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Iedereen was vroeg uit de veren want 
de meisjes kunnen niet wachten. Het 
was een enerverende ochtend met 
veel dingen te doen waaronder on-
kruid wieden in de groentetuintjes, 
beestjes zoeken en kijken hoe ze he-
ten en koeien knuffelen. 

Als hoogtepunt het koeienmelken 
wat machinaal gedaan werd, maar 
toch mochten de kinderen het mel-
ken even proberen. Al met al een 
goede, vroege start van de dag.

Op en rond de boerderij met groep 6 
van school het Hoge

Vorden - In het kader van het 
boerderijproject had groep 6 van 
school het Hoge afgelopen maan-
dagochtend om 6.30 uur! de start 
van het koeienmelken.

Uit al deze bonnen zijn 3 prijswin-
naars getrokken. Zij hebben hun prijs 
in ontvangst genomen. De eerste prijs 
waren 2 kaartjes voor de wedstrijd 
Graafschap - VVV en 2 petjes en 
sjaaltjes, gewonnen door Nout Gar-
ritsen. De tweede prijs, in ontvangst 
genomen door Ronald Hoevers, wa-
ren twee kaartjes. De derde prijs is 
gewonnen door Hidde Droppers en 
dit waren een pet en een sjaal van de 
Graafschap. Wij hopen dat de prijs-
winnaars er veel plezier aan beleven 
en dat ons een mooie, spannende 
wedstrijd te wachten staat met een 
winnende uitslag voor de Graafschap. 
Wij houden u graag op de hoogte van 
onze verdere acties via de website, 
www.top1toysvorden.nl, in de winkel 
en uiteraard via deze krant.

Winnaars bij Top 1 Toys Sueters

Vorden - Op 7 mei zijn de prijswinnaars bekend gemaakt van de Graaf-
schapactie bij Top 1 Toys Sueters in Vorden. Deze actie werd door 
meerdere Top 1 Toys winkels in de achterhoek georganiseerd. Bij be-
steding vanaf € 10,- mocht iedereen een bon invullen en in de speciale 
doos deponeren. 

Om half twaalf staat de bus van Gel-
deresch voor ons klaar. Onze chauf-
feur Martin heet ons welkom en wil 
ons graag en goed naar Elburg rijden. 
Via de A1 en A50 gaan we bij Epe het 
bos in, om iets voor Elburg het water 
tegemoet te rijden. Dan ligt het M.P.S. 
(Motor Plezier Schip?) Jacueline van 
Rederij Randmeer voor ons. We gaan 
inschepen! Dan varen we! Langs de 
boorden van het Randmeer onder het 
genot van een heerlijke kom soep, 
koffie, broodjes en wat al niet meer. 
Rondom zwemmen de zwanen met 
ons mee en het riet van de grootste 
polder wuift ons toe. Voortreffelijk! 
Tussen de consumpties door kunnen 
we nog even naar boven om ons hoofd 
lekker leeg te laten waaien. Gelukkig 
blijft het droog, al dreigt het soms 
wel… Weer terug in Elburg rijdt de 
chauffeur naar een parkeerplaats, van-
waar we uitzwerven richting Vesting 
Elburg, waar ieder naar zijn of haar 
aard vertier zoekt van een oorspron-
kelijk theetje tot een paling. Of naar 
de Sjoel Elburg of de Grote Kerk of het 
pad rond de Vesting. Om 16.03 uur zit 
iedereen weer in de bus voor de terug-
reis. Wanneer we weer bijna in Vorden 
zijn gonst het van de wederzijdse be-
dankjes in de bus en er wordt met een 
enveloppe gezwaaid voor de chauffeur. 
Iedereen is weer blij en voldaan in Vor-
den terug. Van een reizigster.

Reisje P.C.O.B. 
12 mei 2011

Na een warme ontvangst door de 
reiscommissie te weten, de dames 
A. Meijer, H. Vlasblom en G. Wul-
link, kregen we een heerlijk kop 
koffie met gebak. Speciaal voor 
ons vervaardigd door dhr. Bos.

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

Alleen op afspraak.
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 22 mei 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg, viering 
Heilig Avondmaal. 

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 22 mei 10.00 uur dhr. J.F. van Ballegooyen, Win-
terswijk

R.K. kerk Vorden:
Zondag 22 mei 10.00 uur Woord- en communieviering, 
volkszang

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 21 mei 17.00 uur Eucharistieviering volkszang.
Zondag 22 mei 10.00 uur, Woord- en communieviering, he-
ren.

Tandarts
21/22 mei P.J. Waart, Barcehm, tel. 0573 – 44 17 44.
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 artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis 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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg of een 
rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan 
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het druk rioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact  opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 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, kinder-
opvang.

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 tot 
12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@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 steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoek-
adres: 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, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Te huur: 5 of 6 pers. 
Chalets in Belgische 
Ardennen (Durbuy) op park 
met overd. zwembad Info: 
0544-377378 / 371819 of 
www.verhuurchalets.nl zo-
mervakantie nog vrij

�

Open dag/opruimingsdag
Zaterdag 21 mei a.s.

van 9.30 tot 14.00 uur bij

Hobbyshop Annemoontje 
Groenloseweg 37 Ruurlo

Tel: 0573-491261
www.hobbyshopannemoontje.nl

Vlaai van de week
Vers-fruitvlaai € 6,75 

6-8 personen

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranenbroden € 6,75

Weekknallers
 
 pakje met 6 reepjes  € 1,95
  
 5 plakjes  € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 10 t/m za. 21 mei

Te huur: 5 of 6 pers. 
Chalets in Belgische 
Ardennen (Durbuy) op park 
met overd. zwembad Info: 
0544-377378 / 371819 of 
www.verhuurchalets.nl zo-
mervakantie nog vrij

�

Opslagruimte 
te huur 

o.a. inboedel 

(verhuizing)

T 06-51577095

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse jonge bosbietjes   p.st. 0.99
Zoete & knapperige
Royal Gala appelen 1,5 kilo  2.49
Hollandse komkommers 2 voor  0.99     
Zoete & sappige
blauwe druiven 500 gram  1.69     
Op ons gehele assortiment rauwkosten 

2e bak, halve prijs     

Lichte tour amazone heeft 
tijd over voor het geven 
van dressuurlessen B t/m 
ZZ-zwaar niveau. Nicole 
Ekkerink 06-41860053 Halle

�

OPROEP 10 mei stat.
Vorden, fi ets weg! Batavus, 
paars frame, a.u.b. anoniem 
brengen naar rijw. handel 
Bleumink. tel.0575-556568

�

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

Dagmenu’s 18 t/m 24 mei
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 18 mei Boeuf bourgignon met aardappelkroket-

ten en seizoensgroente/verse fruitsalade met slagroom.

Donderdag 19 mei Bosuiensoep/Kipsaté met pindasaus, 

frieten en seizoensgroenten.

Vrijdag 20 mei Champignonsoep/Weense vis met saus    

tartaar, aardappelen en rauwkost.

Zaterdag 21 mei Italiaanse cordon blue met aardappelen en 

groente/ijs met slagroom (alleen afhalen/ bezorgen).

Maandag 23 mei Gelderse groentesoep/Duitse biefstuk 

met gebakken uien, frieten en rauwkost.

Dinsdag 24 mei Wiener Schnitzel met aardappelen en     

seizoensgroente/ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Te koop Beijerland cara-
van BJ. ‘97 lichtgewicht com-
pleet met voortent, luifel, WC 
hoekkeuken, rondzit. i.z.g.st. 
€ 2250,-Tel. 0575-553757

�

• Ervaren freelance se-
cretaresse voor al uw 
secr. werkzaamh. Tel. 06-
22157868



 

Wat ogen zeggen moet je onthouden,
want als ze stralen heb je iemand gelukkig gemaakt.

Bedroefd, maar dankbaar voor al het goede dat hij 
ons gegeven heeft, geven wij kennis dat in stilte 
van ons is heengegaan mijn lieve zorgzame man, 
onze vader en opa

Gerrit Jan Bobbink
Jan

echtgenoot van Gerda Hendrika Flamma

In de leeftijd van 83 jaar.

 Steenderen: G.H. Bobbink-Flamma
 Vorden: Henny Smallegoor-Bobbink
  Henk Smallegoor in herinnering

   Dianne
   Anja en David

 Ruurlo: Rietje Hendriksen-Bobbink
  Jan Hendriksen
   Leonie
   Rianne
15 mei 2011

Het Breukink 1
7221 SX Steenderen

Onze speciale dank gaat uit naar Dr. Hendrikx en 
de medewerkers van Thuiszorg Sensire en Sut-
fene voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De dankdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op donderdag 19 mei om 11.00 
uur in de Remigiuskerk te Steenderen.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen 
voorafgaand aan de dienst van 10.20 tot 10.50 
uur.

Aansluitend begeleiden we hem naar zijn laatste 
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de 
Kerkhofweg te Steenderen.

Heden is uit mijn kennissenkring overleden

Jan Bobbink

Vorden: L. Hendriksen-Wesselink

15 mei 2011

VORDENSE 
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

WITTE
PUNTJES

6  VOOR

 2.25

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 17 mei t/m zaterdag 21 mei.

SOVITAL 

EEN LEKKER LICHT 
MEERGRANEN

NU VOOR

1.99
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Ballonvaren over de 
Achterhoek is genieten!
Bel Paul Kok 0651584145
www.ballonteamgelre.nl

Zaterdag 
21 mei

in het café:

Maarten

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

We hebben ze weer!
Verse aardbeien

Familie van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 64 08

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

Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen wil 
ik u bedanken voor uw hartelijk medeleven na het 
overlijden van mijn lieve en zorgzame vrouw 

Harmina Johanna 
Berenpas-Eijerkamp 

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

G. Berenpas 

Vorden, mei 2011

Na een langdurige ziekte is rustig ingeslapen, onze 
lieve zuster, schoonzuster en tante

Toos Pardijs-Nijhof
weduwe van Dik Pardijs

 Vorden: Gerrie van Amstel-Nijhof
  Jaap van Amstel

 Vorden: Johan Pardijs
  Alie Pardijs-Wuestenenk

 Steenderen: Toos Zeevalkink-Pardijs
  Ab Zeevalkink

  neven en nichten

Vorden, 12 mei 2011

In plaats van kaarten

Op dinsdag 31 mei 2011 zijn we 60 jaar getrouwd

Derk Pardijs en

Anne Pardijs-Wuestenenk
We hopen dit te vieren met kinderen en kleinkin-
deren.

Receptie van 14.30 tot 17.30 uur bij Hotel Bakker, 
Dorpsstraat 24 te Vorden.

Stationsweg 2, 7251 EM  Vorden
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BBQ-KOOPJE

4 hamburgers + 4 gekr. 
speklappen

samen voor600

SPECIAL

Kinky kippetje

100 gram160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram snijworst

GRATIS 100 gram selderijsalade

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Rib -
karbonade

4 stuks550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Om je heengaan treuren wij, 
om wat je was zijn we je dankbaar.

Na een moedig en bewonderenswaardig gedragen 
ziek zijn, waarin zijn grote zorg voor zijn gezin nog 
steeds bovenaan stond, is tot ons verdriet van ons 
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader 
en trotse opa                                                                  

in de leeftijd van 67 jaar.

Alie Deckert - Hissink
Erwin en Diana
 Sanne, Manon, Mathijs
Jan-Willem en Désiree
 Nienke , Jordy
Frank

  
„de Wieken’’, 9 mei 2011 
Wiekenweg 9 B 
7021 KG Zelhem

De begrafenis heeft op vrijdag 13 mei te Zelhem 
plaatsgevonden.

Frits Deckert

www.marionpolman.nl

Marion Polman
uitvaart begeleiding
 T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde 

persoonlijke 
uitvaart. 

in de gehele regio

Dag en nacht

Na een lange periode van afnemende gezondheid 
is op 96-jarige leeftijd overleden onze lieve moeder, 
grootmoeder en overgrootmoeder

Hendrika Johanna ten Arve-Toevank
Hentje

sinds 21 maart 2002 weduwe van Herman ten Arve

 Ruurlo: Jan ten Arve
  Rikie ten Arve-Smeitink in herinnering

  Johanna Boers
   Henriët en Wilfred

   Rianne en Klaas-Jan

    Harm, Marte, Krijn

   Martine en André

    Diede

 Vorden: Ans Winkel-ten Arve
  Arie Winkel
   Ilse

   José en Michiel

    Cato, Jet

Ruurlo, 9 mei 2011

Correspondentieadres:
Gazoorweg 4, 7251 HH Vorden

Overeenkomstig haar wens heeft de crematie-
plechtigheid inmiddels in besloten kring plaatsge-
vonden.
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Vorden - Veel bekijks donderdagavond in de Dorpsstraat ter hoogte 
van hotel Bakker. Het jaarlijkse schoolgala is voor de leerlingen 
(vierdejaars) van school ‘t Beeckland een absoluut hoogtepunt. En 

dan gaat het name om het arriveren van de scholieren. En dat 
was niet mis. Een zwarte auto met bodygards, dames in prachtige 
avondjurken, aankomst met een trekker, een fietstaxi, op de Solex, 

noem maar op. Het publiek veelal bestaande uit familieleden en
kennissen van de scholieren kreeg een ‘bonte karavaan’ voorge-
schoteld. En voor de scholieren natuurlijk menig open doekje!

Schoolgala ‘t Beeckland

Harold Aalderink heette iedereen van 
harte welkom. “Het is vanavond een 
heuglijk feit dat wij hier onze nieuwe 
Coop winkel kunnen openen, natuur-
lijk in samenwerking met de politie-
agent,” aldus Harold. “Het is wel een 
dubbel gevoel omdat wij helaas vori-
ge week vrijdag een goede collega van 
ons hebben moeten wegbrengen, die 
is overleden. Ik wil daar toch eventjes 
een momentje stilte voor vragen om 
haar met deze opening te kunnen 
herdenken.” De nieuwe Coop winkel 
is ruim opgezet, met een ruime keus, 
een ruim assortiment. “Waar de 
klant in ieder geval haar spullen goed 
kan vinden,” gaat hij daarna verder. 
“Ik ben heel blij dat ik de wijkagent 
Harm Baarslag als goede collega en 
buurman mag verwelkomen in de 
supermarkt, oftewel inpandig.” 
Burgemeester Henk Aalderink ver-
woordde de primeur van de Coop 
met Politiepost onder één dak. “Het is 
wel een bijzonder moment, eigenlijk 
een uniek moment, want nergens in 
Nederland is een supermarkt met een 
politiepost.” 
Kijkend naar de gemeente Bronck-
horst, waar Steenderen een mooi 
gedeelte van is, is van alles aan de 

hand, zo zei de burgemeester. Maar 
wat gebeurt er in 2020? Er zal sa-
mengewerkt moeten worden om het 
leefbaar te houden. “Dat kun je al-
leen maar als je elkaar opzoekt, als je 
slimme ideeën bedenkt hoe je samen 
de zaken kunt aanpakken,” weet hij. 
“Scholen, dorpscentra met prikpost, 
voor en naschoolse opvang, maar ook 
hoe je samen met de supermarkt en 
een politiebureau een plek kunt ma-
ken in het dorp waar de mensen ko-
men, waar zij elkaar ontmoeten. Dat 
is wat we graag willen.” 
Hij benadrukte het belang om als 
inwoners van een kern vooral bij de 
locale winkeliers de boodschappen te 
blijven doen. “K(C)oop bij Aalderink,” 
zo lachte hij. Hij complimenteerde 
de familie Aalderink voor de durf die 
zij toonden om in de winkel te inves-
teren. Ook de politie heeft te maken 
met saneringen, gebouwen moeten 
weg. “Wij zijn er trots op dat wij in 
ons team Bronckhorst nog steeds 
vijf wijkagenten hebben,” vertelt 
Henk Aalderink. “Dat we nog steeds 
in staat zijn als er iets is waarvan 
we zeggen: ‘Dat vergt toch wat aan-
dacht’, dat je dan met de wijkagent 
er nog eens even over kunt praten. En 

we hebben nu ook een plaats midden
in het dorp, waar je met de politie in
gesprek kunt. Die politie, samen met
de supermarkt in Steenderen: gewel-
dig dat het hier gelukt is.” 
Harold wilde vooraf aan de offici-
ele openingshandeling toch eerst een
woordje zeggen. “Ik wil alle mensen
die geholpen hebben, collega’s, per-
soneel, iedereen hartelijk danken.
We hebben in toch bijna anderhalve
week dit voor elkaar kunnen krijgen.
Vele uren zijn erin gestopt en dat is
wel een applausje waard.” 
Met zijn drieën, Harold Aalderink,
Harm Baarslag en Henk Aalderink
werd het lint opgepakt. De burge-
meester had de eer om het door te
knippen. Harold nodigde iedereen uit
om het resultaat te bewonderen, zo-
wel de supermarkt als de politiepost. 
Tijdens het open huis van de winkel
en politiepost bracht Muziekvereni-
ging Nieuwe Leven een serenade en
kregen de belangstellenden een hapje
en drankje aangeboden. En met veel
gekregen bloemen, enveloppen en
nog meer complimenten werd de
avond afgesloten. 
In totaal werd 980 euro aan geld ge-
schonken. “Wij maken een bedrag
van 1100 euro over aan KWF. Dit
initiatief is genomen door ons omdat
onze medewerkster Natasja is over-
leden aan slokdarm kanker,” zo laat
Harold Aalderink weten.

Coop Aalderink en 
Politiepost Steenderen geopend

Steenderen - Onder grote belangstelling opende burgemeester Henk 
Aalderink dinsdag 10 mei de Coop Aalderink met inpandige Politie-
post. Een uniek moment, want deze samenwerking is nergens in Ne-
derland, alleen in Steenderen gerealiseerd.

Met zijn drieën, (v.l.n.r.) Harold Aalderink, Harm Baarslag en Henk Aalderink werd het lint opgepakt en knipte de burgemeester het lint door.

De tocht heeft een lengte van onge-
veer 30 kilometer en voert de deel-
nemers door een prachtig gebied en 
over voor velen onbekende wegen en 
paden. 

Onderweg is een stop gepland waar 
de deelnemers worden getrakteerd 
op koffie met iets lekkers. 

Deelnemers kunnen zich op zondag-
middag 29 mei, tussen 13.00 en 14.00 
uur, inschrijven bij de Wildenborchse 
Kapel aan de Kapelweg 1. De kosten 
bedragen € 4,00 per persoon.

Fietstocht Wildenborch
In de Wildenborch wordt op zon-
dag 29 mei een fietstocht georga-
niseerd voor het hele gezin.

Gedurende een aantal weken – in to-
taal 39 mandagen- waren 24 Lions 
als verkopers op pad in de gemeente 
Bronckhorst, bij evenementen en langs 
de deuren in de diverse dorpen en ker-
nen. De tulpen waren afkomstig van 
kweker Wesselink uit Toldijk, die van-
wege de goede Lions-doelen de tulpen 

voor een scherpe prijs had geleverd. De 
opbrengst van deze en ook andere lo-
pende acties van Lions-Bronckhorst is, 
zoals al eerder is gemeld, bestemd voor 
onder meer de kerk in Vierakker, het 
Passion in Hummelo (voorziening voor 
dak- en thuislozen) en voor Kinderhulp 
Dominicaanse Republiek.

Lions tulpenactie 
brengt 2750 euro op

Bronckhorst - Nu het tulpenseizoen nagenoeg voorbij is, heeft Lions-
club Bronckhorst de balans opgemaakt van de tulpenactie: 2750 euro. 
Dit bedrag is de opbrengst na aftrek van alle kosten.

De laatste dag huis aan huis tulpenverkoop in Vorden.

We hebben gelukkig weer een heel 
aantal sponsors bereid gevonden om 
samen met ons dit mooie evenement 
mogelijk te maken. Ook melden zich 
nog steeds vrijwilligers aan om ons te 
helpen.

Speciaal voor hen willen wij een 
avond organiseren. Deze vindt plaats 
op woensdag 25 mei om 20.00 uur 
in de kantine van zorgboerderij De 
Mettemaat. Hiervoor zijn alle vrijwil-
ligers/verkeersregelaars van harte uit-
genodigd. 
Voor meer informatie kun je bellen 
naar: Jolanda Bannink: tel. 0575-
464510 of 06-20797479; Henriët Hid-
dink: tel. 0575-461601 of 06-13746503; 
Joke Groot Roessink: tel. 0575-463289 
of 06-11097357.

Avondwandelvierdaagse Hengelo
Hengelo - Het is alweer bijna zo-
ver. De voorbereidingen zijn in 
volle gang. In de week van Pink-
steren, namelijk 14 tot en met 17 
juni kan er rondom Hengelo weer 
vier dagen gewandeld worden.



• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS
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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

Door te werken aan een gezonde eet- en 
leefstijl, blijvend naar een goed gewicht!

Nu tijdelijk geweldige aanbieding!

Voedingsadvies 
nog vóór de zomer, gecombineerd met

Weeg en Wandel 
gedurende 10 weken, in Vorden, 
start gelijk ná de zomervakantie

Nieuwsgierig? Kijk op de website of mail/ 
bel voor een gratis kennismakingsgesprek.

w www.diekeharmsma.nl                           
e  welkom@diekeharmsma.nl                              
m 06 – 33 014 543

Maandag 23 mei  huis aan huis actie KORTINGSBONNEN  van de voetbalvereniging Vorden. 

Voor €5,- per maand brengt u zieke  
kinderen en hun ouders dicht bij elkaar.

Word nu donateur van het  
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

      “Mijn  vriendje  Daan 
      ligt  al  lang  in  het      
          ziekenhuis.   
              Gelukkig  logeren   
                zijn  ouders  in  het   
             Ronald  McDonald  Huis 
                   en  zijn  ze  altijd    
               dichtbij.  Dat  vindt      
                        Daan  heel  fijn!”
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Wat is: A. Scheppelszaod.

 B. Wonder.

 C. Wisken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Marije van der Wilt - Karreman, 
jongerenwerker van de Hervormde 
Gemeente Vorden, zal aan de uitzen-
ding van maandag 23 mei meewerken 
door middel van een overdenking. 

Op maandag 30 mei zal Mr. Th. G.M. 
Heere uit Zelhem in zijn bijdrage aan-
dacht vragen voor Hemelvaartsdag.
Mw. Joke van der Velde uit Hengelo 

zal een bijdrage leveren aan de uit-
zending van maandag 06 juni.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting” 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organi-
seren regelmatig demonstratiedagen 
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er 
nu gekozen wordt voor een demon-
stratie van de SimTouch heeft alles 
te maken met de voordelen van dit 
systeem. De SimTouch is een eenvou-
dig te bedienen computer die werkt 
met een (full HD) aanraakscherm. 
Vooral voor mensen die nog nooit 
met een computer hebben gewerkt 
is het intuïtief om het beeldscherm 
aan te raken. SimPC heeft gezorgd 

voor eenvoudige bediening middels
grote knoppen. Het is vrijwel onmo-
gelijk om iets verkeerd te doen want
alles wijst zichzelf. De SimTouch is
helemaal aangepast op de onervaren
computeraar. Zo is er een functie die
e-mails kan voorlezen en is het heel
eenvoudig om een videobericht te
versturen naar bijvoorbeeld de (klein)
kinderen. Op deze manier helpt de
SimTouch om mensen uit een digi-
taal isolement te halen. 
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te
kijken naar onderhoud, beveiliging
of het maken van kopieën. Hij heeft
gewoon een computer die het altijd
doet, zonder ‘toeters en bellen’. De
SimTouch is daardoor een uitste-
kende aanvulling op het uitgebreide
assortiment comfortartikelen van de
Sensire thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 26 mei
binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 om kennis
te maken met de SimTouch. Aanmel-
den is niet nodig. Geïnteresseerden
kunnen de mogelijkheden van deze
gemakkelijke computer bekijken of
zelf achter de SimTouch plaatsnemen
om te ervaren hoe eenvoudig het is.
Er zijn experts aanwezig die alle vra-
gen kunnen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer
Vorden - Op donderdag 26 mei 
vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van computers 
plaats. Het zijn niet zomaar com-
puters, maar zogenoemde Sim-
Touch computers. Een eenvoudig 
bedienbare en veilige computer 
met full-HD aanraak-scherm, 
zeer geschikt voor iedereen die 
geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet 
tegen installatie, onderhoud en 
het risico van virussen. De thuis-
zorgwinkels laten op 26 mei zien 
dat dankzij de vooraf geïnstal-
leerde programma’s en een ser-
vice abonnement het gebruik van 
de SimTouch  volledig zorgenvrij 
is.

Er zijn 4 routes uitgezet door het 
prachtige Bronckhorstser landschap. 
Voor het eerste jaar is bewust gekozen 
voor routes van ongeveer 5 kilometer, 
dit is voor jong en oud te overzien. In-

schrijven kan op maandag 13 en dins-
dag 14 juni in het café. Gestart kan
worden dagelijks tussen 18.00 uur en
19.00 uur, ook de routes liggen klaar
in het café. Het is de bedoeling 4 van
de 5 avonden te wandelen om het
eerste officiële Coen Evers Wandel-
4daagse aandenken in ontvangst te
mogen nemen. Op de vrijdag zal men
zorgen voor een hartelijk onthaal van
alle wandelaars.

Keijenborgse wandel4daagse
Keijenborg - Week 24, maandag 
13 juni tot en met vrijdag 17 juni 
organiseert Horecagelegenheid 
Coen Evers haar eerste wandel-
4daagse.

Als 25.000 personen in die dorpen elk 
5 dalasi per maand betalen (ca. 15 eu-
rocent) kunnen zij  één dag per week 
een dokter met medisch analist naar 
hun dorp laten komen, elke dag een 
verpleger in hun medische post aan-
treffen, het gebouw onderhouden en 
zo nodig vervoer naar een ziekenhuis 
regelen. Om dat te starten en proble-
men in de aanloopfase aan te kunnen 
is geld nodig.  Daarvoor staat Gamru-
pa Europe garant, maar de Stichting 
moet wel zelf dat geld bij elkaar zien 
te krijgen.

10.000 KUBUSSEN WACHTEN 
OP VERSPREIDING
Het idee lag er al lang, de uitvoering 

liet op zich wachten. Maar nu is het 
zover: 123reklame in Malden leverde 
de layout, Weevers Grafimedia in 
Vorden zette vaart achter het druk-
werk en ziedaar: 10.000 kubussen 
wachten op verspreiding.
Spaarkubussen wel te verstaan. Zo’n 
kubus is zeer geschikt voor kleine 
muntjes en die ontvangt Stichting 
Gamrupa Europe heel graag. Want 
al die kleine centjes maken grote 
euro’s, bedoeld voor ondersteuning 
van het Gamrupa Health Care Fund 
in Gambia.

INLEVEREN
In de komende weken zullen de ku-
busbouwplaten op steeds meer plaat-

sen liggen. Neem er een mee, zet de 
kubus in elkaar, vul hem met kleine 
muntjes (grote mogen natuurlijk ook) 
en lever hem bij voorkeur in op het 
adres waar je hem kreeg als hij vol is 
of als je niet verder wilt sparen. De ac-
tie loopt tot Wereldspaardag, 31 okto-
ber 2011. Doe het samen met buren, 
familie, kaartclub, sportvereniging, 
noem maar op. Op www.gamrupa.
org staat een (groeiende) lijst met op-
haal- en inleveradressen. Hier alvast 
een voorproefje: Stichting Gamrupa 
Vorden, Everwennink Ruurlo, Cam-
ping Tamaring Ruurlo, Buitengoed ‘t 
Sikkeler Ruurlo, Cactus Oase Ruurlo, 
Weevers Grafimedia Vorden, pedi-
cure Ria Pasman Vorden, Top 1 Toys 
Vorden, Revalidatiematerialen Roe-
singh, Opticien Pearle en Scapino in 
Doetinchem en nog veel meer. 

Meer over het Gamrupa Steunfonds 
via www.gamrupa.org, 
info@gamrupa.org (0575) 46 73 04.

Gamrupa spaarkubus: 
een centenkwestie

Stichting Gamrupa Europe is een vrijwilligersorganisatie met verschil-
lende projecten in Gambia (West-Afrika). Momenteel houdt de Stich-
ting zich bezig met de ondersteuning van zusterorganisatie Gamrupa 
the Gambia, die een onderling ziekenfonds gaat opzetten voor vijf 
dorpen. Betaalbare ziektekostenverzekeringen zijn er niet en de over-
heidsgezondheidszorg is onvoldoende.

Bij iedere deelnemende winkel vie-
len drie prijzen. In Steenderen is de 

hoofdprijs: twee kaartjes voor de 
wedstrijd De Graafschap-VVV inclu-

sief twee petjes en sjaaltjes van de 
Graafschap gewonnen door Alwin en 
Nikita Aalderink uit Steenderen. De 
tweede prijs: twee kaartjes voor de 
wedstrijd De Graafschap-VVV gaat 
naar Jurgen Straatman uit Hengelo 
en de derde prijs, een petje en een 
sjaaltje van de Graafschap is voor Luc 
Bremer uit Steenderen.

Nieuws van Geschenkenhuis Beuseker
Prijswinnaars Top1Toys De Graafschap actie

Steenderen - Top1Toys Geschenkenhuis Beuseker was één van de tien 
Top1Toys winkels die in samenwerking met ATAG en De Graafschap 
een wedstrijd hielden met als hoofdprijs kaarten voor de wedstrijd De 
Graafschap-VVV op 15 mei. Daarvoor kregen klanten van Top1Toys 
bij een besteding vanaf 10 euro een bon om in te vullen en in de wed-
strijdbus te doen.

Nikita en Alwin Aalderink en Luc Bremer krijgen hun Graafschap prijzen van Ans Beuseker. Jurgen Straatman ontbreekt op de foto.

Het is altijd een gezellige, maar van-
daag zeker ook een heel interessante
middag die u vast niet wilt missen. U
weet waar u ons kunt vinden: natuur-
lijk in het Ludgerusgebouw in Vier-
akker, waar men zoals gewoonlijk
begint om 14.30 uur.

Seniorensoos Wichmond/Vierakker
Wichmond- De laatste woensdag 
25 mei, komt de heer Frencken 
uit Doetinchem zijn persoonlij-
ke ervaringen vertellen over en 
lichtbeelden laten zien van zijn 
“Fietstocht naar Rome”.



