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Vorig jaar november kwam Pas-
cal ten Pas (27) in contact met Paul 
Koopman, jongerenwerker voor de 
gemeente Bronckhorst. Een groep 
jongeren in zijn woonplaats zorgde 
voor overlast en Ten Pas wilde dit 
graag aanpakken. Samen met Koop-
man en de wijkagent is hij met deze 
groep van zo’n vijftien jongens om 
tafel gaan zitten. Deze jongelui wil-
den graag een eigen honk waar ze 
leuke dingen kunnen doen. Ten Pas 
ging samen met Dennis Zweers (21) 
aan de slag en al gauw was er ruimte 
gevonden in het dorpscentrum. Hier 
komen de tieners dinsdagavond bij-
een om te chillen, samen voetbal te 
kijken of te tafelvoetballen of te dar-
ten.
“Voorwaarde voor het gebruik van de 
ruimte is dat ze het moeten blijven 
verdienen”, zegt Ten Pas. “Ze mogen 
niet weer voor overlast op straat zor-
gen en ze moeten activiteiten orga-
niseren voor de basisschoolkinderen 
in Vorden. In het halve jaar dat we 
nu draaien hebben ze al een aantal 
succesvolle evenementen op touw ge-
zet. Met Valentijnsdag is er een disco 
geweest, een sport – en spelmiddag 
in de sporthal en een knutselmiddag 
voor moederdag. Stuk voor stuk zeer 
goed bezochte activiteiten. En er staat 
nog veel meer op stapel en er leven 
nog een heleboel ideeën!”, vervolgt 
een enthousiaste Ten Pas. De twee 
vrijwilligers van het eerste uur heb-
ben inmiddels versterking gekregen 
van Ilse Jolink (28). Zij is bij het inter-
view helaas niet aanwezig. Sinds deze 
week hebben zij en alle jongeren van 
VJDJ een eigen T-shirt met daarop 
een zelf ontworpen kleurrijk logo. Zo 
zijn ze allemaal duidelijk herkenbaar 
bij de diverse activiteiten.

“Het mooie is dat we de jongens van 
VJDJ zien groeien, volwassen zien 
worden, mede door het organiseren 
van al deze activiteiten. Ze zijn op-
eens verantwoordelijk voor het wel-
slagen van een middag”, zegt een 
trotse Dennis Zweers. “Ze moeten 
inkopen doen binnen een gesteld 
budget, taken verdelen en bedenken 
wat er allemaal nodig is. En als het 
dan een succes wordt, groeit hun zelf-
vertrouwen”, gaat Zweers verder. “En 
ook niet onbelangrijk is het plezier 
dat ze eraan beleven en ervaren dat 
iets doen voor een ander je een goed 
gevoel geeft”, vult Ten Pas aan.
Zweers en Ten Pas merken ook dat 
het onderlinge vertrouwen steeds 
groter wordt en de jongeren andere 
initiatieven gaan ontplooien. Ze vra-
gen hulp bij kleine probleempjes, bij 
het maken van huiswerk of bij het 
solliciteren naar een baan. “En wij 
hebben natuurlijk een voorbeeld-
functie, waar we ons heel erg van 
bewust zijn. Dus geen drank onder 
de 18, niet roken, weinig gebruik van 
het mobieltje tijdens een activiteit”, 

zegt Ten Pas. Deze aanpak van de tie-
ners werpt zichtbaar zijn vruchten 
af, merken de energieke vrijwilligers. 
De jongeren zijn rustiger geworden. 
En mocht er toch iets ‘fout’ gaan, dan 
worden Ten Pas en Zweers niet boos, 
maar proberen ze het op een speelse, 
luchtige manier op te lossen. Lukt dit 
niet, wat overigens meestal wel het 
geval is, dan wordt de hulp van jonge-
renwerker Koopman ingeroepen.

Toekomstige activiteiten
Via het uitdelen van een flyer met 
inleverstrook op de verschillende 
basisscholen worden de basisschool-
kinderen op de hoogte gebracht van 
een activiteit. De eerstvolgende is het 
knutselen voor Vaderdag op 11 juni 
voor kinderen van groep drie en vier. 
Verder staat een filmmiddag voor 
groep vijf en zes op 25 juni op het pro-
gramma en voor groep zeven en acht 
een Hawaï-party op 27 juni. Voor na 
de zomerstop leven er alweer genoeg 
ideeën, zoals een Halloweenfeest of 
spooktocht, sport- en spelmiddag en 
een knutselmiddag met Sinterklaas 

of kerst. “Ook willen we graag wat 
voor de middelbare scholieren kun-
nen betekenen. Probleem bij hen is, 
hoe we ze gaan bereiken. Daar moe-
ten we nog een oplossing voor beden-
ken”, zegt Zweers. “Alles wat georga-
niseerd wordt, is in overleg met de 
groep tieners. Wij of zij dragen wat 
aan en dan groeit het idee vanzelf uit 
tot een heus project“, aldus Ten Pas.
Jongerenwerker Koopman is trots op 
wat door de gedreven vrijwilligers en 
de jongeren zelf in Vorden in korte 
tijd is neergezet. “Ik weet niet hoe ze 
het voor elkaar hebben gekregen”, 
zegt Koopman, “maar het stond gauw 
en het staat als een huis. We hebben 
hier met veel tevreden partijen te ma-
ken. Echt super!” Voor het verder uit-
bouwen van activiteiten of voor het 
nieuw leven inblazen van oude pro-
jecten, zoals het bakfietsenproject, 
zijn nieuwe vrijwilligers vanaf 18 jaar 
van harte welkom bij VJDJ. 

Heeft u interesse of vragen dan kunt 
u contact opnemen met Paul Koop-
man, 06 - 52 89 88 33.

Zelf ontworpen logo siert T-shirt

‘Voor Jeugd door Jeugd’ bruist van energie
Vorden - Het jongerenwerk in 
Vorden bruist weer als nooit te 
voren. Dit mede dankzij drie en-
thousiaste vrijwilligers die zich 
belangeloos inzetten voor de 
jeugd in Vorden. Elke dinsdag 
zijn zij in het dorpscentrum aan-
wezig om daar paraat te staan 
voor een groep van zo’n vijftien 
jongens in de leeftijd van veer-
tien tot twintig jaar. Ze noemen 
zich ‘Voor Jeugd door Jeugd’, 
kortweg VJDJ.

Deze foto ging op weg om Vorden te 
promoten in den lande, met daarbij 
het verzoek aan de vinder om zich te 
laten fotograferen op de vindplaats.
Natuurlijk was iedereen heel be-
nieuwd waar de tros zou landen en 
of we er in Vorden iets van zouden 
vernemen. Zondag 1 juni kwam het 
bericht met bijgaande foto terug bij 
het secretariaat van de stichting 4xV, 
Van Vorden Voor Vorden, die de or-
ganisatie van het evenement op zich 
had genomen.

De vindplaats is in Heelweg, een klein 
plaatsje vlakbij Varsseveld, waar de 

vinder zich ’s middags om 16.00 uur 
inderdaad liet fotograferen. Hij is 

voor zijn moeite  beloond met een 
VVV bon door de Vordense stichting.

Actie in het kader van 4xV

Vordense ballonnen in Heelweg geland
Vorden - Zaterdag 31 mei om 
12.30 uur knipte burgermeester 
Aalderink onder tromgeroffel 
van de Vordense Harmonie een 
lint door, dat vijf gekleurde bal-
lonnen het luchtruim liet kiezen. 
Onderaan dit trosje ballonnen 
hing de, uit vier puzzelstukken 
samengestelde, luchtfoto van het 
vernieuwde centrum.

In het hart van deze krant vindt u 
een uitneembaar speelschema van 
het wereldkampioenschap voetbal 
in Brazilië. 

Weevers Grafimedia biedt de lezers 
van Contact veel voetbalplezier en 
hoopt dat wé op 13 juli de beker 
omhoog houden.

Uitneembaar WK-schema 
in deze krant
Vrijdag 13 juni trappen onze jongens af tegen Spanje. Het moment 
dat de Oranjegekte ook in deze regio losbarst.
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zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
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anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Ik sta op voor 
mijn moeder Els

Kijk wat jij kunt doen op 
staoptegenkanker.nl/inactie

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Te koop: nieuwe aardappelen,

Frieslanders. Fam. Scheffer, 

Nieuwenhuisweg 1, Vorden 

(Delden). (Woensdag de ge-

hele dag en donderdagmorgen

gesloten).

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens op zaterdag 

en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: dagelijks van 

15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

Tandarts
14-15 juni: R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 

van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-

gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,

wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 

bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 

Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 

afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 

stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 

de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 

het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 

via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 

leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 

omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 

bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 

en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 

(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-

als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 

kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 

(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 

tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 

Eerbeek - Brummen.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

en jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-

opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 

voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 

De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 

Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 

Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 

Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 

Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.

Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 

www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 

Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 

doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Geformeerde kerk 
Zondag 15 juni: Gezamenlijke gezinsdienst in de Geformeerde kerk, 

10.00 uur: Ds. Marije van der Wilt-Karreman uit Abcoude.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 juni: 10.00 uur: Ds. Ter Linden

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 juni: 10.00 uur: Woord en Communieviering, vg. werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 15 juni: 9.30 uur: Eucharistieviering, vg. E. Wassink, em.-

Weekenddiensten

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 11 juni t/m 17 juni
Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 juni
Uiensoep / Wokki wokki van kip, roerbakgroente met rijst en 
rauwkostsalade.        

Donderdag 12 juni 
½ Gegrild haantje met jus, friet, appelmoes en rauwkostsalade/ 
Bavaroise met  slagroom.

Vrijdag 13 juni 
Aspergesoep / Zalmfilet met peterselie, aardappelen en rauw-
kostsalade.

Zaterdag 14 juni 
Spare ribs met zigeunersaus, frieten  en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Zondag 15 juni         
Vaderdag vanaf 11.30 uur geopend met leuke acties volg de 
website! 

Maandag 16 juni          
Gesloten.

Dinsdag 17 juni          
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl www.bistroderotonde.nl

Gratis Lips bij tube Heat lotion.

Pure Aloë vera producten.

Warnsveld Jannie Nijkamp

0575 521316.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

PC Spreekuur in Zelhem.

Iedere woensdagavond

18:30-23:00 vrije inloop PC

Spreekuur voor al uw ICT

vragen aan de

Lemkesbeumken 4, in Zelhem

06-14744736 / 0314-644041

www.pchulpachterhoek.nl

PC Spreekuur in Zelhem.

Iedere woensdagavond

18:30-23:00 vrije inloop PC

Spreekuur voor al uw ICT

vragen aan de

Lemkesbeumken 4, in Zelhem

06-14744736 / 0314-644041

www.pchulpachterhoek.nl

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

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

ook een leuke bijverdienste ?

voor de dinsdag / woensdag zoeken wij nog 
bezorgers in het verspreidings gebied van 
deze krant.



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  

Blij en verheugd zijn wij met de geboorte van onze 
zoon

Wout-Jan

Ronald en Anneke Stoelhorst
Garvelinkkampweg 21
7261 CG Ruurlo

Het Ulenhofcollege - locatie ‘t Beeckland in Vorden 
heeft vrijdag 6 juni afscheid genomen van

Mischa Kuit

Mischa werd gewaardeerd door ieder die hem kende. 
Wij zijn erg verdrietig omdat wij onze (mede)leerling 
moeten missen.

Wij wensen zijn ouders, grootouders, andere familie-
leden, vrienden en vriendinnen veel sterkte om dit 
tragische verlies te dragen.

Leerlingen en medewerkers van ‘t Beeckland

Christelijke scholengemeenschap 
vmbo en mavo

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Onze team maat
Onze Vriend
Voor altijd in ons hart
Ride in Heaven Topper

Mischa Kuit
#152

04-08-1998 31-5-2014

Bedankt voor wie je was, uit ons leven maar niet uit ons
hart

 JP Xtreme Xperience

Liefde, 
is bijna het enige dat meer wordt, 
wanneer je het deelt.

