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Henk Aalderink:
‘Gemeente trots 
op wooncentrum’

Hartveilig wonen
in Vierakker

Intocht avond-
vierdaagse blijft 
leuk om te zien

Tweedaags 
VNG-congres 
bijzonder geslaagd

Midzomerfeest
18 juni

Gratis tanken bij
Firezone Vorden
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OVER DE TUINEN
Behalve dat het heel gezond en ont-
spannend is om zelf buiten aan het 
werk te zijn in de volkstuin, is het 
ook een sociaal gebeuren: vaak even 

een praatje maken met buurman of 
buurvrouw en kijken hoe diens tuin 
erbij staat. Sinds kort heeft de Dorps-
school ook een tuin gehuurd, waar 
enkele schoolkinderen onder bege-
leiding van volwassenen een tuin bij-
houden. Totaal heeft men 45 tuinen.
Eigen groenten, zelf gekweekt en 
onderhouden, waardoor alles puur 
natuur en plukvers is. Bloemen zijn 
er volop en ook de bessenstruiken, 
frambozen, bramen, kruisbessen en 
aalbessen doen het hier goed. Aard-
appels, prei, bietjes, pompoenen, 
uien en sperziebonen: vrijwel alles 
groeit hier.

BELANGSTELLING?
Op dit moment zijn bijna alle tuinen 
verhuurd, er zijn nog enkele tuinen 
beschikbaar. Kom eens langs, op zon-
dag 19 juni staan er tafels met wat 
lekkers klaar en de tuinleden leiden 
iedereen graag rond over het tuinen-
complex. Adres: Raadhuisstraat vóór 
de Beek rechtsaf het grindpad in. (zie 
ook advertentie)

Volkstuinvereniging Vorden
Vorden - Op zondag 19 juni aan-
staande houdt men een open dag 
op het volkstuinencomplex aan 
de Vordense beek. Doel is om de 
volkstuinen onder de aandacht te 
brengen van de Vordense bevol-
king en ieder ander die tuinieren 
als hobby heeft.

Vanaf 15 juni start Visser Mode met 
de opruiming. Dit betekent veel voor-
deel op een groot gedeelte van de 
collectie. Onder de klanten die deze 

eerste week komen worden 5x2 toe-
gangskaarten voor het Promsconcert 
verloot. Visser Mode is met zijn 500 
m2 damesmode een begrip in de hele 
regio. Merken als o.a Maison Scotch, 
Esprit, Edc, Object, Geisha voor de 

jonge klant. Expresso, Sandwich, 
Bandolera, Pepperz, Juffrouw Jansen 
etc, voor de modische vrouw en voor 
de meer klassiekere klant is er o.a. 
Gerry Weber, Frank Walder en Ro-
berto Sarto. 

Kom snel kijken, pak uw voordeel 
en maak bovendien kans op gratis 
toegangskaarten voor het Promscon-
cert.

Visser mode verloot 5x2 kaarten 
Brits Promsconcert

Vorden - Ook Visser Mode verloot 5x2 kaarten voor het Brits Promscon-
cert Journey to Britain, dat zaterdagavond 3 en zondagmiddag 4 sep-
tember in sporthal ’t Jebbink georganiseerd wordt door het Cultuur-
fonds Vorden

Tapijt
Laminaat
Parket
Gordijnen

Inbetweens
Zonwering
Matrassen
Boxsprings
PVC Vloeren

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Drie-gangen-aspergemenu
Kop aspergesoep

***
Asperge Hollandse wijze of 

Asperge met zalm
***

IJs met verse aardbeien

 29,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bos 
bloemen

 5.00

Deze week 
verschijnt



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

• Wilt u uw oud ijzer kwijt? 
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16, 
(06) 51 60 15 16.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. G. Heijnen-Zemmelink, Aalten

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 19 juni 10.00 uur ds. Marianne Benard, Chr. Koor 
Inspiration Halle

R.K. kerk Vorden:
Zondag 19 juni 10.00 uur Eucharistieviering mmv Dameskoor

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 18 juni 17.00 uur Eucharistieviering Koorleden.
Zondag 19 juni 10.00 uur, Woord- en communieviering, He-
ren.

Tandarts
18/19 juni D. Stolk tel. 0573 – 45 20 21
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: 06-10465495.
info@noaberhulpzutphen.nl, www.noaberhulpzutphen.nl

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl, w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-
gerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
huisarts is niet noodzakelijk.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

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

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

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

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

Dagmenu’s 15 t/m 21 juni
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

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

Woensdag 15 juni Uiensoep / Varkensrollade met jus, 
gekookte aardappelen en groente.

Donderdag 16 juni Wokki Wokki van kip met rijst en     
rauwkostsalade / Verse yoghurt fris.

Vrijdag 17 juni Aspergesoep / Zalmfilet met dille saus, 
gebakken aardappelen en groente.

Zaterdag 18 juni Duitse biefstuk met gebakken uien, gebakken 
aardappelen en rauwkostsalade / IJs met slagroom 
(alleen afhalen / bezorgen).

Maandag 20 juni Bosuiensoep / Gehaktbal uit eigen keuken 
met aardappelpuree en groente.

Dinsdag 21 juni Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen 
en groente / IJs met slagroom.

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

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Vlaai van de week
 Appelkruimel-vlaai   € 6,75  

6-8 personen   

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Luikse wafels 4 voor  € 2,95
 Witte bollen  10 halen 8 betalen

Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 juni

Gez. woning buitengeb./
rand dorp voor vrouw met 
gehoorzame hond. T. 0314-
642175

�

Te huur: Groot huis met 7 
slaapk. in Veldhoek Fam. B. 
Bulten 0573 461255 ben.
bulten@online.nl

�

Instructeur 4e fase allround 
met int. erv.springen heeft 
tijd voor geven van les. (ned. 
eng. en duitstalig) Jurre van 
Bommel 0641531951

�

Hondenschool 
“Klein Weetink” 
te Velswijk begint iedere maand 

met een nieuwe puppycursus.
Ap Peters 0314-641436.

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

Alleen op afspraak.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 20 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete sappige
Paraguayo’s (wilde bosperzik)
 500 gram 1.99
Jonge Hollandse tuinbonen kilo 1.49
Nieuwe oogst
Frieslander aardappelen 3 kilo 2.99
Hollandse bospeen  0.99
Tuinbonenschotel met kriel en gehakt 
+ bakje appel/perzik compote
 per persoon  6.95    



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

Word nu donateur van het  
Ronald McDonald Kinderfonds.

www.kinderfondsknuffels.nl

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

BanenContact

www.weevers.nl

Het actuele vacature-
aanbod bij u in de regio. 
Wekelijks in Weekblad 

 anlE dalbkeeW  ,tcatnoC 
.sdiG esolneorG  ed ne

Iedereen bedankt, die ons 50 jarig huwelijksfeest 
onvergetelijk heeft gemaakt.

Gert en Willemien
Hulshof-Ruumpol

Margrietlaan 5
7251 AT Vorden

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Open dag
Zondag 19 juni van 11.00 tot 15.00 uur bent u

welkom op ons volkstuinencomplex te Vorden.

Voor alle informatie:
zie artikel elders in Contact

Wilma Koopman (secretariaat) 0575-553982
volkstuinvorden@gmail.com

VADERDAG-
VLAAI

GROOT 13.25

KLEIN 8.95

TARWE
BROODJES

NU 6 VOOR
 1.95

VADERDAG 
SLAGROOMSNITT 

NU VOOR   6.50

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 14 juni t/m zaterdag 18 juni.

OAT AND 
BARLEY 
BROOD 

EEN LEKKER BROOD 
MET HAVER EN GERST

 

NU VOOR   2.25

 

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

www.marionpolman.nl

 T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde 

persoonlijke 
uitvaart. 

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Receptie
Na ruim 19 jaar als notaris in Zelhem werkzaam te 
zijn geweest, heeft mr. A. Pera op zijn verzoek per 
1 juni 2011 eervol ontslag gekregen als notaris in de 
gemeente Bronckhorst. Mr. J.A. Blankestijn is per 
dezelfde datum benoemd tot zijn opvolger. 

Mr. J.A. Blankestijn zal de notariële werkzaamhe-
den van mr. A. Pera voortzetten onder de naam 
Notariskantoor Blankestijn. Het kantoor blijft geves-
tigd in het huidige kantoorpand aan de Doetinchem-
seweg 71 te Zelhem.

De receptie ter gelegenheid van het afscheid en de 
benoeming vindt plaats op vrijdag 24 juni 2011 van 
16.00 uur tot 18.30 uur in Centrum de Brink, Stati-
onsplein 8-12, 7021 CN te Zelhem.

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

Mr. A. Pera
Mr. J.A. Blankestijn

Het gemis zal blijven, maar uw hartelijke en warme 
belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden 
van

Harrie Willem Groot Bramel
Harrie

heeft mij erg goed gedaan.
Daarvoor mijn hartelijke dank.