Het sportfestijn begon met een spel-
programma voor de jeugd tot 12 jaar. 
Voorzitter Bas de Bruijn: ‘De hele 
kleintjes kwamen aan de hand van 
papa of mama de sporthal binnen. 
Sommigen huilden zelfs tranen met 
tuiten, niet wetende wat er allemaal 

te gebeuren stond. Dat duurde trou-
wens maar eventjes. Toen de kinde-
ren eenmaal aan het spelen waren, 
was het ijs snel gebroken, prachtig 
om te zien’, aldus de Bruijn. Intussen 
waren de ouders druk doende met 
het bakken van pannenkoeken, die 

de kroost zich goed liet smaken. 
Behalve het ‘Bossabal‘ werd er in de 
loop van zaterdagmiddag een infor-
mele receptie gehouden. Terwijl de 
andere activiteiten gewoon door gin-
gen konden de bezoekers het bestuur 
feliciteren. 
Dorien Mulderije, wethouder in de 
gemeente Bronckhorst bood namens 
de gemeente een geschenk onder cou-
vert aan. ‘Vandaag genieten en daarna 
de komende 50 jaren er weer vol te-
gen aan’, zo adviseerde zij. Bestuurs-
lid Henk Groenendal was de gehele 
dag in de weer om de bezoekers een 
verjaarskalender met foto’ s van de 

diverse teams te verkopen. ‘We moe-
ten immers als vereniging de financi-
en op peil houden’, aldus Groenendal 
die vervolgens trots mededeelde dat 
alle teams van Dash de komende drie 
jaar een shirtsponsor hebben. Dash 
(250 leden) blijft nog steeds groeien. 
In totaal nemen er drie herenteams, 
zes damesteams, vijf jeugdteams en 
vier miniteams aan de competitie 
deel. De hele kleintjes spelen een on-
derlinge competitie. Verder telt Dash 
twee dames recreantenteams en één 
heren recreantenteam. 
Bas de Bruijn, inmiddels tien jaar 
voorzitter van Dash keek op deze 

jubileumdag met trots op de achter
liggende jaren terug en zegt: ‘De da-
mes 1 blijft het vlaggenschip van de
vereniging. 
Na een aantal prachtige jaren, ge-
volgd door degradatie, hebben de
dames zich inmiddels weer in de
tweede divisie terug geknokt. Dat
heeft toch wel de meeste indruk op
mij gemaakt’, aldus Bas de Bruijn. 
Het gouden jubileum werd zaterdag-
avond besloten met een buffet voor
leden en oud-leden, volleybalwed-
strijden tussen de dames en de heren-
teams van vroeger en nu en ter afslui-
ting een optreden van Blinde Ed.

Volleybalvereniging Dash

50 jaar jong van ‘lijf en leden’!

Vorden - Volleybal is niet alleen een gezonde sport om te beoefenen 
maar bovenal een spectaculair gebeuren voor jong en oud . Maar nog 
spectaculairder het ‘Bossabal’, volleyballen op een groot springkussen 
met als taak voor de set-upper (ster) om voor het net continu te blijven 
springen. Prachtig om te doen, maar doodvermoeiend. Toch kreeg 
met name de jeugd niet genoeg van dit spelletje, zo bleek zaterdag-
middag in sporthal ’t Jebbink waar de volleybalverenging Dash vanaf 
s’ morgens tien uur tot ‘avonds laat het 50 jarig jubileum vierde.

Wethouder Dorien Mulderije feliciteert voorzitter Bas de Bruijn
Bestuur v.l.n.r, Bas de Bruijn, Elles Zents, Henk Groenendal, Marianne Limpers en Leo Kamphuis. 
Op de foto ontbreekt Gerard van Brakel.

UITSLAGEN
VIOS B. 3 - Vorden 2 4-4 
Deventer 4 - Vorden 3 2-4 
Vorden 4 - Zutphania 3 1-2 
Vorden 6 - Baakse Boys 4 3-2 
Vorden A1 - WVV ‘34 A1 8-1 
Enschede SC B2 - Vorden B1 2-4 
Vorden B2D - Peeske ‘t B1 1-4 c 
Vorden C1 - Kl. Dochteren C1GD 10-1 
SC Rijnland C2G - Vorden C2 0-4 
Zelos C3 - Vorden C3 2-1 
Warnsv. Boys D2 - Vorden D1D 1-3 
Vorden D2 - Warnsv. Boys D3 8-2 
Loil sv E1 - Vorden E1 4-2 
Pax E2 - Vorden E2 1-10 
Vorden E3D - Oeken E2 3-5 
Vorden E4 - GSV ‘38 E1 0-8 
Spcl. Brummen E7M - Vorden E5 4-1 
Warnsv. Boys E5G - Vorden E6 4-7 
Eerbeekse Boys F1 - Vorden F1 0-7 
Gaz. Nieuwland F3 - Vorden F2 0-4 
Vorden F3 - Erica ‘76 F5 3-4 
Vorden F4 - VIOD F6 1-4 

Vorden F5 - SBC ‘05 F2G 5-2 
Rheden B2D - Vorden B2D 1-0 
Vorden D1D - Erica ‘76 D1D 7-1 
FC Zutphen F5 - Vorden F4 3-0 

PROGRAMMA
Zaterdag 21 mei
FC Eibergen A1 - Vorden A1 14:30 
Vorden B1 - WVV ‘34 B1 14:30 
UDI C1 - Vorden C1 11:00 
Accommodatie “’t Huitinkveld, Win-
terswijk ( FC TRIAS veld 3)”: 
Zelos C1 - Vorden C1 11:00 - beker 
Accommodatie “Horsterpark Duiven
(veld 1)”: 
Vorden E1 - DVOV E1 13:00 - beker 
Zondag 22 mei 2011 
Vorden 2 - WVC 3 11:00 
Vorden 3 - Socii 2 10:00 
Brummen 4 - Vorden 4 13:00 
Vorden 5 - Pax 11 12:00 
Brummen 8 - Vorden 6 10:00

VV Vorden

Ratti beleefde de meeste zwakke start van de wedstrijd 
in tijden. Kans op kans werd simpel weg gegeven en het 
mocht dan ook een wonder heten dat Rietmolen in de 
beginfase niet ruim afstand nam van de Kranenburgers. 
Na een kwartier voetbal kwam Ratti ook wat beter in de 
wedstrijd en kwam het spel wat meer in evenwicht. De 
thuisploeg kon in deze fase ook wat kansen creëren. Waar 
Rietmolen kans op kans wist te missen was Ratti een stuk 
scherper in de afronding. Wouter Gudde kon na een afge-
slagen corner de bal beheerst binnen tikken. Ratti kreeg 
met Michiel Gudde en Niek Nijenhuis nog uitstekende mo-
gelijkheden om de score te verdubbelen. Echter miste ze 
net zo vakkundig als de collega spitsen van Rietmolen die 
het vizier vandaag duidelijk niet op scherp hadden staan. 
Met een wat geflatteerde 1-0 voorsprong werd dan ook de 
kleedkamer opgezocht voor de thee. In de tweede helft was 
Rietmolen wat minder dreigend dan in de eerste. Ondanks 
dat de gasten een licht veldoverwicht creërden was het 

Ratti dat er met de beste mogelijkheid vandoor ging. Zo 
zag Niek Nijenhuis zijn inzet op de buitenkant van de paal 
belanden. Ratti werd extra in het zadel geholpen nadat een 
Rietmolen speler zijn zelfbeheersing verloor en Mathijs Nij-
hof onder het oog van de scheidsrechter en zonder bal in 
de buurt een forse duw gaf. De scheids kon niet anders dan 
rood geven en Ratti kon met nog 20 minuten voetbal tegen 
10 man verder. Ratti speelde de man meer situatie slecht 
uit en kon de wedstrijd niet vroegtijdig in het slot gooien. 
Rietmolen probeerde nog wel de gelijkmaker te forceren 
maar echt gevaarlijk werd het niet meer. Mathijs Nijhof 
kreeg een kwartier voor tijd nog een publiekswissel. Dit 
was zijn laatste seizoen voor Ratti 1 en hij heeft aangege-
ven lager te gaan voetballen. In de laatste minuut van de 
wedstrijd wist Ruud Mullink dan toch nog de bevrijdende 
2-0 te scoren, waar het niet dat hij dit in buitenspelpositie 
deed en de goal werd afgekeurd. Daarmee eindigt de laat-
ste wedstrijd in een 1-0 overwinning. Een prima afsluiting 
van de competitie voor de Kranenburgers. Na de wedstrijd 
werd ook vertrekkend trainer Eric Gijsberts bedankt voor 
zijn inzet de afgelopen vier jaar. In totaal werden er dit 
seizoen 26 punten gepakt in 26 wedstrijden. Voor Ratti een 
uitstekend aantal punten gezien de afgelopen jaren.

Ratti wint laatste wedstrijd tegen Rietmolen
Kranenburg - Voor de laatste wedstrijd van het sei-
zoen moest Ratti thuis aantreden tegen Rietmolen. 
Vanwege de kampioenswedstrijd tussen Ajax en FC 
Twente werd de wedstrijd een uur vervroegd.

Het toernooi wordt gespeeld op de velden 
van de V.V. Zelhem en start om 10.00 uur. 
In twee poules van 4 ploegen plaatsen de 
nummers 1 en 2 van de poule zich direct 
voor de halve finales om de plaatsing voor de 
kleine of grote finale. Vervolgens spelen alle 
teams tussen 13.00 en 15.00 uur een ‘finale’ 
om de eindrangschikking van het toernooi, 

dus voor de plaatsen 8 tot en met 1. De fi-
nalewedstrijden om 5/6e, 3/4e en 1/2e plaats 
zullen, net als vorig jaar, geleid worden door 
eredivisie- en internationaal topscheidsrech-
ter Bas Nijhuis. Ook voetbalvereniging ‘de 
Graafschap’ verleent medewerking aan het 
toernooi. 

Graafschapkeepers zullen tijdens de straf-
schoppenseries om de penalty-bokaal het 
doel verdedigen en Graafschappers kiezen 
de beste speler van het toernooi. Naast de 
beste speler van het toernooi wordt ook het 
sportiefste team gekozen. 

Burgemeester Aalderink zal de prijzen uit-
reiken, waarbij ook de politieke partijen van 
Bronckhorst betrokken worden. Het toer-
nooi is mede mogelijk gemaakt door diverse 
sponsoren, waarbij de Rabobank als hoofd-
sponsor optreedt. Publiek is natuurlijk wel-
kom. De toegang is gratis.

Bronckhorst A-Jeugd 
voetbaltoernooi
Zelhem - Zaterdag 28 mei verzorgt voet-
balvereniging Zelhem de 3e editie van 
het Bronckhorst jeugd toernooi. Na 
twee succesvolle B-jeugd toernooien 
is de komende editie van het Bronck-
horst Toernooi speciaal voor de A-jeugd 
teams van de gemeente Bronckhorst. In 
totaal zullen acht teams van vrijwel al-
le voetbalverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst deelnemen. Naast Zelhem 
A1, Pax A1, Pax A2, Wolfersveen A1, 
Halle A1, Keijenburgse Boys A1, HC ’03 
A1 en Steenderen A1.



Dieke Harmsma, Praktijk voor Even-
wicht biedt je vanaf nu de mogelijk-
heid om in Vorden in groepsverband 
te werken aan je voedingsgewoonten 
en leefstijl. 
Het nieuwe programma bestaat uit 
een individueel voedingsadvies met 
vervolgens een wekelijks Weeg- en 
Wandelconsult in groepsverband. 
Dieke Harmsma is een bij de be-
roepsvereniging (BGN) geregistreerd 
gewichtsconsulente en ze heeft zich 

met haar praktijk gevestigd in Vor-
den. 

GEWOON EN GEZOND ETEN 
EN BEWEGEN
“Als gewichtsconsulent help ik men-
sen met gewichts- en voedingsproble-
men. Ik ga daarbij uit van de adviezen 
van het Voedingscentrum. Ik geloof 
niet in diëten, ik geloof in gewoon en 
gezond eten en bewegen.”, zegt Dieke 
Harmsma. Het enthousiasme en de 

persoonlijke betrokkenheid waarmee 
Dieke haar cliënten begeleidt, werkt 
heel positief.

INDIVIDUEEL VOEDINGSADVIES
Gezond eten lijkt misschien makke-
lijk, maar dat is het zeker niet. Bij-
voorbeeld door tijdgebrek of verkeer-
de informatie en door al dat lekkers 
om ons heen hebben veel mensen 
een verkeerd voedingspatroon aange-
leerd. Voor elke cliënt stelt Dieke een 
specifiek basisdagmenu samen aan 
de hand van het eigen eetpatroon. 
Niemand hoeft overigens honger 
te leiden tijdens de begeleiding van 
Dieke Harmsma, Praktijk voor Even-
wicht. Het is namelijk de bedoeling 
dat iedereen het gezonde gewicht op 
lange termijn vast kan houden!

WEEG EN WANDEL 
IN GROEPSVERBAND
Iedereen weet dat regelmatig bewe-
gen gezond is, maar in beweging ko-
men kan soms heel lastig zijn. Door 
in groepsverband te wegen en te 
wandelen ervaren mensen een extra 
stimulans om door te zetten. Boven-
dien spreek je wekelijks lotgenoten 
en zullen cliënten veel steun van el-
kaar ervaren.

INFORMATIE
Heb je behoefte aan meer informa-
tie? Kijk op de website www.dieke-
harmsma.nl of mail naar welkom@
diekeharmsma.nl. Bellen kan ook 
naar 06 33 014 543. Als je wilt kan je 
een afspraak maken voor een gratis 
kennismakingsgesprek. Iedereen is 
van harte welkom!

Samen werken aan een gezonde eet- en leefstijl!

Weeg en Wandel!

Vorden - Zoek je begeleiding bij een gewichtsprobleem? Vind je het 
lastig om alleen in beweging te komen? Je weet wel hoe het moet maar 
je mist de beroemde stok achter de deur? Zou het je helpen om samen 
met lotgenoten af te vallen?

Een dag later (zaterdag 21 mei) geeft 
het koor op hetzelfde tijdstip een con-

cert in de ‘schuur’ bij t’ Holtslag in
het buurtschap Warken. Het Ameri-
kaanse gezelschap , op terugreis van-
uit Duitsland verblijft komend week-
end een paar dagen bij gastgezinnen
in deze regio. Maandag 23 mei ver-
trekken de koorleden via Amsterdam
weer richting de States.

Amerikaans koor in 
Vorden en Warken
Vorden - Vrijdagavond 20 mei 
geeft het Central Michigan Uni-
versity Women ’s Chorus om 
20.30 uur een optreden in de 
Christus Koningkerk in Vorden.

Bouwbedrijf Jos Schröer is al ruim 10 
jaar een begrip in Vorden en omge-
ving en is gespecialiseerd in nieuw- 
en verbouw, timmer- en metselwerk, 
tegelwerk, kunstof kozijnen en gevel-
bekleding. Buro ASV is een admini-
stratie en organisatie buro, opgericht 
in 1994 door André Schröer en ge-
specialiseerd in o.a. de financiele- en 
loonadministratie van ondernemers. 

Ook kunnen particulieren terecht 
voor de aangifte inkomstenbelasting 
en financieel/hypotheek advies. Een 
andere tak van sport van Buro ASV 
is het organiseren van evenementen. 
Het compleet verzorgen van uw fees-
ten en partijen behoort ook tot de 
mogelijkheden. Dat de heren in hun 
nopjes waren met de nieuwe tassen 
bleek uit de later gespeelde wedstrijd, 

ze wisten met 6-3 te winnen van Klein 
Dochteren 4 en doen daardoor nog 
volop mee in de strijd om de derde 
plaats. Staand boven: Erik Brummel-
man en Gerard Wissink.
Staand midden: Jeroen Bleumink, 
Michael van Dijke, Raymond Lichten-
berg, Mark Sueters, Gerrit Berendsen, 
Bert Berenpas en Marcel Dekkers.
Zittend onder: Frans Lebbink, Reinier 
Hendriksen, Dinand Hartman, Nick 
Hendriks en Ronny de Beus.
Staand onder: Jos Schröer, Ria Schröer 
en André Schröer.

Bouwbedrijf Jos Schröer en Buro ASV 
voorzien Ratti 3 van nieuwe tassen

Kranenburg - Op zondag 8 mei werden de heren van ratti 3 nieuwe 
tassen aangeboden door Bouwbedrijf Jos Schröer en Buro ASV (André 
Schröer Vorden).

Het 3e Utrechts Kleinkunst Festival 
vond plaats van 12 t/m 14 mei in 
het Schiller Theater ‘Place Royale’ te 
Utrecht. Uit 34 kandidaten werden 
14 deelnemers geselecteerd voor de 
halve finales op donderdag 12 en vrij-
dag 13 mei. De vakjury koos hieruit 
6 zeer gevarieerde acts voor de fina-
le op 14 mei. Met een deel van zijn 
kleinkunstvoorstelling “Spiegel” won 
Arjan Verschuur tijdens deze finale 
de juryprijs. De publieksprijs ging 
naar Laura Johannes.
“Als je meedoet aan zo’n wedstrijd, 
gebeurt er iets geks met je”, aldus 
liedjeszanger Arjan Verschuur. “Om-
dat er iets te winnen valt, kun je ook 
iets verliezen. En ik ben een hele 
slechte verliezer. Altijd al geweest. 
Dat levert ontzettend veel stress op. 
Opeens sta je niet meer als collega’s 
samen te werken om het publiek en 
jezelf een leuke avond te bezorgen, 
maar ben je met elkaar in gevecht om 
… Ja, om wat eigenlijk? Meer kansen 
voor plezier in de toekomst? Daar 
komt het denk ik wel op neer. In de 
loop van zaterdag heb ik de wil om 
te winnen losgelaten. Om me te con-

centreren op de kans die het Utrechts
Kleinkunst Festival me bood om hier
en nu plezier te maken. En dat is ge-
lukt. Het was leuk! Ik heb genoten 
van mijn eigen optreden én de optre-
dens van de andere kandidaten. Het
winnen van de 1e prijs was uiteinde-
lijk niet meer dan de befaamde kers
op de slagroom op de taart!”.

Arjan Verschuur schrijft, zingt en
speelt Nederlandstalige luisterliedjes.
Liedjes met inhoud, die het hart raken
en de geest vermaken. Persoonlijke
liedjes - soms grappig, soms serieus 
- over herkenbare menselijke gevoe-
lens en verlangens. Daarbij begeleidt
hij zichzelf op akoestisch gitaar. De
komende maanden verzorgt hij di-
verse optredens in de regio. Onder
de titel “Leef je droom!” verschijnt in
de loop van dit jaar zijn eerste solo
CD-album en na de zomervakantie 
gaat - waarschijnlijk in Zutphen - zijn
kleinkunstvoorstelling “Spiegel” in
première. Voor feesten en zakelijke
bijeenkomsten verzorgt hij tevens op-
tredens op maat. Kijk voor meer in-
formatie op www.arjanverschuur.nl

Arjan Verschuur wint 
Utrechts Kleinkunst 
Festival

Wichmond, 15 mei 2011. - Na een ijzersterke finale is Arjan Verschuur
uit Wichmond uitgeroepen tot winnaar van het 3e Utrechts Klein-
kunst Festival. Met zijn Nederlandstalige luisterliedjes wist hij zowel
het publiek te vermaken als het hart van de jury te raken. “Een pret-
tige stem om naar te luisteren, die ons doet denken aan Stef Bos. We
zullen nog veel van hem horen!”, aldus de voorzitter van de jury bij
de prijsuitreiking.

Natuurmonumenten organiseert op zater-
dagavond 21 mei een vleermuizenexcursie op 
landgoed Hackfort. De circa twee uur durende 
excursie begint om 21.00 uur bij de watermo-

len voor het kasteel. Leden van Natuurmonu-
menten betalen € 4,- per persoon, niet-leden 
€ 7,- en kinderen t/m 12 jaar € 2,-. Er zijn 
momenteel nog een beperkt aantal plaatsen 

beschikbaar. Wel reserveren via www.natuur-
monumenten.nl of bij de Ledenservice van 
Natuurmonumenten T (035) 655 99 55.

Nog enkele kaarten verkrijgbaar
Vleermuizen spotten op landgoed Hackfort
Vorden - In en rond kasteel Hackfort wo-
nen vleermuizen. Of u ze gaat zien is niet 
zeker, maar de batdetector helpt u ze in 
ieder geval te horen.



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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

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

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
Gevelstenen Dakpannen Wand- en vloertegels

Dakramen en accessoires Sierbestrating 

Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

Baakseweg 4
7251 RH Vorden 
Tel. 06-53805115 
graafschapgroenbeheer@live.nl 

ZOMERBANDEN 

TEGEN SCHERPE 

PRIJZEN

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

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

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

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



Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. Iedere bezoeker krijgt 
een persoonlijk gesprek. Voor een 
folder, meer informatie of een over-
zicht van alle (regionale) geheugen-
spreekuren kunt u contact opnemen 
met mevrouw M. Bannink, telefoon: 
(0575) 58 24 50. 

Op het geheugenspreekuur kan men 
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een 
persoonlijk gesprek beantwoordt een 
deskundige uw vragen. De vragen 
kunnen gaan over uzelf maar ook 
bijvoorbeeld over uw partner of één 
van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen worden. Het gesprek wordt 
afgerond met een vrijblijvend advies. 
Elke bezoeker krijgt een boekje met 
geheugentips.

WAAROM HET 
GEHEUGENSPREEKUUR?
Iedereen vergeet wel eens een naam 
of waar de sleutels zijn gebleven. 

Jongeren maken zich daarover geen
zorgen, maar ouderen denken bij 
zo’n gebeurtenis al snel aan demen-
tie. De vraag of er sprake is van ge-
wone vergeetachtigheid, ouderdoms-
vergeetachtigheid of dementie komt 
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan
of een toename van de (lichamelijke)
klachten. Veel ouderen met zorgen 
over hun geheugen stappen niet of
te laat naar de huisarts of een andere
hulpverlener. Men vindt het moeilijk
om het onderwerp aan te snijden of
meent dat er aan geheugenklachten 
weinig te doen is. Dat laatste is echter
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan 
veel verschillende oorzaken hebben
zoals somberheid, een lichamelijk 
probleem of overbelasting doordat
men zorgt voor een ander. Door niet
over geheugenklachten te praten kan
men zich onnodig ongerust maken of
te lang rondlopen met een probleem
dat mogelijk verholpen zou kunnen 
worden. Op het geheugenspreekuur
heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te 
maken wat de oorzaak van de ge-
heugenklachten zou kunnen zijn en
of verdere hulp nodig is. Heeft u dus
geheugenklachten (of aanverwante
problemen zoals angst, gepieker, con-
centratieproblemen of somberheid)
óf heeft u in de naaste omgeving ie-
mand met dergelijke problemen én
wilt u er meer over weten: bezoek het
geheugenspreekuur!

Geheugenspreekuur Vorden
Vorden - Op dinsdagmorgen 24 
mei een geheugenspreekuur 
gehouden in Zorgcentrum de 
Wehme, Nieuwstad 32. Dit ge-
heugenspreekuur is bedoeld voor 
mensen van 55 jaar en ouder in 
Vorden en omstreken, die vragen 
hebben over hun geheugen of 
over andere klachten zoals pie-
keren, concentratieproblemen of 
somberheid.

Brent Annable, is een van de 41 
personen, wonend in Nederland, 
die door beeldend kunstenaar Ellen 
Korth is geïnterviewd en gefotogra-
feerd vanwege zijn passie voor hand-
werken. Het omvangrijke onderzoek 
van de kunstenaar mondde uit in 
het veelzijdige kunstproject Utilité 
en omvat een dubbeltentoonstelling 
met indrukwekkende fotografie, 
beeld - en geluid installaties en een 
bijzonder vormgegeven fotoboek. In 
het nevenprogramma van dit project 
zijn enkele lezingen en voordrachten 
geprogrammeerd. Voor meer infor-
matie zie website www.galeries.nl/
agnesraben In de lezing “Vorm en 
Functie” zal Brent Annable vertel-
len over zijn persoonlijke creatieve 
proces. Over zijn drang om meetkun-
dige figuren te breien en daarmee de 
abstracte oefening van wiskunde en 

de concrete oefening van handwerk:
“het eeuwige met het alledaagse” te
laten samensmelten. Beeldend kun-
stenaar Ellen Korth is bij de lezing
aanwezig. Na afloop is er gelegenheid
om de tentoonstelling te bezichtigen
en in gesprek te gaan met Brent An-
nable en Ellen Korth.

Vorm en Functie
Vorden - In het kader van het 
kunstproject Utilité van Ellen 
Korth is er zondagmorgen 22 mei 
een lezing Galerie Agnes Raben, 
Nieuwstad 20.

Naast het clubkampioenschap is er 
ook het slemkampioenschap. Voor 
elk geboden en gemaakt klein of 
groot slem zijn punten te verdienen. 
Op de maandagavond ging deze prijs 
naar Gertie Hissink. Op de woensdag-
middag waren er 4 spelers met even-
veel punten, te weten: Diny Hoftijzer, 
Kitty Vruggink, Rini en Evert Thalen.

Eindstand maandagavond: 
1. Nel Hendriks en José Walter Kilian 
(clubkampioen)
2. Kitty en Ab Vruggink
3. Gerrie Rossel en Nel Warringa

Eindstand woensdagmiddag: 
1. Nel Hendriks en José Walter Kilian 
(clubkampioen)
2. Hertog Enthoven en Ab Vruggink
3. Gerda Nulden en Ton Simonis

Slemkampioen maandagavond: Ger-
tie Hissink
Slemkampioen woensdagmiddag: 
Diny Hoftijzer, Kitty Vruggink, Rini 
en Evert Thalen

Ter afsluiting van het bridgeseizoen 
was er een prachtige prijzentafel. Met 
sponsoring van keurslager Vlogman, 

bakkerij Joop, C1000 Grotenhuys en 
de Mitra Slijterij gingen alle 90 spe-
lers met een prijs naar huis. Aan 
het eind van de slotdrive bedankte 
de voorzitter Evert Thalen de beide 
bridgeleiders Herman Kip en Jan 
Koekkoek voor het vele werk dat zij 
gedaan hebben en onderstreepte dan 
met een kadobon. Het nieuwe bridge-
seizoen start half september. 

Onzeker is nog of dan het Dorpscen-
trum beschikbaar is in verband met de 
geplande verbouwing. De bridgeclub 
Vorden heeft ongeveer 100 leden. In 
de periode september-mei wordt er 
wekelijks gebridged op de maandag-
avond en woensdagmiddag. Gezel-
ligheid en speelplezier staan hoog in 
het vaandel. Heeft u interesse om te 
komen bridgen? Neem dan contact 
op met Jan Koekkoek, tel 441970 of 
Herman Kip, tel 552997.

Bridgeclub huldigt kampioenen

Vorden - Afgelopen week werd het bridgeseizoen 2010-2011 afgesloten 
met een speciale slotdrive op de maandagavond en woensdagmiddag. 
Na ruim 30 speeldagen werden aan het einde van deze laatste speeldag 
de clubkampioenen bekend gemaakt. De dames Nel Hendriks en José 
Walter Kilian hebben het hele seizoen heel goed gespeeld en zoveel 
punten verzameld dat ze zowel op de maandagavond als woensdag-
middag clubkampioen zijn geworden.

Wedstrijdleider Jan Koekkoek reikt de bloemen uit aan de clubkampioenen Nel Hendriks (l) en José Walter Kilian (r)

De 10 lessen werden gegeven op 5 
middagen in sporthal ‘Het Jebbink’. 
De leerlingen waren erg enthousiast, 

ze hebben veel geleerd. Van ‘Gorilla-
trap’ tot ‘Beren-trap’, niks was te gek. 
Als klap op de vuurpijl mochten de 

leerlingen met behulp van de harde 
‘Kiai’ kreet een plankje doorslaan. 
Alle leerlingen hebben een diploma 
behaald en kunnen met recht zeggen 
dat ze een stuk ‘weerbaarder’ gewor-
den zijn!

Leerlingen groep 8 Dorpsschool 

Weerbaarheidtraining

Vorden - Groep 8 van de Dorpsschool heeft een cursus Weerbaarheid 
gevolgd. Deze cursus werd gegeven door 2 studenten van het Graaf-
schapcollege in Doetinchem.

Na de aftrap ging het direct fel van 
start en beide teams zetten druk. Het 
spel golfde van de ene kant naar de 
andere kant. Meddo had een paar su-
persnelle vleugelspitsen die een flinke 
kluif waren voor de verdediging van 
Ratti. Maar de verdediging werkte 
uitstekend samen waardoor de spit-
sen er niet langs kwamen. Wel kwa-
men ze een enkele keer tot een schot 
op het goal, maar deze werden door 
de keepster Rianne Meijerink uit het 
doel gehouden. Ratti kwam ook een 
paar keer mooi in de aanval en een 
hard schot van Kim Heuvelink ging 

jammer genoeg langs het doel van
Meddo. De trainer/ coach van Meddo
begon steeds harder te schreeuwen, 
want ze hadden verwacht wel even
te kunnen winnen bij Ratti om het 
kampioensfeest compleet te maken.
Met 0-0 gingen de beide ploegen na
45 minuten de kleedkamers in voor
de rust. Na rust ging het spel verder
zoals in de 1e helft. Na 15 minuten 
voerde Meddo het tempo een beetje 
op en bleef constant druk zetten op
de verdediging van Ratti. Deze bleef 
gelukkig overeind, maar kon niet
voorkomen dat keepster Rianne Me-
ijerink flink aan het werk moest om
het doel leeg te houden. Tot op het
laatst bleef het spannend of Meddo 
toch niet zou gaan scoren, maar ge-
lukkig voor Ratti was dit niet het ge-
val. Ratti had ook nog een paar mooie
aanvallen en wist zelfs nog te scoren,
maar deze werd afgefloten. Kim Heu-
velink en de keepster van Meddo 
kwamen in botsing tijdens dit goal,
waardoor deze werd afgekeurd. Na
90 minuten te hebben gespeeld, floot
Harm Welleweerd de wedstrijd af.
Ratti heeft als ploeg ontzettend goed
gevoetbald, heeft collectief geknokt 
voor dit punt en de 0-0 was een zeer
terechte uitslag. Komende zondag de
laatste wedstrijd tegen GFC in Goor.

Ratti dames 1 - Meddo SC dames 1
Kranenburg - Officieus was Med-
do al kampioen, maar om ze van 
het kampioenschap af te houden 
zou de nummer 2 vandaag met 
40-0 moeten winnen. Dit zou vast 
niet gebeuren en dus viert Meddo 
vandaag bij Ratti haar kampioen-
schap ongeacht de uitslag van de 
wedstrijd tegen Ratti. De dames 
van Ratti hebben de vorige keer 
bij Meddo nipt verloren en dus 
waren ze er op gebrand vandaag 
de 3 punten te pakken. Deze ge-
voelens werden nog eens versterkt 
doordat Meddo veel fans langs de 
lijn had zitten en ze met een gro-
te bus waren aangekomen.



TC Velocé is erin geslaagd de Oost 
Achterhoek tocht uit te zetten in, 
door en vanaf ons kenmerkende 
Zieuwent. Geschikt voor het gezin, 
de race en ATB. Deelnemers van de 
gezinstocht maken een keuze uit 25 
en 40 kilometer. 
Ook voor mensen op de elektrische 
fiets is deze tocht goed toegankelijk. 
Onderweg is een oplaadpunt bij de 
pauzeplaats. Inschrijven van 11.00 - 
14.00 uur. De race tochten gaan door 
het oostelijke deel van de Achterhoek 
met afstanden variërend van 80, 100 

en 120 kilometer. Met de ATB tocht 
rijdt u een pittige  tocht door een bos-
rijke omgeving, keuze uit 30, 45 en 
65 kilometer. De inschrijving voor de 
race- en ATB tocht is van 8.00 - 10.00 
uur.