Ton Knoef 
 &  

Harriët Hiddink

trouwen op zaterdag 21 juni 2014 om 13.00 uur 
in de Remigiuskerk, Kerkstraat 42, Hengelo Gld.
Aansluitend is er een receptie van 15.00 uur tot 
18.00 uur in zaal 1 van de IJsselhoeve, Eekstraat 15 
te Doesburg.
Jullie zijn van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Hoogstraat 48, 7227 NJ Toldijk

Sprakeloos........
 

MISCHA
 

Fijn dat wij jou hebben gekend.
 

Henk, Carla en Damon Teerink
 

Raymond en Jolanda, veel liefde en kracht 
in deze moeilijke tijd.

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Op VRIJDAGAVOND 20 JUNI is de

BARBECUEAVOND in de kapel.

Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor 

dinsdag 17 juni, tel. 0575-55 65 32.

Op ZATERDAG 21 JUNI:

13.25 uur BALLONOPTOCHT vanaf  Nijlandweg

13.30 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna VOLKS- EN KINDERSPELEN

Telefoon: 0575 - 55 27 49
(24 uur per dag, ook in het weekend)

Monuta Vorden
Het Jebbink 4a, Vorden
www.monuta.nl

Ook als u niet bij ons verzekerd bent.

Warm, informeel 
en laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte om uw 
eigen wensen te bespreken. 
Wij denken graag met u mee.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 juni 2014

Hollandse bloemkool per stuk 0.99

Grote zoete Galia meloen per stuk 1.99

Ze zijn er weer, Zoete wilde  
perziken (paraquayo’s) 500 gram 1.49

Vanaf nu bij ons verkrijgbaar
Groot assortiment noten
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 
150 gram filet americain

samen 349

SPECIAL

Pep wrap

225
per stuk

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij BBQ ribeye 
GRATIS 
tomatensalsa

298
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

BBQ -
steaks

595
3 stuks

MAALTIJD IDEE

gegrilde
Kippenpoten

BIJ 4 STUKS 
GRATIS SAUS

Mijn lieve man

Onze lieve papa

We moeten je al een jaar missen

Uinko Golstein

Tonnie

Niels

Sam

10 juni 2013



Kwaliteit, kennis en kun-
de staan bij Schotman 
Restauraties hoog in het 
vaandel. Hierdoor hebben 
zij inmiddels een ruime 
klantenkring opgebouwd, 
denk aan opdrachtgevers 
als stichtingen, aanne-
mers, architecten, maar 
ook particulieren en de 
Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg. Monumen-
tenzorg vergt bijzondere 
aandacht en vakkennis, 
want eenmaal verdwenen 
historisch materiaal komt 
niet meer terug. Aan het 
restaureren van Cultureel 
Erfgoed worden dan ook 
hoge eisen gesteld. Daar-
om zijn Bert Schotman 
en zijn personeel begon-
nen met een opleiding 
voor de Gelderse kwali-
teitsregeling Kennis en 

Kunde. Deze erkennings-
regelingen van Provincie 
Gelderland zorgen voor 
duidelijke werkafspraken 
en een verhoging van de 
uitvoeringskwaliteit van 
bedrijven die restauratie-
werkzaamheden verrich-
ten aan cultureel erfgoed 
in Gelderland. 
Schotman Restauraties 
heeft in de loop der ja-
ren in de specialistische 
sector een goede naam 
opgebouwd en kan al 
vele bijzondere projecten 
aan de lijst met referen-
ties toevoegen. Zo hebben 
Bert Schotman en zijn 
medewerkers de RK kerk 
in Steenderen gerestau-
reerd en een monumen-
tale schuur (Erve Lubber-
dink vlakbij Geesteren) 
dat altijd voor agrarische 

doeleinden is gebruikt, 
compleet verbouwd tot 
luxe appartementen! Bert 
Schotman:”Ook een mooi 
project was de restauratie 
van het Metaheir huisje 
in Zutphen, deze heeft 
zelfs de Paltsprijs 2013 ge-
haald!”. 
Maar Schotman Restaura-
ties houdt zich ook bezig 
met verbouw en nieuw-
bouw, zo zijn zij op dit 
moment bezig met een 
behoorlijk nieuwbouw-
project. Ook nieuwe uit-
dagingen gaan zij niet 
uit de weg, zo wordt op 
dit moment gewerkt aan 
een ecologische woning 
in Almen, een woning die 
opgaat in de omgeving 
(denk maar aan een krui-
den- of grasdak) en een 
minimum aan energie 

nodig heeft om te verwar-
men. Naast deze woning, 
is ook bij andere projecten 
steeds meer vraag naar 
alternatieve/duurzame 
materialen.“Dit zijn leuke 
klussen en een mooie aan-
vulling op ons restauratie/
renovatiewerk”, aldus 
Bert Schotman. 

Schotman Restauraties 
is werkzaam in de wijde 
omgeving en is bovendien 
een erkend leerbedrijf. 
Ook zijn ze op 21 juni te 
vinden op de Erfgoedfair 
bij Huize Hoevelaken. 
Voor meer informatie: 
www.schotmanrestaura-
ties.nl of neem contact op 
via: 0575-847120 of  info@
schotmanrestauraties.nl.

Sterk in restauraties, renovatie en verbouw

Schotman Restauraties

Vorden – Schotman Restauraties doet meer dan restaureren, renoveren en 
verbouwen van monumentale panden. Anders dan de naam doet vermoe-
den, houdt Schotman Restauraties zich ook bezig met nieuwbouw en het 
verbouwen van moderne woningen. Sinds 1 maart 2013 is Schotman Restau-
raties gevestigd aan de Enkweg 5 te Vorden.

V.l.n.r.: Peter Nijenhuis, Daniël Smith, Bert Schotman en Hans Sloot.

Daar staat op maandag-
ochtend vanaf 10.00 uur 

de koffie klaar. De deel-
name is gratis, de koffie is 

wel voor eigen rekening.
Voor nadere informatie
kan men op maandag 
t/m donderdag bellen met
Welzijnsadviseur Wilma
Berns, telefoon 0575-
553405 of mailen naar :
w.berns@sswb.nl.

Wekelijkse koffieochtend bij 
Stichting Welzijn Vorden
Vorden - Is het bij u in de vakantieperiode ook zo 
stil? Als dat zo is, dan nodigt de Stichting Welzijn 
Vorden u harte uitgenodigd om wekelijks in de 
maand juli, koffie te komen drinken in Kultur-
hus het Dorpscentrum.

Net als voorgaande jaren 
staan er ook dit jaar weer 

veel nevenactiviteiten 
op het programma. Bij-

voorbeeld het ‘stuivertje 
duiken’ en het Vordense 
kampioenschap ‘Spijker-
broek hangen’. Op de slot-
avond (vrijdag 20 juni) is 
er een gezellig muziekje 
op het zwemcomplex en 
is het zwembad bij mooi 
weer langer open.

Zwemvierdaagse zwembad In 
de Dennen
Vorden - Maandag 16 juni gaat in het Vordense 
zwembad In de Dennen de 40e editie van de zwem-
vierdaagse van start. De start is alle avonden om 
18.30 uur. De kinderen zwemmen die week vier 
keer tien banen en de volwassenen vier keer 20 
banen.

* Deze korting is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of waardebonnen en is reeds inclusief ledenkorting

Een goed matras is bepalend voor een goede nachtrust. Maar welk 
matras past nu bij u? Sensire l Medipoint organiseert daarom de 
Demodag Gezond Slapen.

Tijdens deze GRATIS demodag kunt u:
 

Een unieke lezing bijwonen 
over de diverse mogelijkheden in matrassen.

Kwaliteitstesten zien 

op ons gehele assortiment matrassen.

Er vinden meerdere sessies plaats van ca. 1 uur per dag

KOM NAAR DE DEMODAG 
GEZOND SLAPEN!

www.medipoint.nl

Meer dan een 
thuiszorgwinkel

Eén aanspreekpunt,
                 zo geregeld!

Ook geïnteresseerd?
Meld u dan nu aan via 0229 - 753 263

Wanneer: 
Zaterdag 21 juni 2014 

Waar: 
Sensire l Medipoint winkel
Raadhuisstraat 1
7251 AA Vorden

In verband met ons 10 jarig jubileum ontvangt u 
bij besteding vanaf € 2.500,= 

Een 3-gangen verrassingsmenu 
voor 2 personen

Inclusief 4 consumpties naar keuze bij:

Hotel Bakker te Vorden
Deze actie is geldig tot en met 31 december 2014.

Schuttestraat 22  Vorden
T 0575 559301    
www.debovensteplank.com



Echter, Bert heeft een angstig voor-
gevoel. “Stel dat Nederland inder-
daad poulewinnaar wordt, dan zul 
je zien dat de Brazilianen in hun 
poule tweede worden. Dan moeten 
we toch nog tegen elkaar”, zo zei 
Bert. Een “rondje” langs de velden 
bij bestuurders en voetballers van 
de voetbalclubs Vorden, Ratti en 
Sociï leert ons dat men hier weinig 
vertrouwen heeft in de verrichtin-
gen van het Oranje van Louis van 

Gaal. Voetbaltrainer Peter Jansen: 
“We beginnen de eerste wedstrijd 
tegen Spanje al met een 3-1 neder-
laag. Dan loop je gelijk al achter de 
feiten aan. Ons middenveld en ach-
terhoede komen kwaliteit tekort, 
dus vliegen we er in de voorronde 
al uit. Duitsland wordt wereldkam-
pioen door in de finale van Spanje 
te winnen.
Sociï- voorzitter Gert Hiddink is 
heel snel met zijn oordeel over het 

Nederlands Elftal. “We hebben in 
Brazilië niets te zoeken, we schie-
ten in alle opzichten tekort. De fi-
nale wordt Spanje- Brazilië. Wie er 
wint? Geen flauw idee”. Barny Vis-
ser, bestuurslid Sociï en leider van 
het damesteam van de club, heeft 
nog wel vertrouwen in de aanpak 
van Louis van Gaal. “Ik zie Neder-
land bij de laatste vier eindigen, dan 
is het voorbij. Spanje wint in de fi-
nale van Brazilië”. Stefan Eggink, 
aanvoerder van Vorden 1 denkt dat 
Nederland wel door de poule komt. 
Tegen Spanje verliezen we, maar 
van Chili en Australië winnen we. 
Dat betekent de volgende wedstrijd 
tegen de Brazilianen en dan vliegen 
we eruit. Van Gaal is wel verstandig 
door een sterke verdediging neer te 
zetten, maar dan nog komen we te-
gen het gastland tekort. Duitsland 
wordt wereldkampioen, die hebben 
namelijk in alle linies zeer goede 
spelers”, aldus Stefan.
William van der Veen, voorzitter 
van Vorden denkt ook dat wij de 
poulefase goed doorkomen, maar 
dat wij tegen Brazilië sneuvelen. 
“Wij moeten het hebben van Robin 
van Persie en Arjan Robben, die zijn 
van een buiten- categorie. Eén na-
deel, van Persie laat het in het Ne-
derlands Elftal te vaak afweten. Bert 
Tuinman, voorzitter van Ratti: “ Jee-
tje mina daar heb ik nog niet over 
nagedacht. Toch denk ik dat Oranje 
de halve finale haalt, want van Gaal 
zet het elftal wel goed neer. Ik denk 
dat wij er dan, door met 2-1 van 
Duitsland te verliezen, uitvliegen”. 
Ruud Mullink, aanvoerder van het 
eerste van Ratti denkt dat Neder-
land de poulefase overwint. “Daar-
na ontstaat er een dermate euforie 
dat wij denken dat wij iedereen wel 
aankunnen. Niet dus. Argentinië 
met Messi wordt wereldkampioen. 