A.G. Groot Bramel-Ruiterkamp

Vorden, juni 2011



PLAZA
LEESTEN
Winkelcentrum Leesten
Rudolf Steinerlaan 123
Tel. (0575) 57 51 51
www.plazaleesten.nl

Iedereen 

is van harte 

welkom!

ONZE ZOMER/WINTER SÈRRE
IS EINDELIJK GEOPEND!!
Nu met meer dan 50 extra zitplaatsen

DINSDAG 14 JUNI

2 gekruide 
viandellen

t.w.v. 3.50

GRATIS
bij minimale besteding

van  5,–

(alleen bij afhalen)

VRIJDAG 17 JUNI
Bij elk menu 

1 frisdrank voor 

+ 1 koffie of thee na

GRATIS
Geldig t/m 4 personen

(alleen bij ons opeten)

DONDERDAG 16 JUNI
4 pers. gezinszak fri-
tes + 4 snacks naar 

keuze

12.00  7,50
Snackkeuze:

frikandel, kroket, bami, nasi 
en kaassouflé

(alleen bij afhalen)

ZONDAG 19 JUNI
VADERDAG SPECIAL:

Bij elk bakje patat + 1 snack

1 milkshake
300 ml 

GRATIS
Geldig t/m 4 personen.

(alleen bij ons opeten)

WOENSDAG 15 JUNI

1 fles Oliehoorn 
fritesaus

t.w.v. 3.50

GRATIS
bij minimale besteding

van  5,–

(alleen bij afhalen)

ZATERDAG 18 JUNI

Slush gratis 
voor kinderen

of
Broodje Kipburger 

Hawaïsaus
of

Broodje Hamburger 
Hawaïsaus

1,00
(alleen bij ons opeten)

NIEUW

NIEUW
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De voornaamste werkzaamheden 
zullen bestaan uit bouwmaatvoering 
en landmeetkundige werkzaamhe-
den. Daarnaast kunnen zij u ook ze-
ker van dienst zijn met technisch te-
kenwerk en 3D-visualisaties. Doordat 
GeelinkBosch de nodige werkerva-
ring en kennis in huis heeft, kunnen 
zij uw gehele verbouw of nieuwbouw 
project vormgeven, maatvoeren en 
begeleiden. In de hedendaagse bouw-
wereld wordt steeds vaker gezocht 
naar oplossingen om sneller en goed-
koper te werken, daarbij moet echter 
de kwaliteit voorop blijven staan. 
Daarvoor bent u bij GeelinkBosch 
aan het juiste adres! In het ontwerp-
traject kunnen zij uw plannen vorm-
geven in een 3D-model. Hierbij krijgt 

u een goed beeld van uw toekomstige 
bouwproject, zowel van de binnen- 
als de buitenkant. Aan de hand van 
dit model kunnen ook alle benodigde 
technische tekeningen vervaardigd 
worden. Deze zijn noodzakelijk voor 
een gestroomlijnde vergunningaan-
vraag en het vervolg van het bouw-
proces. Tijdens het bouwproces kun-
nen zij de volledige maatvoering op 
een efficiënte manier voor u  ver-
zorgen. Dit houdt in dat zij voor de 
diverse onderdelen de maatvoerings-
punten aangeven, zoals: grondwerk, 
fundatiestroken, poeren, ankers, 
funderingsmetselwerk, gevelmetsel-
werk, binnenwanden enz. Het voor-
deel hiervan is dat geen bouwramen 
meer geplaatst hoeven te worden, de 

bouw niet meer uitgehaakst hoeft 
te worden en geen draden meer ge-
trokken hoeven te worden. Er komt 
geen meetband meer aan te pas! Dit 
betekent dus alle ruimte in en om de 
bouw, en geen kans op beschadigen 
van de bouwramen. Na de bouw kun-
nen zij diverse controle en/of revisie 
metingen verrichten voor een goede 
beeldvorming. 

Ook op het gebied van de landmeet-
kunde kunnen zij de nodige werk-
zaamheden verrichten. Hierbij moet 
u denken aan: topografische metin-
gen, hoogte metingen, revisie metin-
gen, monitoren of uitzetten van tra-
cés of kavels. GeelinkBosch zet haar 
diensten in voor de overheid, aanne-
mers, project ontwikkelaars en an-
dere bedrijven, maar ook zeker voor 
particulieren. Kortom, ga voor al uw 
maatvoering, landmeetkunde en te-
kenwerk naar www.geelinkbosch.nl

Bouwmaatvoering, Landmeetkunde, Bouwkundig tekenwerk en 
3D-visualisaties onder één dak

GeelinkBosch

Sinds februari 2011 hebben Leon Geelink uit Groenlo en Gerard Bosch 
uit Hengelo (Gld.) hun krachten gebundeld in een nieuw bedrijf dat de 
naam GeelinkBosch heeft gekregen. GeelinkBosch is gespecialiseerd 
in diverse disciplines. Vakbekwame monteurs lopen de au-

to na op essentiële punten, zoals het 
koelsysteem, de airco, de V-riem, rem-
men en banden. Tegelijk profiteert de 
klant van diverse scherp geprijsde zo-
meraanbiedingen, zowel voor onder-
delen als accessoires. Bezoekers die 
hun persoonlijke kanscoupon uit de 
mailing inleveren, maken bovendien 
kans op twee weken gratis rijden in 
de compleet nieuwe Hyundai i40. 

Hyundai scoort steevast hoog in de 
internationale betrouwbaarheids-
statistieken, maar volgens Hyundai 
Erkend Reparateur de heer Herwers 
horen daar ook goed preventief on-
derhoud en periodieke inspecties bij. 
“Voor onze klanten is het plezierig te 
weten dat zij na de Zomercheck niet 
voor onaangename verrassingen ko-
men te staan”, zegt hij. “Onze mon-
teurs kennen iedere Hyundai door en 

door en signaleren snel of er onderde-
len zijn die aandacht nodig hebben.
Dat betreft voor de hand liggende za-
ken zoals het niveau van olie, koel-,
rem- en ruitensproeiervloeistof tot en
met de conditie van de airco, verlich-
ting, banden en het remsysteem. Na
deze gratis Zomercheck kunnen onze
klanten met vertrouwen aan een lan-
ge vakantierit beginnen.

AANTREKKELIJKE 
ZOMERAANBIEDINGEN 
Volgens de heer Herwers is een be-
zoek aan zijn bedrijf sowieso de
moeite waard want tijdens de Zomer-
check-periode gelden er diverse aan-
trekkelijke zomeraanbiedingen. Zo
is er 50 procent korting op alle Han-
kook banden en een scherp geprijsd
TomTom navigatiesysteem met vaste
inbouw en bluetooth carkit voor de
telefoon. “En dan maken onze klan-
ten natuurlijk ook nog kans op twee
weken gratis rijden in een splinter-
nieuwe Hyundai i40”, zegt de heer
Herwers. “De coupon daarvoor zit in
de mailing die zij hebben ontvangen,
naast een nuttige reiswijzer. Alleen
dat lijkt me al voldoende reden om
de Hyundai Zomercheck te laten uit-
voeren, die ook nog eens geheel gratis
is.”

Hyundai Erkend Reparateur
Gratis Zomercheck en 
aantrekkelijke aanbiedingen
Van maandag 6 juni t/m vrijdag 
29 juli opent Hyundai Erkend Re-
parateur Herwers Hyundai b.v. 
zijn deuren voor de gratis Hyun-
dai Zomercheck. Na een snelle, 
maar grondige controle weet de 
klant direct of zijn Hyundai in 
topconditie verkeert voor een 
lange hete zomer.

Wat is: A. Vrouwleuvleis 
 B. Drelle 
 C. Täötelkonte 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

In de tuin van de Familie Elsman is 
een ruim assortiment aan Fuchsia’s 
te zien. Met een collectie van ruim 
900 soorten, waarvan vele al volop 
in bloei zijn wat zeer vroeg is voor de 

tijd van het jaar. De opentuinen trek-
ken elk jaar weer vele mensen vanuit 
alle windstreken. Dit zijn de eerste 
opendagen van dit jaar. 

Voor de mensen die aankomend 
weekend niet kunnen word de tuin 
ook nog opengesteld op de volgende 
data. 16-17-18 juli en 12-13-14 augus-
tus. Het adres is Baron v/d Heyden-
laan 24 in Wichmond. 

Voor meer informatie kan men ook 
kijken op het internet: 
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsiatuin weer open

Wichmond - Aankomend weekend (17-18-19 juni) is bij de Familie Els-
man de tuin weer open voor liefhebbers van fuchsia’s. Dit is de eerste 
fuchsiatuin in Nederland die zich dit jaar open stelt voor bezichti-
ging.