Vernieuwde tochten
Het jaar 2011 staat voor TC Velocé 
voor vernieuwing, in verband met het 
15-jarig jubileum. Een nieuwe web-
site, een nieuw logo met een daarbij 
nieuwe frisse uitstraling. Dit jaar zijn 
er dan ook vernieuwde tochten en 

alle parkoersen zijn door de vrijwil-
ligers geheel bewegwijzerd en uitge-
peild. Op de pauzeplaats ontvangt u 
een consumptie. Na afloop is er een 
douchegelegenheid in Sourcy Cen-
ter en is er een afspuitplaats voor de 
fiets. Een ruime parkeergelegenheid 
is aanwezig. Kom op 29 mei naar de 
toertochten van TC Velocé en ontdek 
de Achterhoek op een sportieve, aan-
gename manier. 

Nieuw “Bikers- business-plein”
Dit jaar organiseert TC Velocé een 
speciale editie. Op de parkeerplaats 
van Sourcy Center richten we een 
“bikers-business-plein” in. Dit is een 
plein waar fietsers en bedrijven elkaar 
ontmoeten. De start en finish vindt 
hier plaats en bedrijven die affiniteit 
hebben met de fietsbranche promo-
ten hun producten. De fietsmerken 
Focus en Lapiere met hun nieuwste 
fietsen, de sportvoedingwebshop met 
voedingsadviezen, Paul Knippenborg 
Tweewielers, Wagenborg Nedlift, 
hijs- hef- en zwaar transportbedrijf 
en veel andere bedrijven. 

Het meedoen en het bezoeken van 
deze unieke en speciale editie van 
de Oost Achterhoektocht is voor alle 
fietsers, bedrijven en andere belang-
stellenden een inspirerende manier 
om nieuwe contacten te leggen, in 
een sportieve sfeer. 

Informatie
Meer informatie leest u op 
www.tcveloce.nl

Toerclub Velocé Zieuwent  viert 15-jarig jubileum:

Oost Achterhoek tocht 29 mei

Zieuwent - TC Velocé gaat op zondag 29 mei a.s. nieuwe toertochten 
organiseren vanuit Sourcy Center, Zegendijk 3a, Zieuwent.

AANBIEDINGEN
In week 20 zijn er een aantal aanbie-
dingen met als thema de eindexa-
menperiode, die deze week start. In 
week 21 zitten een groot aantal bar-
becueaanbiedingen van 1 Euro: van 
vlees tot een barbecuetang en 
van sauzen tot servetten.  

DAGJE UIT TIJDENS EUROWEKEN 
Tijdens de Euroweken kunnen de
klanten daarom gewoon door  blijven
sparen voor een dagje uit. 

400E C1000 
Er is in week 21 ook een feestje te vie-
ren. C1000 groeit als kool en zal in
week 21 de 400ste winkel openen. En
daar stopt het niet: in 2011 openen
in totaal zo.n 60 winkels haar deu-
ren als C1000. Er valt dus genoeg te
vieren in mei. Veel plezier met de eu-
roweken bij C100 Wilbert en Yvonne
Grotenhuys.

2 weken lang 100 aanbiedingen 
voor 1 euro
Vorden - Van 16 t/m 28 mei zijn ze 
er weer: De euroweken. Pas twee-
enhalf jaar geleden zijn de Euro-
weken geboren.. En nu al zijn ze 
uitgegroeid tot één van de meest 
succesvolle acties in Nederland.

Ondersteuning gaven ouders van de 
deelnemende basisscholen. Ook de 
politie verleende medewerking, dat 
vonden de examen kandidaten ui-
terst interessant. 

Er was een route uitgezet, ditmaal 
met nieuwe duidelijke pijlen. Eerst 
werden alle fietsen gekeurd, de Firma 
Bleumink nam dat dit jaar voor haar 

rekening. De meeste fietsten bleken 
in goede staat, ten opzichte van vo-
rig jaar een duidelijke verbetering. 
De verlichting van een aantal fietsen 
bleek voor verbetering vatbaar. De 
kandidaten hadden de route ook al 
eerder gefietst en verdwalen bleek 
dan ook niet aan de orde. De verrich-
tingen werden onderweg beoordeeld 
en bij fouten werden strafpunten 

toegekend. Het viel op, dat in veel ge-
vallen niet goed naar links en rechts 
gekeken werd bij oversteken en af-
slaan. Een aantal kandidaten bleven 
op elkaar wachten, zodat groepjes 
ontstonden. Dit is een verbeterpunt 
voor de volgende keer. 

Het resultaat van de eerder afgeno-
men theorie examen had als resul-
taat dat 6 kandidaten een herexamen 
moesten doen. Uiteindelijk konden 
alle 120 leerlingen aan het praktijk 
examen deelnemen. Alle kinderen 
zijn geslaagd, een uitstekend resul-
taat.

Praktijk verkeersexamen Veilig Verkeer

Vorden - Op woensdag 11 mei hebben de groepen 7 (7 en groep 8 van 
de Kraanvogel) van de basisscholen het landelijk praktijk verkeers-
examen van Veilig Verkeer Nederland afgelegd. De heren W. Klein 
Kranenbarg en H. Jimmink hebben dit voor de Vordense schooljeugd 
namens Veilig verkeer Nederland georganiseerd.

Dus Vordenaren hebben nog de tijd om deze expositie te 
bekijken. Zeker de moeite waard, er staan 25 fraaie ob-
jecten. Vanaf 1 juni is er een overzichtstentoonstelling te 
zien van alle deelnemers van Kunst Zondag Vorden.

Expositie verlengd
Vorden - De Expositie Plantaardige Objecten van Jan 
Aartsen in de ABN-AMRO bank is verlengd t/m 26 
mei.

De overblijvers, Ron Bastiaan Net en 
Gertjan ten Wolde keken elkaar eens 
aan en wisten het meteen. Ophou-
den? Echt niet! Wij gaan door! Het is 
dan ook niet verbazingwekkend dat 
er twee maanden later een nieuwe 
Batty minX was geboren. De band 
was terug, zelfs met een 5e bandlid. 
De stilte leek te vallen rond Batty 
minX, behalve in de repetitieruimte. 
Nu kruipt de band uit de catacomben 
en gaat weer op zoek naar de podia 
in de omgeving. Het repertoire is nog 
steeds stevig en swingend, maar on-

der invloed van de nieuwe bandleden
sterk uitgebreid en opgefrist met co-
vers van bands van nu.
Vrijdag, 27 mei staat het eerste optre-
den van Batty minX in deze samen-
stelling gepland en wel in de grote 
zaal van eetcafé De Reehorst aan de
Enzerinckweg 12 te Vorden. Entree
is gratis.
De samenstelling van Batty minX is:
Berdi Hissink [zang], Remco Theijssen
[drums, zang], Mark ten Wolde [gi-
taar, zang], Gertjan ten Wolde [gitaar]
en Ron Bastiaan Net [basgitaar].

Weer helemaal terug!

Vorden - Batty minX, de 4-koppige coverband van stevige pop en rock
uit Vorden, leek afgelopen najaar opgeheven te worden. De zangeres
en de drummer verlieten kort na elkaar de band. Zij, omdat zij een
nieuwe studie opgepakt had en hij, omdat hij naast de andere band
waarin hij speelt, zijn werk en de aktiviteiten bij STEVO geen tijd meer
kon vinden om verder te gaan.

Op school worden deze buitenles-
sen voorbereid en vervolgens in 
het veld vervolgd. Deze lessen wor-
den gegeven in het kader van het 
project “Van Luchtkasteel tot Das-
senburght” in samenwerking met 
Natuurmonumenten(eigenaar van 
het landgoed Hackfort. Een project 
waaraan landelijk meer dan 70 land-

goederen deelnemen en tot doel heeft
de jeugd vertrouwd te maken met de
natuur en respect voor het landgoed
bij te brengen. 

In totaal zullen in de komende maan-
den zo’n 200 leerlingen van Basis-
school “Het Hoge” deze lessen op het
landgoed Hackfort volgen

Natuurbuitenlessen

Vorden - Afgelopen week zijn de eerste natuurbuitenlessen van Basis-
school “Het Hoge” op het landgoed Hackfort door leden van het IVN
gegeven. In de komende weken zullen er nog een aantal volgen.



Floris Wolvetang is geboren in Gha-
na, West Afrika. “Mijn vader was 
dokter, zocht en kon werken bij een 
Engelse goudmijn in Ghana,” vertelt 
hij. Een zoon en dochter gingen mee 
en het gezin breidde daar uit met drie 
zoons, waaronder Floris. Toen hij drie 
jaar was werd Ghana onafhankelijk 
en verhuisde het gezin naar Stilfon-
tein in Zuid Afrika. Daar ging hij 
naar de lagere school. “Allemaal in 
uniform. Er was veel discipline,” weet 
hij. “Je groeit erin op. Toen ik terug 
kwam in Nederland (hij was toen 11 
jaar) dacht ik dat iedereen gek gewor-
den was, want hier zijn ze nogal vrij. 
Ze spreken de leraren tegen, grote 
mond, weerwoord. Dat had je daar 
niet.” Vanwege de apartheid gingen 
ze in 1971 terug naar Nederland. 
Hij volgde de lagere school vanaf 
groep 8 en daarna de havo “Ik heb 
altijd getekend en geschilderd. Mijn 
vader schilderde als hobby en hij 
heeft het me ook geleerd,” vertelt 
Floris. “Het gekke is dat mijn vader 
en moeder altijd aan het fotograferen 
en filmen waren en pas veel later ben 
ik dat zelf gaan doen.” 

Voordat hij aan het werk kon, ging 
hij eerst in dienst. Daarna spoot hij 
10 jaar lang motorfietsen, vooral in 
opdracht. Hij kende bijvoorbeeld de 
echte Oxx van de Oxxband nog, hij 
airbruschte zijn gitaar en ontwierp 

de hoes van hun eerste single. “Wij 
gingen toen met de jongens mee het 
hele land door en met het lied ‘Mien 
stijl van leaven’ kwamen wij met de 
choppers het podium op,” herinnert 
hij zich. 

Via uitzendbureaus had hij verschil-
lende banen. “Ik wist wel wat ik wil-
de, ik wilde namelijk spuiten. Maar 
daarvoor moest ik een diploma heb-
ben.” In Nijmegen zou hij het auto-
spuiten leren, maar het bleek niks te 
maken te hebben met wat hij al deed. 
Bovendien konden ze hem niks leren. 
Als kunstenaar hoorde hij echter in 
de vrije sector en moest investeren in 
een spuiterij. 

Door school ging hij fotograferen. 
“Ik was heel veel aan het experimen-
teren met foto’s. Niet alleen bij het 
maken maar ook bij het afdrukken.” 
Hij bedacht in zijn eigen studio aller-
lei gekke dingen om gekke dingen te 
kunnen maken, zoals afdrukken door 
bobbeltjesplastic of folies heen, of nat 
gespetterd papier belichten. 

Toen hij niks meer kon bedenken, 
ging hij filmen. “Ook daarbinnen 
ben ik gaan experimenteren.” In die 
tijd maakte hij mystieke films, met 
minder grijpbare onderwerpen, naast 
spannende jongensverhalen. In regio-
nale filmfestivals werden deze films 

getoond, waarna ze gekozen konden 
worden voor het landelijk en wereld-
festival. “Dat laatste is me twee keer 
gelukt,” lacht hij. 

Floris denkt wel dat deze films nu, 
met de techniek van nu, veel gemak-
kelijker te maken zouden zijn. “Het 
was niet echt kwalitatief goed. Nu 
hebben ze HD,” weet hij. “En het is 
betaalbaar.” De kunstfilms die hij 
maakte dat was voor hemzelf. Hij be-
trok zijn inkomen aan het maken van 
films voor bedrijven. In 1996 werd 
het video productie bedrijf ‘Golden 
Future video productions’ opgericht. 
In 2005 verdween het bedrijf alweer. 
“Toen het internet kwam, met web-
sites, toen raakte ik mijn werk kwijt. 
Het was veel goedkoper en het bereik 
veel groter, dan een filmpje van mij.” 

Op de kunstacademie volgde hij de 
vrije richting. “Ik kreeg beeldhou-
wen, schilderen, tekenen, fotografie 
en bracht zelf film in. Dat was er toen 
nog niet,” vertelt hij verder. Ze wil-
den er helemaal niks weten van air-
brushen. Dat was kitsch. “Ik ben als 
enige afgestudeerd in film.” 

Op de kunstacademie moest hij alles 
loslaten wat hij geleerd had. “Dat is 
wel goed geweest. Ik was zo gewend 
om fijn te schilderen, met die spuit 
op die tankjes. Toen moest ik met 
bezems gaan schilderen. Groot. Dat 
vond ik supergaaf, geweldig.” 

Een leraar motiveerde hem om ook 
leraar te worden. “Dat klonk wel 
goed,” lacht hij. “Want ik had er een 

bepaald beeld bij.” Het behalen van 
een onderwijsbevoegdheid vergde 
nog twee studiejaren. Hij werd daar-
bij ondersteund door zijn gezin. Hij 
werkt nu met veel plezier op Het Rhe-
dens in Rozendaal. 

Nu hij een atelier aan huis heeft, kan 
hij schilderen wanneer hij tijd heeft. 
“Het is gewoon leuk om te doen.” 
Als hij de kans krijgt beeldhouwt hij 
nog graag. Maar het heeft ruimte no-
dig en geeft stof en viezigheid. Toch 
werkt hij ook daarmee graag thuis. 
“Ik moet een eigen sfeertje hebben,” 
lacht hij. “Je moet je als kunstenaar 
af kunnen sluiten op je eigen plek.” 

Kunst is bezig grenzen te verleggen. 
“Ik hou van een bepaalde mate van 
schoonheid. Kunst heeft te maken 
met schoonheid, het moet je beroe-
ren,” vindt Floris. “Hier draaien ze 

het om: het moet je beroeren, maar
het mag alle kanten op gaan.” 

Op 16 december 2010 werd Floris 50
jaar. Op zondag 29 mei wil hij daar
graag even bij stilstaan in de vorm
van een overzichttentoonstelling.
Tijdens de Kunst10daagse probeert 
Floris 100 kunstwerken te exposeren.
Schilderijen, foto’s en tankjes krijgen
een plek in de tuin van Ars Longa in
Drempt. “Het is een schitterende tuin
en als het droog is, is het geen pro-
bleem.” 

Floris Wolvetang exposeert tijdens 
de Kunst10daagse bij Ars Longa, Zo-
merweg 29, 6996 DP Achter-Drempt ,
Gelderland. De expositie is dagelijks,
m.u.v. dinsdag en woensdag, te be-
zichtigen van 11.00 - 17.00 uur. Meer
informatie www.ars-longa.nl of in de
brochure.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Floris Wolvetang
Bronckhorst - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei 
t/m 5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, mu-
sea en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. 
Floris Wolvetang exposeert bij Ars Longa in Drempt 100 werken ter 
gelegenheid van zijn 50ste verjaardag.

Floris Wolvetang uit Drempt exposeert bij Ars Longa.

Harm Baarslag: “Ik ben hier nu 10 
maanden wijkagent en ik miste ei-
genlijk een plek wat bekend is, goed 
bereikbaar en waar mensen gemak-
kelijk naar binnen stappen, waar 
mensen eenvoudig terecht kunnen,” 
legt hij uit. “In Steenderen, maar het 
geldt ook voor Rha, Olburgen, Bronk-
horst, Toldijk en Baak, de voormalige 
gemeente Steenderen, daar ben ik 
wijkagent geworden.” De plek en het 
gebouw stonden hem wel aan. 
De wijkagent heeft nu een bureau bij 
de brandweerkazerne, maar hiervan 
weten te weinig mensen af. “Het is 
mij te ver buiten de kom. Ik vind dat 
ik tussen de mensen moet zitten en 
dat de politie een serviceverlenend 
bedrijf is. Als mensen wat willen, 
weten, hebben, krijgen, zeggen, dat 
ze bij de politie terecht kunnen. Dat 
moet heel simpel en makkelijk zijn.” 
De faciliteiten in de nieuwe vaste 
werkplek aan de Dorpsstraat, onder 
één dak met de Coop supermarkt, 
zijn beter en ruimer, meer centraler 
in het dorp en makkelijker voor de 
mensen. 
Harold Aalderink is als vrijwillig 
brandweerman bekend met de situ-
atie. “Vandaar dat ik Harm al kende,” 
vertelt hij. Navraag bij mensen uit 
het dorp, leerde hem dat er te weinig 
bekendheid was over de politiepost 
in de brandweerkazerne. De reacties 
over het plan voor een politiepost in 
de nieuwe Coop supermarkt waren 
positief. “Ideaal, want dat missen we 
hier in Steenderen.” 
Het was het goede moment om bij 
Harold binnen te lopen. “Geweldig! 
Ik zie het helemaal zitten,” was zijn 

eerste reactie. “Ik was toch bezig met 
de verbouwingsplannen en daar kon 
ik het verhaal zo in meenemen. In de 
winkel komen veel mensen binnen 
en zien dan dat Harm er zit. Iedereen 
wil meer blauw op straat. Bij mij in 
het pand past het perfect. Ik vind het 
een toevoeging voor het dorp.” 
De politiepost zal meer zichtbaar wor-
den, met een eigen ingang. “Ik zit heel 
veel achter de computer. Dat brengt 
het werk van een wijkagent met zich 
mee. Het is niet meer de functie van 
Bromsnor of zo,” lacht Harm. “Het 
is echt een regierol, ik ben een regis-
seur, voor het politiewerk dan. Dus 
ik wil eigenlijk proberen wat meer op 
dat bureau te gaan werken.” 
Bureau Zelhem is de basisplaats. Op 
het gemeentehuis, in Vorden en Hum-
melo zijn spreekuurlocaties. Steende-
ren is dat ook. Harm heeft een fiets 
en een bromscooter en wil vanuit de 
nieuwe politiepost zijn werk gaan 
doen. Er zal tevens een mogelijkheid 
zijn om zaken te bespreken. “Ik hoop 
ook dat mijn collega’s vanuit hier 
kunnen gaan werken, gericht op de 
wijk Steenderen.” 
Er zijn negen actieve politiemensen 
in de wijk Steenderen. Op de vaste 
werklocatie, met een ingang in het 
computersysteem van de politie, kan 
gewerkt worden. Bij de deur zal een 
soort telefoonverbinding komen, 
waar mensen contact kunnen ma-
ken met het politieservicecentrum in 
Apeldoorn. “Die kunnen zien wie er 
dienst heeft,” legt Harm Baarslag uit. 
“Geen enkele spreekuurlocatie heeft 
dat nog. Ik vind het een meerwaarde, 
want als er niemand aanwezig is, 

kunnen mensen door op de knop te 
drukken toch horen of de wijkagent 
in de buurt is, even wat zeggen of een 
afspraak te maken voor een aangifte.” 
Inwoners van Steenderen, Rha, Olbur-
gen, Bronkhorst, Baak en Toldijk zijn 
op woensdag 11 mei van harte wel-
kom om tussen 09.00 en 17.00 uur een 
kijkje te komen nemen in de nieuwe 
spreekuurlocatie en kennis te maken 
met wijkagent Harm Baarslag. Met 

ingang van 17 mei kunnen zij die een 
melding of vragen hebben voor de po-
litie iedere dinsdagmiddag van 13.00 
tot 15.00 uur aan de Dorpsstraat op 
spreekuur komen. Wijkagent Harm 
Baarslag zal tijdens het spreekuur zo-
veel mogelijk aanwezig zijn. Als hij 
afwezig is, wordt hij vervangen door 
één van zijn collega’s van het politie-
team Bronckhorst. Aangifte doen kan 
via het internet, www.politie.nl, of op 

afspraak via 0900-8844. 
Het opknappen van de politiepost,
alsook de verbouwing van Coop Aal-
derink is achter de rug. Op dinsdag 
10 mei is er een officiële opening
om 19.30 uur. De receptie duurt van
19.30-22.00 uur. 
Belangstellenden zijn vrij om een
kijkje te komen nemen. Vanaf woens-
dag 11 mei is de winkel geopend van
8.00 tot 19.00 uur.

Nieuw in Nederland    Politiepost en Supermarkt onder één dak
Steenderen - Het is een unieke samenwerking tussen Harold Aalder-
ink en Harm Baarslag. Vanaf 10 mei is de politiepost en de Coop super-
markt onder één dak! Dat is nieuw in Nederland. In de te verbouwen 
supermarkt aan de Dorpsstraat zag agent Harm Baarslag wel een poli-
tiepost en Harold Aalderink wilde hier graag aan meewerken.

Harm Baarslag en Harold Aalderink.

De finale werd afgelopen zaterdag gehouden in de Sazahal in Doetinchem. Tijdens de finale strijden 
de beste turnsters uit vier rayons tegen elkaar. De verschillen tussen de turnsters zijn dus erg klein. 

Een klein foutje kan tijdens de finale “grote” gevolgen hebben voor het eindklassement. De turn-
sters van Sparta hebben zich goed staande weten te houden in dit deelnemersveld. Bente Wilgenhof
turnde in de categorie instap niveau 12. Zij eindigde op een 19e plaats. Coco Hoenink turnde in de
categorie pupil1 niveau 11. Zij eindigde op een 34e plaats. Fien Smit turnde in de categorie pupil 2
niveau 10. Zij eindigde op een 22e plaats.

Sparta turnt in finale 6e divisie
Vorden - Sparta heeft dit seizoen met vier turnsters meegedaan aan de voorronden van 
de 6e divisie. Drie turnsters hebben zich weten te plaatsen voor de finale.
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Na de ontvangst met koffie of thee, 
het informele deel waarbij iedereen 
weer even bijpraat, heette Foppe 
Atema, de voorzitter van de Stichting 
ACT de aanwezigen welkom. De ACT 
bijeenkomsten zijn toonaangevend 
voor deze regio. Het is een bijzondere 
club, geen vereniging, mensen zijn er 
geen lid van. Het is een stichting die 
zich inzet ter bevordering van inno-
vatie. “Als je ziet dat er zoveel onder-
nemers komen, geeft dat aan dat ze 
het van belang vinden, dat ze willen 
weten wat er zich afspeelt op innova-
tiegebied. Ze weten dat het belangrijk 
is voor de toekomst,” aldus Toin de 
Ruiter, regiomanager VNO NCW mid-
den, de werkgeversorganisatie die de 
belangen behartigt van ondernemers 
in Midden- en Oost-Nederland. Inno-
vatie is ook voor de VNO NCW een 
speerpunt. “Ze zoeken elkaar hier op. 
Je heb zoveel branches, verschillende 
bedrijven en technieken, die kunnen 
nooit met zijn allen dezelfde innova-
tie doorvoeren. Maar iedereen zit te 
zoeken naar net dat kleine dingetje 
dat voor z’n bedrijf interessant is.” 
Naar aanleiding van de actualiteit, of 
iemand die iets interessants te mel-
den heeft, worden tafelleiders bijeen-
gezocht. 

Tijdens deze bijeenkomst werd ken-
nisgemaakt met de nieuwe gedepu-
teerde van innovatie mevrouw An-
nemieke Traag. Zij vertelde over haar 
ideeën met betrekking tot het innova-
tiebeleid van de provincie Gelderland. 
Er werd na acht jaar afscheid geno-

men van gedeputeerde mevrouw Ma-
rijke van Haaren. Zij maakte meerde-
re bijeenkomsten van ACT mee. “Die 
zijn ongelooflijk belangrijk. Innove-
ren begint met samenwerking, met 
nieuwe samenwerkingsverbanden en 
uitwisseling van ideeën. Als jij je al-
leen in dat kamertje opsluit gaat het 
niet lukken, je hebt impulsen nodig 
van buiten,” aldus Van Haaren, die 
het belang onderstreept dat onderne-
mers elkaar vinden tijdens deze bij-
eenkomsten. 

Burgemeester van de gemeente 
Bronckhorst Henk Aalderink sprak, 
als Voorzitter van het Program-
mateam Regiomarketing, Externe 
Betrekkingen & Lobby Regio Ach-
terhoek, over de Clustervorming als 
kans voor de Achterhoek. ”Wat staat 
er in Europa 2020? Het gaat over in-
novatie, duurzaamheid en uiteinde-
lijk over demografische ontwikke-
ling. En wat de kunst is van ons allen, 
is om te zorgen dat we gezamenlijk, 
als cluster, ons gaan presenteren, als 
één gebied,” zo zei hij. “Uiteindelijk 
hoop ik dat wij in staat zijn om het 
project Achterhoek 2020 te kunnen 
matchen met andere projecten, zodat 
er ook voldoende middelen komen 
om die doelstellingen te realiseren. 
Het doel is uiteindelijk te zorgen 
dat er mensen zijn die in duurzaam-
heid kunnen werken. Het gaat erom 
nieuwe economie deze kant op te 
halen. Dan hebben we ook in 2020 
een prachtig gebied waarin wonen, 
werken en recreëren fantastisch is, 

waar we zorg op maat kunnen leve-
ren en waarin niemand aan de kant 
hoeft te staan. En dat hoop ik te doen 
met een paar mooie innovatieclus-
ters. Ik wens u veel succes.” 

Directeur Martin Stor lichtte vooraf 
aan de twee themarondes de ver-
schillende onderwerpen toe. Aan de 
tafels kwamen gespreksthema’s aan 
de orde, zoals onderwerpen voor de 
innovatiewerkplaats agenda 2020, 
projectontwikkeling Europese sub-
sidie, de Achterhoek in beeld: op 
welke manier kan kennis en kunde 
van Achterhoekse bedrijven worden 
ontsloten, als netwerk gezamenlijk 
optrekken (richting Europa), Open 

innovatie: MAKET in de Achterhoek, 
duurzame innovatie/renovatie: belang 
van samenwerking, Green Deal in de 
Achterhoek, innovatie en samenwer-
king in Duitsland, samenwerken aan 
flexibiliteit en doorlooptijdverkorting 
in de keten, cluster zorg in gebouw-
de omgeving, cluster biogasleiding, 
echte vrienden van de Achterhoek, 
kansen plasmatechnologie voor de 
Achterhoekse maak- en voedingsin-
dustrie en HAN met als speerpunt de 
Achterhoek. 

Elk van de aanwezige ondernemers 
en vertegenwoordigers van kennis-
instellingen kozen van tevoren twee 
onderwerpen om in mee te praten en 

om ideeën en kennis uit te wisselen.
De thematafels waren gericht op het
uitbouwen van het innovatienetwerk
Achterhoek. Iedere tafel had een ge-
spreksleider die kennis en ervaring
heeft met betrekking tot het onder-
werp. 

De thematafels werden tenslotte sa-
mengevat door Martin Stor, waarna
deze de middag samen met Foppe
Atema afsloot. De aanwezigen maak-
ten van de gelegenheid gebruik om
na afloop elkaar verder te spreken. 
Meer informatie is te vinden op de si-
tes www.vno-ncwmidden.nl, 
www.echtachterhoek.nl en 
www.act-nu.nl

ACT bijeenkomst

Achterhoek: broedplaats van innovatie

Ruurlo - Op 9 mei werd in de Oranjerie bij Kasteel Ruurlo de twee-
jaarlijkse bijeenkomst gehouden van het Achterhoeks Centrum 
voor Technologie, ACT. Ondernemers in de maakindustrie en verte-
genwoordigers van kennisinstellingen ontmoetten elkaar en gingen 
met elkaar in gesprek aan thematafels. Hoofdthema was Achterhoek: 
broedplaats voor innovatie.

Henk Aalderink sprak over de Clustervorming als kans voor de Achterhoek. ACT directeur Martin Stor lichtte de verschillende onderwerpen van de thematafels toe.

Luisterend publiek tijdens de thematafel gesprekken.

Begeleiders, familieleden en vrienden 
zijn natuurlijk ook van harte welkom 
om deel te nemen of aan te moe-

digen. Tevens worden nog mensen 
gezocht die op de dag willen helpen 
met bijvoorbeeld het begeleiden van 

een groep of spelonderdeel. Wie wil 
meedoen of helpen wordt verzocht 
zich vooraf aan te melden via volgend 
emailadres: bronckolympics@live.nl. 
Geef je naam, leeftijd en contactgege-
vens door en je krijgt zo snel mogelijk 
een bevestiging van deelname retour. 
De Bronckolympics wordt georgani-
seerd door een groep enthousiaste 
mensen van onder andere de afdeling 
Vorden/Warnsveld van Jong Gelre en 
sportvereniging Socii Wichmond. Deze 
middag wordt financieel mogelijk ge-
maakt door de gemeente Bronckhorst.

Zaterdag 28 mei De Bronckolympics
Spelmiddag voor mensen met een beperking
Wichmond - Zaterdag 28 mei wordt voor het vierde achtereenvolgende 
jaar op het sportpark van sportvereniging Socii aan de Lankhorster-
straat 3 in Wichmond de Bronckolympics georganiseerd. Dit is een 
gezellige spelmiddag voor iedereen vanaf 8 jaar met een beperking 
uit de gemeente Bronckhorst. Het doel is om jongeren en ouderen 
met een beperking uit de gemeente Bronckhorst en omstreken meer 
met elkaar in contact te brengen en zo vanaf 13.00 tot 16.00 uur een 
gezellige middag te realiseren. Na afloop is er voor alle deelnemers een 
lekkere versnapering. Deelname is geheel gratis. De organisatie hoopt 
deze dag veel enthousiaste deelnemers bij elkaar te kunnen krijgen.

Haar thema is ‘De ontembare vrouw’ 
levend vanuit kracht, zelfbewust-
zijn, creativiteit, liefde .... de vrouw 
van dichtbij. Mohamed Brahimi of 
kortweg Mohbra (www.mohbra.
com), Algerijns kunstenaar, heeft 
beloofd het tuinhuisje om te tove-

ren in een ‘chill-plek’ waarin gasten 
bij klanken, kleuren en geuren weg 
kunnen dromen. “Wellicht met 
een gedicht van de hand van Niek 
Hietbrink om al luisterend, kleuren 
proevend, het ritme volgend het 
moment te pakken en tot uzelf te 
komen.”  En natuurlijk is er jazz-
muziek! Op zondag 29 mei speelt de 
band Full Colour Jazz van ongeveer 
14.00 tot 17.00 uur.  Op donderdag 
2 juni speelt de band ‘Triqs & Traqs’. 
Tijdens dit optreden zal Niek Hiet-
brink zijn nieuwe gedichtenbundel 
presenteren. 
Monique Wolbert Visual Arts, Ruur-
loseweg 15/achter, 7255 DE Hengelo 
Gld. Kijk voor extra informatie op 
www.kunst10daagsebronckhorst.nl 
en www.moniquewolbert.nl

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Monique Wolbert
Hengelo - De Kunst10daagse 
viert haar eerste lustrum! Van 
27 mei t/m 5 juni 2011 zijn de 
deuren van meer dan 40 ate-
liers, galeries, musea en ten-
toonstellingsruimten in de ge-
meente Bronckhorst geopend. 
In de tuin, atelier en het woon-
huis van Monique Wolbert zijn 
objecten, muurschilderingen 
en schilderijen van Monique te 
vinden.