In de finale wordt Duitsland met 2-0 
verslagen”.
Hanneke Nijenhuis is aanvoer-
der van de Ratti- dames en speelt 
rechtsback.”Ik hou er niet van, 
maar ik denk dat, gezien de situatie 
het goed is dat wij met 5 verdedigers 
spelen. Niet mijn manier van voet-
ballen, ik ben aanvallend ingesteld. 
Nederland zal het desondanks niet 
redden. In de finale wint Brazilië 
met 3-1 van Duistland”. Nout Nij-
enhuis, bestuurslid en speler in het 
vierde van Sociï, mist bij Oranje de 
nodige ervaring. Veronderstel dat 
wij de poule doorkomen, dan wor-
den wij vervolgens overlopen door 
de Brazilianen”. Dubaern Besseling, 
aanvoerder van het eerste van Sociï 
en supporter van Feyenoord heeft 
niet veel vertrouwen in de verdedi-
gers van Feyenoord in Oranje. “Veel 
te weinig kwaliteit, in de poulefase 
verliezen we van Spanje en Chili en 
dan is het over en uit. Spanje wint 
in de finale met 2-1 van Argentinië.

Marc van der Linden, bestuurlid van 
Vorden, heeft maar één advies voor 
Louis van Gaal. “Deze doet er ver-
standig aan om de oude Dirk Nan-
ninga mee te nemen. Hij kan goed 
koppen, in 1978 kopte hij tegen Ar-
gentinië in de finale de gelijkmaker 
binnen. Maar alle gekheid op een 
stokje. Al hebben we vijf verdedi-
gers, overigens wel verstandig hoor, 
maar we missen kwaliteit. En de 
“Hollandse school” kunnen wij al 
helemaal vergeten. Misschien over-
leven we de poulefase, maar dan is 
het over. Brazilië wint in de finale 
met 3-1 van Duitsland. 
De absolute uitsmijter bij al deze 
voorspellingen komt uit de mond 
van André Garritsen, trainer van de 
E2 pupillen van Vorden. “Van Gaal 
heeft met de speelwijze met vijf ver-
dedigers een goede keus gemaakt, 
maar dan nog redden we het niet. 
Geen kwaliteit, wat ik honderd pro-
cent zeker weet: België wordt we-
reldkampioen”!

Bert Maalderink oud-Vordenaar en huidig sportcommentator bij de NOS

‘Liever geen Brazilië in beginfase WK’

Vorden - Bert Maalderink, oud-Vordenaar en huidig sportcommen-
tator bij de NOS, vertelde onlangs dat hij hoopte dat het Nederlands 
voetbalelftal in de beginfase van de WK niet tegen Brazilië behoeft 
aan te treden (de Brazilianen zijn volgens Bert torenhoog favoriet 
voor de wereldtitel). Om Brazilië te ontlopen moet Nederland ervoor 
zorgen dat ze in haar poule (B) als eerste eindigt, want in poule A 
speelt Brazilië. In de volgende ronde zou Brazilië dan spelen tegen 
de nummer 2 uit de poule van Nederland.

Start en finish zijn in het centrum 
van Hummelo, hoek Dorpsstraat/Kep-
pelseweg. Deelname aan de toertocht 
is gratis.Het inschrijvingsformulier 
iste vinden op de website vive-la-
france.nl en van daaruit ook te ver-
zenden. Eventueel is na-inschrijving 
nog mogelijk op vrijdag 11 juli, vanaf 
18.45 uur.
De Tour d’Hummelo is uitgezet door 
René van Eijden van Toerclub Steen-
deren. Onder motorbegeleiding zul-
len de wielrenners de prachtige om-

geving van Hummelo verkennen. 
Ook voor de toeschouwers is er vol-
doende te beleven. Meerdere malen 
is er een doorkomst van de renners 
door de dorpskern. Over het verloop 
van de ronde en de verrichtingen van 
de renners wordt men op ludieke 
wijze bijgepraat.
Wie wil kan intussen op een spin-
ningfiets zelf een prestatie leveren 

en een sprintje trekken. Voeg daarbij 
nog een hapje en drankje op een van 
de terrassen, dan valt er deze avond 
volop te genieten van een heerlijke 
wielersfeer.

Voor vragen of nadere informatie 
kunt u mailen naar Elsbeth Over-
beek:
wielerronde@vive-la-france.nl

Wielerronde op 11 juli

Tour d’Hummelo tijdens Vive la 
France
Hummelo - Vive la France 2014, 
het driedaagse cultureel-toeris-
tische evenement in Hummelo, 
gaat op vrijdagavond 11 juli om 
19.15 uur sportief van start met 
een toertocht van circa 40 kilo-
meter. Er wordt in twee groepen 
gefietst: de semi-professionals 
gaan als eersten van start, direct 
gevolgd door de groep recreatie-
ve rijders. Semi-professionals zijn 
de goedgetrainde wielrenners die 
in een hoger tempo de wieler-
ronde fietsen. Recreatieve rijders 
zijn liefhebbers die in hun vrije 
tijd regelmatig grotere afstanden 
fietsen.

Het badpersoneel organiseert dan een 
aantal leuke spelelementen voor de 

jeugd zoals bijvoorbeeld: ringsteken 
op de glijbaan, sponstrefbal, flessen-

frisbee e.d. In het bassin ook een aan-
tal attributen waar de jeugd zich mee 
kan vermaken. Rondom het bad en 
op de ligweide worden ook nog wat 
kleinere spelletjes georganiseerd. De 
kinderen hoeven voor het deelnemen 
aan al deze spelletjes niet te betalen.

Buitenspeeldag zwembad In de Dennen
Vorden - Woensdag 11 juni gaat de kinder- TV zender Nickelodeon een 
dag “op zwart” . Die dag wordt namelijk de landelijke buitenspeeldag 
georganiseerd. In het Vordense zwembad In de Dennen kunnen de 
kinderen van de basisscholen tussen 14.00 en 17.00 uur terecht.

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

Sinds kort hebben ze zich aange-
sloten bij de organisatie ’Adopteer 
een koe’. Geïnteresseerde bezoekers 
kunnen zich aanmelden als adoptie-
vriend of vriendin van één van hun 
roodbonte dames en heren! Boerderij 
Groot Brandenborch is een kleinscha-
lige, biologische boerderij. De koeien 
lopen ’s zomers dag en nacht in de 
wei en staan ’s winters op een dik 
bed van stro op stal. Het is voor de 
eigenaren van Boerderij Groot Bran-

denborch vanzelfsprekend dat koeien
horens hebben, kalveren worden dus
niet onthoornd. Behalve koeien zijn 
er op onze boerderij ook paarden,
varkens en kippen en is er een moes-
tuin en een kleine hoogstam fruit-
boomgaard. 

De open dag op 22 juni is van 10.00
tot 16.00 uur aan de Brandenborch-
weg 1 in Vorden. Voor meer informa-
tie: www.grootbrandenborch.nl.

Open dag van Boerderij 
Groot Brandenborch

Vorden - Op zondag 22 juni doen Boerderij Groot Brandenborch voor
het eerst mee met de landelijke open dag van de biologische bedrijven
‘Lekker naar de boer’.  Op het achtererf komen kraampjes met lekker-
nijen van eigen erf, worden bijzondere vaardigheden gedemonstreerd
en kunnen jong en oud op de foto met een boerderijdier. ‘Op deel’ kan
worden gekeken naar de broedende zwaluwen en is er voor de kinde-
ren een strobalen huisje.



Vanwaar dat optimisme? Ria Tijs-
sen, voorzitter van de Seniorensoos: 
“ Er zijn in Vierakker en Wichmond 
volgens mij wel honderd 60 plussers 
die onze bijeenkomsten, om welke 
redenen dan ook, niet bezoeken. Het 
zou prachtig zijn wanneer die ook 
komen, dan behoeven we ons over 
de toekomst geen zorgen te maken”, 
zo zegt ze. Hank Rietman is van me-
ning dat, wil je deze mensen enthou-
siast maken, het bestuur het anders 
moet aanpakken. Hank: “In de eerste 
plaats moeten we van het “stoffige 

imago” af. Veel mensen denken dat 
wij alleen maar sjoelen en bingo or-
ganiseren. We moeten ons meer op 
doe- activiteiten richten. De generatie 
ouderen van boven de zestig is tegen-
woordig vaak nog fit genoeg om wat 
te ondernemen. Dan denk ik bijvoor-
beeld aan het organiseren van wan-
del- en fietstochten met een gids als 
begeleiding. Die kan onderweg over 
de vele bijzonderheden in deze mooie 
omgeving vertellen”, zo zegt hij.
Dat neemt niet weg dat de Senioren-
soos het gehele jaar door toch wel 

flink aan de weg timmert. Josefine 
Meijer: “Wij organiseren tien bijeen-
komsten per jaar, waarbij dikwijls 
sprekers worden uitgenodigd om 
over een bepaald onderwerp te ver-
tellen. Ook organiseren wij jaarlijks 
een uitstapje. Wij hebben wel een 
bestuur (Ria Tijssen, Joke Rossel, 
Hank Rietman en ik zelf), maar wij 
hebben geen leden. Iedere 60 plusser 
uit Vierakker en Wichmond is wel-
kom op onze bijeenkomsten. Ze be-
talen dan 5 euro , inclusief een kopje 
koffie. Gemiddeld komen er circa 20 
personen”. zo zegt ze. Dat was in de 
beginjaren wel anders, toen waren er 
per bijeenkomst 40 tot 50 personen 
aanwezig. Toen heette het nog Be-
jaardensoos”, zo wist Hank Rietman 
te vertellen.

De Oranjeverenging organiseerde 
toen altijd een jaarlijkse busreis. Voor 
een aantal personen aanleiding om in 
1971 de huidige “seniorensoos” op te 
richten. Het eerste bestuur bestond 
uit: Bernard Schoenaker voorzitter, 
Frederik Derksen secretaris/ penning-
meester en Marie Kraus, Gerritje Bos-
man, Tilly Giesen en Anne Wolbrink. 
Ria Tijssen: “Het 25-jarig bestaan heb-
ben wij met een receptie gevierd, het 
40-jarig bestaan vond in 2011 plaats. 
Tijdens een gezellige middag in Den 
Elter kreeg iedereen een glas aange-
boden met zijn of haar naam erin. 
Ze waren zeer content met dit aan-
denken”, aldus Ria. Het bestuur van 
de Stichting Seniorensoos Vierakker- 
Wichmond doet bij deze een beroep 
op de 60 plussers in beide kernen om 
met ideeën te komen en zo voegen 
Ria, Josefine en Hank er aan toe: “ 
We leggen ons absoluut niet meer bij 
een verdere terugloop van onze seni-
orensoos”.

Stichting Seniorensoos Vierakker-
Wichmond wil graag overleven

Vierakker - Voor veel stichtingen/verenigingen met oudere leden is 
het tegenwoordig vaak moeilijk om overeind te blijven. Door ziekte, 
overlijden e.d. wordt het ledental steeds minder, terwijl de aanwas te 
wensen overlaat. Bij de Stichting Seniorensoos Vierakker- Wichmond 
loopt de belangstelling voor de bijeenkomsten ook steeds meer terug. 
Toch zijn de bestuursleden Ria Tijssen, Josefine Meijer en Hank Riet-
man van mening dat de seniorensoos nog kan groeien.

Het Pinetum is het jaar rond dage-
lijks vrij toegankelijk. Tijdens de Na-
tionale Tuinweek is op zaterdag 14 

en zondag 15 juni ‘s middags vanaf
14.00 uur gelegenheid om onder des-
kundige leiding een rondwandeling
te maken. Op die beide middagen is
vanaf 14.00 tot 17.00 uur  een kwe-
ker aanwezig met het enten van co-
niferen. Een specialistisch vak, want
een conifeer vergroeit alleen op een
onderstam uit het eigen geslacht met
de daarbij aangepaste methode van 
enten. Voor groepen is ook op andere
dagen een rondwandeling onder des-
kundige leiding mogelijk. 

Voor meer informatie: www.pine
tumdebelten.nl. Het adres: Wilden-
borchseweg 15, 7251 KB Vorden.