Eindelijk, vakantie! Reist u af naar 
het zonnige zuiden via de route 
du soleil Of zoekt u het dichter bij 
huis? Wat uw plannen ook z?n: 
Herwers Renault zorgt ervoor dat 
u een ontspannen tijd tegemoet 
gaat door uw auto perfect op de 
reis voor te bereiden. Kom voor 
vertrek even langs voor een Zo-
mercheck. 
De 10 vitale punten waarop Her-
wers Renault de auto op zal con-
troleren zijn: banden, het remsy-
steem, de ruitenwissers, het airco-
systeem, de carrosseriecheck, de 
uitlaat, vloeistoffen, verlichting, 

accu en de trekhaak. Heeft u een 
Herwers Privilège Pas? Dan is de 
Zomercheck helemaal gratis.
Als Renault-rijder kunt u het ge-
hele jaar rekenen op alle zorg en 
aandacht voor uw auto. Dat garan-
deert Herwers Renault u door de 
kwaliteit van onze producten en 
service. Met het Herwers Renault 
Privilège programma doen we er 
nog een schepje bovenop. Hier-
mee zorgen we dat onze klanten 
tevreden zijn - en blijven! Dan 
profiteert u meteen van de vele 
voordelen, zoals bijvoorbeeld 
gratis hulp b? pech of schade in 
Nederland met Renault Route Ser-
vice. 

Kijk voor meer informatie over de 
Zomercheck of over de Herwers 
Renault Privilege Pas op www.
herwers.nl of kom naar Herwers 
Renault in Doetinchem, Hengelo 
Gld, Neede of Zevenaar. Via de 
website kunt u ook direct een 
afspraak maken voor de Zomer-
check.

Zomer zonder zorgen weken bij Herwers Renault

Zomercheck
Hengelo - Wie beter dan 
de Renault dealer kan uw 
Renault onderhouden? Nie-
mand natuurlijk! Want alléén 
de Renault dealer kent uw au-
to van binnen en van buiten. 
B? Herwers Renault is uw auto 
in vertrouwde handen. Daar 
komt nog b? dat u de komen-
de weken extra voordelig uit 
bent tijdens de Zomer zonder 
zorgen weken.

De entree is 2 euro per persoon. Er 
zijn per lijn prijzen te winnen. Inlich-

tingen bij de secretaris, telefoon (0314)
844221. Opgave voor de zomerdrive
gaarne zoveel mogelijk van te voren,
tot 17.30 uur bij Theo van Aalst, tele-
foon (0575) 451558, (06) 83074518 of
email: theovanaalst@gmail.com. Aan
de zaal inschrijven kan tot 19.15 uur.
Er wordt gebridged van 19.30 uur tot
± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Toldijk - Deze zomer worden door 
de Bridgeclub Bronkhorst vrije 
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld op 
donderdag 16 en woensdag 22 juni 
in Café Den Bremer te Toldijk.



Op 7 juni j.l. is mevr. C. van der Rest 
uit Dieren geslaagd voor de Kleerma-
kers praktijkopleiding. Mevr. M. van 
Kampen uit Zelhem is geslaagd voor 

Coupeuse. Zij volgden de opleiding 
bij Modevakschool Gerdien in Hen-
gelo (Gld.), aangesloten bij Modevvak-
school Haarlem-Nationaal.

Geslaagd

DE REVUE
Jong Gelre beschikt over een eigen 
schrijversgroep. Deze groep is in ja-
nuari begonnen om te bedenken 
waarover de revue moet gaan om 
deze vervolgens scène voor scène uit 
te schrijven, in de zomer hebben zij 
het script voor de revue dan gereed. 
Terwijl de schrijvers al druk bezig 
waren, is de revuecommissie in april 
begonnen met de voorbereidingen 
op de uitvoering van de revue, daar-
bij komt heel wat kijken. Het loopt 
uiteen van de werving van deelne-
mers en begeleiders tot zaken als het 
maken van toegangskaartjes en het 
boeken van bands voor na de revue. 
In september komt echt alles rondom 
de revue in beweging. Toneelspelers, 
zangers, muzikanten en danseressen 
beginnen met repeteren en de decor-
bouwers vervaardigen het decor. Uit-
eindelijk vallen alle puzzelstukjes op 
hun plaats en kunnen wij in novem-
ber met gepaste trots onze bezoekers 
verwelkomen bij onze revue.
Voor het opvoeren van een revue 
zijn mensen op de planken uiter-
aard essentieel. Voor een groot deel 

kunnen wij putten uit jongeren die
eerder hebben meegedaan, maar ook
nieuwe deelnemers zijn erg belang-
rijk en van harte welkom. Meedoen
met de revue houdt in dat je eens per
week aanwezig bent bij de repetities
en daarbij het nodige enthousiasme
aan de dag legt. Daarvoor krijg je ook
heel wat terug. Je doet bijvoorbeeld
nieuwe contacten op in een gezellige
groep, je ontwikkelt je vaardigheden
en ook andere activiteiten van Jong
Gelre zijn de moeite waard om aan 
deel te nemen. Lijkt dit je wat, dan 
nodigen we je hierbij uit!

AANMELDEN
Ben jij enthousiast en in de leeftijd
van 16 tot 29 jaar, dan kun je je vanaf
nu aanmelden om mee te doen met
de revue van Jong Gelre. Je kunt je
aanmelden voor zang, dans en toneel.
Ook als je niet op de planken wilt
staan, maar graag ‘achter de scher-
men’ (bijvoorbeeld bij decor, grime of
kleding) wat wilt betekenen, dan no-
digen we je uit om je aan te melden.
Aangezien begin augustus de meeste
rollen en taken verdeeld worden, 
wordt je verzocht je voor die tijd aan
te melden voor deelname. Deze op-
roep is niet alleen gericht aan nieuwe
deelnemers, ook als je al eerder hebt
meegedaan wordt je verzocht eventu-
ele deelname voor 2011 te bevestigen.
Neem gerust contact met ons op als
je nog vragen hebt over wat de revue
inhoudt, wat er van deelnemers ver-
wacht wordt of over andere zaken. Je
kunt bellen met Frank Bouwmeester
(06 - 54 262 577) of Nout Nijenhuis 
(06 - 15 377 992). Opgeven kan door
een e-mail te sturen aan Frank Bouw-
meester; frankiehhh_boy@hotmail.
com. Wij vinden het leuk als je bij
je aanmelding eventuele podiumer-
varing vermeldt en je verwachtin-
gen van deelname aan de revue. Dit
is niet verplicht maar het kan wel
handig zijn. Geef bij je aanmelding
sowieso aan of je zang, dans, toneel 
of iets anders wilt doen. Verder ook
graag leeftijd, mailadres en telefoon-
nummer vermelden.
Meer weten over Jong Gelre? Bezoek
dan onze totaal vernieuwde website:
www.jong-gelre.nl

Jong Gelre zoekt enthousiaste 
podiumtalenten voor de Revue 2011
In Vorden, Warnsveld en om-
streken staat de revue van Jong 
Gelre bekend om een enthousi-
aste groep jongeren met uiteen-
lopende talenten die zang, dans 
en toneel in één geheel weten te 
verpakken. In een ver verleden 
voerde Jong Gelre al jaarlijks met 
succes een revue op. Nadat dit 
enkele jaren heeft stilgelegen is 
er begin deze eeuw opnieuw mee 
gestart. Ook nu blijkt dat er nog 
steeds veel animo is voor deel-
name aan- en het bezoeken van 
de revue. Het sleutelwoord dat 
mensen tot de revue beweegt is 
enthousiasme, daarnaast heerst 
er ook veel saamhorigheid. Bij 
de revue zijn zo’n 70 jongeren 
betrokken die allen hun steentje 
bijdragen om de bezoekers op een 
novemberavond te vermaken. De 
revue wordt dit jaar opgevoerd 
op zaterdag 12-, vrijdag 18- en za-
terdag 19 november, wederom in 
de grote zaal van het Dorpscen-
trum in Vorden.

Koninklijke Harmonie Concordia be-
staat dit jaar 150 jaar. Naar aanleiding 
van dit jubileum vinden er diverse 
bijzondere activiteiten plaats. Zo was 
er in januari een jubileumconcert, in 
april een muziekmarathon en zal er 
op 19 juni een concert zijn met het 
popkoor.

Rhythm of Life is een, in 2005 ont-
stane, vocalgroup dat bestaat uit zo’n 
twintig enthousiaste leden. Het koor 
heeft als standplaats Doetinchem, 
maar de leden komen uit de drie-
hoek Doetinchem, Dieren, Zutphen. 
Rhythm Of Life (het ritme van het 
leven) geeft houvast aan het bestaan 
en daar draagt de wekelijkse oefen-
avond ook aan bij. Rhythm Of Life is 
dan ook de herkenningsmelodie van 
het koor. Het koor staat onder de be-
zielende leiding van Henk Peppelman 
en heeft kort geleden versterking ge-
kregen van een pianist. Het repertoire 
bestaat uit pop- en musicalsongs die 

veelal speciaal door Henk Peppelman 
worden gearrangeerd. Zijn enthousi-
asme weet hij als geen ander over te 
brengen op de zangers en zangeres-
sen van het koor.

