bij een aankoop van 
een nieuwe auto of een andere actie 
bedenken, maar ik wil graag dat de 
kaarten bij de mensen terechtkomen 
die het echt kunnen waarderen en die 
het gegund wordt door hun vrienden 
of bekenden. Ik hoop dat zij genomi-
neerd worden. 

Nominaties kunnen tot 25 augus-
tus gestuurd worden naar directie@
groot-jebbink.nl. Brieven kunnen ook 
afgegeven worden bij het autobedrijf 
aan de Rondweg in Vorden. Op 27 au-
gustus maakt Groot Jebbink de win-
naars bekend via de website www.
groot-jebbink.nl.

Oproep van Autobedrijf Groot Jebbink

Wie verdient vipkaarten voor 
Promsconcert?

Vorden - Bronckhorst Wind Symphony geeft op 3 en 4 september in 
sporthal ‘t Jebbink in Vorden een Brits Promsconcert. Jan Groot Jeb-
bink, van het gelijknamige autobedrijf aan de Rondweg, geeft voor dit 
concert vipkaarten weg. Iedereen kan hiervoor mensen nomineren 
van wie zij vinden dat ze dit echt verdiend hebben.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode uit 
Steenderen vlogen op zaterdag 30 juli 
vanaf VENLO (ca 75 km). Deze vlucht 
is de eerste van de zogenaamde G-
vluchten. Op de G-vluchten vliegen 
zowel de jonge als oude duiven, waar-
bij er wel twee uitslagen gemaakt 
worden. De duiven werden gelost om 
14.00 uur bij een noordwestenwind 
kracht 2. De snelste jonge duif viel 
bij H. Hulshof. Uitslag jonge duiven: 
Hulshof H. (7/18) 1 18 23 25 28 30 33, 
Boesveld J. (12/49) 2 3 4 9 12 16 17 20 
22 24 49 52, Ria Luesink (11/38) 5 8 13 
21 31 34 45 46 47 51 53, Wiggerink 
H. (6/21) 6 14 32 41 43 50, Kelderman 
G.H.H. (2/23) 7 11, Hendriks P.R.J. 
(7/24) 10 19 27 29 40 44 48, Dieks 
H. (3/20) 15 26 42, Tankink TH.H.M. 
(5/20) 35 36 37 38 39. De snelste ou-
de duif kwam voor rekening van H. 
Wiggerink. Uitslag oude duiven: Wig-
gerink H. (4/10) 1 2 5 8, Hulshof H. 
(3/12) 3 9 10, Stoel G. (2/10) 4 6, Ria 
Luesink (2/10) 7 11. 

PV VORDEN 
Eerst nog de laatste eendagsfond-
vlucht van PV Vorden vanuit het 
Franse VIERZON. Terwijl de regen 
met bakken uit de lucht viel, wist 
de favoriet van de witte motor Cor 
Bruinsma toch de strijd van plufius 
te winnen. Dit bracht hem tevens 
het 1e duifkampioenschap, maar ook 
het aangewezen 1e. Hans Hoksber-
gen werd de terechte onaangewezen 
kampioen mannen proficiat! 

Dan werd zondag 31 juli afgetrapt
voor het tot 3 keer toe uitgestelde
jonge duivenseizoen. Onder een dik
wolkendek moesten de jonge duiven
zich van meet af aan laten gelden. Dit
lukte H.A. Eijkelkamp als beste en
wist na ruim 2 uur vliegen zijn hok
vanuit het Belgische Hasselt terug te
vinden. Al met al een zeer traag ver-
lopen concours. 
De club van lange wachters werd ook
op de proef gesteld vanuit het Franse
CAHORS. Met een afstand van 950
km te overbruggen was het J. Meijer
en zoon die hun favorietenrol waar
maakten. Uitslag 1,2,3,4,7 J. Meijer en
zoon, 5 en 6 C. Bruinsma. Ook dit was
een zeer zware vlucht. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 151 duiven van 9 deelnemers van
PV Steeds Sneller werden op zondag
31 juli om 14.00 uur gelost vanuit
HASSELT. Uitslag: G. Duitshof (9/25) 1
5 19 23 26 27 31 34 36, R. Koers (10/35)
2 10 11 16 24 25 28 29 30 35, W. Wil-
lemsen (2/9) 3 22, A. Luesink (2/13) 4
14, E. Koers (3/16) 6 12 20, A.H.J. Pe-
ters (6/26) 7 9 13 18 33 37, S.E.J. Ber-
gervoet (3/7) 8 17 21, W. Brom (2/10)
15 32, J. Teunissen (1/10) 38. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 197 duiven van 12 deelnemers van
PV De Koerier werden op zondag 31
juli om 14.00 uur gelost vanuit HAS-
SELT. Het was de eerste jonge duiven
vlucht van het jaar. Uitslag: Comb.
Menkhorst (1/4) 1, R.T.J. van Aken
(11/28) 2 4 5 12 15 16 18 32 35 38 39,
E.G. te Pas (9/25) 3 10 17 19 24 33 34
42 45, J.G. Poelman (6/16) 6 13 27 36
37 49, H.W. Niesink (9/25) 7 9 14 21
22 26 43 46 47, G.J. Wassink (5/21) 8
11 20 40 41, M.G.J. Burghout (3/18)
23 31 44, H. Eenink (2/11) 25 30, S.
Gemmink (2/10) 28 48, W. Meijerman
(1/11) 29, R. Jansen (1/8) 50.

Duivenberichten 30 en 31 
juli 2011
Bronckhorst - De vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. en PV 
De Koerier uit Zelhem vlogen za-
terdag 30 juli vanuit Venlo, Vier-
zon en Cahors en zondag 31 juli 
vanuit Hasselt.



DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben 
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaat-
sen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
04-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
10-08 Stichting Welzijn Steenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-08 KBO afd. DHK, kaarten en rummicub Parochiezaal Drempt 14.00 uur
11-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
12-08 MuseumPlusBus Vorden volgt
12-08 Stichting Welzijn DHK, barbecue Zorgcentrum, Hoog-Keppel 16.30 uur
13-08 Frans terras, jeux de boules  De Bleijke, Hengelo 14.30 uur

+ consumpties
16-08 KBO Steenderen, fietstocht Opstapplaats volgt afspraak
16-08 KBO afd. DHK, autotocht naar Ulft Vertrek vanaf de kerk 10.00 uur
17-08 Stichting Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
23-08 Geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
23-08 Wijkagent spreekt over veiligheid De Bongerd, Steenderen 15.00 uur
24-8 KBO afd. DHK, kaarten en rummycub Parochiezaal, Drempt 14.00 uur
24-08 ANBO afd. Hengelo/Steenderen,

fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
25-08 KBO afd. DHK, fietsen met . . . Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
25-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur

ALGEMEEN

Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers van de SSWB gaan op vakantie. In de komende periode zul-
len dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel moge-
lijk zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan. Dus 
ook in de vakantie kunt u bij uw Stichting Welzijn terecht!
Hieronder namen en data van afwezig voor zover op dit moment bekend.
 
Welzijn Drempt, H&K - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Drempt, H&K – Loes van der Laan: 19 juli t/m 4 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 15 aug. t/m 19 aug.
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 25 juli t/m 12 augustus
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 1 t/m 19 augustus

Uw huis in de vakantie
Nu het weer vakantietijd is, hebt u vast ook tijd genomen om na te denken over 
welke maatregelen u moet nemen om uw huis veilig achter te laten als u langer 
weg gaat. Een goede buur of vriend die de post uit de bus wil halen en de planten 
water wil geven is van onschatbare betekenis. Maar ook als er regelmatig iemand 
in uw huis komt kijken, is het belangrijk geen signalen van afwezigheid af te ge-
ven. Dus niet overdag overgordijnen en/of rolluiken sluiten, ook gras dat erg lang 
wordt, is een teken dat de bewoners afwezig zijn. Ramen en deuren moeten uiter-
aard goed gesloten zijn, dat geldt ook als u een dag weggaat en natuurlijk legt u 
een ladder niet binnen handbereik.
Veel mensen hebben de gewoonte om de sleutel van de auto op een haakje in de 
garage te hangen of op een rekje op een goed zichtbare plaats in huis. Dieven zijn u 
hier dankbaar voor. U maakt het ze zo wel erg gemakkelijk. Zelfs als de autosleutel 
in uw jaszak zit, weten dieven hem daar te vinden. Er zijn al heel wat auto’s gesto-
len waarvan de sleutel via inbraak was buit gemaakt. Hang geen briefje op de deur 
dat u afwezig bent en vertel ook niet via het antwoordapparaat dat u met vakantie 
bent. Spreek een neutrale boodschap in waarin u zegt dat u de telefoon niet kunt 
beantwoorden, maar dat er een boodschap kan worden ingesproken. Voorzie ver-
schillende lampen in huis van een tijdklok en laat deze op verschillende tijdstippen 
aan en uit gaan. Als u alle maatregelen hebt genomen om uw huis veilig achter te 
laten, kunt u met een gerust hart vertrekken. Een fijne vakantie gewenst.
Komt dit bericht voor u te laat, omdat u al bent weggeweest? Knip het uit, bewaar 
het voor volgend jaar. Bent dan alvast goed voorbereid!

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

FIETSVAARDIGHEIDSDAG VOOR SENIOREN
Dinsdag 6 september organiseert Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Bronckhorst samen met Stichting Welzijn 
een informatie- en oefendag voor de oudere fietser. Er 
zijn verkeersdeskundigen aanwezig om uw vragen te be-
antwoorden en om buiten met u te gaan oefenen met uw 
eigen fiets.
De theorie bestaat uit: a) het opfrissen van en nieuwe ver-
keersregels met aandacht voor rechten en plichten van 
de fietser en b) uitleg over voorrang en knelpunten in 
onze omgeving, dit aan de hand van digitale beelden van 
de te rijden route.
De praktijk bestaat uit het fietsen van een bewegwijzerde 
route.
Het demonstreren van fietsen, aangepaste en elektrische 
fietsen door het bedrijf Harting- Bank en van Raam.
Kosten: € 5,- p.p. inclusief koffie, thee en lunch. Datum: 
dinsdag 6 september. Tijd: van 10.00-16.00 uur. Locatie: 
huiskamer Gezondheidscentrum, Burgemeester Van 
Panhuysbrink 1e te Hoog-Keppel. Neem uw eigen fiets 
mee en eventueel uw mantelzorger met fiets.
Aanmelden en informatie tot 1 september tel. 0314-
380232 (ook inspreken) of via het opgavenformulier.

ZOMERACTIVITEITEN VOOR U GEORGANISEERD
Jeu de boule ´leuke boel´
In Hoog-Keppel ligt aan het plein een mooie jeu-de-boule-
baan. Er wordt gespeeld op maandagmiddag, woensdag-
middag en donderdagavond. U kunt hierbij aansluiten 
en/of zelf een groepje vormen. Lidmaatschap is €10,- per 
jaar en u schaft zelf ballen aan. Het is een activiteit op 
toplocatie om bij te willen zijn.
Voor informatie: Dick Boschman, tel. 0314-381869 en 
Gerda van Weerd, tel. 0314-381759.

Fietstochten
In de zomermaanden zijn op donderdag 25 augustus 
en 29 september de fietstochten. Start is op het plein in 
Hoog-Keppel en de afstand is 25-30 km. Met de nodige 
gezellige stops zijn de consumpties voor eigen rekening. 
Deelname is voor alle 50+ers.
Informatie: Arie Schriek, tel. 0313-472631 en Jan Rens-
kers, tel. 0313-474664.

Zomerbarbecue op vrijdag 12 augustus
In het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel wordt na het 
succes van vorig jaar weer een gezellige barbecue georga-
niseerd op het terras van de huiskamer. Een klein buffet 
met een goed glas wijn, fris en meer zal aanwezig zijn. 
Aanvang 17.30-20.00 uur, kosten €12,50 excl. consump-
ties. Opgave tel. 0314-380232 of opgavenformulier.