Nationale Tuinweek: Pinetum 
“de Belten” te Vorden
Vorden - Op van oorsprong glooi-
end heidegebied is een immense 
verzameling van rond de duizend 
verschillende soorten en variëtei-
ten coniferen, in een prachtige 
collectie bijeengebracht: Pine-
tum “de Belten” in Vorden. Het 
bijna twee hectare grote terrein 
is een oase van rust en via de na-
tuurlijke wandelpaden wordt u 
ieder moment weer verrast met 
prachtige doorkijkjes en bijzon-
dere vormen.

Zij liepen namelijk het centrum door 
verkleed als ‘oude’ en ‘nieuwe’ wijk-
zuster. Wilma had een ouderwetse 
zustersoutfit aan, inclusief solex en 
zustersschort en Anje droeg haar da-
gelijkse werkkleding en een iPad. Ze 
wilden hiermee laten zien hoe een 
‘oud’ concept er in een nieuw jasje 
uitziet. Ze kregen erg leuke reacties 
van de mensen op straat: “Het was su-
perleuk”, vat Anje Baas samen. Meer 
informatie over wijkzorg van Sensire 
is te vinden op www.sensire.nl of te-
lefonisch aan te vragen via 0900 – 88 
56 (24 uur per dag, 10 ct/min).

Oud concept in een nieuw jasje 
bij Sensire
Vorden - Afgelopen zaterdag was 
de feestelijke opening van de her-
inrichting van het dorpscentrum 
van Vorden. Wilma Draayer en 
Anje Baas, wijkverpleegkundigen 
van Sensire in Vorden, hebben 
hier heel wat hoofden om doen 
draaien.

Behalve een bezoek aan de roofvo-
gelshow Wolfershuus in Zelhem, 

staat er ook een Achterhoeks buffet 
op het programma. Men wordt om 
14.30 in het Wolfershuus verwacht.
Beschikt men niet over eigen vervoer
dan dient men om 13.50 uur aanwe-
zig te zijn bij het Ludgerusgebouw.
Meer informatie en opgave (voor 20
juni) bij de voorzitter Ria Tijssen, tel.
0575-441743.

Seniorensoos
Vierakker - De Stichting Senio-
rensoos Vierakker- Wichmond 
nodigt alle 60plussers uit beide 
kernen en omgeving uit om deel 
te nemen aan het jaarlijkse uitje 
op donderdagmiddag 26 juni.

VOCVORDENS ONDERNEMERSCAFÉ

Het Vordens Ondernemerscafé gaat vóór 
de zomervakantie nog één keer ‘on tour’. 
Letterlijk, want ter afsluiting van het eerste 
halfjaar staat een culinaire fietstocht op het 
programma. Op donderdag 19 juni bent u 
van harte uitgenodigd om mee te fietsen 
én eten in de mooie omgeving van Vorden. 
Voor sommige leden trouwens een bekend 
recept, want het is de 2e keer dat het VOC 
Happen & Trappen organiseert. 
De tocht van ongeveer 20 km voert door 
lommerrijke lanen, langs weidse velden en 

biedt schitterende vergezichten. Helemaal 
in stijl van de Achterhoek. Tijdens de fiets-
tocht houden we verschillende ‘culinaire 
stops’ bij horecagelegenheden op de route. 
Dubbel genieten dus! Trouwens, het fietsen 
kan ook ‘dubbel’ want Profile Bleumink 
Vorden stelt voor de gelegenheid een flink 
aantal tandems ter beschikking. Ehm, wie 
stuurt?

We starten om 17:30 uur bij Grand Café het 
Meestershuis aan de Dorpsstraat 1 in Vor-

den. Rond 21:30 verwachten we weer terug 
te zijn en sluiten we de avond gezamenlijk 
af.

De kosten voor deze avond bedragen 20 
euro per persoon. Graag contant betalen 
bij aanvang. Hiervoor krijgt u een lekker 
4-gangen diner inclusief 4 drankjes, ver-
spreid over de verschillende stops. Zoals 
altijd zijn niet-ondernemers en introducés 
weer van harte welkom. En natuurlijk kunt 
u ook op uw eigen fiets meedoen. 

Het Vordens Ondernemerscafé is hét plat-
form voor ondernemende mensen. Laag-
drempelig, toegankelijk en inspirerend!
Aanmelden kan tot 17 juni door te mailen 
naar 
vordensondernemerscafe@gmail.com. 
  

Aanmelden kan tot 13 juni via 
vordensondernemerscafe@gmail.com
Ook voor niet-leden en introducés. 
Graag tot de 19e!

Fietst u met ons mee?
Vordens Ondernemerscafé sluit voorjaar af met culinaire fietstocht

Zonnepanelen (PV panelen) worden door veel 
bedrijven aangeboden. Het voordeel voor u 
als klant is dat de prijzen door concurrentie 
niet hoger zijn dan strikt noodzakelijk. Het 
installeren van panelen op een dak is ook 
geen geweldig ingewikkelde klus. Toch is het 
zaak om u goed te laten adviseren over alle 
aspecten van de aanschaf en installatie. 
Hoeveel panelen heeft u nodig om in uw 
stroombehoefte te voorzien? Past dit op 
uw dak? Heeft uw dak de goede ligging 
ten opzichte van de zon om de gewenste 
opbrengst te halen? Is uw (platte of schuine 
dak) sterk genoeg om het gewicht van panelen 
en constructie te dragen? De meeste bedrijven 
laten het aan u over om dit te beoordelen.
Welke kleur en welke verdeling geven het 
mooiste resultaat? Moet er een groep in de 
meterkast worden aangebracht? Is er een 
steiger nodig om veilig te kunnen werken? 
Heeft het bedrijf mensen in dienst die opgeleid 
zijn voor dit werk?

Allemaal vragen waar u mee te maken krijgt 
als u panelen wilt gaan plaatsen?
Ingewikkeld? Nee, u kiest gewoon een bedrijf 
dat echt álle kennis en vakmensen in huis 
heeft om u volledig te adviseren. 
Van dakconstructie tot aansluiten op het net. 
Dan weet u zeker dat u niet voor verrassin-
gen komt te staan en dat u uw geïnvesteerde 
spaargeld binnen 10 jaar terug heeft verdiend. 
Bruggink is zo’n bedrijf dat van begin tot eind 
alles regelt. Het is nu bovendien extra aantrek-
kelijk om werkzaamheden aan uw woning te 
laten uitvoeren. Doordat de btw op arbeidsloon 
verlaagd is van 21 naar 6 procent, betaalt u 15 
% minder btw over het werkloon! Meer weten? 
Kijk dan op de site www.bruggink-bv.nl/nieuws.

Wilt u elke maand nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand nog kans 
maken op een cadeaubon? Abonneer u dan 
gratis op onze nieuwsbrief op www.bruggink.
bv.nl. 

(Advertorial)

Zonnepanelen: Beter dan sparen of beleggen
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OOK HET VERTROUWDE ADRES VOOR 
EEN OCCASION PIANO 

KOM VRIJBLIJVEND KIJKEN IN  
ONZE SHOWROOM

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM:
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)

AMBACHTSWEG 2A
7251 KW VORDEN

 HET WERKVELD
WWW.HET-KLAVIER.NL

 FACEBOOK.COM/HET-KLAVIER

IJssel
computerservice

*

*

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

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

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

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

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

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

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JUNI
MEUBELACTIE
We maken ruimte voor onze 
nieuwe collectie meubelen in 
Hengelo Gld.. Daarom de hele 
maand juni diverse meubelen 
voor bodemprijzen!

Volg ons nu ook op

Vanaf woensdag 11-06-2014

Boek nu voor uw leukste zomer!

www.reisburoavanti.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

rganisatie van 
ederlandse 
andprothetici

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

Op uniek hoeklocatie ⅔-KAMER APPARTEMENT met 
balkon op het zuidwesten gesitueerd op 2e etage met 
fraai uitzicht. Beschikt over eigen garage.

Voor meer informatie en foto’s kijk op WWW.RBMWONEN.NL

NIEUW IN VERKOOP:

Vorden





Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, Communicatie, voorlichting 

en promotie, Publiekszaken

Wethouder Arno Spekschoor

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

Wethouder Paul Seesing

Werk, Inkomen en Zorg, Participatiewet, 

Verkeer en Vervoer, Breedband, Wegen 

en Groen, Volksgezondheid

Wethouder Antoon Peppelman 

Wet maatschappelijke ondersteuning 

(incl. welzijn, ouderenbeleid) en AWBZ, 

Jeugdzorg en Jeugdbeleid, Personeel en 

organisatie, Bedrijfsvoering,  

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

Wethouder Jan Engels 

Sport en cultuur, Onderwijsbeleid en 

 onderwijshuisvesting, Economische 

zaken (inclusief centrumplannen), 

Recreatie en Toerisme, Coördinatie plat-

telandsontwikkeling, Bestuurlijke ver-

nieuwing en burgerparticipatie,  

Kleine kernenbeleid

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 24, 10 juni 2014 Raad stelt extra geld beschikbaar

U kunt weer subsidie aanvragen voor zonne-energie en duurzame warmte
Wilt u het energieverbruik in uw 
 woning verminderen en daarmee de 
kosten verlagen? En tegelijkertijd 
een bijdrage leveren aan een 
 duurzame leefomgeving? Dan kunt u 
energiebesparende maatregelen 
aanbrengen in uw woning. De 
 gemeente stelde hiervoor eerder dit 
jaar al € 100.000,- beschikbaar en 
binnen twee maanden was de 
 subsidiepot leeg. Een groot succes! 
Dit was voor de gemeenteraad 
 aanleiding om nogmaals € 100.000,- 
uit te trekken voor deze duurzaam-
heidssubsidie. De regeling is 
 inmiddels weer opengesteld.

Wie het eerst komt!
De eerste 200 huiseigenaren die van-

af nu reageren met duurzaamheids-
plannen die aan de voorwaarden 

 voldoen, komen in aanmerking voor 
de subsidie. Zij kunnen maximaal 

€ 500,- subsidie krijgen voor het 
 aanbrengen van zonnecollectoren 
(zonneboiler), zonnepanelen, hout-
gestookte CV-installatie, warmte-
pomp of een HR-107 combi CV ketel. 
De subsidie is maximaal een derde 
van de gemaakte kosten en de maat-
regelen moeten uitgevoerd zijn na  
1 maart 2014. Dat betekent dat 
 kosten gemaakt voor 1 maart 2014 
niet in aanmerking voor subsidie. 
Verder geldt dat de subsidie per 
 particuliere woning maximaal € 500,- 
is. Wie het eerst komt, het eerst maalt 
en op = op! 
Meer informatie over de voorwaar-
den en het aanvraagformulier vindt u 
op www.bronckhorst.nl, zoek op 
 subsidie energie.

Op 17 juni wordt het ontwerp voor 
de Huiskamer van Hummelo gepre-
senteerd tijdens een inloopbijeen-
komst van 17.00 tot 20.00 uur bij De 
Gouden Karper. Aan het ontwerp is 
de afgelopen maanden veel overleg 
en denkwerk voorafgegaan, door de 
Dorpsraad, klankbordgroep, onder-
nemersvereniging en de gemeente. 
Op de 17e zijn deze partijen vanaf 
17.00 uur ook aanwezig voor de 
presentatie.

Waar staan we nu en wat ging er 
aan vooraf?
In de zomer van 2013 presenteerde 
de Dorpsraad het plan voor de her-
inrichting van Hummelo (dorpskern) 
aan de bewoners. De Huiskamer is 
hier een onderdeel van. De reacties 
werden verwerkt en in oktober 2013 
werd het plan aangeboden aan de 
provincie en de gemeente tijdens de 
opening van de Rondweg. 

Inmiddels is het volgende duide-
lijk

-
ge voorjaar van 2014 groen licht 
voor realisatie van een deel van 
de Huiskamer. Daar is geld voor 
vrijgemaakt en er loopt een aan-

vraag bij de provincie voor een 
 extra bijdrage om het plan te 
 realiseren

gerealiseerd dan betekent dat dat 
andere delen voorlopig niet 
 worden gerealiseerd. Wat niet op 
korte termijn wordt gerealiseerd, 
is het plan voor herinrichting van 
de Keppelseweg, de Dorpsstraat-
Zuid en de Dorpsstraat-Noord, 
omdat er op dit moment onvol-
doende geld is om deze onder-
delen te realiseren 

U bent van harte welkom op 17 
juni van 17.00 tot 20.00 uur bij  
De Gouden Karper!