Tijdens het buitenconcert op 19 juni 
worden verschillende, bekende, (pop)
nummers gespeeld. 
De harmonie en de malletband zul-
len zelf optreden en daarnaast wordt 
er opgetreden door de harmonie in 
samenwerking met het popkoor. 
Zij zullen onder andere ‘California 
dreaming’ en ‘Bad bad Leroy Brown’ 
ten gehore brengen. 

In het laatste week-
end van augustus 
vindt er een jubile-
umweekend plaats. 

Op zaterdag 27 
augustus zal er ‘s 
avonds bij de Hiet-
maat een groot jubi-
leumfeest zijn, met 
een optreden van de 
3JS! 
Bestel hiervoor nu 
kaarten bij één van 
onze verkooppun-
ten of kijk op www.
concordia-hengelo.
nl.

Koninklijke Harmonie Concordia & Popkoor Rhythm of Life

Buitenconcert

Hengelo - Zondagmiddag 19 juni zal Koninklijke Harmonie Concordia 
samen met popkoor Rhythm of Life een prachtig buitenconcert geven. 
Het concert zal plaatsvinden bij ‘Het Bleekhuuske’, op het veld bij de 
Bleijke.

Tijdens de kindermiddag zal de jeugd 
vermaakt worden met de clown Oki 
doki, er kan pony gereden worden, 
maar ook de draaimolen en diverse 
springkussens zijn aanwezig. Voor 
zowel de allerjongsten als de wat ou-
dere kinderen, maar ook voor de pa-
pa’s en mama’s beloofd dit weer een 
super gezellige middag te worden. 
Bij slecht weer zorgen we ervoor dat 
de meeste activiteiten binnen plaats-
vinden. Nieuw dit jaar is een optre-
den voor de Vordense jeugd door 

het Vordense bandje De Bison Kids. 
Zij hebben onlangs gespeeld op het 
Isendoorn muziekfestival waarbij zij 
een plek hebben weten te veroveren 
op het 10 oktoberfeest van het Isen-
doorn. 

Tijdens dit muziekfestival werden 
hiervoor 3 bandjes uitgekozen. 24 
samengestelde Isendoornbandjes de-
den hieraan mee. De Bison kids was 
1 van de 24 bandjes. Zij brachten het 
nummer Fly Away van Lenny Kravitz 

ten gehore. Tevens waren zij de enige 
brugklasband met zelfs nog een groep 
8 leerling erbij. De band bestaat uit 
Thijs Govers (gitaar), Martijn Knoef 
(basgitaar), Tijmen Middelplaats 
(drums) en Ellen Besselink (zang). Een 
jong bandje dus wat de jeugd tijdens 
de kindermiddag zal vermaken met 
afwisselend optreden variërend van 
Train tot Nick en Simon. 

Voor de kinderen is er natuurlijk wat 
te eten en drinken aanwezig. De kin-
dermorgen is geheel gratis en wordt 
mogelijk gemaakt door de Vordense 
ondernemers. Meer informatie over 
de kindermiddag: www.stevo.nu

Midzomerfeest 18 juni!

Gratis Kindermiddag

Vorden - Zoals elk jaar organiseert de STEVO (Stichting Evenementen 
Vorden) ook voor de jongste jeugd weer een gezellige kindermiddag, 
die uiteraard weer eindigt met de traditionele ballonnenwedstrijd.

Nadat Pieter Pool in de jaren veertig 
met klei begon, is hij daarna verder 
gegaan met het vervaardigen van gro-
te beelden in gips en lood. Met ver-
gelijkbare methodes, maar dan veel 
kleiner, ging hij vervolgens met zilver 
aan het werk. Pieter maakte tiental-
len sieraden met grote precisie. Die-

zelfde tijd begon hij ook met schilde-
ren. Eén winter heeft hij bij Michiel
d’ Hondt gewerkt. Oppervlakte en
structuren van de gebruikte materi-
alen zijn uitermate belangrijk voor
hem. Hij gebruikte allerhande ma-
terialen als roest, gips, karton, zand 
en gevonden voorwerpen in grote en
kleinere schilderijen. In de loop der 
jaren veranderde zijn werk en werd 
het steeds abstracter en de kleuren 
intenser. Pieter Pool schildert omdat
hij het niet laten kan en het is dui-
delijk dat diep liggende gevoelens en
verlangens de noodzakelijke bron
vormen van zijn werk. De tentoon-
stelling in is gratis toegankelijk en
kan tijdens de openingsuren van de
bibliotheek bezichtigd worden.

In bibliotheek Vorden
Overzicht tentoonstelling 
Pieter Pool
Vorden - Gedurende de maanden 
juni, juli en augustus is er in de 
Vordense bibliotheek een exposi-
tie te bewonderen van Pieter Pool. 
Ieder die de tentoonstelling komt 
zien, zal verrast zijn. In de eerste 
plaats door het grote aantal schil-
derijen dat bijeen is gebracht en 
door de grote diversiteit van de 
doeken.
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De band ‘x-static’ wist de stemming er goed 
in te brengen en zo’n 1.500 personen dansten 

en hosten op hun muziek. Meerdere foto’s 
van dit zeer geslaagde evenement zijn te zien 

op de website van de organisatie (www.pon-
tificaal.nl) onder het motto: Kiek... was i-j d’r
ok? Begin juni volgende jaar is er weer een
Ponticificaal Party.

Pontificaal Party

Kiek..... was i-j d’r ok?

Hummelo - Op 4 juni werd voor de 20e keer de uiterst gezellige Pontificaal Party 
gehouden in een grote tent net buiten de bebouwde kom van het dorp.

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Vaderdag Tip:

Waardebon 
voor een High Beer!

(onbeperkt bier na keuze met passende stoere hapjes;

 wat echte mannen lekker vinden!)

Leuk moment om samen even uit te zijn!

1 high beer € 21.50

Graag tot ziens, het grandbistro de Rotonde team

Praktijk 
Chinese Geneeskunde

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

Voor info of behandeling op afspraak:

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

www.chinesegeneeskundevorden.nl

COMPLETE 
AIRCOCHECK +
VULLING VOOR

 75,–.
ALLEEN VAN TOEPASSING OP PERSONENAUTO’S.

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

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

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

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

Ze zijn er weer de eerste aardbeien 
van de koude grond!!

Nu volop heerlijke Hollandse asperges
Vitaminebommetje kiwi 10 voor 1.59

Malse krop sla + komkommer samen 0.99
Hollandse trostomaten 500 gram 0.49

Lekkere kersen uit eigen bongerd
Nieuwe oogst Frieslanders

Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken
Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

Dorpsstraat 9  -  6999 AA HUMMELO  -  Tel.: (0314) 38 12 14
welkom@degoudenkarperhummelo.nl

                           twitter.com/degoudenkarper

lunchen - dineren - vergaderen - logeren - arrangementen

Voor al uw buiten zonweringen
voor particulieren en bedrijven

Terrasoverkappingen, Rolluiken e.d.
Profiteer nu van onze actie aanbiedingen, bijvoorbeeld een semi 
cassette terrasscherm met motor v.a.  695,00 
Terrasoverkappingen vanaf  995,00, Rolluiken vanaf  89,00
één van de goedkoopste van heel Nederland

Altijd even bellen, dan zijn we er zeker voor u!



Hoe anders was het begin op maandagavond toen de eerste etap-
pe van start zou gaan. Tegen de klok van vijf uur klonterden 
donkere wolken zich boven Vorden en omgeving aaneen en in 
de verte de eerste bliksemflitsen. Het was op dat moment on-
duidelijk hoe het weer zich die avond zou ontwikkelen. Sabine 
Wilgenhof namens Sparta: ‘We hebben toen tegen kwart voor 
zes de beslissing genomen, om deze avond niet van start te gaan. 

Wij vonden het te riskant’, zo deelde zij mee. De begeleiders van 
de scholen, sportverengingen e.d. werden gelijk op de hoogte 
gesteld. Iedereen stond achter de beslissing van de organisatie, 
zo bleek. ‘We hebben in Vorden de nare ervaringen met een eer-
der onweer nog vers in het geheugen staan’, zo merkte één der 
begeleiders op, daarbij doelend op de fatale gebeurtenissen die de 
muziekvereniging Sursum Corda een paar jaar geleden trof.