Donderdag 19 mei. Senioren. Steenderen 2-Zelhem 2. 
Aanvang: 20.00 uur. Zaterdag 21 mei. Junioren. SDZZ 
A1-Zelhem A1. Aanvang: 14.30 uur. Pupillen. Zelhem F2-

Concordia Wehl F5. Aanvang: 10.00 uur. Zondag 22 mei. 
Senioren. Zelhem 3-Wolfersveen 2. Aanvang: 9.30 uur; Sp. 
Lochem 4-Zelhem 4. Aanvang: 9.30 uur; Bon Boys 8-Zel-
hem 5. Aanvang: 9.00 uur; Zelhem dames 1-Keijenborgse 
Boys dames 1. Aanvang: 11.30 uur.

V.V. Zelhem
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Leerlingen van het Beeckland College Vorden
zetten zich in voor het goede doel

de Kanjers voor Kanjers

‘t Beeckland
     het ulenhofcollege in Vorden

CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR VMBO EN MAVO
Leerlingen van het Beeckland College uit Vorden staan op zaterdag 4 juni als 
vrijwilliger paraat om te assisteren bij het vele werk dat er verricht moet worden 
voor een heuse Kunstveiling. Spontaan boden zij zich aan om mee te werken na 
een presentatie op hun school. Hun taken zullen zijn: 
• brengen van de kunstwerken naar veilingmeester Hans Krabbenborg, 
• begeleiden van kopers naar het pin-apparaat (door Easy Pin Doetinchem 

beschikbaar gesteld, in ’t Proathuus), 
• zorgdragen voor het plaatsen van mensen met rolstoelen op de rijen vooraan, 
• mensen een plek geven op de parkeerweides, 
• waar nodig een helpende hand bieden.

De Kunstveiling is opgezet om gelden te vergaren ten bate van de Stichting 
‘Kanjers voor Kanjers’. De veiling vindt plaats bij de Lindesche Molen op zaterdag 
4 juni en start om 14:00 uur. 
Op de veilingsite www.kunstvoorkanjerkinderen.nl zijn reeds de nodige biedin-
gen op de vrijwillig geschonken kunstwerken binnengekomen, maar wij gaan 
natuurlijk voor meer! Alle te veilen werken kunnen al vanaf zondag 29 mei wor-
den bezichtigd in de Lindesche Molen, geopend van 11:00 - 17:00 uur. Ook tijdens 
deze kijkdagen is er ruim de mogelijk¬heid om zowel op papier als via de website 
biedingen uit te brengen. De naast de molen gelegen uitspanning ’t Proathuus’ 
verzorgt tijdens de expositie en de veilingdagen een perfecte lunch, maar ook 
de koffie is er bijzonder. De veiling vindt plaats in het kader van Kunst10daagse 
Bronckhorst. 

Noteer de veiling in uw agenda en ervaar dat door deze veiling kunst een prijs 
heeft die voor eenieder bereikbaar is!

Op 21 en 22 mei a.s. 
houden wij Open Dagen !!

Voor Vakmanschap, Service en Kwaliteit

Tel: 0575 - 470078 of 06 - 48233666

info@bzwzonwering.nl

www.bzwzonwering.nl 

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TELEFOON 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TELEFOON 055-3696212

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een effectief rentepercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Genoemde prijzen zijn incl. BTW en 
BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde 
betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in fi nanciering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). 
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Aankoopprijs Aanbetaling/
inruil (50%) Kredietlimiet Termijnbedrag

per maand
Effectieve rente

op jaarbasis
Looptijd in
maanden

Krediet-
vergoeding

Totale prijs
van het krediet

Hyundai i10  7.995,00  3.997,50 3.997,50  0,00 0,0% 24  0,00  3.997,50
Hyundai i20  10.995,00  5.497,50 5.497,50  0,00 0,0% 24  0,00  5.497,50
Hyundai i30  14.495,00  7.247,50 7.247,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.247,50
Hyundai i30 CW  15.245,00  7.622,50 7.622,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.622,50

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen 
kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling 
is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW 
en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. 
Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig 
met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2011. Vraag uw dealer naar de 
voorwaarden.

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

 www.herwershyundai.nl

TM
2 jaar 0% rente. 
Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de helft nu (vaak is de inruil van je huidige 
auto al voldoende). En de andere helft over twee jaar. In de tussentijd betaal je geen rente. En 
ontvang je wel meteen 5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen herkennen 
kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij? 

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 20 van

16 t/m 21 mei 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED



Het harmonieorkest onder leiding 
van Berjan Morsink maakte zich deze 
avond duidelijk geen zorgen. De mu-
sici zorgden voor een voortreffelijk 
concert dat begon met het ( muzikale 
) Bijbelse verhaal over de stad Jericho 
( ‘Trumpets of Jericho’). Thomas Doss, 
Oostenrijker van geboorte, studeerde 
onder meer aan het conservatorium 
in Maastricht. Hij componeerde het 

muziekstuk ‘St. Florian Choral ‘ dat 
Concordia met veel verve speelde. 
Van de Poolse componist Nenryk Wie-
niawsky werd het nummer ‘Legende’ 
gespeeld. Eigenlijk een nummer voor 
solo viool met orkest. De solopartij bij 
Concordia werd niet op viool gespeeld 
maar door Rene Broersma op klarinet, 
hetgeen hem een ovationeel applaus 
uit de zaal opleverde.

De in Gelderland geboren Jan Bosveld 
arrangeerde het nummer ‘Odyssee’ , 
een Griekse tragedie dat op indruk-
wekkende wijze door Concordia werd 
gespeeld. De drumband van Concor-
dia onder leiding van Mike de Geest 
kwam net voor en direct na de pauze 
in actie. Bij de opening van het num-
mer ‘Swing it’, kwam allereerst alleen 
Niels op de bühne, een ‘symbolisch ‘ 
teken dat de drumband nog wel en-
kele slagwerkers kan gebruiken. De 
band speelde een vijftal nummers 
waaronder het ‘Second Track’ met een 
solopartij van Patrick Nijenhuis op de 
bongo’s. Na de pauze ging het harmo-
nieorkest op de populaire toer tijdens 
een medley liedjes uit de musical Ma-
ry Poppins. De zaal neuriede zachtjes 

mee met de songs over kinderjuffrouw 
Mary en beloonde het orkest met een 
klaterend applaus. Na ‘Atumn Lea-
ves’ , een arrangement van de in De-
venter geboren Peter Kleine Schaars, 
tapte Concordia met ‘Mamma Mia’ op 
prachtige wijze uit een ander muzi-
kaal vaatje. De musical over de groep 
Abba die jarenlang in Utrecht werd 
gespeeld. Handgeklap van het publiek 
onderstreepte het optreden van het 
orkest met een zeer enthousiaste di-
rigent Berjan Morsink. Het harmonie-
korkest en drumband sloten het voor-
jaarsconcert gezamenlijk af met de 
mars ‘Performance’. Voor voorzitter 
Gerrit Nijenhuis deze avond nog een 
aangename taak. Hij huldigde niet al-
leen echtgenote Esselien en dochter 

Lian vanwege hun 12,5 jarig jubileum
bij Concordia, maar ook ‘zilveren’ Je-
roen Oonk en Edwin Papen .Na afloop
ook bloemen voor Berjan Morsink, 
Mike de Geest en ladyspeaker Toke
Gudde. Na dit voorjaarsconcert begint
Concordia geleidelijk aan met de re-
petities , ter voorbereiding aan een
KNMF concours waaraan het orkest
op zondag 20 november in Enschede
wil meedoen. Voor dirigent Berjan
Morsink een bijzonder gebeuren. Het
zal zijn eerste concours worden. Wel-
licht dat het Vordense publiek in het
najaar nog een try- out van Concordia
krijgt voorgeschoteld. Daarna staat er
in de maand januari 2012 het tradi-
tionele nieuwjaarsconcert op het pro-
gramma.

Publiek genoot van voorjaarsconcert Concordia

Vorden - Bij de aanvang van het voorjaarsconcert van de muziek-
vereniging Concordia dat zaterdagavond in het dorpscentrum werd 
gehouden, toonde voorzitter Gerrit Nijenhuis zich bezorgd over het 
voornemen van de gemeente Bronckhorst om de subsidie aan de mu-
ziekschool stop te zetten. ‘Toch zullen wij er als bestuur alles aan doen 
om te proberen een oplossing te vinden, om in de toekomst leerlingen 
toch de mogelijkheid te bieden een muziekinstrument te bespelen’, 
zo sprak hij.

Berjan Morsink en harmonieorkest v.l.n.r. Jeroen Oonk, Lian Nijenhuis, Edwin Papen en Esselien Nijenhuis

Op dinsdagmiddag 24 mei lopen de 
kinderen van de school mee om geld 
in te zamelen voor KiKa. Kika werft 
fondsen voor kinderkankercentra. 
Onderzoek waarmee deze centra ver-
sneld therapieën beschikbaar willen 
maken voor een betere behandeling 
en genezing van kinderkanker. Min-
der pijn en strijd. En meer genezing 
en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa 
uw steun vraagt. Want kinderen met 

kanker worden liever gisteren beter 
dan vandaag. De kinderen van Het 
Hoge proberen deze week sponsoren 
te vinden die een bedrag per ronde 
geven, of wellicht een vast bedrag. 
Alle ouders, opa’s, oma’s, familie, 
buren en bekenden kunnen rekenen 
op een bezoekje van de kinderen voor 
een bijdrage. Liam en Boele gaan deze 
week de klassen rond om te vertel-
len wat KiKa is en wat de kinderen 

kunnen doen om dit doel te onder-
steunen bij de sponsorloop. Dezelfde 
week heeft basisschool het Hoge ook 
bezoek van hun internationale vrien-
den uit Duitsland, Noorwegen en En-
geland. De kinderen van deze scholen 
lopen ook mee tijdens de loop en wor-
den door Het Hoge gesponsord. 

Bezoekers van de sponsorloop kun-
nen de kinderen natuurlijk onder-
steunen om zoveel mogelijk rondes 
te lopen. De kinderen verkopen limo-
nade, koffie en wat lekkers waardoor 
de kas zoveel mogelijk gespekt kan 
worden. Het programma deze mid-
dag is van 15.00 uur tot 17.00uur. Let 
op de posters in het dorp!

Basisschool het Hoge loopt voor KIKA

Vorden - ‘Wij willen graag een sponsorloop voor KIKA organiseren!’. 
Boele en Liam uit groep 4 kwamen enthousiast op school vertellen dat 
ze zich willen inzetten voor kinderen met kanker. Het initiatief van 
deze twee leerlingen wordt door de school van harte ondersteund en 
op dinsdagmiddag 24 mei staat Het Hoge in het teken van het steunen 
van dit doel.

De laatste wedstrijd in Eerbeek tegen 
Eerbeekse Boys F 1 werd met liefst 7-0 
gewonnen. De Vordense jongens ble-
ven het gehele seizoen ongeslagen. 

Op bijgaande foto: staand v.l.n.r: Re-
né (coach)-Chico-Werner-Koen-Dion-
Nick- Peter (coach) Zittend v.l.n.r.:
Jurre- Milo- Bart- Jim- Kasper- Peter
(trainer/coach) en Freek.

Vorden F 1 ongeslagen 
kampioen

Vorden - Het F 1 team van de voetbalvereniging Vorden is zaterdag-
morgen kampioen geworden van de 1e klasse 07 van district oost.

IEDERE DAG:

de Wehme.

Opgave bij de Wehme.

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in
Dorpscentrum.

MEI
18 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Contactmiddag Welfare Rode 

Kruis in de Wehme
19 Bejaardenkring in ‘t Stampertje
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 

70-plussers info 55 20 03
25  ANBO klootschieten, Olde Lettink
26  Klootschietgroep de Vordense Pan



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.

Jaargang 6
Nr. 20, 17 mei 2011

Op 26 mei a.s. overhandigt burge-
meester Aalderink namens de
gemeente en de Euregio een set
Nederlands-Duitse Euregio-
trainingshesjes en een Euregio-
wandkaart aan school ‘t Beeckland 
in Vorden. De 15 oranje en 15 witte 
trainingshesjes zijn voorzien van
het Euregio-logo.

Grensoverschrijdende samenwer-
king
Al sinds 1958 steunt Euregio de 
grensoverschrijdende samenwer-
king. Hiertoe is een gezamenlijke in-
spanning, rekening houdend met de 
onderlinge verschillen, noodzakelijk. 
Net als in de sport zijn daarbij 
groepsgevoel en de gemeenschaps-
zin belangrijk. Bij teamsport gaat het 
om het team, en elke teamspeler 
weet dat men op elkaar is aangewe-
zen om succes te hebben - net als bij 
de euregionale samenwerking. 
Sport is belangrijk voor de fysieke 
groei. De jongeren verbranden vet en 
zo kunnen ze de kans op overge-
wicht minimaliseren. Ze verbeteren 
hun conditie en de spieren ontwikke-

len zich beter. Maar scholieren zijn 
vooral toe aan ontspanning na de 
vereiste concentratie in de klas. 

Sport verbindt
De trainingshesjes zijn in de nationa-
le kleuren van onzer beide landen: 
‘oranje’ tegen ‘zwart-wit’ heeft de 
nodige symboliek. Daardoor gaan de 
scholieren over de sportieve rivali-
teit van beide landen nadenken en 
komen tot de conclusie dat sport we-
reldwijd mensen verbindt, ook in het 

Nederlands-Duitse grensgebied. 
Daarom geven alle 82 leden van de 
Euregio-raad, waaronder Bronck-
horst, de trainingshesjes weg aan 
middelbare scholen in het Euregio-
gebied. Misschien wordt hierdoor de 
school zelfs aangespoord een grens-
overschrijdende (sport)activiteit te 
organiseren met een Duitse school.

Over de Euregio
De Euregio is een grensoverschrij-
dend samenwerkingsverband van 

130 Duitse en Nederlandse gemeen-
ten en Kreise. Het Euregio-gebied 
bestrijkt ca. 13.000 km2 en telt rond 
3,4 miljoen inwoners. Aan Neder-
landse zijde omvat het gebied de re-
gio’s Twente en Achterhoek en delen 
van Noordoost-Overijssel en Zuid-
oost-Drenthe, aan Duitse zijde het 
Münsterland, Landkreis Grafschaft 
Bentheim, de stad en de Landkreis 
Osnabrück en delen van het zuidelij-
ke Emsland. De Euregio is in 1958 
opgericht als het eerste regionale 
grensoverschrijdende samenwer-
kingsverband in Europa. Taak van de 
Euregio is bevordering van de soci-
aal-culturele samenwerking en ver-
sterking van de sociaal-economi-
sche ontwikkeling van het grensge-
bied. De Euregio-raad is het politieke 
orgaan van de Euregio. Meer infor-
matie vindt u op www.euregio.nl.

Gemeente deelt Euregio-trainingshesjes uit op school 
‘t Beeckland

Als u naar het buitenland gaat, bij-
voorbeeld op vakantie, moet u in het 
bezit zijn van een geldig reisdocu-
ment. Dit kan een paspoort of een Ne-
derlandse identiteitskaart zijn. In veel 
landen in Europa kunt u volstaan met 
een Nederlandse identiteitskaart. De-
ze is goedkoper dan een paspoort en 
heeft een handig creditcardformaat.

Het is dus belangrijk dat u ruim van 
tevoren controleert of uw paspoort of 
identiteitskaart nog geldig is. De ge-
meente helpt u hierbij door een brief 
te sturen naar iedereen van wie het 
reisdocument de komende tijd ver-
loopt. Is dat het geval, vraag dan tijdig 
een nieuw reisdocument aan. Het 
aanvragen van een reisdocument 
(ook het bijschrijven van kinderen) 
duurt minimaal vijf werkdagen.

Op tijd aanvragen
Een reisdocument is vijf jaar geldig. 
Verlenging is niet mogelijk. Door ruim 
vóór u op reis gaat de geldigheid van 
uw reisdocument te controleren en 

tijdig een nieuwe aan te vragen, kun-
nen we er met elkaar voor zorgen dat 
er geen ‘files’ ontstaan bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. De 
maanden mei tot en met juli zijn 
meestal de drukste maanden. Gaat u 
ná de grote zomerdrukte op vakantie, 
dan kunt u beter wachten tot na deze 
periode met het aanvragen van uw 
reisdocument. Aan het aanvragen 
van een reisdocument zijn voorwaar-
den verbonden (o.a. m.b.t. de pasfoto, 
kijk hiervoor eerst even op onze web-
site)

Kinderen 
Kinderen kunnen bijgeschreven
worden in het paspoort van hun 
gezagshouder(s). Bijschrijvingen blij-
ven geldig tot 26 juni 2012. Daarna 
moeten kinderen een eigen reisdocu-
ment hebben. Aan de bijschrijvingen 
zijn ook voorwaarden verbonden die 
u op onze site kunt lezen. Bij de aan-
vraag moet u uw kind meenemen,
zodat wij de identiteit kunnen vast-
stellen.

Website
Voor meer informatie over het aan-
vragen van een paspoort of Neder-
landse identiteitskaart kunt u ons 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 of 
www.bronckhorst.nl raadplegen.

Een goede voorbereiding scheelt 
vakantiestress, alvast een fijne
vakantie gewenst!

Ik ga op vakantie en ik neem mee…
een geldig reisdocument
Hebt u dit al geregeld? De gemeente gaat een digitaal 

steunpunt inrichten voor vrijwilli-
gerswerk. We trekken hierin samen 
op met de Stichting Samenwerken 
Welzijn Bronckhorst (SWBB). Met 
het steunpunt (website) willen we 
bereiken dat het vrijwilligerswerk 
in de gemeente blijft behouden en 
wordt versterkt. Het steunpunt is 
een intermediair tussen vrijwilli-
gersorganisaties en vrijwilligers. 
Inwoners die bijvoorbeeld geïnte-
resseerd zijn in vrijwilligerswerk, 
kunnen straks op de website te-
recht voor vacatures en informatie 
over werken als vrijwilliger. De
site wordt komend najaar gelan-
ceerd.

Inloop
In de vijf grote kernen van Bronck-
horst zijn SWBB-steunpunten. Tij-
dens de inloopspreekuren kunnen 
potentiële vrijwilligers na de zomer 
ook terecht om samen met een 
SWBB-medewerker de mogelijkhe-
den voor vrijwilligerswerk te ver-
kennen.

Bronckhorst krijgt 
digitaal steunpunt 
vrijwilligerswerk

De politie krijgt in Steenderen een 
nieuwe spreekuurlocatie. Met ingang 
van 17 mei vindt u deze in het pand 
van supermarkt Coop aan de Dorps-
straat 16. Supermarkt Coop in Steen-
deren is de eerste supermarkt in Ne-
derland met een spreekuurlocatie 
voor de politie onder hetzelfde dak! 
Inwoners die een melding willen doen 
of vragen hebben voor de politie kun-
nen vanaf 17 mei iedere dinsdagmid-

dag van 13.00 tot 15.00 uur aan de 
Dorpsstraat op het spreekuur komen. 
Wijkagent Harm Baarslag zal tijdens 
het spreekuur zoveel mogelijk aan-
wezig zijn. Als hij afwezig is, wordt hij 
vervangen door één van zijn collega’s 
van het politieteam Bronckhorst. Tij-
dens het spreekuur is het doen van 
aangifte niet mogelijk. Aangifte kunt u 
doen via internet, www.politie.nl, of 
op afspraak via tel. (0900) 88 44.

Nieuwe spreekuurlocatie van politie in Steenderen



1 Besturen 2 Wonen en werken

3 Ontspannen 4 Leren

5 Zorgen 6 Beheren

Algemene dekkingsmiddelen Toevoeging en onttrekking aan reserves

24%

4% 3% 10% 8%

14%

7%

Op 25 mei a.s. is een gecombineerde vergadering van de 
commissies Beleidsontwikkeling en Evaluatie en controle in 
de raadzaal van het gemeentehuis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur en u bent van harte welkom om deze 
vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

• 1e Tussenrapportage 2011
 De tussenrapportage geeft een overzicht van hoe de gemeente 

in de eerste maanden van dit jaar heeft gepresteerd. In hoe-
verre zijn doelen die de raad in de gemeentelijke programma-
begroting 2011-2014 heeft aangegeven, behaald. B en w vra-
gen de raad met de tussenraportage in te stemmen

• Programmarekening 2010
 In 2010 heeft de gemeente weer vele activiteiten verricht. 
 De plannen stonden in de begroting en natuurlijk is het dan 

belangrijk na afloop van het jaar de balans op te maken. Dit 
doen we in de programmarekening, die b en w hebben opge-
steld. In de programmarekening staat op een rij welke inkom-
sten de gemeente in 2010 had en welke uitgaven en investe-
ringen we hebben gedaan. Ook geeft de programmarekening 
een overzicht van de vermogenspositie van de gemeente. Het 
is één van de taken van de gemeenteraad toezicht te houden 
op het financieel beheer door b en w. De programmarekening 
geeft daar het inzicht in. Hieronder vindt u meer 

 informatie over de gemeentelijke financiën in 2010

 Inkomsten en uitgaven
 De tabel Baten en lasten 

geeft een overzicht van de 
begrote inkomsten en kosten 
en wat we daadwerkelijk bin-
nenkregen en uitgaven. De 
omvang van de begroting be-
droeg in 2010, na wijzigin-
gen, circa 72 miljoen euro. 
De programmarekening, 
waarin het resultaat staat 
van 2010, laat een overschot 
zien van 561.000 euro, waar 
we in de begroting een tekort 
van bijna 260.000 euro voor-
zien hadden. Een voordelig 
verschil van zo’n 8 ton. “Voor 
een deel wel begrijpelijk” 
zegt André Baars, wethouder 
van financiën. “Immers de 
economische crisis en de de-
mografische ontwikkelingen 
in onze regio hebben ons min 
of meer gedwongen in 2010 al maatregelen te treffen. Dit uit 
zich onder meer door het niet volledig inzetten van beschikba-
re budgetten. Bijvoorbeeld op het gebied van toerisme en re-
creatie hebben we enkele meerjaren projecten, o.a. TRAP-
route Bronkhorst, niet opgestart terwijl we dat wel van plan 
waren. Ook op het terrein van werk, inkomen en zorg is een 
positief verschil te zien doordat we gestopt zijn met het inhu-
ren van een speciale jobhunter (die actief voor ons zocht naar 
banen voor uitkeringsgerechtigden) en het inzetten van in ver-
houding dure kant en klare-werktrajecten. We bieden nu meer 
individueel maatwerk aan re-integratieklanten.

 Daarnaast wordt het rekeningsaldo vooral bepaald door afwij-
kingen met een incidenteel karakter. Te noemen zijn onder 
meer het op peil brengen van de (pensioen en stop-)voorzie-
ningen voor wethouders als gevolg van de verkiezingen en het 
afboeken van de restwaarde van school Het Hoge in Vorden, 
doordat nieuw wordt gebouwd.” 

Baten en lasten 2010 (bedragen x € 1.000)
  LASTEN BATEN 

Programma  begroting rekening begroting rekening

   2010 2010 2010 2010

1  Besturen  6.631  6.798  572  722 

2  Wonen en Werken  6.744  5.816  3.575  2.307 

3  Ontspannen  9.483  9.661  835  1.131 

4  Leren  4.477  4.645  346  146 

5  Zorgen  22.674  22.098  11.015  11.174 

6  Beheren  16.452  16.987  9.201  9.774 

Algemene Dekkingsmiddelen 2.986  2.826  40.931  40.885 

Toevoeging en onttrekking 

aan reserves  2.315  2.320  5.028  5.573 

Totaal lasten  71.762  71.151  71.503  71.712 

Resultaat van baten en lasten (- = nadelig)  -259  561 

 Inkomstenbronnen 
 Het onderstaande overzicht geeft aan welke inkomstenbron-

nen de gemeente heeft. Het overgrote deel van onze inkom-
sten, 63%, krijgen we van het rijk (algemene uitkering en inko-
mensoverdrachten). 

Inkomsten 2010 naar soort (bedragen x € 1.000)
  rekening procentueel

Algemene uitkering van het Rijk 30.805 43

Overige inkomensoverdrachten van het Rijk 14.235 20

Onroerende zaak belasting 4.977 7

Overige belastingen 311 0

Reinigingsrechten en afvalstoffenheffing 3.664 5

Rioolrechten 3.662 5

Legesopbrengsten 2.247 3

Rente en dividend 3.771 5

Exploitatieresultaat bouwgronden -147 0

Verkoop onroerend goed 83 0

Overige inkomsten (verkoop Nuon) 789 1

Overige inkomsten 1.742 2

Onttrekking reserves 5.573 8

Totaal 71.712 100

 Waaraan zijn de gelden besteed?
 In de onderstaande taartfiguur ziet u onze lasten (uitgaven) in-

gedeeld naar de diverse taakvelden.

 Lasten rekening 2010

 De wethouder: “In 2010 zijn we onder andere gestart met de 
uitvoering van het centrumplan in Hengelo. Verschillende 
weg- en rioolwerkzaamheden vinden plaats. Ook hebben we 
het belangrijke werk van mantelzorgers flink ondersteund. 
Met onder meer: de uitreiking van een aantal mantelzorg-
cheques, een lunch voor mantelzorgers tijdens de Dag van de 
Mantelzorg in november en een mantelzorgmarkt en speciale 
mantelzorg wegwijzer om mantelzorgers te informeren over 
mogelijkheden die er zijn om hen in hun activiteiten te onder-
steunen. Voor jongeren is de website Jong-in Bronckhorst.nl op-
gezet, waar ze alles kunnen vinden over geldzaken, gezond-
heid, seksualiteit, problemen thuis, maar ook hoe ze een feest 
kunnen organiseren. In overleg met buurtkinderen hebben we 
op enkele speelterreinen speeltoestellen vervangen. De om-

gevingsvergunning is in het najaar ingevoerd: 25 vergunnin-
gen (o.a. bouw-, kap- en milieuvergunning) zijn hierin samen-
gegaan en nu in 1x en volledig digitaal te regelen, waarmee we 
onze dienstverlening aan u weer verbeterden.

 Omdat we de komende jaren te maken krijgen met een andere 
samenstelling van onze bevolking (door demografische ont-
wikkelingen komen er meer ouderen en minder jongeren in 

Bronckhorst en het totale aantal inwoners neemt met ca. 
5.000 mensen af) en minder gelden zullen ontvangen vanuit 
het rijk waardoor we moeten bezuinigen, hebben we een tra-
ject ingezet naar een toekomstbestendig Bronckhorst. Dit 
speelt vooral in 2011. Ons platteland is een unieke kernwaar-
de. Op het terrein van plattelandsontwikkeling hebben we 
projecten zoals het Landschapsweekend in de zomer en 
schaapskudden in natuurgebied Het Groote Veld bij Vorden en 
in woonwijk ‘t Soerlant in Zelhem mogelijk gemaakt. We kwa-
men ook met nieuw beleid op het gebied van wonen. Samen 
met andere gemeenten in de Achterhoek besloten we het aan-
tal nieuwbouw woningen drastisch terug te schroeven om 
leegstand te voorkomen. Verder maakten we een marketing-
plan om onze gemeente nog aantrekkelijker te maken voor 
toeristen en recreanten.” Dit is een greep uit onze uitgaven 
van vorig jaar. In de programmarekening staat de gedetail-
leerde informatie.

 Rechtmatig 
 Bij de programmarekening 2010 is een goedkeurende ac-

countantsverklaring afgegeven voor wat betreft getrouwheid 
en rechtmatigheid. André Baars: “Dit betekent dat wij volgens 
een onafhankelijke accountant onze middelen getrouw en 
rechtmatig inzetten. We houden ons daarmee aan alle regels 
(wettelijke, maar ook eigen) die gelden voor het inzetten van 
onze financiële middelen.”

 De raad wordt gevraagd de programmarekening vast te stel-
len.

•   Perspectiefnota 2012-2015
  De perspectiefnota is een 

vooruitblik naar de begroting 
2012-2015 waar de raad eind 
dit jaar over beslist. Zoals 
eerder aangegeven hebben 
we als gemeente de komende 

  jaren fors minder te besteden 
omdat we minder gelden 

  ontvangen van het rijk. De verwachting is dat dit rond de zes 
miljoen euro minder is op een begroting van ca. 72 miljoen. 
Daarnaast ziet Bronckhorst er in de toekomst anders uit dan 
nu door de demografische ontwikkelingen (minder inwoners, 
minder jeugd en meer ouderen). Dat zal onder meer beteke-
nen dat minder huizen nodig zijn, het aantal arbeidskrachten 
afneemt en verenigingen en clubs minder leden zullen hebben. 
Om te zorgen dat onze gemeente ook in de toekomst een 

  fijne plek blijft om te wonen, werken en recreëren is het tra-
ject naar een toekomstbestendig Bronckhorst in volle gang. 
Samen met u als inwoner en vertegenwoordigers van orga-
nisaties en verenigingen bekijken we of u en uw netwerken 
bepaalde activiteiten ook zelf kunnen doen, sommige werk-
zaamheden wellicht niet meer nodig zijn etc. De overheid 
moet een stap terug doen, zonder dat we mensen die een 
steun in de rug nodig hebben om in de maatschappij mee te 
kunnen doen uit het oog willen verliezen. De raad heeft b en w 
eind vorig jaar bij de begrotingsbehandeling voor dit jaar op-
gedragen in deze nota al met een bezuinigingsvoorstel van 
twee miljoen euro te komen, om de begroting voor 2012 slui-
tend te krijgen. Dit is vooral gelukt door aanpassingen in on-
ze bedrijfsvoering en in de samenwerking met enkele partijen. 

 Maatregelen
 De wethouder van financiën: “We hebben bijvoorbeeld de con-

tracten met een aantal partners aangescherpt, onder andere 
voor wat betreft verzekeringen en automatisering. Daarnaast 
vullen we nog steeds geen vacatures in, zijn de eigen bijdra-
gen voor leerlingenvervoer geactualiseerd (gelijkgetrokken), 
vragen we nu kostendekkende leges voor bestemmingsplan-
wijzigingen en hebben we de bijdragen aan samenwerkings-
verbanden zoals de Regio Achterhoek, GGD en Veiligheidsre-
gio met 10% verlaagd (totaal bezuiningsbedrag ca. 135.000 
euro jaarlijks). Als de raad in juni meegaat met het plan om het 
Hessenbad en de -hal in Hoog-Keppel over te dragen aan stich-
ting Zonnewater, scheelt dat de gemeente circa 300.000 euro 
jaarlijks op de begroting, terwijl de voorziening in stand blijft 
en mensen er dus kunnen blijven zwemmen en sporten. Ook is 
de organisatie van vier brandweerkorpsen (Bronckhorst, Doe-
tinchem, Montferland en Oude IJsselstreek) vanuit één kan-
toor gaan werken, terwijl de dienstverlening vanuit de plaat-
selijke kazernes intact bleef. Dit levert een besparing in de

 bedrijfsvoering op van 71.000 euro.