Presentatie Huiskamer van 
Hummelo op 17 juni

Helaas komt het wel eens voor dat de 
riolering in of bij uw woning verstopt 
raakt. Een verstopping kan verschil-
lende oorzaken hebben en op 
 verschillende plaatsen optreden. 
 Bijvoorbeeld in uw woning of in de 
 afvoerbuis naar het gemeenteriool. 
De gemeente voert regelmatig onder-
houd uit aan het gemeentelijke riool-
stelsel, maar er bestaat een kans dat 
storingen optreden. Als de verstop-
ping in het gemeentedeel zit, dan 
wordt deze door en op kosten van de 
gemeente verholpen. Zit de verstop-
ping in uw huisriolering dan moet u 
zelf actie ondernemen. Om te  weten 
in welk deel de verstopping zit, is het 
noodzakelijk het dat u het erfschei-
dingsputje opent.

Erfscheidingsputje
Het erfscheidingsputje behoort tot het 
gemeenteriool en vormt de scheiding 
tussen het  gemeenteriool en uw huis-
riolering. Bij vrijwel elke woning is 
een erfscheidingsputje aanwezig. Het 
erfscheidingsputje zit in de afvoer van 
de woning naar het gemeenteriool op 
ongeveer 50 centimeter van de voor-
ste erfscheiding op het huisperceel.

of nagenoeg droog, dan is het zeker 
dat de verstopping ergens in uw 
huisriolering zit. U moet dan zelf 
een ontstoppingsbedrijf inschake-
len en de kosten betalen

vol water, dan is sprake van een 
verstopping in het gemeenteriool. 
Belt u dan de gemeente, via tel. 
(0575) 75 02 50 (tijdens kantoor-
tijden) of (06) 13 10 07 77 (voor 
spoedeisende gevallen buiten de 
openingstijden van de gemeente). 

De gemeente schakelt in dat geval 
een ontstoppingsbedrijf in. Let op: 
regelt u zelf een ontstoppings-
bedrijf en de oorzaak ligt niet op uw 
terrein, maar op dat van de ge-
meente dan zijn de kosten toch voor 
uw eigen rekening! De  gemeente 
heeft de ontstoppings bedrijven ge-
informeerd dat alleen rekeningen 
worden betaald indien de opdracht 
door de gemeente is verstrekt 

Woningen/bedrijven in het 
 buitengebied
Woningen in het buitengebied zijn 
over het algemeen aangesloten op 
een drukrioleringssysteem. Als u 
hiermee problemen heeft, neemt u 
dan contact op met het onderhouds-
bedrijf dat dit onderhoud voor ons uit-
voert via tel. (0575) 75 05 00. Bent u 
aangesloten op een  gemeentelijke 
IBA, neem dan bij  problemen contact 
op met het Waterschap via tel. (06)
50 26 69 41. Let op: bevindt een ver-
stopping zich in uw  eigen riolering, 
dan dient u dit verder zelf te regelen 
en zijn de kosten voor uw rekening.

Riool verstopt? Wat te doen?

Wist u dat er inmiddels 25 inwoners 
zijn die prullenbakken in Bronckhor-
ster dorpen geadopteerd hebben en 
het daarmee mogelijk maakten dat 
naast de gemeentelijke prullen-

bakken, extra bakken zijn blijven 
staan om afval in te doen? Een mooi 
voorbeeld van inwoners en gemeente 
die samen aan de slag zijn voor 
Bronckhorst. Helaas kan de vrijwilli-
ger die het legen van de blikvanger 
aan de Baakseweg in Vorden op zich 
nam, dit niet meer doen. Vindt u deze 
afvalinzamelmogelijkheid zo waarde-
vol dat u deze wilt adopteren? U kunt 
hiervoor van ons dan zakken krijgen 
en wij halen het ingezamelde afval bij 
u thuis op. Heeft u hier interesse in, 
dan horen wij dat graag. U kunt ons 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 of een 
mail sturen naar info@bronckhorst.nl.

Vordense blikvanger 
 adopteren?

De provincie Gelderland start op  
16 juni met wegwerkzaamheden 
aan de N330 Zelhemseweg- 
Hummeloseweg, tussen Hummelo 
en Velswijk. De weg wordt ingericht 
als 60-kilometerweg en het asfalt 
wordt aangepakt en de verkeers-
plateaus worden aangepast. 

 Volgens planning zijn de werkzaam-
heden op 4 juli klaar. Tijdens de 
 reconstructie is de weg afgesloten 
voor verkeer. Verkeer vanuit Does-
burg, Laag Keppel en Hummelo 
richting Zelhem en Hengelo wordt 
omgeleid. Fietsers kunnen het 
 fietspad nog wel gebruiken.

Weg dicht tussen Hummelo 
en Velswijk



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.

De herinrichting van beide oevers 
van het Bronkhorsterveer is in volle 
gang! Voor de zomervakantie zijn de 
werkzaamheden klaar en kunt u 
 genieten van deze vernieuwde plek 
als rustpunt, speelplaats en ontmoe-
tingsplek. 

Pontfeest
Na de zomervakantie, op 6 september, 
willen de gemeenten Bronckhorst en 
Brummen beide oevers feestelijk in 
gebruik nemen onder de noemer 
‘Pontfeest’, verwijzend naar de festi-
viteiten die vroeger bij het pont wer-
den georganiseerd. Dit Pontfeest 
 organiseren we graag samen met u! 
Daarom zijn we op zoek naar enthou-
siaste inwoners, ondernemers en 
 organisaties die een activiteit willen 
organiseren die past bij een culturele 
markt. Denk hierbij aan dans, muziek, 
fotografie, kunst, streekproducten, 
historische verbeelding en sport en 
spel. Ook zoeken we vrijwilligers die 
helpen om het programma te organi-
seren en de dag zelf in goede banen 
te leiden. Is dit wat voor u, geef u dan 
uiterlijk 19 juni op via het aanmeld-
formulier op www.bronckhorst.nl/
bronkhorsterveer of scan de QR- 
code. Hier vindt u ook meer informa-

tie over de veeromgeving. Voor 
 vragen en aanmeldingen kunt u ook 
contact opnemen met de heer Peter 
van der Meulen van onze gemeente, 
via tel. (06) 13 25 50 69.

Oeroude techniek
Met stortstenen en 
bundels wilgentak-
ken zijn onlangs de 
oevers van het 
Bronkhorsterveer 
bekleed. Deze oer-
oude techniek met 
zogenaamde zinkstukken (zie foto) is 
al 400 jaar oud en wordt door Neder-
landse specialisten in de hele wereld 
toegepast. We plaatsen de construc-
tie om erosie van de oeverwand tegen
te gaan. Vervolgens leggen we de 
 bestrating aan voor de parkeerplaats 
en ontmoetingsplek.

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.

Commissievergaderingen 11 en 12 
juni
De raadscommissie vergadert op  
11 en 12 juni in de raadzaal van het 
gemeentehuis. Hieronder vindt u de 
vergaderagenda van deze openbare 
vergaderingen. U bent van harte 
 welkom om ze bij te wonen!

Commissievergadering
11 juni
De volgende punten staan op de 
agenda:

 De raad wordt geïnformeerd over 
het regionaal transitiearrange-
ment (RTA), dat afspraken bevat 
tussen acht samenwerkende 
 gemeenten over de continuïteit 
van zorg en de bijbehorende

 infra stuctuur

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met het Beleidsplan 
 Participatiewet 2015-2018 regio 
Achterhoek. Deze wet betreft één 
van de drie taken (decentralisa-
ties) die van het rijk naar de ge-
meenten gaan en heeft betrekking 
op werk en inkomen

 De verantwoording meerjarige 
aanvullende uitkering 2013 ligt ter 
instemming voor aan de gemeen-
teraad. Met deze bijdrage heeft de 

gemeente de kosten voor uitkerin-
gen kunnen verlagen

-

Commissievergadering
12 juni
De volgende punten staan op de 
agenda:

 De raad wordt gevraagd het 
 bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen. Hiermee wordt 
 uitbreiding van de melkveehoude-
rij met twee ligboxenstallen voor 
elk 200 melkkoeien en een zand-
stal voor 50 droogstaande koeien 
mogelijk  

 De raad wordt gevraagd het be-
stemmingsplan, na een uitspraak 
van de Raad van State, opnieuw 
vast te stellen

De Rekenkamercommissie Bronck-
horst, Berkelland, Lochem en 
 Montferland (BBLM) heeft een scan 
uitgevoerd naar de kosten van het 
onderhoud van het gemeentelijke 
wegennet en de tevredenheid van de 
inwoners over het beheer van de 
 wegen. De raad wordt gevraagd de 
aanbevelingen van de rekenkamer-
commissie over te nemen en kennis 
te nemen van de reactie van b en w 
hierop

Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raads- en commissievergaderingen 
live volgen. Neem eens een kijkje. U 
hoeft hiervoor dus niet meer per se 
naar het gemeentehuis. 

horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
 onderwerpen 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen  
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot  inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Voor het inspreek-
recht geldt een 
aantal spelregels, 
zoals min. 48 uur 
voor de vergade-
ring aanmelden en 
spreektijd max.
5 minuten per  persoon. Voor meer 
informatie of aanmelden voor het 
spreekrecht kunt u contact opnemen 
met de  griffie, via tel. (0575) 75 02 50 
of  griffie@bronckhorst.nl.
Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan ver-
wijzen wij u naar www.bronckhorst.nl/
gemeenteraad of scan de QR  code.

Uit de raad

Omgevingsvergunningen 

Ontvangen op 29 mei 2014:

Ontvangen op 1 juni 2014:

Ontvangen op 2 juni 2014:

Ontvangen op 4 juni 2014:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 16 april 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 

een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

De stukken liggen van 12 juni t/m 23 juli 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U 
kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Ontwerpvergunningen

 schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Afgegeven op 3 juni 2014:
 

28 juni, 27 juli en 6 september 2014 van 11.00 tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo 
 

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 19 en 20 juni van 19.30 tot 24.00 uur en 21 juni van 20.00 
tot 01.30 uur de dag daarop volgend, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, 19 t/m 21 juni 
2014 01.30 uur de dag daarop volgend, buurt- en toneelvereniging De Meene

Verzonden op 2 juni 2014:

Verzonden op 4 juni 2014:

Verzonden op 5 juni 2014:

Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Verleende vergunningen

Opening oevers 
Bronkhorsterveer
Helpt u mee?



Openbare bekendmakingen

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

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 12 juni t/m 24 juli 2014 tijdens de openingstijden 
de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

 regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen 
 omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Meldingen aanleg gesloten energiesysteem buiten inrichtingen
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 12 juni t/m 24 juli 2014 tijdens de openingstijden 
de volgende melding ter inzage:

systeem buiten een inrichting waarop het Besluit aanleg gesloten bodemenergiesysteem buiten 
inrichtingen van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht valt. Wel moet worden voldaan aan de 
algemene voorschriften, die aan bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Bekendmaken van verordeningen en beleidsregels
B en w hebben op 3 juni 2014 besloten de website www.officielebekendmakingen.nl aan te wijzen 

van algemeen verbindende voorschriften en voor andere besluiten van algemene strekking. 

Wat verandert er?
Sinds jaar en dag publiceren we op de gemeentepagina’s in deze rubriek officiële besluiten die 
 wettelijk bekend gemaakt moeten worden. Het gaat dan om vergunningen, bestemmingsplanproce-
dures en verordeningen/beleidsregels. De wereld wordt steeds digitaler en inmiddels worden veel 
officiële besluiten ook digitaal gepubliceerd. De verordeningen en beleidsregels worden door het 
besluit van b en w vanaf heden officieel bekendgemaakt via bovengenoemde website. Dit betekent 
dat dit dan ook de plek voor u is om besluiten over verordeningen en beleidsregels in te zien en er 
op te reageren. Op de gemeentepagina’s publiceren wij nog enkel een overzicht van deze  besluiten 
met een verwijzing naar www.officielebekendmakingen.nl. Op www.overheid.nl kunt u een e-mail-
attendering instellen om deze meldingen in uw mailbox te ontvangen.