Sjoelen en koersbal
De nieuwe start is op donderdag 1 september. Vindt u 
het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan is deze 
gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tactische ac-
tiviteit. De groep speelt op donderdagmiddag van 13.45 - 
15.30 uur in de huiskamer van het Gezondheidscentrum. 
Deelname is gratis. Komt u kijken en/of meedoen. Opgave 
bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Nordic-walking
De nieuwe cursus wordt weer in september georgani-
seerd op de zaterdagmorgen. De groep bestaat uit maxi-
maal 10 personen maakt gebruik van cursuspoules en 
leert hiermee op de juiste manier wandelen gedurende 
5 lessen. Na afloop is er gelegenheid voor koffie/thee in 
het centrum. Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en 
Keppel zijn ook welkom.
Tijd: 09.15-10.30 uur. Kosten € 50,-. Start: Plein te Hoog-
Keppel.

De KunstBus, een dagje uit
Op woensdag 2 november gaan we een dagje uit naar 
Varen-Beeld en Geluid. Met een luxe touringcar kunt u 
opstappen in Hummelo,Hoog-Keppel, en Drempt. Met 
een busstop voor koffie/thee met gebak, een boottocht, 
lunchbuffet, entree, rondleiding/film en diner heeft u 
een volledig verzorgde dag voor de prijs van € 75,-. Thuis-
komst 20.30 uur. Aanmelden tel. 0314-380232 of 0314-
383448.

Tai-Chi-Tao cursus
Door het regelmatig beoefenen van Tai-Chi-Tao kun je 
zelf bijdragen aan een lang en gezond leven. Een leven 
met een ontspannen geest en bruisend van energie. De 
oefeningen worden zittend op een stoel of staand gedaan. 
Het laatste kwartiertje van de les bestaat uit een ontspan-
ningsoefening. Ervaar je eigen glimlach!
Tijden: dinsdag van 10.00-11.00 uur (direct instromen 

mogelijk). Kosten: € 75,- voor 10 lessen. Docent: Francis
Arntz. Locatie: Huiskamer van het Gezondheidscentrum
Burg.van Panhuysbrink 1e te Hoog-Keppel. Voor infor-
matie/deelname kunt u bellen naar: 0314-380232 (+voice)
op dinsdag en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden
onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u
een medisch dossier, dan schenkt de fysiotherapeut hier
aandacht aan. Ook mensen van buiten de regio Drempt,
Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: Fysioplus-
ruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.Tijd: op dinsdag,
woensdag en donderdag van 10.00-11.00 uur. Kosten: €
60,- voor 10 lessen.
Na de zomerstop worden de trainingen op 13-14-15 sep-
tember weer gestart.

Computercursussen
Eind september starten weer verschillende computercur-
sussen welke in groepjes van 5 personen worden gege-
ven. Zo kan aan iedere deelnemer voldoende aandacht
worden besteed. U kunt kiezen uit de maandag, dinsdag
of donderdag. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Kep-
pel. Opgave via het secretariaat.

Koken voor mannen
Wilt u ook het plezier van een zelfgekookte maaltijd er-
varen? De nieuwe cursus start met de eerste les op dins-
dag 18 oktober. Cursusprijs is €100,- voor 8 lessen plus de
gekookte uitgeserveerde maaltijden. De cursus wordt in
een kleine groep gegeven door Gina Spruit kokleermees-
ter. Locatie is:IJssel en Co aan het IJsselstrand te Does-
burg/Achter-Drempt met Patrick en Gina Spruit. Aanmel-
den tel. 0314-380232.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na
een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis laten
bezorgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag,
vrijdag, zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltijden
worden gekookt door restaurant IJssel en Co Gina en Pa-
trick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt. De
prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 zonder
soep. Aanmelden tel. 0314- 380232 en/of spreek uw bood-
schap en telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdag Van 09.00 tot 09.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel. Tel. 06-
10687320.
In de vakantieperiode van 19 juli tot 16 augustus is haar
collega bereikbaar.

Het secretariaat is gesloten tot 16 augustus. U kunt uw
boodschap inspreken en deze wordt verwerkt.

OPGAVE VOOR CURSUSSEN EN ACTIVITEITEN
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dins-
dag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunt u sturen naar: Stich-
ting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,Burg.van Pan-
huysbrink 1E   6997AA Hoog-Keppel
Site: www.sswb.nl Email: info@drempthummelokeppel.
nl

OPGAVEFORMULIER CURSUS/ACTIVITEITEN
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ 
activiteit:

❑ 

❑ 

❑ 

Heer/mevr:

Adres: 

Postcode/woonplaats:

Tel.nr:

E-mail:

Cursus  Datum Dagdeel  Lestijd Prijs  Docent
Pc-beginners 10x 26 sept. t/m 28 nov. Maandag  18.30 tot 20.00 uur € 55,- Ton Sandford

Pc-beginners 10x 27 sept. t/m 29 nov. Dinsdag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen

Pc-beginners 10x 29 sept. t/m 01 dec. Dond.dag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen

Pc-excel 6x 26 sept. t/m 31 okt. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Ton Sandford

Pc-excel 6x 27 sept. t/m 01 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen

Pc-foto Picasa 6x 29 sept. t/m 03 nov. Dond.dag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen

Pc-crea/vervolg 4x 07 nov. t/m 28 nov. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Ton Sandford

Pc-mail/internet 4x 08 nov. t/m 29 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen

Pc-mail/internet 4x 10 nov. t/m 01 dec. Dond.dag 20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen

Pc-onderhoud ? ? ?   



De medewerkers van Buurtzorg heb-
ben uitgelegd dat Buurtzorg werkt 
met een klein team, voor clienten en 
verwijzers heel gemakkelijk bereik-
baar is en op korte termijn de hulp 
in kan zetten. Ook aan de bezoekers 
die van buiten Vorden kwamen kon 
verteld worden dat er in vrijwel heel 
Nederland Buurtzorgteams werken. 
Buurtzorg Vorden is bereikbaar op 
telefoonnummer 06-12323411 (24 
uur per dag). Het was voor zowel de 
eerste molenfair als voor Buurtzorg 
Vorden een geslaagde dag.