Commissievergadering 25 mei en Raadsvergadering 26 mei a.s.
Commissievergadering 25 mei: Financiën, nu en in onze veranderende toekomst, staan centraal  

30%

Uit de raad

Schaapskudde bij Vorden



Mijn naam is Jop. Ik 
werkte al eerder bij mijn 
baas als oproepkracht. 
Door de jongerenvoucher 
heb ik nu een vaste baan.  

Ik ben Kirsten. Door de 
jongerenvoucher heb ik 
een leuke baan aangeboden 
gekregen en kon mijn baas 
een training voor het hele 
personeel organiseren. 

Met ons werkt het 

voor de toekomst!

Ik ben Kim. Mijn HBO-
opleiding, die ik naast mijn 
werk doe, heeft mijn baas 
bekostigd met het geld van 
de jongerenvoucher.

Wist u dat de collegeleden om de 
beurt iedere donderdag om 18.00 
uur aanschuiven in de studio van Ra-
dio Ideaal om in het programma Ach-
terhoek Totaal, dat tussen 17.00 en 
19.00 uur het laatste nieuws brengt 
uit de streek, te vertellen wat er deze 
week bij de gemeente speelt.

Komende donderdag is wethouder 
Mulderije aanwezig. 

Luister ook eens naar de lokale ra-
dio. Radio Ideaal is te vinden op ka-
belfrequentie FM 91.1 De etherfre-
quenties zijn FM 105.1, FM 105.4, FM 
105.8, FM 106.5 en FM 107.7.

Voetbalvereniging Zelos in Zel-
hem kampt al jaren met achter-
stallig onderhoud en een tekort 
aan kleedkamers. In 2008 zijn 
tussen de gemeente en de voet-
balvereniging verregaande af-
spraken gemaakt ten aanzien 
van de renovatie van de bestaan-
de accommodatie en uitbreiding 
van het aantal kleedkamers. In-
middels heeft de gemeente, als 
eigenaar van de accommodatie, 

de bestaande kleedkamers gere-
noveerd en willen b en w nog
€ 114.700 beschikbaar stellen 
voor uitbreiding van de accom-
modatie met vier kleedkamers. 
Wanneer de raad in juni een be-
sluit heeft genomen, kan in de 
zomer met de bouw worden be-
gonnen. Zelos kan dan vanaf het 
nieuwe voetbalseizoen gebruik 
maken van de nieuwe kleedka-
mers.

Luister ook eens naar b en w op Radio Ideaal

Uitbreiding kleedkamers voet-
balvereniging Zelos Zelhem

 Baars: “De komende tijd zoeken we samen met inwoners, or-
ganisaties, bedrijven en verenigingen naar mogelijkheden om 
voor de komende jaren nog vier miljoen euro (om tot de ge-
noemde zes te komen) te besparen op de begroting, op een 
manier die past bij het Bronckhorst van de toekomst en de 
mensen die er dan wonen en werken.”

 Financiering eenmalige projecten 
 Verder had de gemeente in vorige begrotingen al opgenomen 

om een aantal eenmalige projecten voor de openbare ruimte 
uit een deel van onze reserves te financieren. Gebleken is ech-
ter dat deze pot niet voldoende is om de projecten in 2014 te 
betalen. B en w vragen de raad nu ook welke oplossing zij 
voorstaan. De wethouder: ”Het is mogelijk om een deel van het 
geld dat we uit de verkoop van NUON ontvingen in te zetten, de 
algemene reserve of dat projecten uitgesteld moeten worden 
of vervallen etc. Het gaat in dit geval om onder meer projecten 
als de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de 
masterplannen Hengelo en Vorden, de herinrichting van de 
Dorpsstraat in Hummelo, projecten uit het landschapsontwik-
kelingsplan en subsidies voor dorpshuizen.” De raad wordt ge-
vraagd met de perspectiefnota en de opgenomen voorstellen 
in te stemmen.

 Tijdens de commissievergadering discussieert de raad 
over de tussenrapportage, programmarekening en pers-
pectiefnota. Op 1 juni beslist de raad hierover. U kunt de 
tussenrapportage, programmarekening en perspectiefnota 
inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Hier zijn ze 
tegen betaling ook verkrijgbaar om mee te nemen. De stuk-
ken zijn tevens (gratis) te downloaden via www.bronck-
horst.nl → Bestuur en organisatie → Beleid en rapporten → 
De financiën.

Raadsvergadering 26 mei 
Ook op 26 mei a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De openbare vergadering begint om 
20.00 uur. U bent van harte welkom om deze vergadering bij
te wonen. Op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:

• Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning  
 B en w vragen de raad deze verordening vast te stellen. Hierin 

staat hoe de gemeente ondersteuning regelt voor mensen die 
dat nodig hebben om mee te kunnen doen aan de maatschappij. 
We kijken samen met de klant hoe dit het beste ingevuld kan 
worden. Kan de klant het toch zelf of met behulp van zijn om-
geving regelen, of ligt hier een taak voor de gemeente

• Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang 
 gemeente Bronckhorst 2011

 In de wet Kinderopvang is geregeld dat werkgevers een deel 
van de kinderopvang voor hun werknemers bekostigen (werk-
geversdeel). Voor bepaalde doelgroepen die geen werkgever 
hebben (bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden) heeft de gemeente 
de plicht dit deel te betalen. In de verordening is dit geregeld. 
De raad wordt gevraagd deze vast te stellen 

• Oprichting Erfgoedmuseum Achterhoek en Liemers
 In het Erfgoedmuseum gaan het Streekarchivariaat (hierin zit 

ook ons gemeentelijk archief) en het Staring Instituut samen 
en de gemeente moet een gemeenschappelijke regeling vast-
stellen. Het nieuwe samenwerkingsverband moet een nog 
breder publieksbereik van ons culturele erfgoed bewerkstelligen   

• Verzoek partiële herziening bestemmingsplan 
Aaltenseweg 16, Zelhem weigeren

 B en w vragen de raad het verzoek tot aanpassing van een 
 bestemming van een pand tot recreatiewoning op dit perceel 

te weigeren
• Aanleg particuliere begraafplaats aan Eldrikseweg 12, 

Laag-Keppel
• Veiligheidsplan 2011-2014 en prioriteiten politie 2011
 en 2012 
 De raad wordt gevraagd akkoord te gaan met deze plannen. 

De basis voor het nieuwe veiligheidsbeleid vormen de zoge-
naamde veiligheidsmonitor die eind 2009 onder ruim 2.000 
(willekeurige) inwoners is gehouden, het teamplan en een 

 gebiedsonderzoek van de Bronckhorster politie. Doel van het 
plan is samen met betrokken partijen, zoals de politie, crimi-
naliteit en overlast tegengaan om zo sociale en fysieke veilig-
heid voor inwoners en bedrijven in Bronckhorst te behouden 
en te bewerkstelligen. Aandachtspunten punten waar we op 

 in willen zetten zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijf 
 en veiligheid, jeugd en veiligheid en verkeersveiligheid. 
 O.a. door het ondersteunen van verschillende activiteiten, 
 zoals buurtbemiddeling 
• Winkeltijdenverordening (aangehouden in raadsvergadering 

28 april) 
 B en w vragen de raad de nieuwe winkeltijdenverordening 
 vast te stellen. Hierin is de wijziging opgenomen dat in onze 

gemeente maximaal twee supermarkten wekelijks op de zon-
dag van 16.00 tot 20.00 uur open mogen zijn. Voor een eerlijke 

verdeling hebben we samen met lokale ondernemers selectie-
criteria opgesteld 

• Moties GroenLinks en PvdA over bestuursakkoord VNG 
(aangehouden in raadsvergadering 28 april)

• Evaluatie interne klachten 2010
• Benoeming lid Programmaraad Oost Gelderland
• Benoeming lid Algemeen Bestuur Recreatieschap 

Achterhoek-Liemers 

Voor alle informatie over de onderwerpen die op de agenda’s 
staan kunt u terecht op www.bronckhorst.nl.

Volg de vergaderingen live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u de commissie- en 
raadsvergaderingen ook live volgen. Neem eens een kijkje. 
U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar het gemeentehuis. 

Spreekrecht tijdens commissievergaderingen
Tijdens commissievergaderingen kunt u gebruik maken van het 
recht om in te spreken. In tegenstelling tot de raadsvergaderingen 
kunt u hier inspreken over onderwerpen die wel op de agenda 
staan, met uitzondering van presentaties en actieve informatie-
voorziening. De maximale spreektijd is vijf minuten. U kunt zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
vergadering, aanmelden bij de Griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen 
Tijdens raadsvergaderingen kunt u het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande projectbesluiten op grond van de 

Wet ruimtelijke ordening, die niet in een raadscommissie zijn 
behandeld 

U kunt de raad tijdens een raadsvergadering niet toespreken 
over: 
a. de ingekomen stukken en presentaties
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet 

bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur 
 of het advies van een adviescommissie bezwaarschriften 
 ex artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van 

personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene 
 wet bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van het 
 gemeentebestuur

Als u tijdens de vergadering het woord wilt voeren, kunt u zich 
hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de 
vergadering, aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50 
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

De Dorpsstraat in Hummelo

Uit de raad - vervolg



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
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke promotieborden voor collecteweek van de Nierstichting,
 12 t/m 25 september 2011, Centercom buitenreclame
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag met demonstraties, ontheffing art. 35 Drank- en Hore-

cawet, 24 en 31 juli 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 1, tijdelijke ontheffing groepskamperen, 17 t/m 30 juli 2011,
 F.C.A. Robben
• Hummelo, Broekstraat tussen huisnummer 13 en 23, stopverbod i.v.m. opening privé tuinen, 3 en 

4 september 2011 van 10.00 tot 16.00 uur, kwekerij Oudolf
• Kranenburg, Eikenlaan 23, motorcrosswedstrijd en live muziekavond, tijdelijk plaatsen en gebrui-

ken van een tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet en instellen van een stopverbod op een 
gedeelte van de Eikenlaan, 13 augustus 2011 van 15.00 tot 02.00 uur de dag daarop volgend, 
stichting Vetnippel vol gas

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van wenskaarten, hobbyartikelen, 
puzzelboeken etc., wekelijks op vrijdagen met ingang van 10 juni 2011, Antje’s hobbykraam 

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, live muziekevenement Marktpop, 23 juli van 21.30 tot 01.00 
uur de dag daarop volgend en 24 juli van 12.00 tot 21.30 uur, ontheffing art. 35  Drank- en Horeca-
wet, 23 juli van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop volgend en 24 juli 2011 van 13.00 tot 21.30 uur, 
café/hotel Heezen

• Vorden, kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8, informatiedag/oogstfeest, 11 september van 
12.00 tot 17.00 uur, instellen van stopverboden op een gedeelte van de Baakseweg en een ge-
deelte van De Eldersmaat, 11 september 2011 van 08.00 tot 17.00 uur, vereniging Natuurmonu-
menten

• Vorden, plaatsen toegangspoort op de Dorpsstraat bij de rotonde met de Ruurloseweg, 20 juni 
t/m 30 september 2011, stichting Vrienden van Vorden

• Zelhem, bij De Pol, standplaats met een informatiebus, wekelijks op donderdagen van 14.30 tot 
16.00 uur, hulpmiddelencentrum Noordoost Nederland 

• Zelhem, Markt, zomeravondconcert, tijdelijk afsluiten van de Markt, 1 juli 2011 van 18.30 tot 21.00 
uur, muziekvereniging Union

• Zelhem, plaatsing van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Vogelshow, 12 t/m 28 novem-
ber 2011, vogelvereniging Vogelvreugd Zelhem

• Zelhem, Smidsstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. braderie, 23 juli van 13.00 tot 
22.00 uur en 6 augustus 2011 van 13.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak 

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.

Drank- en Horecavergunningen
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 53, aanvraag vergunning slijtersbedrijf, Plus Eland
• Keijenborg, Kerkstraat 14, aanvraag vergunning horecabedrijf, tennisvereniging Keijenborg

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 28 april 2011:
• Zelhem, Brinkweg 54, wijzigen gebruik naar zorg en aanleg uitrit en parkeerplaatsen 
Ontvangen op 3 mei 2011: 
• Baak, Molenweg 2, aanleggen uitrit
• Halle, Halle-Heideweg 39, bouwen mestopslagplaats
• Vorden, Nieuwstad 24, plaatsen dakkapel
Ontvangen op 4 mei 2011: 
• Vorden, Kruisdijk 5, verwijderen asbest uit een woning
• Zelhem, Nijmansedijk, kappen 13 eiken
Ontvangen op 6 mei 2011: 
• Keijenborg, Wiendelsweg 4, gedeeltelijk slopen schuur
Ontvangen op 9 mei 2011: 
• Drempt, Rijksweg ong., bouwen bedrijfshal
• Vorden, Joostinkweg 1, verwijderen asbest uit woning
Ontvangen op 10 mei 2011:
• Laag-Keppel, Van der Hardt Abersonlaan 8, verwijderen dakbeschot woning
• Steenderen, Dorpsstraat 10, verbouwen en renoveren woning en kappen bomen
• Zelhem, Eeltinkweg 7, verplaatsen en veranderen werktuigenberging/jongveestalling tot vlees-

veestalling 
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, aanleggen uitrit
Ontvangen op 11 mei 2011:
• Baak, Dambroek 6, bouwen overkapping
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 46, kappen boom
• Vorden, Wientjesvoortseweg 4, verbouwen en renoveren 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 behorenden stuk-
ken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Uitgebreide voorbereidingsprocedure (art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een besluit te nemen voor:
• Halle, Nicolaasweg 12, geheel intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Halle, Wolfersveenweg 14, geheel intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 3A, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hoog-Keppel, Schoolstraat 1, in gebruik nemen dagverblijf voor meer dan 10 personen jonger 

dan 12 jaar
• Hummelo, Broekstraat 29, geheel intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Hummelo, Zelhemseweg 37, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Keijenborg, Wolsinkweg 6, geheel intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Vierakker, Heerlerweg 15, geheel intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Vorden, Almenseweg 33, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
• Zelhem, Bleek 3, tijdelijk plaatsen woonunit

Ontwerpvergunningen

De stukken liggen van 19 mei t/m 29 juni 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 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, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 9 mei 2011:
• Vorden, Marktplein en Dorpsstraat, Wim Kuijper straatvoetbaltoernooi, ontheffing art. 35 Drank- 

en Horecawet, 12 augustus 2011 van 17.30 tot 23.00 uur, stichting Vrienden van Vorden
• Vorden, sportpark v.v. Vorden aan de Oude Zutphenseweg, Wim Kuijper internationaal jeugdvoet-

baltoernooi, 13 en 14 augustus van 08.00 tot 17.00 uur, ophangen spandoeken voor promoten 
jeugdvoetbaltoernooi, 8 juli t/m 15 augustus 2011, voetbalvereniging Vorden

Afgegeven op 10 mei 2011:
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 4, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. dorsdag, 4 sep-

tember 2011 van 11.00 tot 22.00 uur, buurtvereniging De Noabers
• Vorden, diverse wegen in en om Vorden, skeelerwedstrijd met start en finish in de Dorpsstraat, 

22 juli 2011 van 18.30 tot 20.30 uur, stichting Skeelermarathon Vorden
Afgegeven op 11 mei 2011:
• Hengelo (Gld), zaal Wolbrink, Ladiesnight, 19 mei van 18.00 tot 23.00 uur tijdelijke gebruiksver-

gunning tent, 18 t/m 20 mei 2011, Ladiesnight Hengelo-Vorden
• Vorden, Ruurloseweg 110, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 11 september 2011 van 10.00 

tot 19.00 uur, touwtrekvereniging Vorden
• Steenderen, Pr. Bernhardlaan 9, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. disco- en moon-

lightzwemmen van 20.00 tot 24.00 uur, meerdere dagen in zwemseizoen, activiteitencommissie 
zwembad Steenderen

• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van aardappelen, groenten en 
fruit, wekelijks op vrijdagen, J. Bleijenberg

• Baak, standplaats voor de verkoop van vlees en vleeswaren, wekelijks op dinsdagen van 14.30 tot 
17.00 uur, marktslager Derkjan Addink

• Vorden, Onsteinseweg 2, oranjefeest met volks- en kinderspelen, playback/soundmix-avond, vo-
gelschieten, kinderoptocht, feestavond met live-muziek, 1 juli van 11.00 tot 01.30 uur en 2 juli 
2011 van 13.00 tot 01.30 uur, stichting Oranjefeest Medlertol

Afgegeven op 12 mei 2011:
• Hengelo (Gld), braderie, 14 augustus 2011 van 11.00 tot 18.00 uur, marktvereniging Hengelo

Drank- en Horecavergunningen
• Vorden, uitoefenen horecabedrijf in de inrichting Baakseweg 6, Green Taste bv

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verzonden op 10 mei 2011:
• Baak, Wichmondseweg 14, veranderen of aanleggen uitrit
• Hengelo (Gld), Kerkekamp 65, aanleggen uitrit
Verzonden op 11 mei 2011: 
• Baak, Vordenseweg 4, bouwen bedrijfswoning
• Drempt, Biermanshof 11, aanbrengen kozijn in zijgevel
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 5C, plaatsen dakkapel
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 6, kappen eikenboom
• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 41, kappen beuk
• Toldijk, Lamstraat 25, verwijderen asbest uit een schuur
• Vorden, Zutphenseweg 71A, kappen notenboom
Verzonden op 12 mei 2011:
• Drempt, Rijksweg 44, verplaatsen kapschuur
• Hengelo (Gld), Zelledijk 22, bouwen gemeenschapsruimte met een instandhoudingstermijn van
 5 jaar
• Vorden, Ambachtsweg 5, opslaan van ten hoogste 50.000 ton afvalstoffen zijnde metaal
• Vorden, Overweg 15, bouwen schuur

Gedoogbeschikking 
Verzonden 11 mei 2011:
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, slopen en bouwen woning met bijgebouw

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Halle, tijdens de Beachparty is de parkeerplaats van sportcomplex De Meisterkamp aan de Rog-

gestraat van 6 juli 06.00 uur tot 11 juli 2011 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

• Halle, tijdens het school- en volksfeest op 8, 9 en 10 september, is van 8 september 19.00 uur t/m 
11 september 2011 02.00 uur de Halle-Nijmanweg in Halle, tussen de Lankerseweg en de Nij-
mansedijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en gelden 
omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer komende vanaf de Halseweg in Halle en vanaf de 
Halseweg in Doetinchem

• Hengelo (Gld), tijdens Ladiesnight op 18 mei 2011 is de parkeerplaats achter zaal Wolbrink aan de 
Bleekstraat 3 van 18 mei 18.00 t/m 20 mei 2011 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Hofstraat, tussen de Schoolstraat en De Heurne, van
 25 juni 10.00 uur tot 26 juni 2011 10.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-

stemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest is de Kapelweg van 4 juni 12.00 uur tot 5 juni 2011 12.00 uur 

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de braderie op 14 augustus 2011 zijn van 06.00 tot 21.00 uur de Spalstraat, 

Raadhuisstraat, Kerkstraat, Regelinkstraat, Asterstraat, Vordenseweg, tussen de Raadhuisstraat 
en De Heurne, Schoolstraat, tussen de Snethlageweg en de Raadhuisstraat, Ruurloseweg, tussen 
de Spalstraat en Het Karspel, Bleekstraat, tussen de Steintjesweide en de Ruurloseweg, Het Ie-
kink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, Tramstraat, tussen de Rozenstraat en de Spal-
straat, Sint Michielsstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan, en Banninkstraat, tussen de 
Raadhuisstraat en de Kastanjelaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. Verder zijn de zijwegen uitkomend op de Banninkstraat, tussen de Kastanjelaan en 
de Raadhuisstraat, de Raadhuisstraat, de Bleekstraat, tussen de Steintjesweide en de Spalstraat, 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt een omleidings-
route voor het verkeer vanuit Zelhem/Doetinchem/Keijenborg via de Molenenk, Kruisbergseweg, 
Rondweg,  Vordenseweg, De Heurne, Beatrixlaan en de Ruurloseweg en vice versa

• Vorden, tijdens de skeelermarathon op 22 juli 2011 zijn de Dorpsstraat, Ruurloseweg, tussen de 

Verleende vergunningen
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 Dorpsstraat en de Netwerkweg, Schuttestraat, Vordensebosweg, De Horsterkamp, Deldenseweg, 
Nieuwstad en Raadhuisstraat van 18.00 uur tot 21.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi is de Oude Zutpenseweg, tussen de Wilden-
borchseweg en de Hamelandweg, van 13 t/m 15 augustus 2011 afgesloten voor alle verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod aan beide zijden van de Ha-
melandweg, Oude Zutphenseweg, tussen de Hamelandweg en de Kerkhofweg, en de Enzerinck-
weg, vanaf de Hamelandweg tot de Wildenborchseweg

• Vorden, tijdens de sponsorloop ten behoeve van KiKa op 24 mei 2011 is Het Wiemelink van 14.00 
tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het langste ontbijt van de Achterhoek op 2 juli 2011 is de Bergstraat, tussen de 
Smidstraat en de Cosmeastraat, van 06.00 tot 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Oldenoord, tussen De Breide en De Garde, van 18 juni 10.00 
uur tot 19 juni 2011 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

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

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergunnin-
gen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te com-
bineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening (be-
stemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, Ver-
leende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen ruim-
telijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2011; Tolstraat ong. Drempt’ en de daarop
betrekking hebbende stukken liggen van 19 mei t/m 29 juni 2011 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw agrarisch bouwperceel (melkrundvee, in-
tensieve veehouderij uitgesloten) met één dienstwoning aan de Tolstraat ruim tussen Roomstraat 
31 en de Tolstraat 5 in Drempt, kadastraal bekend gemeente Keppel, sectie K, nummer 96.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00967-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00967-/NL.IMRO.1876.BP00967-VO01

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

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

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun in-
spraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; fietspad Baak-Zutphen’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 19 mei t/m 29 juni 2011 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar verkeer om de 
aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Zutphen-Emmerikseweg en de Den Elterweg (N314 
Baak-Zutphen) mogelijk te maken. Vanwege de aanleg van het fietspad worden tevens enkele kruis-
punten/aansluitingen aangepast. De ontwikkeling betreft een gemeentegrensoverschrijdend tracé. 
Dit plan betreft het deel van het tracé op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00957-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00957-/NL.IMRO.1876.BP00957-ON01

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

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

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo, Molenenk 4’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 28 april 2011 het bestemmingsplan ‘Hengelo, Molenenk 
4’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ont-
werp. De wijzigingen betreffen de opname van een voorlopige verplichting in de regels als garantie 
voor de aanleg van de landschappelijke inpassing/de groenzone bij de realisatie van de in het plan 
voorziene uitbreiding. Het bestemmingsplan ligt van 19 mei t/m 29 juni 2011 voor een ieder ter 
inzage.

Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijfsterrein van Staja BV aan de Molenenk 4 

Bestemmingsplannen

in Hengelo met ca. 3,7 hectare. De uitbreiding sluit aan op de bestaande bedrijfspercelen langs de 
zuidzijde van de Molenenk en ligt tussen de Kruisbergseweg en de Zelhemseweg. Vanwege com-
pensatieverplichtingen en de aanpassing van de geluidzone rond het bedrijventerrein vallen verder 
het woningperceel Zelhemseweg 31 en enkele agrarische percelen in de directe omgeving van het 
bedrijfsperceel binnen de begrenzing van dit bestemmingsplan.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00938-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00938-/NL.IMRO.1876.BP00938-VG01

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

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

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Koekoekstraat 17 
Vierakker’
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Koekoekstraat 17 Vierakker’ is onherroepelijk geworden. 
Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van een voormalig agrarisch bedrijf in een be-
drijfsbestemming (bemiddelingsbureau voor personeelsdiensten in combinatie met een bedrijf 
voor beheer van onroerend goed toegestaan).

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de 
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 
50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Besluit vaststelling hogere grenswaarde bestemmingsplan ‘De Woordhof 
Hummelo’ - Wet geluidhinder
Het nieuwe bestemmingsplan ‘De Woordhof Hummelo’ voorziet in de bouw van maximaal 12 wonin-
gen op het terrein gelegen tussen de Keppelseweg, Groeneweg en Beatrixlaan in Hummelo. Om 
deze ontwikkeling mogelijk te maken, hebben wij voor dit plan op 12 mei 2011 een besluit genomen 
voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. 

Met ingang van 19 mei t/m 29 juni 2011 liggen voor een ieder op het gemeentehuis gedurende de 
openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen (akoestisch rapport) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op 

grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de bouw van 12 woningen op de locatie gelegen 
tussen de Keppelseweg, Groeneweg en Beatrixlaan in Hummelo

• het besluit van 12 mei 2011

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbaliein het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden 
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale tele-
foonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie
→ Ruimtelijke plannen

Mogelijkheden voor beroep 
Wij wijzen u erop dat tegen het besluit gedurende de termijn van terinzagelegging beroep open 
staat bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben ge-
bracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Gelijktijdig kan een voorlopige 
voorziening worden gevraagd, als spoed dat vereist.

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 19 mei t/m 30 juni 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 113, voor het uitbreiden van de inrichting ARW Autobedrijf Robert 

Wisselink waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Drempt, Rijksweg 42, voor het oprichten van een mestbassin waarop het Besluit mestbassins
 milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 3, voor het uitbreiden van een mestopslag waarop het Besluit 

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Hengelo (Gld), Veermansweg 12, voor het uitbreiden, wijzigen dan wel het veranderen van de 

werking van de inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Industrieweg 3, voor het oprichten van autogarage Classic en KO VOF waarop het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 19 mei t/m 30 juni 2011 tijdens de openings-
tijden de volgende besluiten ter inzage:
• Drempt, Binnenweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het inwerking hebben van een vleesvarkenshouderij
• Vorden, ‘t Heegken 5, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het inwerking hebben van een vleesvarkenshouderij

De strekking van de besluiten luidt:

Wet milieubeheer
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Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij- 
 zen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 1 juli 2011.

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

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 19 mei t/m 30 juni 2011 tijdens de openings-
tijden ook de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Landeweerweg 2, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Heerlerweg 6, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 35, voor het intrekken van de milieuvergunning

Programmabegroting en jaarrekening Regio Achterhoek ter inzage 
Volgens de samenwerkingsregeling Regio Achterhoek leggen wij de programmabegroting 2012 en 
jaarrekening 2010 van de Regio ter inzage bij onze publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de 
stukken inkijken van 9 mei t/m 17 juni 2011 en tegen vergoeding van de kosten meenemen. U kunt 
de stukken ook inzien via www.bronckhorst.nl → Actueel → Actuele informatie.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend onder de 
voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het 
milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluiten.

Mogelijkheden voor beroep 
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswij-  
 zen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 24 juni 2011.

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

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

“All you can eat and drink”
voor een vaste prijs.
2 uur onbeperkt eten en drinken
(incl bier, wijnen, fris, koffie/thee en sappen)

Maandag t/m donderdag  22,95
Vrijdag t/m zondag en feestdagen (m.u.v. kerst)  24,95
verlenging per 1/2 uur  2,00
Kinderen 0 t/m 3 jaar  0,00
 4 t/m 11 jaar  12,50
verlenging per 1/2 uur   1,00

Groepen vanaf 15 personen krijgen korting. Scholieren hele-
maal! Informeer naar de voorwaarden. Alle reeds gemaakte 
reserveringen, worden in uw voordeel aangepast. 

Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

-LABEL

BPM VRIJ
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Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen€ 
Vloerverwarming vanaf    30,- p/m² € 

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Zaterdag 
21 mei

in het café:

Maarten

Boek nu voor de leukste zomer! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 

 

-LABEL

BRONCKHORST 
A-VOETBALTOERNOOI

ZELHEM
STEENDEREN

PAX
KEIJENBURGSE BOYS

HC ‘03
HALLE

WOLFERSVEEN

ZATERDAG 28 MEI 2011 
SPORTCOMPLEX DE POL (vv ZELHEM) - AANVANG 10.00 UUR

M.M.V. 
SCHEIDSRECHTERBAS NIJHUIS & BVO DE 
GRAAFSCHAP!

HOOFDSPONSOR:
Advertentieplaatsing mede mogelijk gemaakt door Weevers Grafi media
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Verspreid over de hele regio zijn re-
cent bijna veertig locaties geselecteerd 
uit meer dan 120 aanmeldingen en 
inmiddels voorzien van de typische 
Rustpunt inrichtingspullen. De al be-
staande acht Lochemse Rustpunten 
en zeven Uutblaoshuuskes, die reeds 
op www.rustpunt.nu vermeld ston-
den, maken nu ook deel uit van dit 
project. Rustpunten zijn meestal ge-
realiseerd bij een boerderij, camping 
of ‘landhuis’ en bieden recreanten 
een plek om even op adem te komen. 
Dichtbij fiets- en/of wandelroutes, ge-
legen in het buitengebied, kunnen 
fietsers en wandelaars op het erf van 
een Rustpunthouder plaatsnemen op 
een picknickset, een kop koffie/thee of 
beker limonade nuttigen, gebruik ma-
ken van het toilet of snel de accu van 
een elektrische fiets opladen. Ook is 
bij een aantal Rustpunten informatie 
te vinden over nabijgelegen horeca en 
bijzondere toeristische trekpleisters. 
Een Rustpunt is duidelijk herkenbaar 
aan het rustpuntbord, in eiken pa-
len gevat, en tevens aan een typisch 
boomstamfietsrek. De Achterhoekse 
gastvrijheid zal door deze bijna 55 
stuks laagdrempelige voorzieningen 
op bijzondere wijze onder de aan-
dacht komen van de toerist, recreant 
en Achterhoeker zelf. Alle Rustpun-
ten zijn terug te vinden op www.rust-
punt.nu. Daar zijn alle locaties ook te 
downloaden als ‘Points Of Interest’ 
voor gebruik op een navigatiesysteem 
of smartphone en men kan zelf van 
tevoren een route samenstellen met 
de digitale routeplanner.

CRITERIA
Voor herkenbaarheid van Rustpun-
ten en mogelijkheden voor gezamen-
lijke promotie is besloten om criteria 
vast te stellen voor alle Rustpunthou-
ders. Uiteindelijk is het de bedoeling 
zoveel uniformiteit in de Rustpunten 
te krijgen dat potentiële bezoekers 
weten wat ze minimaal kunnen ver-
wachten. 
Daarbij wordt gelet op een evenredi-
ge verspreiding over de provincie, ge-
koppeld aan het fiets- en wandelrou-
tenetwerk dan wel gelegen aan lange 
afstand wandeling- of fietsroutes en 
bewegwijzerde routes. Op een aantal 
Rustpunten zullen tevens eigen agra-
rische- of streekproducten te koop 
aangeboden worden. In sommige ge-
vallen kan de bezoeker de boerderij, 
een beeldentuin of museum bekijken 
of een Bed & Breakfast overnachting 
boeken. Op elk Rustpunt is een ge-
detailleerde gebiedskaart aanwezig 
waarop ook alle Rustpunten vermeld 
staan. Er liggen vaak informatiemap-
pen waarin men kan uitzoeken welke 
horecagelegenheid of belevingplek in 
de directe omgeving een mogelijk 
volgende stop wordt gehouden. De 
Rustpunten zijn te herkennen aan 
het bord langs de weg, in eiken palen 
gevat en een typisch ‘boomstamfiet-
senrek’. Alleen geopend als dit bord is 
voorzien van het tekstbordje ‘open’. 
Er staat een houten picknickset, een 
prullenbak, ranja, een waterkoker en 
een Senseo apparaat met ingrediën-
ten om zelf uw koffie, thee of fris-
drank te schenken met wat lekkers. 