Aanbieders jeugdhulp gevraagd mee te denken over inkoop jeugdhulp
Met ingang van 1 januari 2015 treedt de nieuwe Jeugdwet in werking. Vanaf dat moment valt alle 
jeugdhulp onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Om tot een gedegen inkoopstrategie en 
contractering van jeugdhulp te komen willen de gemeenten in de regio Achterhoek aanbieders van 
jeugdhulp graag betrekken bij de voorbereiding. Meer informatie hierover vindt u op  
www.bronckhorst.nl onder Actuele aanbestedingen. 

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend land
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 

opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen dat 
op zijn persoonslijst wordt opgenomen dat hij vertrekt naar een onbekend land. Dit heeft ingrijpen-
de gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de BRP. Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook 
op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, informatie over zijn 
adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken geen nadere adresinformatie dan wordt de 
bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

ZELHEM                 Vraagprijs € 219.000,-- k.k.

Cosmeastraat 7 te Zelhem - Aan een rustige 
straat gelegen, nabij het centrum en basisschool, 
een leuke KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE 
WONING, waarbij in de oorspronkelijke garage 
een slaap- en badkamer op de begane grond is 
gerealiseerd. Tuinprieel en aangebouwde berging 
aanwezig. Bouwjaar 1939. Inhoud 405 m3. 
Perceelsoppervlakte 393 m2.

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Gratis Tuinschets Service

www.weulenkranenbarg.nl
Ruurloseweg 45a Vorden 
0575-551217

BUITENCENTRUM VOOR UW COMPLETE TUININRICHTING

 Zwaar plankenscherm 180x180  34,95
 Geïmpregneerde plank 300 cm  2,95
 Terrasoverkapping 400x300  1.195,00
 Terrastegel 60x60x6  15,95/m2

 Terrassteen 20x30x5  11,95/m2

 Stapelblok 12x10x30 antraciet  1,25
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EvaSchuurman
Column

Bas:’’Best wel lang, Robin en ik heb-
ben om de beurt gereden. De Witte 
Smid uit Warken had ons gratis een 
grote aanhanger beschikbaar gesteld 
zodat we de motoren en bagage ge-
makkelijk konden vervoeren. We 
hebben direct na aankomst in Roe-
menië de proeven verkend. Bergach-
tig circuit, op de eerste dag door de 
regen van de afgelopen dagen, een 
superglad terrein. Vanwege de glad-
heid had de organisatie het parcours 
met 18 kilometer ingekort, waardoor 
we op zaterdag drie ronden van 42 
kilometer moesten rijden en zondag 
vier ronden van 42 kilometer. Toch 

vertrouwde ik het zaterdag op de 
gladde grond niet echt, ik heb toen 
wellicht te voorzichtig gereden. Na de 
wedstrijd werd mij gevraagd om even 
naar Nederland te bellen”.

“Toen hoorde ik het verschrikkelijke 
nieuws van het overlijden van Mi-
scha Kuit. Mijn trainingsmaatje op de 
sportschool Aerofit. Ik haalde Mischa 
iedere dinsdagavond thuis op en dan 
gingen we samen naar Hengelo om 
te sporten. Ik was er kapot van, had 
absoluut geen zin meer om zondag 
(tweede wedstrijddag) nog te rijden. 
Na onderling overleg besloten om 

toch te starten. Ik was ervan over-
tuigd dat Mischa dat zo gewild had. 
Zondag wel gereden, echter de con-
centratie was ver te zoeken. Daardoor 
waarschijnlijk ook tijdens de laatste 
enduro test, met de hand een boom 
geraakt, waardoor ik de knokkel van 
mijn pink brak. Wel de wedstrijd 
uitgereden en uiteindelijk over beide 
dagen gerekend als vijfde geëindigd”, 
aldus een geëmotioneerde Bas Klein 
Haneveld bij terugkomst in Neder-
land. Samen met Robin Nijkamp en 
“gastrijder” Tom Sagar uit Engeland 
werd het WPM KTM team in Roeme-
nië tweede. 

De eerstvolgende enduro meetellend 
voor het Europees kampioenschap 
vindt plaats op 28 en 29 juni in Italië 
in de plaats met de prachtige naam 
Santa Mergherita di Staffora (Pavia).

Vijfde plek tijdens EK Enduro

Bas Klein Haneveld geëmotioneerd 
terug uit Roemenie
Vorden - VAMC coureur Bas Klein Haneveld is in het weekend van 
zaterdag 31 mei en zondag 1 juni tijdens de tweedaagse enduro in het 
Roemeense Bacau op de vijfde plaats geëindigd. Samen met Lucas Dol-
fing en Robin Nijkamp vertrokken de drie coureurs vorige week zon-
dag al vanuit Nederland voor de trip van maar liefst 2000 kilometer.

Niet alleen de voortuin is een bezoek 
waard, ook in de experimentele tuin 
op de voormalige kwekerij kunt u 
volop ideeën opdoen. In deze tuin 
staan een groot aantal forse vaste 
planten als eilanden te midden van 

een zaadmengsel van wilde weide-
grassen. Buiten de genoemde tijden
kunt u de tuin alleen op afspraak 
bezoeken. Locatie: Broekstraat 17 in
Hummelo. Voor meer informatie: 
www.oudolf.com.

Openstelling privétuinen 
Oudolf te Hummelo

Hummelo - Dwalen door de privétuinen van Piet en Anja Oudolf in
Hummelo. Het kan deze maand (juni) en van 1 augustus tot en met
18 oktober op donderdag, vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Er is gevochten in het dorp.
Een aantal maanden geleden.
Bij de kroeg, voor op straat.
Onder invloed van alcohol en irritatie.
Grootheidswaanzin en baldadigheid.
Zoals wel vaker.
Maar ik was geschokt.
Een gevecht, in dit dorp.
Deze plek, waar men lacht en zwaait.
Weet en zwijgt.
Praat doch accepteert.
Mijn dorp.

En dat terwijl ik minstens drie grote steden 
van heel dichtbij zag voor langere tijd. Het 
nachtleven inademde en beleefde. Bij het 
eerste daglicht hikkend meeliftte met een 
bezemwagen en menigmaal slingerend 
de rondweg ben afgefietst. En nog eens. Ik 
zag mensen in hoeken gedreven worden, 
heb de slechte adrenaline in elke vezel 
gevoeld. Het omgekeerde van euforisch 
verheugen beleefd. Was zelfs een aantal 
jaren samen met iemand die vanuit totale 
geweldsloosheid aantrekkingskracht had 
op types met een hele kleine hersenin-
houd en hele grote vuisten. Het maakte 
wel indruk op me, maar ik deinsde er niet 
voor terug.
‘k Heb nooit naar iemand uitgehaald, maar 
wel onder invloed van drank het gevoel ge-
had onaantastbaar te zijn. Zie mijzelf nog 
staan in mijn stadse stamkroeg, tussen 
twee enorme mannen. Verwikkeld in een 
totaal laveloos, grootsheidswaanzinnig ge-
vecht. De fysieke confrontatie zag je van 
verre aankomen.
Zojuist het zwaartepunt van de heuvel pas-
serend.
Brullend in een diesel van formaat. Roe-
keloos op weg naar de botsing. Ik ben zo-
maar tussen die mannen in gaan staan. 

(En nu moet u weten dat ik op mijn tenen 
ongeveer de grootheid van Napoleon na-
der. Ja, letterlijk dan. Al doel ik wel op zijn 
figuur. Enfin.)
Ik dacht het wel even te sussen.
Volgens mij heeft de kroegbaas me met 1 
pink van mijn beschonken sokkel geduwd..

En ook hier zijn kroegbazen,
Al is er maar 1 kroeg.
Eentje waar gebiljart en gedart wordt.
Gekaart en gestaard.
Gelachen en gelald.
Waar men weet en zwijgt,
praat doch accepteert.
En waar dus ook gevochten wordt.
Zoals ik dat uit ‘mijn’ grote steden ken.
Omdat het lijf, onder bepaalde omstan-
digheden, blijkbaar af en toe ontploft en 
impulsen dan in je vuisten kruipen zoals 
muizen in de kaas.

Is het dan ongelooflijk naïef dat ik daarvan 
schrik?
Zoals het ongelooflijk naïef was me des-
tijds te mengen in het geschil tussen twee 
bezopen grootmachten?

‘k Bedenk me ineens wat ik ertegen kan 
doen:
‘Mijn eigen kroost in bescherming nemen 
tegen die genetisch bepaalde naïviteit.’
Met de oudste zal dat wel loslopen, die 
heeft minder van mijn genenpakket mee-
gekregen dan de jongste. Ja, die kleine zal 
proberen de agressieve zielen af te leiden 
met een zelfgemaakt lied en bijbehorende 
choreografie.
Daar is geen twijfel over mogelijk. En nu 
zal dat best onderhoudend zijn maar zeker 
niet effectief.
Wacht eens even, als ik nou de oudste 
leer haar met 1 pink van die aangeschoten 
sokkel af te duwen..

Oh, wat de toekomst nog brengen zal..
Gelukkig wonen we in een dorp..
Hik..
www.evaschuurman.nl

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

In de motie wordt het college opge-
dragen het proces van de krimp actief 
te begeleiden en hierin faciliterend 
en stimulerend op te treden. Een ac-
tieve rol te vervullen in het proces 
van integratie en samenwerking van 
basisscholen en hieromtrent tijdig en 
pro-actief met de schoolbesturen in 
overleg te gaan. Er op toe te zien dat 
dit proces zorgvuldig plaatsvindt en 
de schoolbesturen hierin hun ouder- 
en personeelsgeleding tijdig en op 
constructieve wijze betrokken wordt. 
Met de schoolbesturen te komen tot 
voldoende differentiatie en passend 
onderwijs zodat zoveel mogelijk kin-
deren in hun eigen woon- en leefom-
geving opgevangen kunnen worden.
Met de motie willen de partijen on-
der de aandacht brengen dat als ge-
volg van krimp aankomende jaren 
meerdere basisscholen met sluiting 
bedreigd worden. Dit proces vraagt 
een goede begeleiding, maar ook goe-
de communicatie, gezamenlijke ver-
antwoordelijkheid en betrokkenheid 
van ouders, personeel en bestuur.
Titus Smit van GroenLinks hield een 

betoog. “Wilt u als raad recht doen 
aan de betrokkenheid en het unieke 
karakter van kleine kernen en van 
hun bewoners? Wilt u als raad en 
college, dat inzet en participatie van 
bewoners in kleine kernen floreren? 
Wilt u dat mensen weer een goed ge-
voel krijgen bij het wonen in kleine 
kernen in onze gemeente in plaats 
van angst voor krimp? En dat ze er 
ook met plezier wonen? Dat is goed 
mogelijk en er is niet veel voor nodig. 
Het vereist ‘inclusief leiderschap’. 
Dat begrip komt uit het bedrijfsleven, 
en het is populair omdat directies van 
grote bedrijven merken dat als zij aan-
dacht besteden aan hun personeel en 
sterke betrokkenheid bij hen tonen, 
dit de sleutel is voor bedrijfssucces. 
Zo simpel kan het dus zijn. In deze 
vrije motie is dat vertaald naar goed 
overleg met alle belanghebbenden als 
ouders en medezeggenschapsraden, 
om dat proces goed en tijdig te orga-
niseren met als doel tot een gedragen 
besluit te komen. Het minste dat wij 
kunnen doen als raad, is dat mee te 
geven aan het college door voor deze 

motie te stemmen. Om inzet en parti-
cipatie van bewoners te laten floreren 
en dat ouders met kinderen in onze 
kleine kernen met plezier kunnen 
wonen.”
Vragen kwamen van de heer Hun-
telaar (CDA), mevrouw Hacquebard 
(D66) en mevrouw Lichtenberg 
(PvdA). De discussie die volgde ging 
over wat differentiatie en passend 
onderwijs is. Mevrouw Steffens (VVD) 
antwoordde dat passend onderwijs 
zorgt dat minder kinderen naar het 
speciaal onderwijs hoeven en kun-
nen worden opgevangen binnen het 
onderwijs in hun eigen omgeving. 
Verder wordt gesteld dat het belang-
rijk is te weten welke visie een school 
heeft en is de kwaliteit van onderwijs 
belangrijk.
Wethouder Jan Engels: “De strekking 
van de motie lijkt me helder en heeft 
mijn volledige instemming. Ik wil 
aan tafel zitten en zorgen dat de dia-
loog open blijft.” Mevrouw Steffens: 
“In de motie staat dat we graag willen 
dat schoolbesturen samen met de ou-
ders kijken hoe de kinderen zich zo 
goed mogelijk kunnen ontwikkelen. 
Als je vanuit een visie samen optrekt, 
is onderwijs huisvestiging een tweede 
daarin. Het gaat erom waar breng ik 
mijn kind naartoe en hoe wordt dit 
vormgegeven. Het streven is naar zo-
veel mogelijk passend onderwijs in de 
eigen omgeving.”