Buurtzorg Vorden op de Molenfair in 
Linde
Vorden - Onder een niet verwacht 
zonnetje stond het team van 
Buurtzorg Vorden  zaterdag 23 
juli op de gezellige Molenfair in 
Linde. Bij een grote tafel vol in-
formatie en spullen die dagelijks 
gebruikt worden in het werk van 
de thuiszorg, was het de hele dag 
een drukte van belang. Het pu-
bliek was reuze geïnteresseerd 
in het werk van Buurtzorg. Ook 
wilden veel mensen graag hun 
bloeddruk even laten meten en 
hun bloedsuiker laten bepalen.

De belangstelling voor de fietstocht 
was weer goed. Ruim 700 deelne-
mers.
Er werden weer leuke bedrijven be-
zocht, die er allemaal veel werk van 
hadden gemaakt. Bij veel bedrijven 
was er een hapje of een drankje en 
bij de brandweerkazerne mochten de 

kinderen even voor brandweerman
of -vrouw spelen.Ook bij de pannen-
koekboerderij was het goed toeven.
De Zompe Kearls uit Borculo zongen
dat het een lieve lust was en de dans-
groep De Knup duukskes dansten er
lustig op los. Er zijn heel wat pan-
nenkoeken gebakken. Ook waren er
kraampjes met leuke dingen te koop
en te proeven.
Door de  medewerking van vele vrij-
willigers kunnen we terugkijken op
een zeer geslaagde dag.

700 deelnemers aan de 25e 
Fiets de boer op Hengelo
Hengelo - Zaterdag 23 juli was het 
de 25e Fiets de Boer op in Henge-
lo.  Het was goed fietsweer, een 
beetje wind, een beetje zon en 
GEEN regen.

Er wordt een hele dag gewerkt aan
een product bv. een sjaal, een paar
sloffen, kussenhoes of tas. Deze dag is
voor beginners en gevorderden. Info
en opgave bij Suzanne Koopman tel.
0575-527532 of 06-30387919

Wolviltworkshop
Vorden - Woensdag 10 augustus 
is er een workshop wolvilten in 
atelier de Overkamp, Veldwijker-
weg 1 in Vorden (www.wolvilten.
nl)

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

KUNST IN ZELHEM.
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is in januari een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stel-
len van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars 
de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de be-
zoeker om van deze kunstwerken te genieten.
Vanaf 01-06-2011 worden werken van Herman Becking 
(1940–1998) geëxposeerd. Hebt u belangstelling om de 
kunstwerken te komen bekijken dan bent u van harte 
welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zel-
hem. Telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de expositie: maandag en donder-
dag van 10 tot 11.30 uur. Er is gelegenheid om tegen een 
kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranje-
hof, tel 0314-622074.

RIJBEWIJSKEURING VOOR PERSONEN VAN 70 
JAAR EN OUDER
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u rege-
len. De kosten voor de keuring zijn € 27,50. De keurin-
gen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 
41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 
uur aanmelden Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het 
telefoonnummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, 
probeert u het dan een andere keer. Aanmelding per e-
mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs 
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten 
voordat er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een optici-
en. Zorg voor een formulier ‘eigen verklaring’- bij de ge-
meente te verkrijgen. (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 27 augus-
tus. Verder zijn dit jaar keuringen (voorlopig) gepland 
op zaterdagen 25 september, 29 oktober, 26 november 
en 17 december. Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd 
aanvraagt. Data voor keuringen worden door de ANBO 
ook gepubliceerd in het Contact.

BEWEGINGSACTIVITEITEN
Tijdens de schoolvakantie zijn er geen bewegingsactivi-
teiten
Aqua Sportief in de Brink: vakantie vanaf 4 juli. De les-
sen beginnen weer op 29 augustus. Fit door bewegen in 
Halle: vakantie vanaf 4 juli. De lessen beginnen weer op 
29 augustus. Fit door bewegen in Oranjehof: vakantie 
vanaf 4 juli. De lessen beginnen weer op 23 augustus.

Vakantie voorbij, Kom in beweging, ontmoet en voel 
je goed
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een ac-
tieve leefstijl, waarin beweging op welke manier dan 
ook een belangrijke plaats inneemt, draagt bij aan de 
vermindering van overgewicht en het voorkomen van 
allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt fitter en ge-
zonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewegen 
een positief effect op het gevoel van welbevinden. Be-
wegen in groepsverband is ook een mooie manier om 
andere mensen te ontmoeten.
Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om 
deel te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage 
drempel. In alle groepen is ruimte om deel te nemen. 
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gra-
tis deelnemen aan de bewegingslessen. Opgave/Infor-
matie via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of 06-

13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl
Fit door bewegen (bewegingslessen) Locatie Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zel-
hem. Dag en tijd dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00uur tot 11.45 uur. 
Locatie  Kleine kerk bij De Korenaar te Halle dag en tijd maandags van 10.15 tot 
11.15 uur. 
Aqua Sportief (bewegingslessen in het water). Locatie zwembad De Brink Zelhem. 
Dag en tijd maandags van 13.30 uur tot 14.30 uur en van 14.30 uur tot 15.30 uur.

ONDERSTAANDE ACTIVITEITEN VINDEN IN DE ORANJEHOF PLAATS
Koffieochtenden, maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur is er koffiedrin-
ken.
SOOS-middag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur soos middag van 
Noodhulp. 

Tijdens de vakantieperiode zijn er in augustus geen activiteiten in de Oranjehof op 
de dinsdagavond.
6 september is er bingo.

FIETSGROEP STICHTING WELZIJN
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem.
Donderdag 11-08-2011, 25 km tocht, start is om 9.00 uur.
Dinsdag 16-08-2011, dagtocht (50km), start om 9.30 uur.
Donderdag 25-08-2011, 15 km tocht, start om 9.30 uur.
Donderdag 01-09-2011, 25 km tocht, start om 9.00 uur.
De dagtochten zijn ongeveer 50 km. met onderweg 3 stops. Neem brood mee voor 
onderweg! Bij de tochten van 15 en 25 km is er één stop. Contactpersonen: Han en 
Gerrie van Til, tel. 0314-625536.