Elk Rustpunt is voorzien van enkele 
oplaadpunten voor elektrische fiet-
sen Er wordt verwezen naar het toilet 
en ook een fietspomp en reparatieset 
ontbreken natuurlijk niet.

PROMOTIE
De website rustpunt.nu waar elk 
Rustpunt via een aantal zoeknamen 
snel is te traceren en men door inzoo-
men op de interactieve kaart meteen 
in detail de omgeving kan bekijken. 
Per punt staat een stukje geschiede-
nis van het pand, de functie(s) en de 
bewoners beschreven. Ook zijn er di-
verse links naar de sites van de eigen 
bedrijven van diverse Rustpunthou-
ders. De website voert ook een inter-
actieve kaart met alle Rustpunten. 
Digitaal zelf uw fietsroute samenstel-
len? Klik op http://www.achterhoek.
nl/overnachten_en_eten/eten_en_
drinken/uutblaoshuuskes.html en u 
stelt digitaal uw fietsroute samen of 
kiest een door anderen samengestel-
de route uit langs Rustpunten. 

INFORMATIE
Onder het kopje ‘nieuws’ staan regio-
nale activiteiten vermeld en links naar 
de specifieke sites. Bij ‘t kopje ‘evene-
menten worden een aantal koppelin-
gen met toeristische, informatieve 
en regionale sites getoond. Op http://
www.achterhoek.nl/over_de_achter-
hoek/themas/fietsen_en_wandelen/ 
treft u alle andere informatie over 
het gebied aan. 

Op de website www.rustpunt.nu kunt 
u alle Rustpunten 2011 als nuttige 
plaats downloaden en in het eigen 
navigatiesysteem plakken zodat elk 
Rustpunt snel en exact te vinden is 
of met mobiele telefoon of ander GPS 
systeem een eigen Rustpuntroute kan 
worden gefietst, gewandeld of met de 
auto gereden. Onderweg en een pro-
bleem? Dit systeem leidt u snel naar 
het dichtst bijgelegen Rustpunt.

Achterhoek voorzien van bijna 40 nieuwe Rustpunten

Start Rustpuntenseizoen bij Cactus Oase

Ruurlo - Bij Familiepark Cactus Oase in Ruurlo vond maandagavond 
de officiële start van het Achterhoekse Rustpuntseizoen 2011 plaats. 
Familiepark Cactus Oase is één van de Rustpunten. Sinds 200 beschikt 
het familiepark over een zogenaamd ‘Uutblaoshuuske’. Het project is 
in de Achterhoek gerealiseerd door Regio Achterhoek in samenwer-
king met stichting Rustpunt. Naast wethouder Leo Scharenborg van 
de gemeente Berkelland verzorgde programmamanager Vrijetijdseco-
nomie Regio Achterhoek Marleen Huizinga tijdens de officiële start 
een inleiding.

Flormant Fich, voorzitter van het project Rustpunten in Salland verwelkomde maandagavond tientallen eigenaren van zogenaamde 
Rustpunten tijdens de start van het Achterhoekse Rustpuntenseizoen 2011.

Het is originele Amerikaanse Blue-
grass muziek. Toegangskaarten reser-
veren via 0573 453809. Meer info tel
0544 373701. Er is een beperkt aantal
plaatsen.

Huisconcert
Ruurlo - Op zaterdag 21 mei zal 
Valerie Smith & Liberty Pike Band 
een uniek huisconcert verzorgen 
op de Haarweg 6 te Ruurlo.

Start en finish zijn bij het Verenigings-
gebouw achter basisschool Veldhoek 

aan de Kapersweg. Starten kan men
tussen 13.00 en 14.00 uur. 

Na de fietstocht is het in het Vereni-
gingsgebouw mogelijk om onder het
genot van een kop koffie en/of drank-
je even gezellig na te praten.

Fietstocht School- en 
Volksfeestcommissie Veldhoek
Veldhoek - School- en Volksfeest-
commissie Veldhoek organiseert 
zondag 22 mei haar jaarlijkse 
fietstocht.

WWW.ANJERACTIE.NL
Cultuur is een belangrijke, bindende 
factor in de samenleving. Vanwege de 
forse overheidsbezuinigingen moet de 
zelfredzaamheid in de cultuursector 
vergroot worden. Juist nu is er extra 
behoefte aan steun. Het Cultuurfonds 

zamelt jaarlijks actief geld in met de
Anjeractie, de collecteweek van het
Prins Bernhard Cultuurfonds. Tijdens
deze week gaan duizenden collectan-
ten met de collectebus op pad. Mede
dankzij de opbrengsten van de Anjer-
actie kan het Cultuurfonds jaarlijks
ruim 3.500 projecten ondersteunen.
Zo ondersteunt het Cultuurfonds de
aanschaf van kostuums en decors
voor plaatselijke cabaret- en theater-
gezelschappen; restauratie van histo-
rische schepen of monumentale ker-
ken; educatieprojecten op het gebied
van natuurbehoud. Elke gedoneerde
euro is bestemd voor cultuur en na-
tuurbehoud in uw regio.

Door actieve fondsenwerving, de An-
jeractie en inkomsten uit loterijen
heeft het Cultuurfonds voor 2011
een activiteitenbudget van 30,2 mil-
joen euro.

Anjeractie van 15 tot en met 21 mei 2011
Collecteweek van het 
Cultuurfonds
Hengelo’s Gemengd Koor collec-
teert van 15 tot en met 21 mei in 
Hengelo, Keyenborg, Veldhoek, 
dorp Wichmond, voor het Prins 
Bernhard Cultuurfonds in de ge-
meente Bronckhorst. Eenderde 
van de opbrengst is voor de club-
kas van de collecterende vereni-
ging. Het overige geld is bestemd 
voor culturele projecten binnen 
de regio. Het is de 66e keer dat 
het Cultuurfonds de Anjeractie 
organiseert, de jaarlijkse collec-
teweek voor cultuur en natuur-
behoud.

Ik kan niet nalaten nog even aan de Zelhemseweg te kijken of 
daar ‘mijn’ grutto nog nestelt. En inderdaad: het mannetje staat 

in de buurt op wacht. Aan de andere kant van de weg, zien we in 
een stukje nog niet gemaaid gras een grutto staan in oplettende 
houding. Het lijkt of hij jongen in de buurt heeft en de wacht 
houdt. Dan opeens verschijnt een troep kauwen en alles gaat op 
de vleugels: drie grutto’s fel schreeuwend en twee kieviten binden 
de strijd aan met steeds meer kauwen. We tellen er dertien. Het is 
een compleet luchtgevecht. Spitfires en Hurricanes tegen Messers-
chmitts. Daarmee geef ik duidelijk aan waar mijn sympathie ligt. 
Soms zit een grutto een kauw na dan weer is het andersom. Na 
zo’n zeven minuten geven de kauwen het op. Eén gruttomannetje 
keert terug, één gaat op een paaltje vlak aan de weg zitten. Het is 
nog niet ‘sein veilig’. Mooie waarneming, zou mijn zoon zeggen. 
Tussen Keijenborg en de Zelhemseweg liggen enkele maïsakkers. 
Met behulp van de verrekijker ziek ik drie kievitnesten en één 
scholeksternest. Ik zet langs de weg stokjes zodat ik de volgende 
keer de nesten kan markeren. Doorgaans worden de rijen tussen 
de maïsplantjes machinaal ontdaan van onkruid en juist daar lig-
gen de nesten. Ik wil nog even voor we thuis zijn langs de Paar-
destraat. Daar ligt een grote maïsakker, waar ik veel kieviten zag 
een vorige keer. Na alle vrijwel lege akkers is hier een land waar 

het haast wemelt van de kieviten. Het is een uitzonderlijke erva-
ring en we tellen zo’n twintig nesten, gedeeltelijk gemarkeerd.
Het geeft de burger weer wat moed na zo veel negatieve ervarin-
gen. Maandagmiddag 10 mei. Op een akker tussen Keijenborg en
de Zelhemseweg liggen inderdaad de vier nesten Ik voorzie ze van
rieten stokjes aan weerszijden van het nest. Ik ken de eigenaar van
het land en weet dat hij dat op prijs stelt. En de grutto’s? Het nest
is uit! Vader en moeder grutto staan aan de rand van het gespaarde
gras waar nog het nest ligt met de lege eierschalen. Turend door
de verrekijker zie ik minstens twee gruttokuifjes precies op de
hoogte van het al weer groeiende gras. Ze kunnen altijd vluchten
bij gevaar in het hoge gras waar het nest ligt. Ons werk hier is niet
voor niets geweest. Er lopen nog twee gruttostellen. Vermoedelijk
is hun nest vernield door het maaien. Zouden ze nog weer neste-
len ? Ik denk het niet. In de verte raast de mestinjecteermachine
over het grasland. “Ik ga de chauffeur even waarschuwen dat hij
de gruttopullen moet ontzien. Hopelijk vinden ze genoeg insecten
om over zo’n vijf weken vliegvlug te worden. Hopelijk blijven rei-
gers, kraaien, buizerds, honden, boerderijkatten en andere rovers
even uit de buurt”, aldus Pieter Vegter.

Toch nog jonge grutto’s ...
Bronckhorst - Het is 5 mei, Bevrijdingsdag. Mijn vriendin 
en ik maken een rondritje ‘weidevogels kijken’. We zien 
op een grote maïsakker aan de Koningsweg een nieuw 
kievitsnest. We laten het met rust en rijden richting de 
Tolweg. We rijden een oprijlaan naar de boerderij van een 
boer waarmee ik altijd graag een praatje maak. Ik heb 
daar in de buurt drie grutto’s gezien en hij heeft het over 
zeker twee paartjes. Maar waar ze zitten...? Ik neem me 
voor toch nog eens het grasland te doorlopen om te kij-
ken hoe de grutto’s zich zullen gedragen. Daaraan is vol-
doende af te lezen of ze een nest of zelfs jongen hebben. 
Natuurlijk zou ik het liefste de nesten vinden voordat er 
gemaaid wordt zodat de nesten gespaard blijven. De boer, 
een vriendelijke en goedlachse man, vertelt ons dat hij 
-daarginds aan de wilg- een uilenkast heeft gekregen. Het 
leuke is, zegt hij dan, dat de uilen precies aan de andere 
kant in de wilg zichzelf een nest hebben gemaakt.
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De Ipponklasse kon zich alleen plaat-
sen voor het NK. Bij de dames tot 12 
jaar wist dit team net als vorig jaar 
zich te plaatsen voor het NK. Dit team 
gecoacht door Judith Smeets werd 
vertegenwoordigd door -25 kg Roan 
Mombarg uit Hengelo gld, -28 kg Ge-
net te Slaa uit Heelweg, -32 kg Aniek 
Reimes, -36 kg Hannah Wormgoor 
en -40 kg Naomi Overkamp allen uit 
Eibergen. In de halve finale 
tegen JPT wisten ze met 28/1 
eenvoudig te winnen, in de 
finale tegen SJo was het nog 
spannend maar wonnen de 
meiden met 30/20. Het koka 
meisjesteam tot 12 jaar werd 
2e in hun klasse, deze werd be-
geleid door Jolanda Buitink. De 
halve finale wonnen ze met 1 
punt verschil in hun voordeel 
van de Liemers. In de finale 
tegen cmbinatie team Schut-
tersveld/Losser werd het maar 
liefst twee keer dezelfde ge-
lijke einduitslag. Door middel 
van loting moet er een partij 
worden overgespeeld. De span-
ning steeg want debutant in 
het wedstrijdjudo Dominique 
Weevers kreeg de beslissende 
partij. Zij kon door alle spanning niet 
de partij in haar voordeel te beslissen, 
maar het team en coach zijn uiterst 
tevreden met een tweede plaats. In dit 
team zaten: -25 kg Dominique Wee-
vers uit Vorden, -30 kg Naomi Lof-
feld uit S’Heerenberg en Juul Römer 
uit Ruurlo -36 Puck Kuijt uit Ruurlo 
en -40 kg Veerle Uhl uit Borculo. Het 
heren Ipponteam tot 12 jaar olv Jo-
landa Buitink had te kampen met erg 
veel tegenslag, hierdoor konden twee 
teamleden niet meedoen en eindigde 
het team als 4e. Dit team bestond uit: 
-27 kg Lucas van Velden uit Eibergen 
en Silas de Graaf uit Ruurlo, -30 kg 

Daan Philippens uit Borculo, -34 kg
Nick Meijer uit Eibergen, -38 kg Iwan
van Velden uit Eibergen, -42 kg Sem
Kosse uit Vorden. 
Heren kokateam tot 12 jaar olv Judith
Smeets wist een derde plaats te beha-
len. In de halve finale verloren ze met
35/10 van THAG/Rijssen 1, in de kleine
finale om de derde plaats wisten ze
met 25/15 te winnen van THAG/Rijs-
sen 2. Dit team werd vertegenwoor-
digd door -27 kg Thom Sellink uit
Eibergen, -30 kg Gerben ten Have uit
Ruurlo en Hugo Ripping uit Eibergen,
-34 kg Dirk Udo uit eibergen, -38 kg
Ivo Smits uit Hengelo gld en -42 kg
Roy Lentink uit Rekken. Bij de heren
tot 15 jaar werd de overwinning over-
tuigend binnengehaald. Dit team olv

Jolanda & Leo Buitink behaalde de
kwalificatie voor het NK teams voor
het eerst. In de halve finale wonnen
ze van Schuttersveld met 40/10 in de
finale tegen THAG/Rijssen wonnen ze
met 27/15. Dit team bestaat uit: -42 kg
Bastian Schumaker uit Zelhem, -46 kg
Luc van Hal uit Hengelo gld, -50 kg Jo-
ris Berends uit Hengelo gld, -55 kg Jan
Willem Schokkin en Steven Brockot-
ter beide uit Eibergen, -60 kg Berend
Luesink. 28 mei zullen de teams da-
mes Ippon -12 en heren -15 uitkomen
op het NK in Nijmegen. Coach Leo
Buitink en Judith Smeets zullen dan
de teams gaan begeleiden.

2 teams Judoschool 
Leo Buitink naar NK Teams

Ruurlo - Afgelopen zaterdag 14 
mei werd de finale voor kwali-
ficatie gespeeld in sporthal “De 
Haverkamp”in Markelo. Er wa-
ren al twee ronde’s aan vooraf ge-
gaan in De Ippon en Koka klasse 
en de sterkste teams moesten het 
nu tegen elkaar opnemen.

Het repertoire van Celtic Wind is 
sterk afwisselend door stevige songs, 
ingetogen ballades en instrumentale 
nummers (reels, jigs en hornpipes en 
bestaat uit Ierse traditionals en mo-
dernere Ierse songs. Zo zijn bekende 

en minder bekende liedjes van Ierse 
artiesten als de Dubliners, Christy 
Moore, The Corrs en Gaelic Storm 
te beluisteren. De muziek wordt op 
akoestische wijze gebracht in de basis-
combinatiegitaar, mandoline, viool en 

bodhran(percussie). Celtic Wind komt 
uit de Liemers (Didam e.o.)en is geïn-
spireerd door de vele stijlen van de 
Ierse muziek. Sinds haar oprichting 
in 2000 treedt de band succesvol op in 
Nederland en Duitsland. De muziek 
van Celtic Wind is actief en passief 
te beluisteren, maar het best actief te 
ondergaan. De band is op zijn best bij 
een actief publiek, dat er een echte 
Ierse sessie van wil maken.

Zie ook www.natuurmonumenten.nl 
en volg ons op twitter @ctgelderland. 
Voor meer informatie kan men con-
tact opnemen met boswachter Willem 
Regtop 0575-555560 of 06- 54280655.

Celtic Wind op Hackfort

Vorden - Zaterdag 28 mei geeft de inmiddels in Nederland en Duits-
land bekende Ierse folkband Celtic Wind een klinkend optreden in de 
sfeervolle Westerholtzaal van kasteel Hackfort in Vorden. Het optre-
den begint om 20.00 uur. De aantrekkingskracht van Celtic Wind is 
de eigen sound en sfeer die de band geeft aan de oorspronkelijke uit-
voering van de Ierse muziek. Belangstellenden kunnen kaarten reser-
veren via www.natuurmonumenten.nl of de Ledenservice, tel 035 – 6 
55 99 55. De kaarten kosten € 10,- voor leden en € 15,- voor niet-leden. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Natuurmonumenten, beheerder 
van landgoed Hackfort, is gastheer van deze avond.

Op de deel, in de kelder en bij mooi 
weer ook buiten de boerderij wor-
den de werken tentoongesteld van 
de verschillen kunstenaars. Potten-

bakker Ali Rewinkel werkt met de 
oude techniek van het draaien van 
voorwerpen op de draaischijf. De klei 
wordt gevormd tot sier en gebruiks-

voorwerpen, zoals vogeltjes en scha-
len. RIET DE KONING maakt kleur-
rijk, komisch keramiek. Lied de Man 
maakt prachtige schilderijen die haar 
gevoel uitstralen, daarbij gebruikt ze 
verassende materialen. Van haar zus 
Gerda de Man zijn eveneens kleurrij-
ke schilderijen te zien. JOYCE GOUDA 
maakt schilderijen met mixed media 
techniek. Haar stijl is een combina-
tie van kleuren en materiaalgebruik 
en geeft haar schilderijen een enor-
me kleurkracht. JET HEUSINKVELD 
werkt voornamelijk in klei en brons. 
Zij maakt bijvoorbeeld vogels, koeien 
en paarden. Beeldhouwer MARTIEN 
WEEVERS werkt met steen, spek-
steen en hout. INA KETS ontwerpt en 
maakt sieraden in diverse technieken 
en gebruikt daarbij verschillende ma-
terialen zoals titaan, zilver en koper, 
met edelsteen, lava en koraal. Tijdens 
de Kunst10daagse is in de voormalige 
aardappelkelder van boerderij Middel-
beek een kinderkunst tentoonstelling 
ingericht met KNUTSELHOEK, waar 
kinderen vrij aan de slag kunnen 
met verschillende materialen. Van de 
bovengenoemde kunstenaars zijn in 
Hengelo Gld. bij Schröder Mode wer-
ken in de etalage en in de winkel te 
bekijken. Boerderij Middelbeek, Ina 
Kets-Heusinkveld, Zutphen Emme-
rikseweg 4, 7227 DK Toldijk. Voor 
meer informatie bel (0575) 450713, 
of kijk in het Kunst10daagseboekje, 
nummer 11.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Boerderij Middelbeek

Toldijk - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei t/m 
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea 
en tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. Op 
boerderij Middelbeek exposeert Ina Kets-Heusinkveld met kunstvrien-
den diverse beeldende technieken.

Een van de kinderkunst werken die te zien zijn op boerderij Middelbeek.

Er deden 8 vissers aan mee. Mede 
door de droogte stond er weinig water 
tussen de kribben. Maar iedereen wist 

wel een vis te vangen. Uitslag is als 
volgt: 1 Rob Golstein 4320gr. 2 Jan Eg-
gink 2920gr.3 Wim Vreeman 1760gr.

Vissen
Vorden - Op zaterdag 7 mei werd 
de 1e onderlinge senioren wed-
strijd gevist in de IJssel te Baak.
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Elk jaar organiseren De Hollandsche 
Molen en het Gilde van Vrijwillige 
Molenaars de molendagen om zoveel 
mogelijk aandacht te vragen voor 
deze monumenten in het landschap. 
Het thema van dit jaar: ‘Feest op de 
molen’, kon dit jaar echter niet tot 
uiting worden gebracht. Vele molens 
in de Achterhoek stonden de dagen 
voorafgaand aan de Nationale Molen-
dagen in de rouwstand, vanwege het 
overlijden van collega-molenaar en 
leermeester Dick Abelskamp van de 
Molen Nooit Gedacht in Warnsveld 
op 10 mei. Ook de molenaars van de 
Bronkhorster Molen hebben les van 
hem gehad en kenden hem zodoende 
goed. Op Nationale Molendag 14 mei 
was het afscheid, waar vele molenaars 
bij aanwezig waren. De vlaggetjes van 
de Bronkhorster Molen werden niet 
opgehangen, de molen stond tot aan 
zaterdag in de rouwstand. 
De rond de tweehonderd bezoekers 
kwamen zaterdag en zondag om 

de molen te bekijken en lieten zich
graag informeren en rondleiden door
de vele vrijwillige molenaars die de
Bronkhorster Molen rijk is. De enorm
harde wind liet de wieken behoorlijk
rondgaan, wat een indrukwekkend
geluid geeft. De dreigende luchten
met wolkenpartijen op de achter-
grond maakten het fraaie plaatje
compleet. 

De volgende extra activiteit is op He-
melvaartdag 2 juni. De Bronkhorster
Molen zal dan open zijn van 06.00-
18.00 uur, van dauw tot schemer. 
Elke zaterdag is de molen geopend
van 10.00 tot 17.00 uur. Bezichti-
ging is ook mogelijk op afspraak. De
Bronkhorster Molen is te vinden op
de Spaensweertweg 1, tussen Bronk-
horst en Steenderen. 
Informatie bij de molenaars G. Buys
(0575) 452734, D. Koopmans (0575)
451344 en G. Brugman (0575) 563495,
of www.bronkhorstermolen.nl

Nationale Molendagen Bronkhorster Molen

Geen vlaggetjes, 
wel veel bezoekers

Steenderen - Zaterdag 14 en zondag 15 mei stond er een flinke wind.
Prima weer voor de Bronkhorster Molen die deelnam aan de Nationale
Molendagen. Twee dagen lang namen rond de tweehonderd bezoekers
de gelegenheid om de molen te bekijken en zich te laten rondleiden.

Het is goed toeven op de Bronkhorster molenbelt.

Deze wandeling ging van de winter 
niet door, wegens de weersomstan-
digheden. Ze volgen grotendeels het 
Pieterpad dat dwars door het dorp 

Zelhem loopt. De Achterhoek heeft
een veelheid aan landschappen. De
route loopt door het landgoed Het
Zand (voormalige stuifzanden), het
gehucht Varssel, langs kasteel ‘t
Zelle en het gehucht Linde (met het
Praethuys), een zeer afwisselend en
kleinschalig gedeelte van de Achter-
hoek.
Informatie en opgave: 0570-562634,
0575-549006, 0570-592925.

NIVON-wandeling
2 x per maand organiseert het 
NIVON (vereniging voor natuur-
vrienden) een wandeling, die voor 
iedereen toegankelijk is. Zater-
dag 21 mei loopt men van Zelhem 
naar Vorden (18 km).

Diverse hobbyartikelen voor een 
lage prijs. Verder zijn er de eigen 
gemaakte sieraden en oorbellen en 

de bekende warmte zakken. 
Voor meer informatie:0573-491261 
www.hobbyshopannemoontje.nl

Opendag/opruimingsdag
Ruurlo - Zaterdag 21 mei houdt men weer een opendag/opruimings-
dag.

Henk Hillen had al langer de wens om 
een eigen dealerbedrijf op te zetten. 
Dit is, door samen met Freek Beeftink 
recent het Autobedrijf Groot Jebbink 
Zutphen over te nemen, gelukt. 
De beide heren kenden elkaar van 
een autobedrijf in Zevenaar. Freek 
was daar eigenaar en Henk werkte 
er vele jaren. Vervolgens bouwden zij 
afzonderlijk van elkaar hun ervarin-
gen in de autobranche nog verder uit 
om vervolgens elkaar te vinden in de 
overname van het Zutphense Auto-
bedrijf. Na een aantal maanden van 
intensieve voorbereidingen, startten 
begin april de activiteiten van Auto 
Hillen, waarvan de dagelijkse leiding 
in handen is van Henk Hillen. 
“Er is voldoende markt voor Opel en 
Chevrolet in Zutphen en omstreken,” 
motiveert Henk Hillen zijn overname. 
“De nieuwe naam moet nu bekend 
worden. Wij komen uit de Opel en 
Chevroletwereld, de kennis is er.” 
Beide heren zijn geen onbekenden in 
de Zutphense autobranche. “Het be-
langrijkste is dat er hier twee mensen 
uit de streek zijn, die de taal van de 
streek kennen,” vindt Freek Beeftink. 
Hij woont in Steenderen en Henk Hil-
len komt uit Dieren. “We willen za-

kendoen op de Achterhoekse manier, 
een gezellige manier, maar met hoge 
kwaliteit. Er is potentie genoeg in 
Zutphen, de merken zijn goed en we 
hebben de goede mensen in dienst.” 
Toch zijn wel wat veranderingen 
gaande, waar Henk Hillen al goede 
reacties over heeft mogen ontvangen. 
“We willen de dingen die goed waren 
laten blijven, maar wel uitbreiden en 
daar voegen we wat extra’s aan toe.” 
Binnen werden wat aanpassingen ge-
daan, zoals de entree met ontvangst 
en een uitgebreid binnenterras waar 
een kopje koffie kan worden gedron-
ken. De krant van de dag ligt er ter 
inzage. 
Auto Hillen heeft als dealer van Opel 
en Chevrolet in de showroom het 
complete modellenscala van beide 
merken staan om te bekijken. Naast 
de nieuwe auto’s is er een grotere 
keuze aan gebruikte auto’s van vele 
merken. Buiten is een autoplein ge-
realiseerd aan de voorzijde en zijkant 
van de showroom, waar deze auto’s 
staan opgesteld. Op de geheel nieuwe 
website, www.autohillen.nl, kunnen 
alle specificaties van de nieuwe Opels 
en Chevrolets, alsook alle occasions 
worden bekeken. 

De werkplaats is modern geoutilleerd 
op alle vlakken. “Er werken getrainde 
monteurs,” vertelt Freek verder. “Er 
zijn zelfs twee leidinggevende techni-
ci bijgekomen, die opleidingen heb-
ben die voor Opel en Chevrolet hoog 
aangeschreven staan. Een stuk kwali-
teit extra.” 
Het wil overigens niet zeggen dat al-
leen klanten van Opel en Chevrolet 
hun auto’s bij Auto Hillen in onder-
houd kunnen houden. “Als mensen 
hier een occasion kopen, dan kan 
deze bij ons in onderhoud blijven.” 
Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 
29 mei zijn de Auto Hillen Kennisma-
kingsdagen met een grandioze auto-
show. “Dan is het extra scherp za-
kendoen,” aldus Henk Hillen. “Er zijn 
deze dagen aanbiedingen van zowel 
Opel als Chevrolet modellen. Maar 
ook in de werkplaats lopen acties, zo-
als kortingen op APK, onderhoud en 
dergelijke.” 
Openingstijden van de showroom 
zijn: maandag t/m donderdag van 
09.00-18.00 uur, vrijdag van 09.00-
20.00 uur en zaterdag van 09.00-
17.00 uur. De werkplaats is maandag 
t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur en 
zaterdag 09.00-12.00 uur geopend. 
Auto Hillen B.V. – Zutphen, Bettink-
horst 2, 7207 BP Zutphen. Telefoon 
(0575) 516646, Fax (0575) 514485. 
Auto Hillen is dealer van Opel en 
Chevrolet. 
Informatie www.autohillen.nl

Nieuwe directie, vertrouwde medewerkers en service

Auto Hillen B.V. – Zutphen

Zutphen - Begin april 2011 startte Auto Hillen onder leiding van Henk 
Hillen in samenwerking met Freek Beeftink aan de Bettinkhorst in 
Zutphen. Het is een nieuwe naam, maar de gemoedelijkheid en service 
zal hetzelfde zijn als bij het voormalige Autobedrijf Groot Jebbink 
Zutphen. Auto Hillen blijft een Opel en Chevrolet dealer.

Freek Beeftink (l.) en Henk Hillen.

Door roofbouw en uitputting van 
de grond is armoede en honger ont-
staan. Genoemde stichting wil het 
tij keren door het oprichten van een 
landbouwschool in het noorden van 
Ghana. Die school gaat heten; Ghana 
Institute of Organic Farming, GIOF. 
Er zal les gegeven gaan worden aan 
de lokale boeren, mannen, en vrou-
wen, en aan schoolverlaters. Die les-
sen gaan vooral over moderne aanpak 
van biologische landbouw, economie, 
relaties man/vrouw, gezondheid, om-
gaan met geld etc.
De bedoeling is om door middel van 
dit onderwijs de opbrengsten in de 

landbouw te verbeteren, het milieu te 
beschermen, de jongeren algemeen te 
ontwikkelen en het aanzien van het 
agrarisch vak te verhogen. Het bereik 
is enkele honderden leerlingen per 
jaar, die deel uitmaken van gezinnen 
van gemiddeld 7 à 8 personen waar-
door er door olievlekwerking een gro-
te groep mensen bereikt wordt.
De ELPG is al ruim 25 actief in Noord 
Ghana en bezoekt jaarlijks de projec-
ten om de voortgang met de lokale 
projectleiders te bespreken. Giften 
van begunstigers, instellingen en 
scholen zorgen ervoor dat mensen in 
dit armste deel van Ghana geholpen 

worden. Een trouwe bondgenoot is 
school Nijman/IJzevoorde, die al vele 
jaren het project financieel steunt. 
Op zaterdag 21 mei is een bestuurs-
lid van de ELPG de hele dag aanwezig 
in de Wereldwinkel. Hij neemt een 
miniatuur Ghanees dorp mee, even-
als filmbeelden van de projecten. Om 
geld in te zamelen is er een wijnactie 
op touw gezet. De kwaliteitswijn (ook 
biologisch) wordt tegen groothandels-
prijzen ingekocht en bij de deelne-
mers afgeleverd. Van elke verkochte 
doos wijn à 6 flessen gaat € 10,-- naar 
GIOF. Wilde Ganzen die het initiatief 
ondersteunt verhoogd het uiteinde-
lijke bedrag met 55%. De ELPG werkt 
samen met Impulsis en Cordaid.
Nadere informatie kunt u de website 
www.wereldwinkelsbronckhorst.nl 
bezoeken.

Project Ghana bij 35 jaar 
Wereldwinkel Zelhem
Zelhem - In de feestmaand mei wil de Wereldwinkel op zaterdag 21 
mei de Stichting Ecologische Landbouwprojecten Ghana, kortweg 
ELPG, de gelegenheid bieden om hun project ‘Sirigu’ ook in de Ge-
meente Bronckhorst onder de aandacht te brengen.