GroenLinks, VVD en Gemeentebelangen dienen gezamenlijke motie in

Roep om begeleiding bij sluiting 
kleine scholen door krimp
Bronckhorst - Woensdagavond 28 mei vergaderde de gemeenteraad 
van Bronckhorst onder voorzitterschap van burgemeester Henk Aal-
derink. Als laatste punt van de avond stond een motie op de agenda, 
ingediend door Titus Smit van GroenLinks, samen met de VVD en 
Gemeentebelangen Bronckhorst, aangaande begeleiding van krimp en 
sluiting kleine scholen. Met 23 stemmen voor (CDA, VVD, GBB, PvdA 
(1), D66 en GL) en 2 stemmen tegen (PvdA) is de motie aanvaard.

“Niets tegen mama zeggen, maar zul-
len we even…..” was en is één van 
de stoerste dingen die uit de mond 
van een vader kan klinken. Tijd om 

het maaipad of maïsland te verrui-
len voor iets nog veel stoerders! Een 
echte crossbaan met tienduizenden 
enthousiaste toeschouwers langs de 
hekken. Om deze kinderdroom (en 
die van vele papa´s en mama´s) te 
doen uitkomen, heeft de organisatie 
besloten om eenmalig de crossbaan 
te openen voor kinderen met hun 
ouders. Ben jij tussen de 4 en 7 jaar 
oud of heb je kinderen in deze leeftijd 
en lijkt het jullie helemaal geweldig 
om (uiteraard) op zaterdagmiddag 
26 juli samen met papa of mama of 
met je kroost over crosscircuit De 
Schans te rijden? Stuur dan een mail 
voor 20 juni (!) naar inschrijvingen@
zwartecross.nl en wie weet worden 
jullie uitgenodigd voor het leukste 

familie-uitje van het jaar. Of je nu 
op een quad, brommer, oude trekker 
of versierde bakfiets mee wil doen, 
het maakt niets uit. We vragen ook 
niet van jullie om maanden te bou-
wen aan een bijzonder voertuig. Als 
je maar mee doet! Jullie worden door 
een team opgevangen en begeleid 
naar de baan om alles veilig te laten 
verlopen en na jullie sterrenrit kun je 
parkeren op een gereserveerde plek 
en kunnen jullie genieten van alles 
wat de Zwarte Cross nog meer te bie-
den heeft!
Was je hele opvoeding maar zo ge-
zellig! Zwarte Cross vindt plaats op 
25, 26 en 27 juli op De Schans te 
Lichtenvoorde. Zie ook de website:  
www.zwartecross.nl.

Nog enkele startbewijzen beschikbaar voor de Kleuterklasse

Zwarte Cross haalt familiebanden aan
Lichtenvoorde - Wat hebben nop-
penbanden en familiebanden 
met elkaar gemeen? Volgens de 
organisatie van de Zwarte Cross 
heel veel. De inmiddels volwassen 
dames en heren van de Feestfa-
briek denken vaak met weemoed 
terug aan hun kindertijd, toen 
ze op zaterdagmiddag of zondag-
morgen even bij papa op de tank 
van de crossmotor mochten klim-
men en samen een rondje maak-
ten over de maaipaden langs de 
sloten of een kaal stuk maïsland.

Ook is een delegatie van het dich-
terscollectief Kopwit uit Zutphen te 
gast en enkele dichters die eerder 

deelnamen aan de poëziemiddagen 
in Galerie De Burgerij. De dichters-
ontmoeting krijgt een muzikale om-

lijsting o.l.v. Niek Hietbrink. Belang-
stellenden kunnen deze voordrach-
ten bijwonen en de tentoonstelling 
met werk van Sonja Brussen, Simone 
Kee en Dries Olthof bekijken. Toe-
gang gratis. Reserveren via deburge-
rij.vorden@gmail.com telefoon 06- 
51112390

Gelderse Dichtkunst in Galerie De Burgerij
Vorden - Zondag 15 juni vindt om 12.30 uur in Galerie De Burgerij 
(Zutphenseweg 11) de presentatie plaats van het nieuwe nummer van 
Poëziepuntgl. Gelderse dichters die een bijdrage leverden aan dit poë-
zietijdschrift brengen hun gedichten ten gehore. Cursussen en workshops

Wilt u een drukbezochte workshop of cursus? Plaats dan een advertorial 
in deze krant. Vraag naar onze aantrekkelijke tarieven!
advertentie@contact.nl / (0575) 55 10 10



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

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Wat een eer én een uitdaging om gevraagd 
te worden als voorzitter van de Bronckhor-
ster Uitdaging. Ik houd van verbinden, ik 
houd ervan verbindingen te zoeken en 
tot stand te brengen tussen mensen, or-
ganisaties, instellingen en bedrijven. Dat 
is precies wat de Bronckhorster Uitdaging 
wil en doet.
Woonachtig in Hengelo Gld, hebben de 
laatste 20 jaren van mijn werkzame leven 
zich afgespeeld in Doetinchem. Eerst als 
directeur van Slachtofferhulp, later van de 
Openbare Bibliotheek West Achterhoek in 
de gemeentes Bronckhorst, Doesburg en 
Doetinchem.
In die functies heb ik tal van verbindingen 
gelegd en heb ik ook kennis gemaakt met 
de Doetinchemse Uitdaging, die daar al 
een paar jaar met succes draait. Vandaar 
dat ik volmondig ja heb gezegd tegen het 
voorzitterschap. Samen met mijn mede 
bestuursleden en de matchgroep uit het 
bedrijfsleven, gaan we er iets moois van 
maken. De doelstelling past helemaal in 
onze Achterhoek, het is in feite een uitge-
breid Noaberschap. Je help elkaar met 
kennis, deskundigheid en spullen. Wat de 
een nodig heeft, kan de ander leveren; wat 
de een weggooit, is voor een ander van 
grote waarde, wat de een niet kan, kan 

een ander hem leren.
De bezielende leiding is in handen van 
Heidi Ruiterkamp. Zij legt de contacten en 
zorgt dat alles goed loopt, passend binnen 
onze gemeente Bronckhorst. De Uitdaging 
is inmiddels een begrip in heel Nederland, 
Het is begonnen in Arnhem en uitgewaai-
erd naar niet alleen de Achterhoek, maar 
naar veel meer Nederlandse gemeenten. 
Het is een eigentijdse organisatie en aan-
vragen lopen via de website. De match-
groep bekijkt of de aanvragen passen bin-
nen de kaders van de Bronckhorster Uitda-
ging en dan worden contacten gelegd en 
mensen en instellingen samen gebracht. 

Meer weten?
www.bronckhorsteruitdaging.nl

Marchien Oosterhuis: voorzitter van de 
Bronckhorster Uitdaging

De oude smid klaagde
over z’n zwaar bestaan
Want was het ‘s zomers heet

dan zei de boer tegen de knecht

‘t Is te heet om te werken
Ga maar naar de smid
en laat het paard beslaan

J. Wagenvoort

Een kunstmarkt bezoeken kan heel 
verrassend zijn. De grote verschei-
denheid aan kunstvormen, het recht-
streekse contact met de kunstenaars 
en het laagdrempelige karakter 
maakt het kijken tot een boeiende er-
varing. Al rondneuzend kan het maar 
zo gebeuren dat je plotseling geraakt 
wordt door een afbeelding of object 
waarmee de kunstenaar vorm heeft 
gegeven aan iets wat voor jou van be-
tekenis is, een herinnering oproept of 
iets uitdrukt waar je zelf (nog) geen 
woorden voor hebt. Dan wordt het 
tot iets kostbaars dat je misschien 
ook graag wilt aanschaffen. Omge-
keerd biedt een kunstmarkt kun-
stenaars de kans hun werk aan een 
breed publiek te tonen.

Bij deze kunstmarkt in Hummelo 
zullen bezoekers het gevoel hebben 
in het Parijse Montmartre te zijn be-
land. Die indruk wordt versterkt door 
de ligging van de kerk. Midden in het 
dorp en gebouwd op een kleine heu-
vel. Op zaterdag 12 en zondag 13 juli 
kan men hier kunstenaars aan het 
werk zien en worden schilderijen, 
textiele vormgeving, keramisch werk 
en sieraden tentoongesteld en ver-
kocht. Het werk is heel divers, zowel 
in stijlen als materiaalgebruik. Wie 
wil kan zich deze dagen laten portret-

teren. En schroom niet om een praat-
je aan te knopen met de kunstenaar. 
Ze vertellen je graag over hun werk, 
inspiratie en drijfveren.
Wist u overigens dat kunst gelukkig 
maakt? Wetenschappelijk is bewezen 
dat kunst een feel-good sensatie ver-
oorzaakt. Hoe mooier proefpersonen 
een kunstwerk vonden – en dat kon 
van alles zijn: een landschap, stille-
ven, portret of abstract werk – hoe 
meer dopamine werd aangemaakt. 
De signaalstof in de hersenen die een 
rol speelt bij het ervaren van geluk en 
welzijn. Kortom, ook deze extra ken-
nis maakt het zeker de moeite waard 
de kunstmarkt in Hummelo te bezoe-
ken…
De kunstmarkt ‘Montmartre in het 

 klein’ is een onderdeel van de 
tweede editie van ‘Vive la France 
in Hummelo’. Dit groots opgezet 
cultureel-toeristisch evenement in 
Franse sfeer vindt komende zomer 
– van 11 t/m 13 juli – plaats in het 
dorpscentrum van Hummelo. Naast 
de kunstmarkt staan een schilder-
wedstrijd, een wielerronde, een grote 
brocantemarkt, kinderactiviteiten 
en muziek- en theateroptredens op 
het programma. Nadere informatie:  
www.vive-la-france.nl.
Voor exposanten is nog een zeer be-
perkt aantal kramen beschikbaar. 
Over de huur daarvan kan Marian 
Merk, een van de organisatoren van 
Vive la France, u nader informeren. 
Tel. 06-48 27 68 94.

Montmartre in het klein

Tweedaagse kunstmarkt in 
Hummelo
In het kader van ‘Vive la France 
2014’ wordt op zaterdag 12 juli 
van 11.00 tot 20.00 uur en zondag 
13 juli van 11.00 tot 17.00 uur 
rond de dorpskerk in Hummelo 
een kunstmarkt gehouden.

Zij gaan onder de molen solistisch op-
treden, daarnaast vormen zij om en 
om duo’s en uiteindelijk laten zij ook 
als trio horen hoe hun stemmen met 
elkaar klinken. Een klein jaar geleden 
stonden ze voor het eerst met succes 
in TOM op het toneel. Reserveren 

kan via www.tom-vorden.nl. Deze
voorstelling is de laatste die Josée van
der Staak organiseerde voor Theater 
onder Molen. Zij zal deze middag de
sleutel overdragen aan Eelco Schuijl,
die vanaf dat moment de program-
mering overneemt.