COMPUTERCURSUSSEN ANBO
De computercursussen starten weer in oktober en vanaf nu kunt u zich opgeven 
voor:

Cursus Dagdeel Cursustijd Kosten
Foto bewerken maandagavond vanaf 18.30 tot 21.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

Excelcursus dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

Beginnerscursus woensdagmorgen vanaf 09.30 tot 12.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

Bestandsbeheer woensdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

 woensdagavond vanaf 18.30 tot 21.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

Fotografie donderdagmiddag vanaf 13.00 tot 16.00 uur 06 dagdelen prijs € 50,-

PowerPoint vrijdagmorgen vanaf 08.30 tot 11.00 uur 10 dagdelen prijs € 70,-

 vrijdagmorgen aansluitend vragen-inloopuurtje. Doorlopend.

Vervolgcursus vrijdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen prijs €.70,-

Opgave bij de secretaris ANBO mevrouw G. Til-Fokkink, Priesterinkdijk 1, 7021 JE 
Zelhem, tel. 0314-625536 e-mail: gerrie.til@xs4all.nl gerrie.til@xs4all.nl 
Cursusinfo: Han Legters Fortstraat 7 Halle tel: 0314-631036. 
E-mail: han-rikie@hetnet.nl

VAKANTIE OUDERENADVISEUR/COÖRDINATOR
Paul Tiggeloven heeft vakantie van 01-08-2011 tot en met 19-08-2011. Mocht u on-
verhoopt toch advies of hulp van iemand nodig hebben dan kunt u het algemene 
nummer bellen (0314-622074). U krijgt dan een boodschap te horen met een tele-
foonnummer van een collega.

LEERCENTRUM ORANJEHOF ZELHEM
Basis/Beginnerscursus: vanaf oktober op woensdagmorgen vanaf 9.30 tot 12.00 uur 
en/of avond vanaf 18.30 tot 21.00 uur. Cursusduur 10 morgens of 10 avonden kosten 
€.70,- excl: boek en koffie.

Vervolgcursus: op deze cursus zal aandacht besteed worden aan: veilig internetten 
en laten we u kennismaken met facebook, hyves, twitter. U leert een account ma-
ken en deze vullen met persoonlijke gegevens en foto’s. U krijgt uitleg over het toe-
voegen ervan. Cursus start vanaf oktober op vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur. 
Cursusduur 10 middagen. Kostencursus €.70- excl: boek en koffie.

Cursus fotobewerken
De cursus fotobewerken is dit seizoen breder van opzet
om beter aan wensen van de cursisten te voldoen. De 
hele cursus zal bestaan uit 10 lessen van 2,5 uur waarin
gewerkt wordt met het programma Photo Studio en Pi-
casa. Cursus vanaf oktober iedere maandagavond vanaf
18.30  tot 21.00 uur. Cursusduur 10 avonden, kosten
€.70,-. Boek + bewerkingsprogramma € 27,50 excl. kof-
fie.

Cursus fotografie
Bestemd voor mensen die sinds kort of misschien al wat
langer in het bezit zijn van een digitale compact (kleine) 
camera en eigenlijk niet aan fotograferen toekomen
omdat ze denken dat het te ingewikkeld is. Deze cursus
is ook uitermate geschikt voor mensen die graag foto-
graferen, maar er graag wat meer over willen weten.
De cursus is ook te volgen voor mensen met een andere
camera, zoals een spiegel reflex. Echter de extra mo-
gelijkheden van een dergelijke camera komen in deze 
cursus niet aan de orde. Er wordt van uit gegaan dat de
deelnemers aan deze cursus beperkte of geen ervaring
hebben met fotograferen.
Doel van de cursus is om de eigen camera zodanig te 
leren kennen, dat het mogelijk wordt steeds mooiere
foto’s te maken.
Wat aan de orde komt is allereerst het leren ontdek-
ken van de mogelijkheden van de eigen camera. Verder 
wordt onder andere aandacht besteed aan de belichting 
bij het fotograferen en waar je op moet letten om een 
mooie compositie te krijgen van wat je fotografeert.
Ook komen de specifieke aandachtspunten aan de orde
bij het fotograferen van mensen en dieren, van gebou-
wen of kleine voorwerpen, van het fotograferen in de 
natuur en van landschappen.
In 6 lessen van 2½ uur wordt datgene wat theoretisch 
aan de orde komt ook in de praktijk toegepast. Hiervoor 
gaan we soms naar andere locaties. Maar ook krijgen 
de cursisten opdrachten, die ze thuis kunnen uitvoeren
en waarvan de resultaten in de volgende les worden be-
sproken. De lessen worden om de twee weken gegeven
en starten in oktober op een nader te bepalen datum op 
een donderdagmiddag. De kosten van deze cursus zijn €
50.- Hiervoor krijgt u naast de lessen ook de behandelde 
stof op papier, excl. koffie. Aanvang cursus oktober.

Nieuw, nieuw!
Momenteel zijn we bezig met het opzetten van een
workshop voor het maken van uw eigen video film met 
uw eigen camera en het bewerken ervan tot het maken 
van een film waarmee u uw familie en kennissen kunt 
verassen, bij voldoende deelname willen we ook probe-
ren hiermee in oktober te starten
Er is plek voor 10 cursisten per cursus met één docent
met waarnodig een extra hulp. Er wordt gewerkt als ex-
tra ondersteuning met een beamer. De cursussen wor-
den gegeven in de Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 
7021CD Zelhem.
Opgave bij de secretaris ANBO: mevrouw G. Til-Fokkink, 
Priesterinkdijk 1, 7021 JE Zelhem, tel. 0314-625536e-
mail: gerrie.til@xs4all.nl gerrie.til@xs4all.nl 
Cursusinfo: Han Legters, Fortstraat 7 Halle, tel. 0314-
631036. e-mail: han-rikie@hetnet.nl 
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Er was een groot aanbod van veulens 
in de diverse rubrieken en de kwa-
liteit was over het algemeen goed. 
Naast de keuring van Gelderse paar-
den en veulens waren er ook andere 

programma-onderdelen, zoals de uit-
reiking van de penning van de Stich-
ting Zeldzame Huisdierrassen. Nieuw 
dit jaar was de verkooppresentatie 
van Gelderse paarden en veulens die 

in de ring werden gebracht door de
fokkers. Fokkers, gebruikers en het
vele publiek kwamen volop aan hun
trekken op de Nationale Dag van het
Gelders Paard.