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



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

Toon en Petra Lesterade, die vijf jaar 
geleden in Halle neerstreken om daar 
hun dierenopvang Noach op te bou-
wen, kijken terug op een fantastisch 
jaar, want door een flinke donatie van 
Stichting de Bronsbergen konden de 
dierverblijven worden gerenoveerd, 
geïsoleerd en georganiseerd, waar-
door onder andere de quarantaine-
hokken beter geschikt werden en het 
werk van Toon en Petra vergemakke-
lijkt. Daarnaast kon de Stichting Die-
renopvang Noach het terrein, waarop 
Noach gevestigd is, aankopen, waar-
door er zelfstandige nutsvoorzienin-
gen konden worden aangevraagd.
Dit alles gekoppeld aan de regionalise-
ring van de dierenopvang en het cer-
tificaat dat Noach van het Ministerie 
mocht ontvangen, omdat er op een 
goede manier wordt gewerkt, maakt 
dat de opvang de jaren van puur vrij-
willigerswerk achter zich moet laten 
en verder moet professionaliseren.
“We moeten professioneler en kun-
nen dat ook door de resultaten van 
het afgelopen jaar”, meldt Toon, “We 

kunnen nu veel meer aan en dat moet
ook, want de afgelopen periode hield
de dierenopvang Brummen er mee
op, waardoor er steeds meer dieren
worden aangeboden”.
Ook andere stichtingen werden aan-
geschreven en ook hierop kregen ze
in een aantal gevallen een positief
antwoord, waardoor ook de inrich-
ting van de dierenopvang kon wor-
den vernieuwd. Toch zijn Toon en
Petra blij met Gerard Jansen en zijn
‘Vrienden van de Opvang’, want iede-
re bijdrage en ieder initiatief is wel-
kom. “We blijven afhankelijk van de
hulp van derden om ons eigen kapi-
taal aan te vullen en waar we vijf jaar
geleden zo’n 1500 dieren opvingen,
dat aantal was in het afgelopen jaar
bijna vierduizend en we verwachten
voor dit jaar weer een stijging”, aldus
Petra. “Zondagmiddag moet het weer
een gezellig feest worden met lekke-
re muziek”, vult Toon aan, “daarbij
gaat het niet alleen om de opbrengst,
maar ook om een stuk promotie voor
Noach.”

Noach beleeft een prima jaar

Jaarlijkse benefiet voor de Dierenopvang
Halle - Zondag 22 mei vindt voor de vijfde keer het benefietconcert ten
bate van dierenopvang Noach in Halle plaats. Café ‘de Tol’ stelt haar
locatie weer ter beschikking, drie bands treden belangeloos op, het
publiek geeft als entreebedrag een vrije gift en doen vervolgens mas-
saal mee aan de verloting, waarbij de opbrengst weer bedoeld is voor
de Halse dierenopvang.

The Outbound Scallywag Carnival 
ontstond in 2006 toen Sander, Henk 
en Martijn nog Ierse volksmuziek 
speelden, terwijl in hun harten het ge-
luid van Amerikaanse Roots muziek 
klonk. De gitaar van Sander, de banjo 
van Henk en de mandoline van Mar-
tijn gingen vanaf dat moment de ba-
sis vormen voor een nieuwe band. De 
nieuwe naam had ook met dit verhaal 
te maken, want Outbound betekent 
vertrekken (in dit geval uit de Ierse 
band), Scallywag betekent deugniet 
en Carnival werd er, naar het idee van 
een oud rondtrekkend circus dat de 
wereld over reist om vertier te bren-
gen, aan toe gevoegd. Later kwamen 
de bandleden er achter dat Scallywag 
ook als woord werd gebruikt voor 
blanke zuiderlingen die na de Ameri-
kaanse burgeroorlog. 

Op het repertoire staat dus oude roots 
en bluegrass muziek en traditionals. 
Nummers van mannen als Bill Mon-
roe, Louvin Brothers, Ralph Stanley. 
Met de komst van zangeres Wendy 

kwam ook de invloed van de nieuwe-
re generaties muzikanten als Gram 
Parsons, Emmylou Harris en the Dixie 
Chicks aan de orde. Met enig doorzet-
tingsvermogen kreeg Wendy de heren 
zover om ook nummers als Country 
Baptizing (Harris) en Long time gone 
(Dixie Chicks) te spelen. Met drie zan-
gers in de band werd er hard gewerkt 
aan de close harmony zang, zoals dit 
bij veel Rootsmuziek wordt gebruikt.

Met de komst van Dick en zijn con-
trabas in 2010 konden Henk en Mar-
tijn, die tot dan toe afwisselend de 
baspartijen speelden, hun banjo en 
mandoline laten klinken zoals het 
hoort, zonder dat het diepe geluid 
van een bas ontbrak. Anno 2011 is 
The Outbound Scallywag Carnival een 
vernieuwende band die oude muziek 
weer tot leven brengt. De band ‘DOGZ’ 
heeft z’n sporen al wel verdiend in de 
muziek. Na in 1998 te zijn opgericht 
hebben ze een complete ‘strooptocht’ 
gemaakt langs allerlei muziekstijlen 
met steeds een stevige Rock als onder-

grond. Vermaard zijn ook hun ‘Night 
of the Klomps’ concerten, waar ze 
met vele muzikale vrienden en een 
compleet harmonieorkest op het po-
dium stonden om het publiek te trak-
teren op een puike muzikale show. 
Met een dierennaam als ‘DOGZ’ (een 

afkorting van Dramatisch, Oer, Gezel-
lig, Zooitje) kun je natuurlijk niet om 
dierenopvang Noach en ook een bene-
fiet voor de dierenopvang kan niet om 
een band met zo’n naam heen. Gezien 
de naam zal ook dit optreden wel een 
oergezellig zooitje worden.

Easy Eddy maakt de line-up voor het
benefietconcert compleet. Eddy krijgt
iedere zaal aan het meezingen. De
nummers (Nederlandstalig) zijn er
ook naar. Hazes, Jannes, Gradje, noem
maar op, Eddy heeft ze in huis en laat
ze graag horen.

DOGZ’ spelen graag voor dierenopvang

‘Prima line-up tijdens vijfde benefietconcert
Wittebrink - Tijdens de vijfde benefiet voor Dierenopvang ‘Noach’ ko-
men drie uiteenlopende muziekstijlen aan bod. Het concert begint om 
15.00 uur met een optreden van ‘The Outbound Scallywag Carnival’, 
die Amerikaanse rootsmuziek ten gehore brengt. Vervolgens de Hen-
gelose band ‘DOGZ’ met op rock gebaseerde stevige muziek, terwijl 
‘Easy Eddy’ afrondt met Nederlandstalige meezingers.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode Steenderen werden op zaterdag 14 mei gelost in MORLINCOURT 
(ca 355 km) om 10.25 uur bij een westenwind. De eerste duif was voor dhr. Kelderman om 14.50 
uur. Deze duif maakte daarmee een snelheid van 1342 mpm. Uitslag: Kelderman G.H.H. (4/10) 1, 10, 
20, 25, Luesink Ria (4/13) 2, 3, 11, 17, Dieks H. (6/10) 4, 5, 12, 13, 15, 26, Hulshof H. (3/10) 6, 19, 23, 
Hendriks P.R.J. (8/34) 7, 9, 14, 16, 18, 22, 24, 28, Boesveld J. (2/14) 8, 27, Wiggerink H. (2/20) 21, 30, 
Tankink TH.H.M. (1/3) 29. 

PV VORDEN 
De duiven van P.V. Vorden stonden deze week gestationeerd in de Franse plaats PERONNE. De 
196 duiven werden om 10.00 uur gelost voor een afstand van ongeveer 340 km. Na enkele weken 
te kampen hebben gehad met een oostenwind werd het ditmaal een makkelijkere klus, met een 
krachtige westenwind ging de overwinning naar klauwverzorger Marc Tiemessen die met deze 
overwinning wel erg in zijn nopjes was. Verder was de vlucht makkelijk verlopen zonder achter-
blijvers. Uitslag Wedvlucht: Marc Tiemessen 1 3 5 22 23 33 45 47, T.J. Berentsen 2 7 9 25, H.B.M. 
Hoksbergen 4 8 15 16 20 26 27 35 40 48, C. Bruinsma 6 12 13 14 21 24 29 37 38 44, Ashley Eykel-
kamp 10 34 49, R. de Beus 11 18 30 39 42, Rick Wuestenenk 17 19 28 31 32 46, D.J. Gotink 36, W.J.S. 
Verbeek 41, H.J Stokkink 43. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Zaterdag 14 mei werden van 15 deelnemers van PV Steeds Sneller 235 duiven gelost in PERONNE.
Bij een westenwind kracht 3 werden zij om 10.00 uur gelost. De eerste duif viel bij L. Te Stroet om
13.47 uur, een snelheid van 1450 mpm. Uitslag: L Te Stroet (9/17) 1 2 4 7 11 22 39 53 59, G. Kempers
(13/25) 3 6 8 17 18 19 20 30 33 36 38 48 51, C. Te Stroet (1/12) 5, V.C.J. van Melis (3/8) 9 13 52, A.H.J.
Peters (6/13) 10 28 34 35 40 46, W. Jansen (2/14) 12 49, R. Koers (3/40) 14 25 41, Comb. Borneman
(7/22) 15 16 24 29 31 45 50, S.E.J. Bergervoet (3/7) 21 55 57, G. Duitshof (5/14) 23 26 27 32 43, H.
Hekkelman (2/20) 37 42, E. Koers (2/16) 44 54, J. Teunissen (3/7) 47 56 58. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Vorige week zaterdag 7 mei vlogen 301 duiven van 22 deelnemers van PV De Koerier vanuit POM-
MEROEUL. De duiven werden gelost om 08.15 uur. Uitslag: Comb. Menkhorst (5/15) 1 21 55 62 67,
G.J. Wassink (6/13) 2 14 33 35 56 57, A. Velthorst (2/18) 3 36, H.A. Kamperman (15/20) 4 5 6 7 18 19
23 24 26 46 58 60 64 68 72, E. Weenk (1/8) 8, M.G.J. Burghout (3/13) 9 11 12, R.T.J. van Aken (5/10) 10
20 42 45 48, S. Gemmink (2/10) 13 43, A.H. Wassink (9/23) 15 30 31 32 41 44 47 66 71, G.J. Velthorst
(5/27) 16 17 49 52 70, J.Th. Reindsen (3/15) 22 34 76, W. Meijerman (7/14) 25 29 38 40 69 73 75, J.G.
Poelman (2/15) 27 51, H. Eenink (4/20) 28 54 59 61, P. van Londen (2/6) 37 39, Fr. Meijerman (2/11)
50 65, J.G. Berendsen (1/19) 53, R. Jansen (2/7) 63 74. 
De 292 duiven van 22 deelnemers van PV De Koerier uit Zelhem werden op 14 mei om 10.00 uur
gelost in PERONNE. Uitslag wedvlucht: A.H. Wassink (7/23) 1 4 9 18 27 32 61, H.A. Kamperman
(11/23) 2 3 8 10 14 17 20 21 23 31 36, G.J. Wassink (4/14) 5 26 29 64, W. Meijerman (7/14) 6 25 34 35
43 46 53, J.Th. Reindsen (3/15) 7 13 66, R.T.J. van Aken (6/12) 11 30 37 38 47 54, J.G. Poelman (2/15) 12
19, G.J. Velthorst (10/27) 15 16 22 39 49 51 56 57 68 73, Comb. Menkhorst (6/15) 24 28 40 41 50 52,
P. van Londen (2/7) 33 63, H. Eenink (3/11) 42 45 62, M.G.J. Burghout (3/12) 44 58 69, H.W. Niesink
(1/12) 48, Fr. Meijerman (2/11) 55 65, A. Velthorst (3/18) 59 60 70, R. Jansen (1/7) 67, E. Weenk (1/8)
71, G.J.W. Massen (1/8) 72.

Duivenberichten 14 mei
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem 
vlogen zaterdag 14 mei vanuit Morlincourt en Peronne. Van PV De Koerier is eveneens 
de volledige uitslag van 7 mei, Pommeroeul toegevoegd.
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TOLDIJK
Uitslag 12 mei Bridgeclub Bronkhorst, 
competitieronde 7, vierde avond.Lijn 
A 1. Hennie van Druten & Gonnie 
Hulleman 60,00%, 2. Theo Damen & 
Theo Schut 57, 92%, 3. Joke Damveld 
& Herman Damveld 57,08%. 
Lijn B 1. Mien Vorselman & Gerrit 
Vorselman 61,40%, 2. Tiny Klein-

reesink & Gerda Tankink 54,00%,
3. Will Snelder & Harry Hofman
51,50%, Lijn C 1. Ans Knaake & Lei-
da Pennekamp 63,02%, Gedeelde 2e
plaats met 61,98%: (2) Riet Niessink &
Riekie Nieuwenhuis en (2) Margaret
Heijting & Erica Rijks. 
Woensdag 18 mei de laatste avond in
deze competitieronde.

B R I D G E N  I N  T O L D I J K

Jubal organiseert een mooie muzikale
show waarbij, vanuit het gezichtspunt
van de zappende tv-kijker, bekende
muzikale tunes uit de tv-wereld op de
planken worden gezet. In de heden-
daagse tijd gebeurt er veel met inter-
actieve tv. Ook op deze, toch nostal-
gische tv avond, kan het publiek ook
interactief deelnemen. Hoe dit zal
gaan, houdt Jubal nog even geheim!
Het concert begint om 19.30 uur.

Voorjaarsconcert 
muziekvereniging Jubal
Wichmond - Muziekvereniging 
Jubal houdt op zaterdag 28 mei 
in de Nederlands Hervormde 
kerk in Wichmond haar voor-
jaarsconcert. Na het geslaagde 
jubileumjaar 2010 ( 60 jarig be-
staan) heeft Jubal de afgelopen 
maanden in de voorbereiding op 
dit voorjaarsconcert, keihard ge-
werkt. Het thema is gebaseerd op 
60 jaar televisie in Nederland.

Onderweg wordt u verrast door klas-
sieke muzikale klanken van piano, 
dwars- en blokfluit, zang etc. op ver-
schillende plekken in de tuin! Al met 
al een kleurrijk geheel, waarvan in 
alle rust genoten kan worden. Voor 
kinderen is er een kabouterpad uit-
gezet. Bewoonster en kinderboek-
schrijfster Jennine Staring schreef 
een spannend verhaal langs de vele 
kabouters in de tuin, met een verras-
sing aan het eind. Op het voorplein 
is een gezellige Achterhoekse markt 

met locale producten, zoals jams, as-
perges, cakes, Achterhoekse wijnen, 
honing en biologische kaas. 

Maar ook tuingereedschap, tuinad-
vies, planten, zoals rozen, hosta’s, 
kruiden en vele andere tuinplanten. 
Voor een deel uit de tuinen van de 
Wildenborch. U vindt er ook schitte-
rend aardewerk, tafelkleden, hoeden, 

kaarten. Teveel om op te noemen. In 
het koetshuis kunt u genieten van 
een kopje koffie of thee met echte En-
gelse specialiteiten. Daar is ook een 
kleine expositie over de Wildenborch 
en haar bewoners. De toegang tot 
markt én tuin bedraagt € 4,-. Kinde-
ren tot 12 jaar gratis. Parkeren auto’s 
€ 1,50 Fietsen gratis. Kijk voor meer 
informatie op www.wildenborch.nl

Zaterdag 4 en zondag 5 juni ook Achterhoekse markt

De tuinen van de Wildenborch 
gaan weer open

Wildenborch - Voor het vijfde 
jaar gaan de tuinen van buiten-
plaats de Wildenborch open voor 
het publiek. Dit keer op zaterdag 
4 en zondag 5 juni van 10.00 toto 
17.00 uur. De schitterend geres-
taureerde tuinen in Engelse land-
schapsstijl worden slechts enkele 
malen per jaar opengesteld. Dé 
gelegenheid om al die schoon-
heid zelf te bekijken! Vele monu-
mentale beelden, gerestaureerde 
tuinhuisjes, eeuwenoude bomen 
(waaronder de 200 jaar oude, 
door de dichter A.C.W. Staring 
geplante libanonceder), recent 
uitgebaggerde grachten en vij-
vers, bloeiende borders.

Achterkant kasteel Wildenborch

Jan Helmus in een bootje spelend op de blokfluit

In de tweede helft kwam de wed-
strijd pas echt los, in de 51e was het 
Dubaern Besseling die de 1-0 wist 
binnen te werken. Maarten Rensink 
speelde Besseling goed vrij en laatst-
genoemde toonde nog eens zijn vorm 
van de laatste weken en scoorde de 
1-0. Hierna was de wedstrijd gespeeld. 
Worth wilde eigenlijk helemaal niet 
winnen, zeker gezien zij wisten wel-
ke tegenstander zij zouden treffen bij 
winst. Het was dan ook niet vreemd 
dat Sociï ruimte bleef houden. Ter-
wijl Worth terwijl zijn wedstrijd niet 
deed, was het Maarten Rensink die 
een bal vrij voor zijn linker kreeg 
was dit voldoende om de niet al te 
mobiele keeper te verschalken. Ook 
Jasper Kamphuis had dit gezien en 
had gezien dat het zoeken van een 
hoek voldoende was. Op aangeven 
van Dubaern Besseling schoot hij de 
3-0 binnen. Nog even later kreeg hij 

ook de 4-0 op zijn pantoffel die hij
dan ook maar gelijk even verzilverde.
Na voorbereidend werk van Stefan
Weenk legde Kamphuis de bal goed
in de hoek. Sociï had daarna nog één
moment van onachtzaamheid in de
verdediging, dit was waarschijnlijk
ingegeven door de 4-0 voorsprong.
Harrie Rexwinkel van Worth kwam
door en verschalkte keeper Vreeman
met een stevig schot; 4-1. In de bles-
suretijd was het vervolgens oerspits
Arend Jan Groot Jebbink die zijn ge-
bruikelijke goal in die positie erin leg-
de; 5-1. Zo beëindigde deze wedstrijd
in een vrij bloedeloze overwinning
voor Sociï. De Wichmonders eindig-
den als tweede in de zesde klasse
C.Sociï heeft zich weer eens geplaatst
voor de nacompetitie. In een onder-
linge ontmoeting met SDOL (Lutten-
berg) speelt het eerst thuis om vervol-
gens uit te spelen. De thuiswedstrijd
begint om 14.00 uur en wij hopen op
een hoop volk.

UITSLAGEN ZONDAG 15 MEI
Sociï 1 - Worth Rheden 1; 5-1
Baakse Boys 2 - Sociï 2; 3-0
ABS 6 - Sociï 3; 2-6
Brummen 6 - Sociï 4; 5-4
Sociï 5 - Brummen 7; 2-3

PROGRAMMA ZONDAG 22 MEI
Sociï 1 - SDOL (14.00 uur)
Vorden 3 - Sociï 2
Sociï 3 - Gorssel 4
Sociï 4 - De Hoven 3
Pax 9 - Sociï 5

Sociï
Sociï speelde op zondag 15 mei 
om een wedstrijd om des keizers 
baard, Worth Rheden had im-
mers ook al een periode en had 
geen belang bij de tweede peri-
ode. De Rhedenaren stonden er 
niet bij alsof zij nog wat te halen 
hadden, Sociï hoefde niet per sé. 
Het was dan ook niet heel erg dat 
voorwaartsen Arend Jan Groot 
Jebbink en Ruben Rensink voor-
alsnog niet scoorden. Toch waren 
de kopkansen die zij kregen be-
paald niet mis, Worth kon daar 
vrij weinig tegenover stellen.

Speciale routes door een prachtige 
natuur voeren belangstellenden van 
kunstwerk naar kunstwerk, van eve-
nement als film, theater of muziek 
naar workshop en van terras naar ter-
ras. De routes staan beschreven op de 
website www.kunst10daagsebronck-
horst.nl en in de fraaie kleurenbro-
chure, die bij de VVV is te verkrijgen, 
bij diverse toeristische locaties en bij 
de deelnemende kunstenaars. In het 
atrium van De Bleijke aan de Beuken-
laan 1, 7255 DK in Hengelo Gld. is een 
interessante overzichtstentoonstelling 
van alle deelnemende kunstenaars in-
gericht, om een goed beeld te geven 
van ieders werk. Iedereen wordt van 

harte uitgenodigd de kunstenaars, 
kunstkenners en kunstgenieters te 
ontmoeten, de gastvrijheid te ervaren 
en de kunst te bekijken en wie weet, 
ook te kopen. En daarna, na de Kunst-
10daagse Bronckhorst, zal de website 
een ieder behulpzaam blijven bij het 
zoeken en vinden van kunst, net als 
de brochure. Het is de vijfde maal dat 
de Kunst10daagse Bronckhorst wordt 
georganiseerd. In Hengelo Gld. kun-
nen belangstellenden in de aanloop 
ernaar toe, al genieten van kunst. In 
de etalages van winkeliers zullen wer-
ken van deelnemende kunstenaars, 
maar ook van cursisten en andere 
kunstenaars worden geëtaleerd.

Kunst10daagse Bronckhorst - 27 mei t/m 5 juni 2011

Tien dagen lang 
Kunst in Bronckhorst
Hengelo - De Kunst10daagse viert haar eerste lustrum! Van 27 mei t/m 
5 juni 2011 zijn de deuren van meer dan 40 ateliers, galeries, musea en 
tentoonstellingsruimten in de gemeente Bronckhorst geopend. Kunst 
in een grote verscheidenheid, van sieraad tot schilderij, van keramiek 
tot beeldhouwwerk, van abstract tot figuratief.

In de etalage, maar ook in de winkel van Schröder Mode zijn kunstwerken en sieraden te zien.

De ponyclub leverde eenjarige plan-
ten en nu bloeit alles dat het een lieve
lust is. Kort maar krachtig. Het lijkt
wel of alles tegelijk in bloei staat. Dat
vinden de insecten prima en er zijn al
heel wat vlinders geregistreerd. Tra-
ditiegetrouw is er koffie of thee met
een koekje en bieden we u educatief
materiaal te koop aan. De Stichting
Gamrupa zal er zijn met bouwplaten
voor spaarkubussen ten bate van een
onderling ziekenfonds in Gambia.
Een geweldig project dat onze bij-
drage aan 1 en 2 cents muntjes ten
volle waard is. De Vlindertuin vindt u
niet in het dorp Vorden, maar aan de
Maandagweg 2, 7251 MT waar de weg
tussen Hengelo en Ruurlo gekruist
wordt door de Veengoot.

4 en 5 juni 
open dagen 
Vlindertuin
Vorden - Door het wonderlijke
voorjaar was het moeilijk een
goed weekend te kiezen. Al vroeg
begonnen we aan het schoonma-
ken. Maatschappelijke stagiaires
en vrijwilligers staken de handen
uit de mouwen.
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Deze groep bestaat uit jongeren in de 
leeftijd van 17 tot ca. 30 jaar en brengt 
dansen uit de jaren 1920 t/m 1950. De 
jongeren gaan hierbij gekleed in een 

zondaagse uitgaanskleding van de
jaren ‘50. De groep wordt muzikaal
begeleid door livemuziek van accor-
deon, fluit, klarinet, trompet en bari-
ton. Tijdens deze presentatie zal ook
de seniorengroep, naast de authentie-
ke daagse uitgaansdracht uit ca. 1900,
zich presenteren in een zondaagse
dracht. De presentatie wordt gehou-
den in zaal Wolbrink, Bleekstraat 3
te Hengelo Gld. Toegang vrij.

Presentatie Jongerengroep
Hengelo - Op zondagmiddag 29 
mei zal de presentatie plaatsvin-
den van de Jongeren dansgroep 
van de folkloristische dansgroep 
de “Iesselschotsers” uit Steende-
ren.

Deze week stelt Framed zich aan u 
voor. De leden van de band Framed 
zijn wereldberoemd in eigen dorp, 
maar ook in de wijde omgeving. De 
band bestaat uit bassist Bert van Dijk 
(beter bekend als ‘Qbus’. Hij speelde 
onder andere in The Ides of May, 
Almost Sober en in allerlei andere 
bands was hij de solide basis), zanger/
gitarist Jan Denekamp, zanger/gita-
rist Stef Woestenenk en drummer 
Maarten Graaskamp die inmiddels in 
Zwitserland woont en werkt en daar 
hard aan zijn muzikale weg timmert. 
In Vorden kent men hem ook nog 
van bands als Solid Daiper en Almost 
Sober. Jan Denekamp speelde ook nog 
in The Fillmore East Bluesband en in 
het duo Ham&Eggs. De andere helft 
van dat duo was Stef Woestenenk, 
die nu weer regelmatig op de plan-
ken staat met MoonYard. Toen de 
leden van de band Framed afgelopen 

zomer op een verjaardag weer bij el-
kaar kwamen, begonnen de muzikale
kriebels weer op te spelen. De instru-
menten werden bij elkaar geraapt, en
het publiek was de muzikanten dui-
delijk nog niet vergeten. “We want
more!” werd er geschreeuwd. Het
wachten wordt beloond, want op 18
juni is het weer zover.

Framed gaat muziek ten gehore bren-
gen van onder andere Dr. Feelgood,
Eric Clapton, Nine Below Zero, BB
King, The Paladins, Rory Gallagher
en ZZ top. Daarnaast is er op diverse
stoffige zolders nog eens goed gezocht
naar oude ‘bluesrocktoppers’ om het
echte Framed-gevoel over te brengen.
En als dat nog niet genoeg is, heeft
de band ook nog een verrassing voor
u in petto. Kom, luister en huiver
tijdens het Midzomerfeest 2011. Zo
Framed is het nog nooit geweest.

Midzomerfeest 
dit jaar ‘Framed’

Vorden - Nog een aantal weken en dan vindt het Midzomerfeest weer
plaats. Op 18 juni wordt de kleine tent op het feestterrein gevuld door
bands van Vordense bodem.

The Aspen Gems uit Zwolle speelt 
gloedvolle Indierock. De band werd 
vorig jaar medewinnaar van de Pop-
marathon Meppelen speelde onlangs 
op het Bevrijdingsfestival Overijssel. 
Met hun moderne sound en eighties 
invloeden worden ze dikwijls vergele-
ken met bands als The Killers, Editors 
of Joy Division.
De Zwolse Indierockers houden wel 
van een flinke dosis emotie in hun 
muziek. Ze zoeken daarvoor het span-
ningsveld op tussen bevlogen rock-

songs en het sfeervolle lied. Puntige 
gitaarlijnen, synthesizersounds, sam-
ples en stuwende bas en drum zijn 
de elementen. Live moet dit in een 
opzwepende en meeslepende set, vol 
energie resulteren. Momenteel werkt 
de band hard aan hun eerste EP, die 
deze zomer het licht moet zien.
De band ontstond in 2007 en oogstte 
in de media al de nodige lof. Volgens 
VPRO’s 3voor12 is ‘The Aspen Gems’ 
“een band die we in het popcircuit 
nog wel vaker gaan tegen komen” 

en de jury van het prestigieuze Rode 
Oortjes Festival oordeelde: “een ruwe 
diamant, met aantrekkelijke com-
posities en mooie gitaarlijnen.” In 
2011 won de band The Battle For The 
Queen..
U kunt wekelijks de uitzendingen van 
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook live 
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

The Aspen Gems bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 25 mei speelt ‘The Aspen Gems’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het radioprogramma live@ideaal.org, dat vanuit 
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Eelco Pierik en Gerjan Rietman, de 
eigenaars van het bedrijf komen vrij-
blijvend bij de mensen aan huis om 
de producten te tonen waarvan de 
diversiteit menigeen zal verassen. De 
prijs blijft leuk voor de consument 
omdat er geen huur is voor dure 
winkelpanden en opslag. Het bedrijf 
geeft tijdens de open dagen product-
informatie. Tevens kan men kennis 
maken met Eelco Pierik en Gerjan 
Rietman,twee vakmensen die weten 
waar ze over praten en voor (bijna) 
elk probleem een oplossing hebben.
Het assortiment is zeer uitgebreid en 
kwalitatief hoogstaand met merken 
zoals Multisol raamdecoraties, Somfy 

buismotoren en besturingssystemen, 
Unilux, WMG horren en toogscreens 
Heroal rolluiken, Novoferm garage-
deuren en carports Metacon bevei-
ligingshekken en inbraak werende 
rolpoorten en AVZ veranda overkap-
pingen, dit is de grootste leverancier 
van aluminiumprofielen. BZWzon-
wering is ook dealer van Smits rollui-
ken, knikarm schermen, markiezen 
en screens.

De mobiele showroom staat deze 
dagen ook op de locatie en mensen 
kunnen dan van de gelegenheid ge-
bruik maken om daar eens een blik 
in te werpen. Eelco Pierik: ‘We heb-

ben al vele positieve reacties op ons 
unieke concept gehad. Mensen die 
voor het eerst onze mobiele show-
room instappen hebben steevast als 
eerste reactie, ‘wat geweldig’. Er is 
dan ook veel te zien, met de meest 
moderne snufjes op zonwerings-ge-
bied. De mobiele showroom is op een 
slimme manier ingericht. De mensen 
zijn vaak verbaasd hoeveel producten 
er gedemonstreerd kunnen worden 
zonder dat het benauwd aanvoelt in 
de showroom. Tevens kan men nog 
steeds gebruik maken van onze 15% 
kortingsactie. De actie loopt eind mei 
ten einde, dat wil overigens niet zeg-
gen dat men daarna teveel betaalt’, 
aldus Eelco Pierik. Tijdens de open 
dagen kunnen de kinderen zich ver-
maken op het luchtkussen terwijl 
vader en moeder op hun gemak kun-
nen rondkijken. Zie advertentie el-
ders in de krant.

Open dagen BZWzonwering

Vierakker - Zaterdag 21 en zondag 22 mei houdt het bedrijf BZWzon-
wering aan de Boshuisweg 5 te Vierakker van 10.00 tot 16.00 open 
dagen. Dit om de mensen kennis te laten maken met het zonwerings-
bedrijf. Men heeft BZWzonwering, ook bekend als Bronckhorstzonwe-
ring, vast wel eens zien rijden met de mobiele showroom.

Deze middag kunnen verkeerslacht-
offers, nabestaanden of naasten met 
lotgenoten praten over de betrokken-
heid met het onderwerp ‘verkeers-
slachtoffer’. Het thema van deze 
middag is: ‘Een ongeluk en dan; het 
heden en de toekomst’. De bijeen-
komst wordt begeleid door deskun-

dige vrijwilligers met ervaring in de
hulpverlening. Wie hierbij aanwezig
wil zijn kan zich aanmelden. Voor in-
formatie en/of aanmelding bel (088)
887 65 00, of stuur een mail naar
info@verkeersslachtoffers.nl. Graag
bij de aanmelding aangeven dat het
de lotgenotenbijeenkomst in ‘Regio
Oost’ betreft. 
Vanaf 13.00 uur staan koffie/thee en
heerlijke broodjes klaar. De bijeen-
komst is gratis en eindigt om 17.00
uur  Informatie over de bereikbaar-
heid zie www.kolpinghuis.nl. Overige
informatie staat op de site 
www.verkeersslachtoffers.nl

Regionale Lotgenotenbijeenkomst ‘Regio Oost’
Vereniging 
Verkeersslachtoffers
Regio - De Vereniging Verkeers-
slachtoffers, ‘Regio Oost’ organi-
seert op zaterdagmiddag 21 mei 
2011 een regionale lotgenotenbij-
eenkomst te Nijmegen in het Kol-
pinghuis, aan de Smetiusstraat 1. 
Aanvang 13.00 uur.