Tot voor maandagavond hadden zich 600 wandelaars ingeschre-
ven. Daar kwamen dinsdagavond bij de start van uiteindelijk de 
‘eerste etappe’ nog circa 100 personen bij, zodat er die avond 
circa 700 wandelaars vertrokken voor een route richting Hack-
fort. Woensdagavond trok het gezelschap door het buurtschap 
Delden. Op de slotavond (donderdag) werd er richting het Gal-
gengoor gewandeld, waarna bij sporthal ’t Jebbink (elke avond 
start en finish) de medailles werden uitgereikt. Sabine Wilgenhof 
bedankte de vele vrijwilligers, de sponsoren en de EHBO voor 

hun spontane medewerking. School de Garve kreeg bij de 10 ki-
lometer lopers, de prijs voor de mooiste groep.
De prijs bij de vijf kilometer ging naar de groep rolstoelers van de
Wehme. Sabine Wilgenhof daarover: ‘ Gezien de toekomstige ver-
bouwing van de Wehme is het niet zeker of deze groep volgend
jaar wel weer meeloopt. Wij hebben als organisatie besloten, om
als een soort hommage aan de vrijwilligers die de rolstoelers de
afgelopen jaren behulpzaam zijn geweest, de groep te belonen
met de prijs voor de ‘mooiste groep 5 kilometer’’, zo legde ze uit.
Trouwens het was de eerste keer dat Sabine als coördinator bij
dit wandelevenement optrad. Zij nam dit jaar ‘ het stokje’ over
van Jolande Loman. Sabine: ‘Als je er zelf zo nauw bij betrokken
wordt, dan merk je pas hoeveel werk er aan vast zit. Toch heel
erg leuk om te doen. Het heeft mij in elk geval grote voldoening
geschonken’, zo sprak de penningmeester van de gymvereniging
Sparta donderdagavond na afloop. In 2012 wordt de avondwan-
delvierdaagse van 11 t/m 14 juni gehouden.

Intocht avondvierdaagse blijft leuk om te zien

Vorden - Prachtige weersomstandigheden, één groot bloe-
menfestijn, honderden vaders/ moeders, oma ’ s/ opa ’s en 
andere familieleden, de intocht van de avondwandelvier-
daagse blijft leuk en fascinerend om te zien. Tel daarbij op 
de trotse gezichten van de veelal jeugdige wandelaars en 
de conclusie is duidelijk: wederom een geslaagd wandel-
evenement. De beide muziekkorpsen Concordia en Sur-
sum Corda gaven bovendien een extra feestelijk tintje aan 
het sportieve gebeuren.

In totaal zijn er zeker meer dan twintig mensen 
in dit gedeelte van Vierakker, die met hartsti-
mulerings middelen kunnen omgaan. De eerste 

cursusavond was dinsdag 31 mei en de tweede
is 6 juni geweest. Beide avonden stonden onder
de begeesterde leiding van Marga Jansen van de
Stichting Reanimatie en AED Training Gelre, te-
lefoon 0575-552618. De AED is een zogenaamde
automatische externe defibrillator, die het hart
op gang kan brengen bij een vorm van hartstil-
stand. 
De mensen hebben geleerd hier goed mee om
te gaan en hebben zich aangemeld bij Hartvei-
ligwonen.nl (vroeger AED-alert.nl) Wanneer er
een aanmelding via 112 komt, worden deze
mensen via sms opgeroepen. Zijn er een aantal
in de buurt dan kunnen ze direct hulp verlenen.
Wanneer de AED ingezet kan worden vergroot
dat de overlevingskansen van het slachtoffer
enorm.

In de Koekoekstraat

Hartveilig wonen in Vierakker

Vierakker - De fam. Siemes en de fam Bes-
seling van timmerbedrijf Besseling, heb-
ben een AED apparaat geschonken aan 
de bewoners van de Koekoekstraat. Hun 
buurman Wim Regelink deed zijn naam 
eer aan en was de enthousiaste organisa-
tor voor de buurt. Hij en zijn vrouw Rei-
ny boden hun huiskamer gastvrij aan als 
oefenruimte. Zeventien van de bewoners 
hebben vorige week een cursus reanimatie 
met gebruik van AED gevolgd. Een aantal 
andere mensen hebben, meestal via werk, 
ook een dergelijke cursus gevolgd.

Gaston Besseling, Wim Regelink en Wouter Siemes

IEDERE DAG:

de Wehme.

ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en 
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden .

woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

JUNI
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink

Wehme, laatste keer voor de vakantie

22 ANBO klootschieten, Olde Lettink

29 ANBO klootschieten, Olde Lettink



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 24 van

14 t/m 18 juni 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED
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Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 
onze zorg zijn. Vormgeving, 
redactie, opmaak, 
verspreiding: wij denken 
graag met u mee!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Wet milieubeheer

De Covik Recycling B.V te Steenderen 

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 
bekend dat zij de beschikking hebben 
vastgesteld op de aanvraag om vergunning 
van De Covik Recycling B.V.

Het gaat hier om een aanvraag om vergunning 

ingevolge artikel 8.4, lid 1 van de Wet milieube-

heer voor het veranderen en in werking hebben 

na die verandering van de gehele inrichting. Het 

betreft een inrichting voor het stallen, reinigen 

en onderhouden van machines, het opslaan, 

overslaan en sorteren van afvalstoffen, het 

op- en overslaan van bouwstoffen, het breken 

van steenachtige afvalstoffen en niet-teerhoudend 

asfalt. De inrichting is gelegen aan de 

Covikseweg 3 en 3a te Steenderen.

De ontwerpbeschikking houdt in dat de gevraagde 

vergunning gedeeltelijk wordt verleend onder 

voorschriften en beperkingen. De vergunning 

wordt geweigerd voor een opslaghoeveelheid 

van 7000 m3 ongebroken puin en 15000 m3 

puingranulaat. Naar aanleiding van de ontwerp-

beschikking zijn geen zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, 

liggen ter inzage van 16 juni 2011 tot en met 

27 juli 2011 bij:

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

–  de provincie Gelderland, in het Informatie-

centrum in het Huis der Provincie, Markt 11 te 

Arnhem, tijdens de daar gebruikelijke 

openingsuren.

De beschikking is tevens in te zien via internet: 

www.gelderland.nl > actueel > bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de 

beschikking ingevolge de Wet milieu beheer 

kunt u contact opnemen met de heer A. Sulter 

T (026) 359 99 30 van de afdeling Vergunning-

verlening.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 

de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

hiertegen beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrecht spraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Onder belanghebbenden wordt verstaan 

degenen die naar aanleiding van het 

ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben 

gebracht en degenen die aantonen 

redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig 

zienswijzen naar voren te brengen.

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter 

van de Afdeling bestuurs recht spraak een 

verzoek indienen om een voorlopige 

voorziening te treffen. Als gedurende de 

beroepstermijn om een voorlopige voorziening 

is verzocht, wordt het besluit niet van kracht 

voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroep schrift en 

voor het behandelen van een verzoek om een 

voorlopige voorziening wordt griffierecht 

geheven.

Arnhem, 10 juni 2011,

zaaknummer 2010–017234 / MPM20987

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

HENGELO Gld. Vr.pr.  469.000,-- k.k.
Regelinkstraat 13 - Prachtig gelegen, VRIJSTAAND WOONHUIS 
met ruime garage/schuur. Voorzien van ruime woonkeuken met 
inbouwapp. en slaapkamer en badkamer op begane grond.  
Op 1e verd. 4 slaapkamers en 2e badkamer. Bouwjr. 2000. 
Perceelsopp. ± 700 m2. Inh. woonhuis 510 m2. 
De woning is prachtig afgewerkt en op beg. gr. geheel v.v. vloer-
verwarming.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

Nieu
w

in ve
rko

op

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 24, 14 juni 2011

Velen van u namen in april deel aan 
de bijeenkomsten over de toekomst 
van Bronckhorst in Hummelo, 
Hengelo, Toldijk, Zelhem en Vorden. 
Centraal stond de vraag hoe we in 
onze gemeente om moeten gaan met 
ontwikkelingen als de bevolkings-
daling, de terugtredende overheid en 
de bezuinigingen. Op de avonden gin-
gen de aanwezigen aan de slag met 
de thema’s ‘wonen’, ‘voorzieningen’, 
‘economie’, ‘onderwijs’ en ‘ruimte’ en 
benoemden de zorgen en mogelijke 
oplossingen. De opbrengst van 
deze avonden hebben wij verwerkt. 
Op de website van de gemeente 
Bronckhorst (www.bronckhorst.nl) 
kunt u de verslagen van de avonden 
vinden. In september zullen de 
burgemeester en wethouders een 
besluit nemen over de richtingen 
in het gemeentelijk beleid. Daarbij 
worden de aanbevelingen van de 
inwonersavonden meegenomen. 