Voldoende aanvoer en vlot verloop

Dag van het Gelders Paard geslaagd

Hengelo - Op het keuringsterrein de Hietmaat in Hengelo werd op za-
terdag 23 juli de Nationale Dag van het Gelders Paard gehouden. Het 
was een geslaagde dag. De Hengelose Marktvereniging met zijn vrijwil-
ligers zorgden ervoor dat de keuringen een vlot verloop hadden.

Een van de kampioenen. Er waren diverse keuringen.

Het feest gaat overdag al van start met om 17 
uur de Grasbaanrace om de Vetnippeltrofee. 
Een cross in diverse klassen (waaronder ook zij-
spannen) over grasland onder toeziend oog van 
de VAMC Graafschaprijders. De voorinschrij-
ving is inmiddels al gesloten vanwege meer dan 
voldoende belangstelling. Meer informatie en 
aanmelden: www.vetnippelvolgas.nl of www.
vamc.nl (onder ‘cross en enduro’). Tegen 20 
uur stappen de laatste rijders bemodderd en be-
zweet van hun stalen ros, gaat de entreepoort 
open en wordt het avondprogramma op gepaste 
wijze geopend met niemand minder dan Hans 
Krabbenborg - de Godfather van het vroegere 
Babybiggenmealbal. 

Na de opening is het aan de coverband Phoenix 
om vanaf het hoofdpodium de bezoekers op te 
warmen voor een goed gevuld muzikaal pro-
gramma. Met klassiekers van artiesten als John 
Mayer, Bruce Springsteen en Coldplay moet dat 
zeker gaan lukken. Als Phoenix de laatste noten 
eruit perst gaan de spotlights in de kleine tent 
elders op het terrein aan voor de gebroeders A. 
en K. Nus (niet te verwarren met hun minder 
muzikale broer P. Nus). Naar eigen zeggen staan 
deze twee artiesten garant voor ‘un deusis bag-

gerherrie met teksten waor de gemiddelde Jan 
L. nog gin dreug brood van lust’. Dat belooft 
wat. De Hengelse gebroeders waarschuwen tot 
slot zelf nog; “Doe oe zelf en ow vrienden un 
plezier en laot oe niet bezeiken. Zorg da-j zover 
mogelijk wegblieft van dit duustere duo.”

Op het hoofdpodium staat rond half tien de vol-
gende act alweer klaar: het verse Vordense col-
lectief Pooh Now. Met Arjan Klein Geltink, Ar-
jan Knoef, Erik Reindsen en Sander Heuvelink 
die niet alleen de sterren van de hemel gaan 
spelen, maar ook nog eens allemaal zingen - ge-
garandeerd genieten dus. 
De grande finale op het hoofdpodium is in han-
den van zo’n dertig muzikanten uit het dorp en 
de regio. Bandleden van onder meer Woodstar, 
Scuderia Blanco, Big=U, Supersleazy en (ex-)Kas-
bendjen maken er met behulp van vier blazers 
vanaf een uur of elf één groot feest van op het 
podium. 

En wie dan nog steeds niet uit zijn dak is ge-
gaan heeft in de kleine tent nog één kans: DJ 
Boemba en zijn sidekick houden daar een re-
trodisco waar echt niemand stil bij kan blijven 
staan. Naast al het muzikale geweld in de grote 
en kleine tent is er ook buiten veel te zien. Een 
grote Parijs-Dakar truck en een compleet nage-
bouwd exemplaar van de legendarische A-Ford 
sieren het buitenterrein. In die laatste wagen 
ziet u echte, levende Sallanders, maar ook een 
dansact in mafiastijl. Te nieuwsgierig om af te 
wachten? Of even geen zin in al dat gezoepte en 
kabaal? Loop dan het kleine heiligdom van De 
Wonderbaarlijke Ton en Coby even binnen. Dit 
merkwaardige spirituele duo houdt zich bezig 
met waarzeggerij en oorlelreading. Meer we-
ten? Check dan www.vetnippelvolgas.nl

Vetnippel Vol Gas heeft 
programma rond

Kranenburg - Met nog een paar weken te 
gaan voor het jongste Vordense feest Vet-
nippel Vol Gas op zaterdag 13 augustus 
losbarst aan de Eikenlaan in Kranenburg, 
is het definitieve programma nu bekend. 
De drie illustere duo’s A. en K. Nus, DJ 
Boemba en zijn sidekick en ‘De Wonder-
baarlijke Ton en Coby’ gaan de avond op 
hun eigen unieke wijze invullen en er is 
een dansact in mafiastijl te bewonderen. 
Komt dat zien dus, en verbaas u...

Op vijf plaatsen in het centrum worden hin-
dernissen als een apenhang, een waterbak, een 
swingover, een Indianenbrug en een reusach-
tig klimnet opgezet. De locaties zijn daarbij zo 
gekozen dat ze vanaf de terrassen van cafés en 
restaurants goed te volgen zijn. Het gaat om 
hindernissen met een eigen tijdsmeting, zodat 
de lopers tussendoor op krachten kunnen ko-
men. Het parcours mag ook meerdere malen 
gelopen worden .
Er wordt in vijf klassen gestart. Jongens en 
meisjes tot en met 12 jaar, jongens en meisjes 
tussen 13 en 18 jaar en een mix-klasse voor 18 
jaar en ouder. In elke klasse zijn enkele fraaie 
prijzen te winnen die door de lokale horeca be-
schikbaar werden gesteld. 