Drie Vordense talenten in TOM

Vorden - Zondagmiddag 15 juni klinkt er vanaf 15.00 uur een geheel
Vordens geluid in Theater Onder de Molen te Vorden. Cleo Vlogman,
Milou Ruiterkamp en Timmy van Lingen komen alle drie uit Vorden.

“In ons huis hier in Vorden hebben 
wij diverse opstapjes en trappetjes. 
Verder hebben wij een grote tuin en 
dat alles wordt hem te veel. Wij heb-
ben sinds deze week ons huis te koop 
staan en hopen binnen afzienbare 
tijd ergens in de Achterhoek een leuk 
appartementje op de kop te tikken”, 
zo zegt ze. De zangeres maakt een 
wat vermoeide indruk. “Dat klopt”, 
zo zegt ze. “Ik heb de afgelopen jaren 
zo veel energie gestoken in de activi-
teiten in TOM, dat ik aan een aantal 
dingen niet meer toe kom. Ik wil 
me meer gaan toeleggen op het vak 
van tekentaaldocent/tekentherapeut. 
Daar heb ik ruim vier jaar voor gestu-
deerd, tegenwoordig ben ik zelf voor-
zitter van de landelijke tekentaal-
vereniging, met in totaal ruim 300 
leden. Tekentaaldocent/tekenthera-
peut is een prachtig vak. Schitterend 
om te laten zien wat je allemaal met 
tekenen kunt doen.” 
Tien jaar geleden betrokken ze de 
huidige woning in Vorden. Josée: “Ik 
dacht toen als zangeres mijn brood 
te kunnen verdienen met zingen in 
bejaardentehuizen, bij uitvaarten 
e.d. Helaas bleek ik te duur. Vandaar 
toen ook de omscholing naar het vak 
van tekentaaldocent. Een jaar of vier 
geleden las ik in Contact dat Henk 
Ruiterkamp de molen in Linde had 
aangekocht inclusief het daarbij be-
horende theater. Dat was voordien 
eigendom van Peter Hoefnagels die 

er diverse muzikale bijeenkomsten 
organiseerde en waar ik al een paar 
keer had gezongen. Er heerste daar 
altijd een leuk intiem sfeertje. Kort 
gezegd, ik kon het theater per voor-
stelling huren. Toen ontstond het 
idee de Stichting Theater Onder de 
Mens op te richten. Dat betekende 
bestuursleden zoeken, artiesten aan-
trekken, kortom heel veel werk. Zon-
der de hulp van diverse vrijwilligers 
had ik het nooit voor elkaar gekre-
gen dat er regelmatig voorstellingen 
konden worden gegeven. Tot dusver 
bijna 115, waarbij in totaal 130 arties-
ten hebben opgetreden. Die deden 
dat vaak pro deo of tegen een kleine 
onkostenvergoeding. Ik durf te stel-
len, goede voorstellingen, klassiek, 
jazz, noem maar op. De vele plaatse-
lijke en regionale artiesten allemaal 
reuze enthousiast. Voor mij persoon-
lijk bijna niet meer te doen. In feite 

kwam de gehele organisatie van een 
voorstelling op mijn dak en dat is mij 
allemaal teveel geworden. Dat geldt 
ook voor Jan Willem, hij verzorgde 
de public relations, hij hield de web-
site bij. Ook Jan Willem heeft bergen 
werk verzet. Ik ben heel erg blij dat 
TOM straks wordt voortgezet en ik 
hoop dat het publiek de weg naar het 
Theater Onder de Molen zal blijven 
vinden. Zelf maak ik ook meer tijd 
vrij om in de regio op te treden met 
‘Sans Retouche’ bestaande uit Ebe 
van der Meer (bas), Wolfram Reisiger 
(pianist) en ik zelf. Wij brengen een 
programma met als motto ‘klank en 
kleur’. Terwijl de muzikanten spelen, 
schilder ik en zing daarbij. Heel erg 
leuk om te doen”, zo zegt Josée van 
der Staak. 

Voor meer informatie: 
www.joseevanderstaak.nl

Josée van der Staak stopt met 
 activiteiten Theater Onder de Molen
Vorden - Josée van der Staak stopt 
noodgedwongen met haar activi-
teiten voor de Stichting Theater 
Onder de Molen. Josée: “Dat bete-
kent niet het eind van TOM hoor, 
dat wordt gelukkig voortgezet en 
daar ben ik heel erg blij mee. De 
reden dat wij stoppen (haar part-
ner Jan Willem Drijver is achter 
de schermen ook volop actief 
voor TOM, red) heeft een andere 
oorzaak. Jan Willem kampt met 
gezondheidsproblemen.”

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Tot circa 2007 is de lijst re-
delijk goed bijgehouden. 
Vanwege bezuinigingen 
is sindsdien de controle 

er bij in geschoten. Vorig 
jaar ontving de landelijke 
Bomenstichting echter 
weer geld om iemand aan 
te nemen die de complete 
lijst nu aan het digitali-
seren en actualiseren is. 
Hij heeft hierbij de hulp 
van een groot aantal lo-
kale bomenorganisaties. 
Vereniging Bomenbelang 
controleert de genoemde 
125 bomen of boomgroe-
pen op het grondgebied 
van de gemeente Bronck-
horst. Mogelijk vallen er 
nu bomen af, mogelijk 
komen er ook nieuwe bo-
men bij. Voor plaatsing 
in het landelijk register 
is goedkeuring van de 
eigenaar nodig. Die kan 
een bijdrage in de onder-

houdskosten ontvangen 
uit het Bomenfonds (het
Jo Bergackerfonds, onder-
deel van het Prins Bern-
hard Cultuurfonds). Eén
van de voorwaarden voor
een bijdrage is dat de le-
vensverwachting van de
boom na onderhoud nog
minimaal tien jaar be-
draagt.
De controle op het grond-
gebied van Bronckhorst
beslaat naar verwachting
de zomermaanden. Eind
augustus moeten alle 125
bomen en boomgroepen
volledig gecontroleerd
zijn. Het is de bedoeling 
dat de complete landelijke
lijst in september digitaal
voor iedereen toeganke-
lijk komt.

Controle van monumentale 
bomen in Bronckhorst
Bronckhorst - Een 
groep van tien leden 
van Vereniging Bomen-
belang Bronckhorst is 
begonnen aan de con-
trole van de circa 125 
bomen en boomgroe-
pen die voorkomen in 
het Landelijk Register 
van Monumentale Bo-
men. Dit register, dat 
destijds opgesteld is 
door de landelijke Bo-
menstichting, wordt 
sinds april in heel Ne-
derland nagelopen en 
geactualiseerd. Lande-
lijk betreft het circa 
15.000 bomen of boom-
groepen.In het register 
staan bomen die én 
een minimale leeftijd 
van 80 jaar hebben én 
beeldbepalend voor de 
omgeving zijn of cul-
tuurhistorische waar-
de hebben of zeldzaam 
zijn of bijzondere plan-
ten en/of dieren her-
bergen of qua omvang, 
hoogte, ouderdom of 
anderszins opvallend 
zijn.

Voor bezoekers is een af-
wisselend programma op-
gesteld. Zo kunnen het po-
litiebureau en het cellen-
complex worden bekeken 
en politievoertuigen wor-
den bezichtigd. Daarnaast 
is er veel informatie te krij-
gen over de verschillende 
facetten van het politie-

werk, worden demonstra-
ties gegeven door politie-
bikers en hondengeleiders 
en bestaat de mogelijk-
heid om workshops bij te 
wonen. Ook zijn verschil-
lende ketenpartners, zoals 
de Duitse politie, Bureau 
Halt en de Koninklijke 
Marechaussee aanwezig. 

De jongste bezoekers kun-
nen raden welke politie-
pet bij welk land hoort en
meedoen aan een speur-
tocht. Ook is een clown
aanwezig. Parkeergelegen-
heid is beperkt. Bezoekers
worden verzocht zoveel
mogelijk lopend, met de
fiets of met het openbaar
vervoer te komen. De po-
litie in Doetinchem is za-
terdag 14 juni telefonisch
bereikbaar via 0900-8844,
maar er kan geen aangifte
gedaan worden. Er is poli-
tietoezicht op straat en de
politie reageert zoals ge-
bruikelijk op (spoed)mel-
dingen.

Politie Achterhoek-West 
opent haar deuren
Regio - Zaterdag 14 juni is het zover. Dan opent 
de politie in Doetinchem haar deuren voor het 
publiek. Hoewel iedereen welkom is, is het open 
huis in eerste instantie bedoeld voor de inwoners 
van de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Ou-
de IJsselstreek en Montferland. Belangstellenden 
kunnen tussen 11.00 en 16.00 uur een kijkje ne-
men in het nieuwe politiebureau aan de Hambur-
gerbroeklaan 11.

Industrieweg 13 - 7251 JT Vorden
(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

L.M.B. VORDEN B.V.
Uw leverancier van Tuin- en Park machines

Uitnodiging
Uitnodiging voor onze midzomeravonden

Op woensdag 18 en donderdag 19 juni a.s. 
houden wij weer onze midzomeravonden. 

U kunt onder het genot van een hapje en een drankje
alles bezichtigen op het gebied van de land- en tuinbouw mechanisatie.

Tevens zal onze oud-medewerker Toon Wenneker beide avonden aanwezig zijn.
Hij heeft eind vorig jaar gebruik gemaakt van het prepensioen. 

U kunt hem deze avonden nog de hand schudden.

U bent van harte welkom op één van deze avonden vanaf 19.00 uur.

Wij hopen u te kunnen begroeten.
Team LMB Vorden

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Ben jij een ervaren glaszetter en per direct beschik-

baar?

Glaszetter m/v

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een ervaren 

glaszetter. In deze functie ben je werkzaam in een werk-

plaats en voer je zelfstandig de werkzaamheden uit.

Wil je niet alleen maar programmeren aan een laser-

snij- en ponsnibbelmachine?

Operator lasersnij-/ponsnibbelmachine m/v

Functieomschrijving

In deze veelzijdige functie ben je samen met je team ver-

antwoordelijk voor het programmeren, maar ook voor alle 

andere werkzaamheden daaromheen, om de 2 lasersnij-

machines en 1 ponsnibbelmachine draaiende te houden. 

Verder staan er ook 2 CNC kantbanken op deze afdeling, 

waarbij het een grote pre is als je hier ook enige kennis 

van hebt.

Ben jij mechanisch goed onderlegd?

Assemblagemedewerker m/v

Functieomschrijving

In deze functie is het belangrijk dat je tekening/ werkin-

structies kunt lezen en de onderdelen kunt monteren aan 

de hand van deze tekeningen. Daarnaast heb je erva-

ring met het voormonteren en aftesten van mechanische 

samenstellingen, er is een grote diversiteit aan producten, 

materialen en werkzaamheden. Je overlegt met je team-

leider bij problemen en komt met voorstellen om deze op 

te lossen.

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring in de mon-

tage en/of productie?

Montagemedewerker m/v

Werkzaamheden

Je bent een zelfstandig montagemedewerker die ervaring 

heeft met het lezen van tekeningen en het afmonteren 

en stellen van de producten. Deze functie is bij uitstek 

geschikt voor een beginnend timmerman/ montageme-

dewerker.

Ben jij een ervaren schilder en woon je in de omgeving 

van Lochem?

Schilder m/v

Functieomschrijving

In deze functie verricht je o.a. onderhoudswerkzaamheden 

aan woningen. De werkzaamheden zijn in de omgeving 

van Lochem, het is daarom van belang dat je in de directe 

omgeving woont.

Ben jij een lasser MIG/MAG op minimaal niveau 2

en kan jij volledig zelfstandig van

tekening werken?

Lasser/ Hechter m/v

Functieomschrijving

In deze functie ga je constructies 

hechten en aflassen. Het is hier-

voor belangrijk dat je ervaring hebt 

met onder- en bovenhands lassen. 

Tevens is het belangrijk dat je lange 

lassen kunt leggen.