Enquête inwonerpanel
Op de avonden kon u zich ook aan-
melden voor een online inwonerpanel. 
Heeft u dit gedaan, dan krijgt u in de 
week van 27 juni (week 26), nog net 
voor de vakantieperiode, per e-mail 
een uitnodiging om deel te nemen aan 
een online enquête. In deze enquête 

wordt gevraagd naar uw mening over 
een aantal thema’s die in de (nabije) 
toekomst zullen spelen in onze ge-
meente. De uitkomsten van dit onder-
zoek vormen voor de burgemeester 
en wethouders een belangrijke basis 
voor verdere besluitvorming over de 
toekomst van Bronckhorst.

Dit onderzoek wordt in opdracht van 
de gemeente Bronckhorst uitgevoerd 
door onderzoeks- en adviesbureau 
ROMA marktonderzoek uit Hengelo 
(Gld). Dit is een onafhankelijk onder-
zoeksbureau. Uw gegevens en ant-
woorden worden volledig anoniem 
verwerkt en worden nooit tot op 
persoonsniveau teruggekoppeld. 
Het onderzoek wordt geheel conform 
de geldende Wet bescherming per-
soonsgegevens (Wbp) uitgevoerd.

Aanmelden
Wilt u ook meedenken over de 
toekomst van Bronckhorst? 
Meldt u dan aan voor de enquête! 
Stuur binnen een week een mail 
met als onderwerp ‘Aanmelding 
inwonerpanel Bronckhorst’ naar: 
info@roma-marktonderzoek.nl. 
Uw mening wordt zeer op prijs 
gesteld!

Aankondiging en oproep:
Enquête ‘Werken aan de toekomst van Bronckhorst’:
Denk mee en meldt u aan!

De strippenkaart verdwijnt op 
30 juni 2011 als vervoerbewijs in 
Oost-Nederland. De provincies 
Gelderland, Overijssel, Flevoland, 
de Stadsregio Arnhem -Nijmegen, 
de regio Twente en de vervoer-
bedrijven Arriva, Breng, Connexxion, 
Syntus en Regio NS starten de 
gezamenlijke campagne ‘Dag Strip-
penkaart’ om de strippenkaart uit 
te zwaaien. 

De Kaartkiezer
Centraal in de campagne staat de 
kaartkiezer. Hiermee kan de reizi-
ger zien welke kaartsoort er vanaf 
30 juni 2011 het best bij hem of haar 
past. In de folder, die onder andere 
in de bussen verkrijgbaar is en huis 
aan huis wordt verspreid in Gelder-
land, Overijssel en Flevoland, staat 
een beknopte kaartkiezer. 
De uitgebreide, digitale versie is 
te vinden op www.ervaarhetov.nl. 

Strippenkaart Uitzwaaiweken 
Speciaal voor de campagne zijn 
de Strippenkaart Uitzwaaiweken 
geïntroduceerd. Reizigers kunnen 
met hun laatste strippenkaart een 
jaar lang gratis reizen op een 
OV-chipkaart winnen. Meedoen 
kan via www.ervaarhetov.nl. 
Hier staan ook de spelregels en 
actievoorwaarden. 

Op de website van Ervaar het 
OV staan ook originele reistips 
waarmee de laatste strippen op 
de strippenkaart kunnen worden 
opgemaakt. De strippenkaart kan 
hier ook beschikbaar worden ge-
steld voor een goed doel, te weten 
de Cliniclowns. 

De provincie maakt binnenkort een 
strippenkaartinruilactie bekend 
voor inwoners van Gelderland.

Serviceteams 
Op 18 en 25 juni zijn in de grote 
steden en dorpen serviceteams 
aanwezig die u kunnen informeren 
over het verdwijnen van de strip-
penkaart en helpen bij de keuze van 
een nieuw vervoerbewijs. Vervoer-
ders zetten op 30 juni, de dag dat 
niet meer met de strippenkaart 
gereisd kan worden, extra personeel 
in om reizigers te informeren.

In Gelderland rijdt de komende 
maanden de OV-chipkaart Info-bus. 
Hier kan iedereen met zijn of haar 
vragen over de OV-chipkaart 
terecht. Het tourschema van deze 
OV-chipkaart Info-bus is te vinden 
op www.ervaarhetov.nl.

Meer informatie op: 
www.ervaarhetov.nl, 
www.strippenkaartuitzwaaiweken.nl, 
www.arriva.nl, www.breng.nl, 
www.connexxion.nl, 
www.syntus.nl, 
www.twents.nl en 
op Twitter @ErvaarhetOV.

Campagne ‘Dag strippenkaart’ van start

Op vrijdag 17 juni a.s. is de jaarlijks personeelsdag van de gemeente. 

Het gemeentehuis is die dag gesloten. Vanaf maandag 20 juni zijn wij u 

tijdens de gebruikelijke openingstijden graag weer van dienst. 

Gemeentehuis gesloten op 17 juni

Steenderen 
Op dit moment zijn we bezig de 
voorbereidingen te treffen voor het 
omvormen van verschillende heester-
vakken naar gazon in Steenderen. 
Een aantal gedeelten openbaar groen 
nemen we hierbij niet mee, omdat 
buurtbewoners gekozen hebben dit 
groen zelf te gaan onderhouden. 
Naast het vervangen van heesters 
door gazon wordt een aantal bomen 
gekapt. De kapvergunning hiervoor is 
aangevraagd. Op www.bronckhorst.nl 
kunt u zien welke groenvakken we 
gaan omvormen en welke bomen er 
gekapt gaan worden. De uitvoering 
start in september.

Baak, Kranenburg, Vorden en 
Wichmond
Zoals al eerder aangekondigd, willen 
we ook in Baak, Kranenburg, Vorden 
en Wichmond, van start met het 
omvormingsproject. Hierover zijn 

de dorpsbelangenverenigingen 
inmiddels geïnformeerd. Samen 
met de dorpsbelangenverenigingen 
in Kranenburg, Baak en Wichmond en 
de werkgroep Leefbaarheid Vorden 
starten we in juni met een inventa-
risatie van het openbaar groen in 
deze kernen. Na de zomer kunt u als 
inwoner reageren op het plan dat we 
naar aanleiding van de inventarisatie 
met de dorpsbelangenverenigingen 
en de werkgroep in Vorden voor de 
vier dorpen opstellen.

Omvormingsplannen openbaar groen

In de Gelderlander stond enige tijd 
geleden dat volgens de provincie 
Gelderland nog maar vijf landbouw-
ontwikkelingsgebieden (LOG’s) nodig 
zijn. Bij deze vijf LOG’s werd Halle-Heide 
niet genoemd. Dit bleek niet juist en 

dat is ook rechtgezet door de krant. 
Voor de duidelijkheid laten wij u weten 
dat wij op dit moment de bestemmings-
planprocedure LOG Halle-Heide 
voorbereiden. Zodra deze ter inzage 
wordt gelegd, informeren wij u.

Bestemmingsplan LOG Halle-Heide 
niet opgeschort



Wat doet u als u onderweg bent met uw elektrische fiets 
of elektrische scooter en de accu is plotseling leeg? Of u 
komt erachter dat uw fietsband lek is, waardoor u niet 
verder kunt? Waarschijnlijk zit er weinig anders op dan 
lopend verder te gaan of alternatief vervoer te regelen. 
Vanaf nu behoort dit in de Achterhoek tot het verleden, 
want in de regio is het unieke project ‘FIETSTAS’ gelanceerd.

Oplaadpunten
In 10 Achterhoekse gemeenten zijn bij 90 horecagelegen-
heden elektrische fiets- en scooteroplaadpunten gereali-
seerd. Als enige regio in Nederland biedt de Achterhoek 
hiermee een regiodekkend netwerk van oplaadpunten, 
in nauwe samenwerking met horecaondernemers.
Omdat elke FIETSTAS is gekoppeld aan een horecagele-
genheid, kunt u niet alleen uw vervoermiddel, maar ook 
uzelf ‘opladen’. Terwijl uw elektrische fiets of scooter 
aan de stroom staat, kunt u helemaal tot rust komen 
onder het genot van een versnapering, lunch of diner. 
Bij elk oplaadpunt is binnenin de horecagelegenheid een 
echte fietstas beschikbaar. Hierin vindt u gereedschap 
om kleine technische mankementen te verhelpen, zoals 
een lekke band of een loszittend fietszadel. Ook bevat 
deze fietstas uiteenlopende toeristische informatie 
over de Achterhoek en de gemeente waar u zich op 
dat moment bevindt. Alle FIETSTAS-deelnemers zijn 
duidelijk te herkennen aan een sticker op het raam én 
het oplaadpunt buiten aan de gevel.