De hindernissen worden deskundig en veilig op-
gezet en bij elke hindernis is een getrainde be-
geleider aanwezig. De bedoeling is namelijk dat
er behalve ervaren survivallaars ook mensen
mee gaan doen, die eens kennis willen maken
met deze leuke, veelzijdige sport.
Voor een wat rustiger groep mensen die willen
genieten van de natuur is er, eveneens vanaf
13.00 uur, een recreatieve Nordic Walking
Event. Er zijn twee, in lengte verschillende,
routes uitgezet, die een paar uurtjes gezellig
lopen en genieten van de natuur waarborgen.
De routes zijn voorzien van bewegwijzering en
lopen onder andere over de voormalige vuilnis-
belt, waar de lopers een schitterend uitzicht
over de Achterhoek hebben. Bij mooi weer kijk
je gemakkelijk in het Rijndal bij Zevenaar en
Duiven. 
De Nordic Walkers starten bij het TOP (Toeris-
tisch Overstap Punt) tegenover het cultureel cen-
trum/zwembad De Brink op het Stationsplein.
Er is volop gratis parkeergelegenheid. Deze
Nordic Walking meeting kent geen wedstrijd-
element en er zijn geen kosten aan verbonden.
De organisatie hoopt met deze ‘lage drempel’
zoveel mogelijk mensen met dezelfde hobby bij
elkaar te brengen. Mensen die nog niet precies
weten wat Nordic Walking is, krijgen uitleg
en kunnen ‘stokken’ lenen. Nadere informatie
kunt u opvragen via przelhem@gmail.com of
via tel. 06-50536002.

Dorpssurvival, ‘Sterkste Man’ 
en Nordic Walking

Zelhem - ‘Bruisend Zelhem’ verzorgt dit 
jaar voor de tweede maal een survivalrun 
in het centrum van Zelhem. Vorig jaar was 
het een al een behoorlijk succes en dit jaar 
worden zaterdag 13 augustus zo’n 100 sur-
vivalatleten aan de start verwacht. Start en 
inschrijving is vanaf 13.00 uur bij eetcafé 
‘de Groes’. Op de Markt verzorgt ‘de Groes 
samen met ‘Aerofitt’ uit Hengelo (G) een 
‘Sterkste Man van Bronckhorst’ competi-
tie. Beide evenementen passen goede bij 
elkaar, want de ‘Sterkste Man’ kan zijn 
krachten, als hij die nog heeft na alle in-
spanningen, onmiddellijk gaan meten met 
de survivallopers.
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Multimate Scheffer Zelhem

Brinkweg 11
7021 BV  Zelhem 
T 0314-620870
www.multimate.nl

Voor onze bouwmarkt zijn wij op zoek naar een:

Parttime cassiere

Stuur je sollicitatiebrief  binnen 7 dagen naar:
Multimate Scheffer,  Brinkweg 11,  7021BV  Zelhem.
Of stuur een mail naar multimatescheffer@hotmail.com

Wij zijn op zoek naar een vlotte en klantvriendelijke cassiere. De werkzaamheden zijn o.a., het 
afrekenen van de artikelen, het te woord staan van de klanten en ze helpen met vragen over de 
artikelen en verdere voorkomende werkzaamheden.

Werktijden:
zaterdag van 8.30-17.00 uur. Uitbreiding eventueel mogelijk in overleg.

Tevens zoeken wij nog bbl’ers voor het komende schooljaar.
Wie wil ons team komen versterken ?

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

���������	
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BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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HENGELO GLD. Vr.pr.  419.000,-- k.k.
Krommedijk 1 - In fraaie landschappelijke omgeving gelegen, 
grotendeels nog authentieke WOONBOERDERIJ met enkele 
schuurtjes. Bouwjaar ca. 1930, 2004 intern enigszins gemod. 
Perceelsopp. 2000 m2. Inhoud ± 1000 m3. Afm. schuren 6 x 11 m1 
en 13 x 4,5 m1. Indeling; bgg.: zijentree, woonkeuken, kelder, 
woonkamer, zitkamer, slpkamer, centrale hal op voormalige deel 
met aansluitend een badkamer, slpkamer, deelruimte, was-
ruimte, toilet en stookruimte. Verd.: 2 kamers en hooizolder.



Citroën Picasso 
1.0 MPV 16 V

rood met, 2005
Citroën Xsara 1.6 automaat  Zilver met. 2001
Renault Scenic 2.0 16V automaat Anthraciet 2002
Renault Scenic 1.6 16V  Blauw 2000
Peugeot 106 Sport 1.1  Blauw 1998
Peugeot 406 Coupé 2.0 16V  Blauw 1998
Opel Omega 2.5 6 cil. automaat  Zwart 2000
Subaru Impresa zeer snel GT Turbo Zilver 1998
VW Golf VR6  Zwart 1994

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl
���������	
	��

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Peugeot 207 SW 1.4
16 v 95 Pk

02-2010, 26.000 km

 15.950,00

Citroen C5 2.0 Hdi-f Ligne Business 06-2008 50.000 km  22.499,-
Peugeot 107 5-drs. Airco Blauw 05-2010 6.500 km  8.950,-
Peugeot 206 SW 1.6 16v XS 02-2003 124.615 km  5.950,-
Peugeot 207 CC 1.6 16v 120 Pk 04-2010 23.778 km  19.950,-
Toyota Rav 4 Funcruiser 2.0 4WD 07-1999 151.429 km  5950,-
Volkwagen polo 1.3 fox  09-1995 180.024 km  950,-

Citroën Berlingo 1.9d 600kg apr-99 236.155 km  1.950 
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy feb-06 78.016 km  9.950 
Opel Corsa 1.2 16V 5 drs. sep-03 91.865 km  5.600 
Peugeot 107 1.0 12V 5drs. XS mei-08 84.577 km  6.250
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc apr-02 161.358 km  4.500 
Renault  Scénic  1.6 16v Dyr apr-04 131.032 km  7.500 
Renault  Scénic  1.6 16v Rxe jan-00 192.875 km  3.500 
Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km  11.750 
Suzuki Grand Vitara 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km  7.750
Toyota Yaris 1.3 Vvt-i 5drs. feb-06 79.529 km  8.700 