Zaterdag 21 mei. Senioren. Zelos 
3-SKVW 2. Aanvang: 14.30 uur; Zelos 
4-Fc. Eibergen 3. Aanvang: 14.30 uur; 
DZSV 6-Zelos 5. Aanvang: 15.00 uur; 
DZC ’68 10-Zelos 6. Aanvang: 14.30 
uur; CJV’ers dames 2-Zelos dames 1. 
Aanvang: 16.00 uur. Junioren. Zelos 

C1-Vorden C1. Aanvang: 11.00 uur;
Pupillen. Zelos D3-Halle D1. Aan-
vang: 9.30 uur; Zelos E4-Almen E1.
Aanvang: 9.45 uur; DZC’68 F2-Zelos
F1. Aanvang: 10.00 uur. Maandag 23
mei. Pupillen. DCS E10MD-Zelos E6M.
Aanvang: 10.15 uur.

Z.S.V. Zelos
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De helden van vroeger en nu staan 
weer als vanouds op het podium in 
de Beltrumse feesttent en laten oude 
tijden herleven tijdens een grandi-
oos Normaalfeest waar jong en oud 
“hevig an ‘t daldeejen geet”. In een 
uitverkochte tent deed Normaal het 
Achterhoekse dorp Beltrum vorig 
jaar op haar grondvesten schudden. 
Beltrum mocht vorig jaar rekenen op 
een ware stormloop op de concert-
kaarten van Normaal. Binnen een 
mum van tijd waren alle alle voor-
verkoopkaarten uitverkocht. Nog 
lang werd er nagepraat over het 
onvergetelijke optreden, waar 3000 
bezoekers uit hun dak gingen op de 
klanken van de populaire rockband. 
Op 4 juni a.s. maakt Beltrum zich op-
nieuw op voor een oergezellig NOR-
MAAL optreden. Ook nu weer gaat 
de kaartverkoop oerend hard. Wij 
gaan nu ook weer richting de 3000. 
Ondanks dat wij een bezoekers aantal 

van rond de 3000 het mooiste vinden,
hebben wij dit jaar wat uitwijk mo-
gelijkheden. Een paar dagen geleden
hebben wij de vergunning ontvangen
met toestemming, om het eventueel
verder te kunnen uitbouwen tot 4000
bezoekers.
Niet dat, dat direct noodzakelijk is,
want wij willen het niet te massaal la-
ten worden. Wij streven naar een ge-
neugelijk Beltrums feestje. Maar nee-
verkopen vinden wij ook niet leuk,
vandaar dat wij bijzonder blij zijn dat
wij voorlopig niet behoeven te zeggen
van hier stop en niet verder.
Kaarten zijn nog te koop bij cafetaria
Dute en bij de supermarkt te Coop.
Ook via www.normaalinbeltrum.nl
kan men nog kaarten bestellen. De
organisatie wil iedereen na afloop
weer tevreden naar huis laten gaan.
Want een goede kwaliteit van een
avondje hoken in Beltrum staat daar
hoog in het vaandel.

Normaal weer in Beltrum

Beltrum - Na het enerverende succes van vorig jaar doet Normaal dit
jaar wederom Beltrum aan. Op 4 juni strijkt Normaal voor de tweede
keer op rij in Beltrum neer voor een grandioos concert. Beltrum is de
geboorteplaats van basgitarist Willem ter Horst (Willem van Diene). 
“Noar ‘t cafe”, een populair nummer uit de beginjaren van Normaal,
is dan ook geïnspireerd op zijn “bolderjoaren”in Beltrum, en dan met
name zijn bezoeken aan de cafe’s Spilman en Orriens.

Willem van Diene

Aangepast sporten is bedoeld voor 
mensen die anders waarschijnlijk 
niet tot sporten zouden komen en die 
met een stukje begeleiding en rust in 
het bad heerlijk kunnen bewegen. 
Sommige leden hebben bijvoorbeeld 
ook hulp nodig bij het uit- en aan-

kleden en rolstoelleden moeten even 
met een lift in het water geholpen 
worden. 
Voor al deze hulp krijgt de vereni-
ging hulp van vrijwilligers. Tot dit 
moment helpen moeder en dochter 
Josje en Lara Wenneker Henk Kamer-

ling bij de werkzaamheden. De beide 
dames gaan er na een aantal jaren 
echter mee stoppen en dus zoekt de 
vereniging een aantal vrijwilligers 
om deze taken over te nemen.
Heb je belangstelling, vind je zwem-
men leuk en heb je op de dinsdag-
avond tijd beschikbaar, dan kun je 
contact opnemen met Henk Kamer-
ling, tel. 0314-622989 of op de dins-
dagavond een kijkje nemen in zwem-
bad ‘de Brink’.

V.A.S. IJsselstreek zoekt vrijwilligers

Zelhem - De Vereniging Aangepast Sporten IJsselstreek met leden uit 
de gehele gemeente Bronckhorst komt elke dinsdagavond van 19.00 
tot 20.00 uur naar zwembad ‘de Brink’ om een uurtje heerlijk te 
zwemmen.

Het zou moeten kunnen, want de da-
tum 22 mei is wat later dan gebrui-
kelijk. De motor toerrit gaat over ca. 
170 kilometer en verkent vanuit de 
mooie Achterhoek rustieke wegge-
tjes, waar men anders niet zo gauw 
komt en is op het lijf van de toerrijder 
geschreven. Iedereen, die motor rijdt, 

kan aan deze toertocht mee doen. De 
inschrijving is geopend van ’s mor-
gens 9.30 uur tot ca. 11.00 uur bij 
Café Heezen in Steenderen. Er wordt 
gestart vanaf het Marktplein. 

De routebeschrijving is beschikbaar 
op GPS, maar ook op papier. Bij de 

inschrijving zit een consumptiebon, 
te besteden bij Heezen. Voor of na de 
rit is het natuurlijk op het terras van 
Café Heezen even gezellig bijpraten 
met de collega motorrijders. 

Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro, 
inclusief consumptie. Voor verdere 
informatie kunnen belangstellenden 
contact opnemen met de secretaris 
van MC De Blijde Rijders, Gerard Jan-
sen, telefoon (0575) 441569. Tot ziens 
op 22 mei bij de PR-Rit!

MC De Blijde Rijders

Motorclub organiseert 
de 11de PR-Rit

Steenderen - Vorig jaar viel hij letterlijk in het water: de PR-Rit van 
motorclub MC De Blijde Rijders uit Steenderen. Dit jaar, met de 11de 
PR-Rit editie op zondag 22 mei, zijn de weergoden de club hopelijk wat 
gunstiger gezind.

Vertrek van de PR-Rit is vanaf het Marktplein.

En misschien aan de enthousiaste ver-
halen die u opvangt. Vanaf het begin 
was ook de webstek van het theater 
online. Inmiddels is die zover opge-
tuigd dat de werkgroep TOM er graag 
extra aandacht voor wil vragen. 

EEN KORTE RONDLEIDING 
OVER DE WEBSTEK
U gaat naar www.theateronderdemo-
len.nl en komt binnen bij Welkom 
waar u meteen de affichefoto van de 
komende voorstelling ziet. Klikt u op 
Agenda dan verschijnen de komende 

voorstellingen met alle informatie.
Kunstveiling geeft extra informatie
over de komende ‘Kunstveiling voor
Kanjerkinderen’. Artiesten geeft u
een keuzemenu voor de komende en
gaande artiesten van het theater. El-
ke artiest heeft zijn eigen pagina met
foto’s, een beschrijving en een video.
Op het moment van schrijven zijn er
nog maar zes artiestenpagina’s, vijf
zijn er in voorbereiding. Theater le-
vert een kort overzicht over de mo-
gelijkheden van ‘Theater onder de
Molen’. Onder Archief vindt u alle
voorstellingen uit het verleden. Heel
belangrijk is Reserveren waar u kunt
doen wat de kop belooft. Wij hopen
dat u speciale aandacht geeft aan ons
Gastenboek, niet alleen lezend maar
ook schrijvend!

Webstek Theater onder de Molen
Vorden - Vanaf ‘De Nieuwe Start’ 
draait ‘Theater onder de Molen’ 
te Vorden op volle toeren. Dat 
kunt u merken aan de aankondi-
gingen in de krant en aan de af-
fiches die her en der hangen.

Erik de Greef en Martin Weijers, even-
eens lid van Vierakker-Wichmond, 
werden in dezelfde wedstrijd 26e en 

30e. Makkink werd een dag later in
het Overijsselse Hengelo 17e. Hier
reed ook Simon Bargeman. 
Hij eindigde in de categorie Elite/
Beloften op een 18e plaats. Een dag
eerder stond Bargeman samen met
Felix Wolbert en Joost Berentsen aan
de start in het Gelderse Hierden. Bar-
geman werd hier 14e. Wolbert en Be-
rentsen kwamen als 21e en 28e over
de meet.

Makkink zesde in thuiswedstrijd
Wichmond - Peter Makkink is 
zaterdag zesde geworden in de 
Wielerronde van Wichmond 
voor Masters. De wedstrijd werd 
voor de 36e keer georganiseerd 
door zijn club RTV Vierakker-
Wichmond.
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Wat is: A. Scheppelszaod; 1/10 hectare; 
  “Verkof, bouwland, groot twee scheppelszaod”.

 B. Wonder; Vreemd, eigenaardig; 
  “’t Waren wondere leu”. 
  “’t Ging met wonder en geweld”. 
  Het ging zeer voortvarend.
  “Ne wonderen” (uutspr: ne wondan); 
  Een zonderlinge man; 
  “Hee kan zo achter de deure hen kommen en aover wilde  
  blomen beginnen; ‘t is ne wonderen”.

 C. Wisken; “’n Wisken stro”. Een bosje stro. 
  “Hee vaegden zich met ‘n wisken stro ‘t gat af”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

Misschien twijfelt u nog, zou dit ook 
iets voor mij zijn?
Kom dan gewoon eens een avond kij-
ken en meedoen (al heb je nog nooit 
gedanst); het valt allemaal wel mee.
De nieuwe leden zijn erg enthousiast 
en men hoopt dat er nog meer bijko-

men. Iedereen is van harte welkom
van jong tot oud, want bewegen is
goed.
De lessen worden gegeven door leid-
ster Y. Pen, (ze geeft al jaren les) in
gebouw “Ludgerus” te Vierakker-
Wichmond op de dinsdagavond van
18.00 tot 19.30 uur.
Iedereen kan tot de zomervakantie
“gratis” met de lessen meedoen.

Dus Kom een dinsdagavond kijken
en meedoen, het zou jammer zijn als
de Volksdansgroep door een te klein
aantal leden moet stoppen.

Nieuwe leden zijn welkom
bij Volksdansgroep 
Vierakker-Wichmond
Vierakker-Wichmond - Eind april 
deed de Volksdansgroep een op-
roep voor nieuwe leden. Tot hun 
vreugde is er gehoor aangegeven 
en zijn ze daar blij mee, maar 
men kan zich nog steeds aanmel-
den!

De ver. is een kleine ver. waar jong 
en oud terecht kan. Op de dinsdag 
gym/turnen voor de jeugd, woensdag-
avond aerobic en donderdagmorgen 
de 50+ groep. Door de jaren heen heb-
ben veel mensen in de regio gebruik 
gemaakt van èèn van deze sporten. 

Ook zijn er verschillende leidingen 
geweest om de sport mogelijk te 
maken. Mevr. B Lebbink is al 25 jaar 
leiding bij de vereniging. Eerst de 
jeugd groep en nu al vele jaren de 50 
+ groep. Naast het sporten worden 

er ook andere activiteiten georgani-
seerd zoals, de koekactie (om de kas 
te spekken) de 50+ groep het jaarlijks 
uitje, voor de kinderen een leuke at-
tentie. Lang deze weg willen we een 
iedere uitnodigen ook oud bestuurs 
leden, leiding en leden, om nog een-
maal een uitvoering van g.v.v. mee te 
maken. We hopen eind dit jaar een 
bestuurlijke fusie aan te gaan met 
Zelhem en Halle. 

De uitvoering begint om 19.30 uur in 
Sportcomplex De Veldhoek

25 jaar gym vereniging 
Veldhoek

Veldhoek - Gym. ver. Veldhoek viert zaterdag 21 mei a.s. het 25 jarig 
bestaan van de vereniging. In het voorjaar 1986 waren een zes tal vrij-
willigers die samen met de eigenaren van Sportcomplex De Velhoek de 
opstart hebben gemaakt om een gym. ver. op te richten.

PATTY DEN BOER opende in 2008 
haar galerie Tak&Tak aan de Dr. 
A.Ariënsstraat 19 in Steenderen, waar 
ze tak-objecten en schilderijen toont.
Het werk is geïnspireerd door onder 
andere Andy Goldsworthy, een kun-
stenaar die zijn verbondenheid met 
de natuur laat zien in monumentale 
kunstwerken met een ecologische in-
slag. Patty maakt prachtige verfijnde 
kunstwerken met takjes, touwtjes en 
andere materialen, die doen denken 
aan ragfijne Japans georiënteerde te-
keningen. Haar schilderijen zijn een 
innerlijke zoektocht. Meer informa-
tie www.galerietaktak.nl, bel (0575) 
450443 of (06) 27080164. SANDER 
VAN DAM laat zien hoe hout in zijn 

natuurlijke vormen tot een prachtig 
meubel wordt: een kast, een bank, 
een werkplaats. Momenteel toont 
Sander een magistrale stoel, genaamd 
De Achtbare, die uitnodigt om aan 
een (klein)kind, zittend op de leuning, 
oeroude geschiedenissen te vertellen 
of voor te lezen. Sander wil nog eens 
met een boom aan de wandel. ERNA 
KUIK is graficus, illustrator, verhalen-
schrijver en fotograaf. Met haar werk 
wil ze een blikopener zijn voor de 
schoonheid van het leven. Ateliers van 
Sander van Dam en Erna Kuik, Burg. 
Smitstraat 1 in Steenderen, telefoon 
(0575) 450433. Meer info via www.
sandervandamhoutwerk@xs4all.nl 
en http://ernakuik.weebly.com

In het werk van beeldend kunste-
naar OSCAR VAN DOORN, Kunst & 
Landschap, vormt het landschap let-
terlijk en figuurlijk het onderwerp. 
De kunstenaar spreekt zelf over ‘Het 
Gevonden Landschap’ als een onuit-
puttelijke inspiratiebron. Met het 
gevonden materiaal maakt hij ab-
stracte geordende en speelse beelden. 
In zijnatelierneemtde kunstenaar 
belangstellenden mee in de wereld 
van kunst en landschap, meteen klei-
nevertelling vol humor en beeld.Van 
Doornsatelier is100 meter van het 
stoepveer Bronkhorst - Brummen te 
midden van de uiterwaarden en rivie-
renlandschap van de IJssel, veerweg 
4 Bronkhorst. Meer informatie via 
email o.van.doorn@kpnplanet.nl, of 
bel (0575) 561902. 
ANGELINE SNELDERS maakt grafisch 
werk: etsen en monoprints, schildert 
en maakt portret- en modeltekenin-
gen. Ze biedt een kleine terugblik op 
haar werk, tijdens de Kunst4daagse. 
AD DE WIT maakt houtsnedes. Dit 
zijn geen houten beeldjes van heiligen 
en edelherten maar eigenlijk gaat het 
om een druktechniek, hoogdruk, en 
lijkt op de linosnede en de beroemde 
aardappelstempel, die veel mensen 
op de kleuterschool al geoefend heb-
ben. Ad is daarna gewoon verder 
gegaan en maakt tegenwoordig zeer 
grote houtsnedes en blokboeken. Alle 
letters van een bladzijde worden uit 1 
blok hout gesneden en gedrukt. Een 
soort opnieuw-het-wiel-uitvinden van 
de drukkunst! Ad de Wit en Angeline 
Snelders exposeren aan de Dorps-
straat 21 in Steenderen. Meer infor-
matie via de websites www.adewit.eu 
en www.angelinesnelders.nl, of bel 
(0575) 452459. 

Openingstijden van Kunst4daagse De 
Plek: donderdag 2 juni, Hemelvaarts-
dag, t/m zondag 5 juni van 12.00 – 
17.00 uur.

Kunst4daagse Steenderen en Bronkhorst
De Plek

Van donderdag 2 juni, Hemelvaart t/m zondag 5 juni, heten zes kun-
stenaars in Steenderen en Bronkhorst iedereen op hun woon- en werk-
plek welkom van 12.00 - 17.00 uur. De Plek is autonoom, anoniem 
en zelfs intiem. Reis mee van Plek naar Plek, met of zonder flyer of 
courant in de hand. Kijk, ruik en proef in het laboratorium, proeftuin 
ofin de keuken van de kunstenaar.

Kunstenaars van de Kunst4daagse De Plek.

Verse asperges zijn niet te vergelijken 
met de asperges uit de supermarkt en 
al helemaal niet met die uit blik. De 
asperge moet zo vers mogelijk zijn en 
dat hebben ze bij De Stokhoven goed 
begrepen. Kwaliteit heeft van begin 
af aan hoog in hun vaandel gestaan. 
Elk jaar groeit de vraag naar asperges 
maar toch blijkt dat de asperge bij veel 
mensen nog bekend staat als een elite 
groente. Ook de teelt en de verwer-
king van asperges is bij veel mensen 
onbekend. Daarom is de Asperge Open 
Dag een goed moment om eens nader 
kennis te maken met de Koningin der 
groenten. Tijdens deze Asperge Open 
Dag geeft De Stokhoven en haar me-
dewerkers geven uitleg over alles wat 

met asperges te maken heeft. Tijdens 
de open dag kunt u zien wat er alle-
maal moet gebeuren voordat de as-
perges bij u op het bord liggen! Op de 
aspergevelden ziet u de asperge-oogst-
machines in bedrijf. Een unieke hulp 
bij het steken van de asperges. Vervol-
gens kunt u in de boerderij zien hoe 
de asperges gewassen en gesorteerd 
worden. Naast deze bezienswaardighe-
den wordt er nog wat extra’s georgani-
seerd. Op de boerderij worden hapjes 
met asperges en aspergesoep bereid 
zodat u ook verse Dremptse asperges 
(gratis) kunt proeven! Een andere lek-
kernij is het asperge-ijs dat IJsboerderij 
‘t Dommerholt speciaal voor deze hap-
pening bereidt. Maar er is nog meer 

georganiseerd: er wordt doorlopend
een demonstratie gegeven hoe asper-
ges geschild moeten worden. Er is
een presentatie van witte wijnen van
‘Weingut Hubertushof’ die ook gratis
geproefd kunnen worden. Er worden
video’s over de teelt van witte asperges
vertoond, ook aan mensen die slecht
ter been zijn is gedacht,u wordt met
een huifkar naar het veld gebracht en
weer terug! En daarnaast kan men ook
meedoen aan een prijsvraag en leuke
prijzen winnen. De Asperge Open Dag
op zaterdag 21 mei is vrij toegankelijk
van 10.00 tot 17.00 uur. Buiten deze
dag om is het ook mogelijk om met
groepen een excursie op De Stokhoven
te organiseren. Voor dat doel kunt con-
tact opnemen met Gerrit Hendriksen
via telefoonnummer (06) 10930311.
De winkel van De Stokhoven is tot
en met het einde van het seizoen (24
juni) 7 dagen per week geopend van
9.00 tot 18.00 uur. Boerderij De Stok-
hoven vindt u aan de Rijksweg 37 in
Drempt. Zie ook de advertentie elders
in de krant.

Boerderij De Stokhoven

Asperge Open Dag 21 mei
Drempt - Boerderij ‘De Stokhoven’ houdt op zaterdag 21 mei een ken-
nismakingsdag met de asperge. Op De Stokhoven wordt al bijna 20 jaar 
witte asperges gestoken. Op de scheiding van klei en zandduinen van 
de Oude IJssel is de grond dusdanig samengesteld, dat de asperges die 
daar groeien van zeer goede kwaliteit zijn. Dit betekent voor veel men-
sen in onze regio dat ze niet meer de verre reis naar het zuiden des land 
hoeven te maken, maar dicht bij huis dezelfde kwaliteit vinden. Een 
kenner weet namelijk dat je asperges vers bij de teler moet kopen.

Asperge-oogstmachine in bedrijf.
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REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Scheffer Keukens heeft een deal om van te 

watertanden. U stelt zelf de keuken samen 

van uw keuze: kasten, fronten, werkbladen, 

apparatuur... alles! Wij hebben voor deze actie 

unieke prijsafspraken gemaakt met onze 

leveranciers. Van de exclusieve merken tot onze 

huismerken: u krijgt alles voor outletprijzen. 

Wilde u altijd al op jacht naar de ideale keuken voor 

de beste prijs? Dan is dit het moment! Wees er op 

tijd bij, want deze actie geldt alleen in mei!

www.schefferkeukens.nl

Ik hou van lekker, en van Scheffer.

Volg in mei 
het spoor 
naar uw ideale
keuken!

www.schefferkeukens.nl

DANKZIJ UNIEKE PRIJSAFSPRAKEN MET ONZE LEVERANCIERS

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR
DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR
VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

ZELHEM Gildenweg 1 Telefoon (0314) 62 36 58

www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170

U vindt altijd de juiste tegel

Romaans verband 
6 cm dik
antraciet 

van 24,95

nu  5 19,95

Trommelsteen
6 cm dik

in 2 kl. leverbaar 
van 22,50

nu  5 15,95

Sierbestrating
AKTIE!

De Covik
vertrouwd – vernieuwd

i
n
z
a
m
e
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n
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Landbouwplastic en -folie inzameldag

Zaterdag 28 mei 2011
houden wij onze jaarlijkse inzameling, tussen 8.00 en 16.00 uur kunt u het plastic en/of wikkelfolie aanleveren op ons terrein aan de 
Covikseweg 3 te Steenderen.

Het plastic en folie wordt per m3 doorberekend: Stortkosten landbouwfolie  8,00 per m3

  Stortkosten krimpfolie  22,00 per m3

  Alleen schone en gebundelde pakketten plastic kunnen worden ingenomen!

De Covik, Covikseweg 3, Steenderen
Tel.: 0575-451502 info@decovik.nl
Fax: 0575-452713  www.decovik.nl

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

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

Hangpotten diverse maten en soorten vanaf p.s. 2.75
Stekplanten 13 cm pot p.s. 1.60
zoals Petunia, Verbena, Lobelia en nog veel meer

Zaaiplanten 9 cm diverse soorten pot p.s. 0.30
Terraspotten rood 20 cm diverse soorten p.s. 2.75
Sunvalia diverse kleuren 15 cm pot p.s. 6.95
 Impatiens New Guinea 13 cm pot p.s. 1.75
Spaanse margrieten diverse kleuren 13 cm pot p.s. 1.80
Geraniums hang en staand diverse kleuren p.s. 1.60

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

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem Tel. (0314) 36 04 21

We zijn geopend      van maandag 
t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00 uur 
en zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.



Diverse showroom 
Boxsprings
Halve Prijs

PARKEREN VOOR DE DEUR Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl 

openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Spreien 20-50% korting

Showroom
matrassen

vanaf 159,-

Badmatten
vanaf 10,-

Toilet + 
Bidetmatten

vanaf 5,-

Diverse showrooms
Ledikanten + bedbodems

20-50% KORTING
Keukensets

vanaf 5,-
en nog veel meer

Badjassen
heren - dames - kinder

vanaf 24,95

Hoofdkussens
synthetisch + veren + dons enz. 

vanaf 15,-

Honderden
Dekbedden

dons + wol + synthetisch  

vanaf 29,-

HEEL VEEL
HOESLAKENS

jersey - katoen 
satijn - badstof

vanaf 5,-

Badhand-
doeken
vanaf 5,-

Badlakens
vanaf 10,-

DUIZEND
Dekbed-

overtrekken
1 persoons

vanaf 15,-
2 persoons

vanaf 25,-
litsjumeaux

vanaf 29,-

VERBOUWINGS
TOTALE

LEEGVERKOOP
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Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgings- en verpleeghuiszorg aan ruim 350 bewoners 

in een zestal zorgcentra in de gemeenten Doetinchem en 

Bronckhorst. Ook dagverzorging, meerzorg, tijdelijke op-

vang en aanleunwoningen behoren tot de mogelijkheden. 

Samen met alle betrokken partijen, waaronder onze cliën-

ten, hun familie en (zorg)instanties, zorgen we voor een ide-

ale leefomgeving. Enthousiaste vakkundige medewerkers 

en vrijwilligers staan voor u klaar.

Thuiszorg

Markenheem biedt daarnaast ook al jaren thuiszorg in

Doetinchem en Bronckhorst. Kleinschalig, innovatief en 

eff ectief, met aandacht voor de cliënt en de medewerker. 

Dit is ontwikkeld naar de behoefte van de cliënten die 

steeds meer zorg thuis nodig hebben. En als thuiszorg geen 

optie meer is, kunnen mensen in onze zorgcentra gaan 

wonen om daar de zorg te krijgen die zij nodig hebben. 

Bekend met de cliënt

Ons werkgebied is ingedeeld in overzichtelijke wijken, 

buurten en kleine kernen. Omdat we vanuit kleine teams 

met deskundige medewerkers werken, kennen de cliënten 

onze medewerkers goed. We spreken de taal van de cliënt 

en kunnen zo goed inspelen op de zorgvraag. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Markenheem Thuiszorg? 

Neem dan contact op met Bureau Zorgbemiddeling 

Markenheem, telefoonnummer 0314 - 37 60 10 of kijk op 

www.markenheem.nl.

www.markenheem.nl

Markenheem - thuis in thuiszorg

 www.marveld.info

 

 Senioren (18 jaar en ouder):  Passe-partout:  12,50
    Dagkaarten: Vrijdag:  3,00 Zaterdag en Zondag:  7,50

 Jeugd: Passe-partout:  5,00
  Dagkaarten: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag:  3,00

 Speciaal groepstarief voor jeugdteams (8 spelers of meer):
  Passe-partout jeugd:  3,50
  Dagkaarten jeugd: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag:  2,00
  (begeleiders betalen normaal tarief)

Tijdens toernooidagen volop vertier voor de jeugd bij de vele nevenactiviteiten; 

tevens geeft een aantal supportersverenigingen acte de presence.
 
Voor meer informatie over het Internationale Marveldtoernooi www.marveld.info
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECTLEIDER INTERIEUR M/V
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenummer; VCP826894

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Winterswijk zijn we op zoek 
naar een ervaren projectleider. Je geeft projectleiding over de te 
bouwen interieurs. Je bespreekt het project met de opdrachtgever 
en draagt informatie over naar de tekenaars. Je voert tekenwerk-
zaamheden uit met AutoCAD. Bij gebleken geschiktheid betreft het 
een vaste baan.

Functie eisen;

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Ulft - Fulltime - vacaturenummer; VCP807309

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Ulft zijn we op zoek naar een 
tekenaar/constructeur. Je voert tekenwerkzaamheden uit voor 
staalconstructies. Bij gebleken geschiktheid betreft het een vaste 
baan.

Functie eisen:
-

 
CNC LASERBEDIENER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VMK828141
 
Werkzaamheden;
Voor een metaalbedrijf in de omgeving van Doetinchem zoeken wij 
een ervaren CNC-laserbediener. Als laserbediener ben je verant-
woordelijk voor het bedienen en stellen van de machine, het ver-
wisselen van de messen en de kwaliteitscontrole van het product. 

heftruck. Je gaat werken in dagdienst

Functie eisen:

CALCULATOR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK828083

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de regio Vorden zoeken wij een calculator. Als 
calculator ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig tijdig opstel-
len van scherpe kostbegrotingen van potentiële projecten. Je zorgt 
voor een zodanige technische en administratief-oranisatorische 
werkvoorbereiding van projecten, dat een kwalitatief optimale en 
tijdige projectuitvoering tegen minimale kosten gewaarborgd is. De 
verdeling van de werkzaamheden op kantoor en locatie is 80/20. Je 
rapporteert aan het hoofd bedrijfsbureau.

Functie eisen;

MONTAGEMEDEWERKER BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VMK829160
 
Werkzaamheden;
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Vorden zijn wij per 
direct op zoek naar 2 buitendienst monteurs. Je gaat balkons en 
hekwerken plaatsen voor een project in de omgeving van Arnhem.

Functie eisen;

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een groothandel in de omgeving van Lichtenvoorde zijn wij 

per direct op zoek naar een:

HOOFD FINANCIELE ADMINISTRATIE
vacaturenummer: VIO

Het betreft een Werving & Selectie opdracht waarbij je direct in 

dienst komt bij de  opdrachtgever.

Je verzamelt gegevens voor het opstellen van de begroting en de 

jaarrekening. Je stelt de begroting, jaarrekening en diverse financi-

ele overzichten op. Tevens maak je periodieke financiële analyses 

en overzichten. Je verwerkt gegevens van financiële aard (declara-

ties, facturen en boekingen) en controleert deze. Je beperkt waar 

mogelijk het debiteurensaldo door het versturen van aanmaningen 

en het treffen van betalingsregelingen. Je ontvangt en verzamelt 

informatie over betalingen van salarissen, inhoudingen, premies, 

belastingen, declaraties en onkostenvergoedingen. Je stelt beta-

lingsopdrachten op en verzend deze voor de betaling van de netto 

salarisbedragen en voor de afdracht loonbelasting en sociale pre-

mies. Je draagt zorgt voor journalisering. Je verstrekt algemene en 

individuele toelichtingen op de salarisafrekeningen, inhoudingen, 

sociale wetgeving en over pensioen- en ziektekostenverzekeringen. 

Daarnaast draag je zorg voor werkgeversverklaringen. Als Hoofd 

Financiële Administratie ben je rechtstreeks onder de directeur 

werkzaam.

Voor deze functie zijn wij op zoek naar iemand met HBO werk- en 

denkniveau. Je hebt kennis van administratieve procedures en 

processen, relevante wetgeving en kennis van de toepassing van 

relevante (financiële) applicaties en automatiseringspakketten. Je 

beschikt over analytisch vermogen en je bent stressbestendig.

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van harte 

uit te reageren. Voor aanmelding of voor meer informatie kun jij je 

richten aan Ingrid Olivier. Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via 

e-mail: werk@europlanit.nl.

Buurtzorg Lichtenvoorde
Zoekt een enthousiaste
(wijk) verpleegkundige of
ziekenverzorgende (V.I.G.)

Buurtzorg levert verpleging en 
verzorging thuis. Wij zijn een 
kleinschalig team.

Heb je interesse?
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Lichtenvoorde@buurtzorg
nederland.com

Zoekt per direct 

Montage medewerkers m/v

Stuur uw cv naar : 

Taveerne 
“de Wildenborcherhof”
is per direct op zoek naar een parttime:

 (keuken, bediening, huishouding)

Uren zijn door de week en in de weekenden, 
allen in overleg.

Beschik jij over flexibiliteit, stressbestendigheid, 
collegialiteit, flinke dosis enthousiasme en een goed 

aanpassingsvermogen.
Stuur dan je motivatiebrief en CV

met foto voor 26 mei naar:

Taveerne “de Wildenborcherhof” 
t.a.v. L.H. van Ark

Wildenborchseweg 19, 7251 KB Vorden
Voor vragen kun je bellen naar 06-10841673