Eind april 2010 zijn, bij wijze van proef, al 10 oplaadpunten 
gerealiseerd in en om Winterswijk. Dit bleek al snel een 
daverend succes, waarop besloten werd het project in 
alle 10 Achterhoekse gemeenten uit te rollen. Deze com-
pleet unieke fietsservice wordt dus nu in de hele Achter-
hoek aangeboden, vanuit een gezamenlijk initiatief van 
alle gemeenten. Het geheel past binnen de duurzame 
ontwikkelingen in de Achterhoek, het is een duidelijk 
voorbeeld van de (fiets)gastvrijheid van de Achterhoek 
en moet, nog meer dan nu al het geval is, deze regio op 
de kaart zetten als écht fietsvriendelijk.

Kijk voor meer informatie en alle locaties van de 
FIETSTAS-punten op www.echtachterhoek.nl/fietstas

Opgeladen op pad in de Achterhoek dankzij ‘FIETSTAS’

Fietstaspunten Bronckhorst 
In onze gemeente zijn bij de volgende horecagelegenheden fietstaspunten:
• Herberg De Gouden Leeuw  Bovenstraat 2  Bronkhorst
• Hotel Bakker  Dorpsstraat 24 Vorden
• De Vordense Pan  Hengeloseweg 14 Vorden
• ‘t Proathuus  Lindeseweg 23  Vorden
• ‘t Wapen van ‘t Medler  Ruurloseweg 114 Vorden
• Hotel De Wildenborcherhof  Wildenborchseweg 19 Vorden
• De Gravin van Vorden  Stationsweg 24 Vorden
• Bistro De Rotonde  Kerkstraat 3  Vorden
• Restaurant-Eetcafé-Zalen De Herberg  Dorpsstraat 10A Vorden
• Ellen’s restaurant & zalen  Burgemeester Rijpstrastraat 10  Zelhem
• Ezelstal “De Edelingen”  Kattekolkweg 1 Zelhem
• Susebeek Wolfershuus   Ruurloseweg 42 Zelhem
• Camping Cafetaria Coen Evers  Keijenborgseweg 27 Zelhem
• De Gouden Karper  Dorpsstraat 9  Hummelo
• Café-Zaal De Seven Steenen  J.F. Oltmanstraat 6 Steenderen
• Café De Tol  Keijenborgseweg 1 Zelhem
• Café-Restaurant-Partycentrum Nijhof  Dorpsstraat 13 Halle
• Zaal Lovink  Halle Nijmanweg 13 Halle
• Partycentrum Langeler  Spalstraat 5 Hengelo (Gld)
• Café Ludgerus Zalenverhuur  Vierakkersestraatweg 37  Vierakker
• Café-Restaurant Den Bremer  Zutphen Emmerikseweg 37 Toldijk

Voor de speeltuin in Zelhem en 
Velswijk willen wij, samen met de 
kinderen uit de buurt die hier vaak 
spelen, een nieuw speeltoestel uit-
zoeken. Kom hiervoor op woensdag 
22 juni a.s. om 13.30 naar de speel-
tuin aan de Platweerd in Zelhem, of 
om 15.00 uur naar de speeltuin aan 
de Boomgaard in Velswijk, dan kijken 
we samen welk leuk en geschikt 
speeltoestel mogelijk is. Tot dan! 

Kinderen in Zelhem en Velswijk opgelet!
Denk mee over nieuw speeltoestel

Wij zijn bezig met het maken van 
een compleet nieuw bestemmings-
plan voor het gehele buitengebied 
van Steenderen/Hummelo en 
Keppel. Van 12 mei t/m 22 juni a.s. 
ligt het voorontwerp van dit nieuwe 
plan bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis ter inzage. U kunt 
alle stukken ook inzien op onze 
website www.bronckhorst.nl. 

Sinds het begin van de terinzageleg-
ging hebben veel geïnteresseerden 
om uitleg of nadere informatie over 
de bestemming van hun gronden 
gevraagd. Op 22 november 2010 
was een informatieavond over dit 
plan in zaal Den Bremer in Toldijk, 
die goed werd bezocht. Veel bewo-
ners, boeren en andere belangheb-
benden lieten zich die avond infor-
meren over de betekenis van dit 
plan voor bijvoorbeeld hun woning 
of agrarisch (bouw)perceel. 

Voorbeeld
Hieronder volgt één voorbeeld van 
een wijziging bij de actualisering 
van dit bestemmingsplan. Bij het 
ontbreken van een actieve milieu-

vergunning of -melding in het kader 
van de Wet milieubeheer, is de 
agrarische bestemming omgezet 
in de bestemming ‘burgerwoning’. 
De bestemming van deze feitelijke 
situatie biedt meer rechtszekerheid 
dan een onterechte agrarische 
bestemming. Zo kunt u bijvoorbeeld 
uw woning niet verbouwen als u geen 
boer meer bent en uw locatie nog wel 
een agrarische bestemming heeft. 
Wij leggen u graag de gevolgen van 
deze of andere situaties uit.  

Als u nog niet bent geweest, kunt u 
het voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Steenderen/Hummelo 
en Keppel nog tot 22 juni a.s. komen 
inzien en daarop (bij voorkeur 
schriftelijk) reageren. Maar u kunt 
uw mening over de plannen ook 
mondeling kenbaar maken bij één 
van de medewerkers van de afde-
ling Ontwikkeling in het gemeente-
huis.

Als u in het gebied woont of daar 
belangen heeft, adviseren wij u 
zeker het bestemmingsplan in 
te komen kijken!

Voorontwerp bestemmingsplan 
Buitengebied Steenderen/Hummelo 
en Keppel ligt ter visie

Raadsvergadering 23 juni
Op 23 juni a.s. vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering begint 
om 20.00 uur. U bent van harte welkom 
om deze vergadering bij te wonen. 
Op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

• Overdracht Hessenbad en -hal 
 in Hoog-Keppel aan stichting 

Zonnewater
 Als de raad instemt met dit voor-

stel, dan draagt de gemeente de 

exploitatie en het beheer van het 
Hessenbad en de Hessenhal in 
Hoog-Keppel over aan stichting 
Zonnewater. Ook de gebouwen 
worden verkocht aan de stichting. 
Het huidige zorgbad Zonnewater 
op hetzelfde terrein als het Hes-
senbad wil graag uitbreiden, de 
gemeente wil graag voorzieningen 
privatiseren en zo behouden voor 
de inwoners en verenigingen. In dit 
voorstel komt dit samen  

• Gebiedsontwikkeling locatie 
oude gemeentehuis en omgeving 
Hengelo (Gld)

 Voor de locatie oude gemeentehuis 
e.o. in het centrum van Hengelo is 
een ontwikkelingsplan gemaakt 
(o.a. verplaatsing AH-winkel). Aan 
de raad het verzoek om hiermee in 
te stemmen, inclusief het toestaan 
van avondhoreca in het historische 
gemeentehuis. Daarnaast vragen 

 b en w de raad het grondbod en de 
grondexploitatie vast te stellen 

• Gemeentelijke bijdrage nieuw-
bouw kleedaccommodatie voet-
balvereniging Zelos, Zelhem

 Voetbalvereniging Zelos uit 
 Zelhem kampt met een tekort aan 

kleedkamers. De raad wordt 
 gevraagd € 114.700 beschikbaar 

te stellen voor het realiseren van 
vier permanente kleedruimtes 
voor Zelos, onder voorwaarde dat 
Zelos het eigendom, beheer en 

 onderhoud van opstallen en kleed- 
en kantineaccommodaties op het 
terrein van de gemeente overneemt

• Bestemmingsplan Hummelo, 
 De Woordhof
 De gemeente wil twaalf woningen 

realiseren op de locatie van de 
voormalige basisschool De Woord-
hof in Hummelo. De raad wordt 

 gevraagd het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen

• Beëindiging financiële relatie 
stichting Muzehof Zutphen

 Het aantal leerlingen uit onze ge-
meente staat niet in verhouding tot 
het subsidiebedrag dat wij jaarlijks 
uitkeren aan de Muzehof in Zutphen. 
Besloten is de subsidierelatie te 
beëindigen. Voor een aantal kos-
tenposten hebben wij nog zorg te 
dragen. Hier is een eenmalig be-
drag mee gemoeid van € 267.000 
waarvoor de raad haar goedkeu-
ring moet geven

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2011

• Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen voor ondernemers

 Gemeenten krijgen de mogelijkheid 
om de kwijtscheldingsregeling 
voor gemeentelijke belastingen 

 en heffingen voor ondernemers 

 te verruimen. De raad wordt 
 gevraagd akkoord te gaan met 
 het voorstel en de voorwaarden 

om per 1 april 2011 het geheel of 
gedeeltelijk verlenen van kwijt-
schelding van gemeentelijke 

 belastingen aan ondernemers op 
bijstandsniveau mogelijk te maken

• Concept begroting 2012 
Recreatieschap Achterhoek 
Liemers

• Programmaverantwoording 
2010 en Programmabegroting 
2012-2016 van de Regio 
Achterhoek

• Concept Programmabegroting 
2012 GGD Gelre IJssel

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2011

“ Rapport Rekenkamercommissie 
‘Recreatief handhaven?’