Citroën C4 Picasso
1.8 16v Seduction, 2007, 46.872 km

€ 17.250 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

M
M Autobedrijf

Melgers
Toyota Starlet 1.3 16v 1996   1.500
Opel Meriva 1.6 Enjoy 2003   6.950
Ford Focus C-MAX 1.8 16v Tulcia 2004 48.448 km  10.950
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  9.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km  6.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 125.000 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  10.950
Volvo S60 2.4 nav/ecc 2003 148.725 km  9.950
Volkswagen Golf 1.4 16v FSI 66KW 5D 2005 139.500 km  9.750
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.000 km  23.950
Mazda 3 Sport 1.6 5-drs. 2006 28.000 km  11.950
Mitsubishi Colt 1.5 5-drs. Invite 2006 52.000 km  10.250
Renault Twingo 1.2 8v Authentique 2008 28.000 km  7.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Alfa Romeo
147 1.6 16v

Veloce Edizio
2003

110.000 km
7.500

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

VW GOLF
CABRIO   1999

 5.950,-
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2004 5950
OPEL ASTRA 1800 ELEGANCE 2004 8950
OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY 2006 9450
OPEL ZAFIRA 2.0 ELEGANCE DTI 2003 7750
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 7450
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2001 3950
ROVER 75 2.5 V6 STERLING AUTOMAAT 2000 5950
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR 2002 4450
SUZUKI ALTO 5-DRS 2002 3850
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009 11950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8 2.0 L.P.G 2006 12950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 9950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 11950
MAZDA 5 1800 EXECUTIVE 2005 12350
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4 2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950

ONDERHOUD ALLE MERKEN



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar 

ook in de wijze waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk 

gegarandeerd goed is. U krijgt de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelf-

sprekend goede prijs. Natuurlijk maken we daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook 

met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van harte welkom bij onze vestigingen in 

Vorden, Aalten, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

www.weevers.nl

kwaliteitgericht

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29
Mob. (06) 18642578

 Renovatie  Onderhoud  
 Nieuwbouw  Glaswerk  Spuitinrichting  

 Behang  Winkel 

GEVRAAGD:

ERVAREN SCHILDER
Mogelijkheid tot vast dienstverband.

                               Gaarne reacties aan:

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten – Fulltime – 

vacaturenummer; VMK843282

Werkzaamheden;

Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij een een 

ervaren mechanisch monteur voor de assemblage van machi-

nes. Je werkt in een team en je bent gezamenlijk verantwoor-

delijk voor de opbouw van machines op mechanisch vlak van 

a tot z. Je werkt hierbij vanaf tekening/layout. Het gaat veelal 

op specials, wat het werk uitdagend en veelzijdig maakt. Ben jij 

sleutelvaardig, dan komen we graag met jou in contact!

Functie eisen; 

- Technisch onderlegd; 

-  je bent een sleutelvaardig;

-  ervaring met assemblage in machinebouw;

-  tekening lezen.

GEREEDSCHAPMAKER M/V
Omgeving Hardenberg – Fulltime – 

vacaturenummer; VCP843383

Werkzaamheden; 

Voor een relatie in Hardenberg zijn we op zoek naar een erva-

ren gereedschapmaker. Je leest en interpreteert tekeningen. 

Je bedient verspaningsmachines en checkt de conditie van 

de diverse  materialen. Je hebt kennis van pneumatiek. Je 

onderhoudt gereedschappen voor zowel de automotive en non- 

automotive. Je voert laswerkzaamheden uit tbv van het vervaar-

digen van hulpgereedschappen en stempels. Je bepaalt zelf wat 

er nodig is om een gereedschap goed te laten functioneren. Je 

vervaardigt, reviseert en onderhoudt gereedschappen alsmede 

het verhelpen van storingen voorbeeldmaterialen.

Functie eisen;

- Ervaring in vergelijkbare functie;

-  tekening lezen;

-  kennis van pneumatiek.

OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – vacaturenummer; 

VCP830059

Werkzaamheden; 

Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn we op zoek 

naar een operator. Je bent verantwoordelijk voor bediening en 

in- en omstellen van machines. Tevens verricht je lichte onder-

houdswerkzaamheden aan de machine.

Functie eisen; 

-  VAPRO is een pré;

-  ervaring in vergelijkbare functie;

-  werken in 3 of 5 ploegendienst.

 

JUNIOR OPERATIONEEL INKOPER M/V
Omgeving Apeldoorn – Fulltime – 

vacaturenummer; VCP843017

Werkzaamheden;

Voor een relatie in Apeldoorn zijn we op zoek naar een junior in-

koper. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke functie wat op 

termijn voor langere tijd zou kunnen zijn. Je beschikt over een 

MBO+ niveau, bij voorkeur richting WTB. Je spreekt vreemde 

talen en je bent nauwkeurig. Daarnaast beschik je over goede 

kennis van het Office programma.

Functie eisen; 

-  MBO, bijvoorkeur WTB;

-  kennis van de Engelse en Duitse taal;

-  kennis van Office.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in Doetinchem zijn wij op zoek naar een:

 COMMERCIEEL MEDEWERKER 
 BINNENDIENST M/V 

Als commercieel medewerker binnendienst ben je het tele-

fonische aanspreekpunt voor onze relaties voor de verkoop van 

pompen en toebehoren. Je bent praktisch ingesteld. Je werkt 

samen met de buitendienstverkopers en bent mede verant-

woordelijk voor de commerciële resultaten.

Wij zoeken een kandidaat op MBO/HBO werk- en denkniveau. 

Enige jaren werkervaring in de commerciële binnendienst. 

Kennis van de Duitse en Engelse taal. 

Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 

Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 

werk@europlanit.nl o.v.v. vacaturenummer: CP 836510