 Dit rapport gaat over de wijze van 
handhaven op onrechtmatige be-
woning van recreatiewoningen in 
de gemeenten Bronckhorst, Ber-
kelland, Lochem en Montferland. 
De raad wordt gevraagd de con-
clusies en aanbevelingen uit het 
rapport ‘Recreatief handhaven?’ 

 te onderschrijven

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het 
mogelijk het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet 

op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet 
ruimtelijke ordening, die niet in een 
raadscommissie zijn behandeld.  

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a. de ingekomen stukken en presen-

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 
van een adviescommissie bezwaar-
schriften ex artikel 7:13 van de 

 Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrach-

ten of aanbevelingen van personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofd-

stuk 9 van de Algemene wet 
 bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot 

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

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

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

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, parkeerplaats aan de Onderstraat, tussen huisnummer 13 en 14, standplaats voor de 

verkoop van friet, snacks, frisdrank e.d., wekelijks tot 31 december 2011 van maandag t/m zondag 
van 09.00 tot 20.00 uur, Nova catering

• Hengelo (Gld), Bleekstraat 3, keizerschieten, 14 augustus van 13.00 uur tot 17.00 uur, afsluiten 
 en instellen van een stopverbod op de parkeerplaats van café Marktzicht en afsluiten van een 
 gedeelte van de Bleekstraat, 14 augustus 2011 van 09.00 tot 17.00 uur, stichting Eendracht Maakt 

Macht
• Toldijk, parkeerplaats bij de Welkoop, standplaats voor de verkoop van Vlaamse frieten, wekelijks 

op donderdag van 10.00 tot 20.00 uur, de Vlaamse frietkot
• Zelhem, Markt, de sterkste man van Bronckhorst, wedstrijden met live muziek, ontheffing art. 35 
 van de Drank- en Horecawet, 13 augustus van 12.00 uur tot 00.30 uur de dag daarop volgend, afsluiten 

van de Markt, 12 augustus 2011 van 20.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend, eetcafé De Groes
• Zelhem, Markt, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet i.v.m. braderie, 23 juli en 6 augustus 2011 

van 14.00 uur tot 01.00 uur de dag daarop volgend, eetcafé De Groes

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 1 juni 2011:
• Hoog-Keppel, tussen Rijksweg 54 en 56, kappen diverse bomen 
• Zelhem, Keijenborgseweg 13A, verwijderen asbest golfplaten van een schuur
Ontvangen op 6 juni 2011: 
• Toldijk, Hoogstraat 15, kappen beuk
• Zelhem, Ruurloseweg 25, plaatsen erfafscheiding
Ontvangen op 7 juni 2011: 
• Vierakker, Kapelweg 14, bouwen pluimveemestdroogloods
• Vierakker, Koekoekstraat 17, bouwen dakkapel

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 juni 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de collecteweek van de 

Nierstichting, 12 t/m 25 september 2011, Centercom buitenreclame
• Hengelo (Gld), diverse locaties in centrum, kermis op 13 juli en 15 t/m 17 juli, demo-wedstrijd 

voor motoren op 13 juli, vogelschieten op 16 juli en optocht op 17 juli 2011, schutterij Eendracht 
Maakt Macht

• Hengelo (Gld), nabij Spalstraat 1 en 3, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 13, 15, 16 en 17 juli 2011 
i.v.m. kermis, café de Zwaan

• Vorden, grasveld tegenover de Rotonde, plaatsen van twee spandoeken, 23 mei t/m 4 juni 2011, 
Kanjers voor Kanjers

• Vorden, Ruurloseweg 46, ontheffing groepskamperen, 21 en 28 mei, 11, 19 en 25 juni, 23 en 30 juli, 
8 en 12 augustus 2011, minicamping De Grasplas

• Zelhem, Markt, zomeravondconcert, 1 juli 2011 van 18.30 tot 21.00 uur, muziekvereniging Union
• Zelhem, plaatsing van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Vogelshow, 12 t/m 28 novem-

ber 2011, vogelvereniging Vogelvreugd Zelhem
Afgegeven op 6 juni 2011:
• Toldijk, volksfeest met toneel, dansavonden met live-muziek, optocht, lunapark, volksspelen en 

vogelschieten, 29 juni t/m 2 juli 2011, stichting Oranjefeesten Toldijk
• Vorden, parkeerplaats Helmink wonen aan de Zutphenseweg 24, ontheffing art. 35 Drank- en 
 Horecawet i.v.m. koopzondag, 5 juni 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, J.W.G. Hendriksen
• Zelhem, standplaats met een informatiebus bij De Pol, wekelijks op donderdag van 15 juni t/m 
 31 december 2011 van 14.30 tot 16.00 uur, hulpmiddelencentrum Noordoost Nederland (HCNON)

Bouwvergunningen
Gewijzigde bouwvergunning
Verzonden op 8 juni 2011:
• Toldijk, Beekstraat 13, veranderen paardenstal tot zorgappartementen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 6 juni 2011: 
• Keijenborg, Teubenweg, kappen 5 goudiepen
• Zelhem, Heidenhoekweg 7, aanleggen uitrit
• Zelhem, Nijmansedijk ong., kappen 13 eiken 
Verzonden op 7 juni 2011: 
• Zelhem, Bocholtseweg 1, wijzigen emissie-arme systeem voor huisvesting van melkkoeien 
• Zelhem, Vincent van Goghstraat/Hanenhoek, kappen esdoorn
Verzonden op 8 juni 2011: 
• Halle, Lankerseweg 2, slopen 3 schuurtjes en gedeeltelijk slopen 1 schuurtje
• Hengelo (Gld), Kloosterweg 5, bouwen paardenstalling
• Hummelo, Beatrixlaan 23, kappen abies en esdoorn
• Keijenborg, Hengelosestraat 69, slopen dak woning
• Steenderen, Koningin Julianalaan 41, vergroten woning
• Vorden, Groeneweg 6, bouwen woning
• Zelhem, Berkendijk 4, verwijderen asbest van een schuur 
• Zelhem, Halseweg 36, bouwen woning met bijgebouw

Verlengen beslistermijn (art. 3.9 lid 2 Wabo, art. 3.18 lid 2 Awb)
Verzonden op 8 juni 2011:
• Toldijk, Beekstraat 11, aanvraag sloop, complexiteit aanvraag, nieuwe beslisdatum is 5 augustus 2011 

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens het openstellen van de privé tuinen, geldt op 3 september van 10.00 tot 16.00 uur 

en op 4 september 2011 van 10.00 tot 16.00 uur, een stopverbod aan de Broekstraat tussen 
 huisnummers 13 en 23
• Keijenborg, tijdens het buurtfeest is op 9 juli van 11.00 uur tot 10 juli 2011 11.00 uur de Teubenweg, 

tussen de Sint Bernardusstraat en de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens het buurtfeest op 18 juni 2011 is van 10.00 tot 16.00 uur de Kastanjelaan, tussen 
De Eiken en De Berken, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens Marktpop is het Burg. Buddingh’plein vanaf 23 juli 17.00 uur t/m 25 juli 2011 
12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de informatiedag/het oogstfeest op 11 september 2011 geldt van 08.00 tot 17.00 uur 
een stopverbod op de Baakseweg, tussen de Veengoot en de Hackfortselaan en op de Eldersmaat, 
tussen de Baakseweg en huisnummer 3 

• Vorden, tijdens de Castle Fair van 24 t/m 28 augustus 2011 geldt een stopverbod op de Ruurloseweg, 
tussen de Dorpsstraat en de spoorbaan, en op de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de 
Vordensebosweg

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 8 juni 2011: 
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, tijdelijk plaatsen woonunit
• Zelhem, Terborgseweg 3, tijdelijk bewonen schuur/garage 
De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd.

De stukken liggen van 17 juni t/m 27 juli 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
 ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben  
 ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• degenen die een zienswijze willen inbrengen tegen de wijzigingen die bij het nemen van het 
 besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1 Hengelo’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Hazenhutweg 1 Hengelo’ is onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de functiewijziging van sport en recreatie (manege) naar wonen.
De bouw van een vrijstaande woning wordt mogelijk gemaakt in ruil voor de sloop van de voormalige 
bedrijfsbebouwing.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00943-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00943-/NL.IMRO.1876.BP00943-OH01

• via www.bronckhorst.nl→ Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de 
 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

Bestemmingsplannen

Wet milieubeheer (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 16 juni t/m 27 juli 2011 tijdens de openingstijden 
de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Vorden, Ambachtsweg 5, voor het oprichten van een recyclingbedrijf waarop het Besluit algemene 

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet onder 
de vergunningplicht valt. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd 
besluit zijn verbonden.

Meldingen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken 
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt van 16 juni t/m 27 juli 2011 tijdens openingstijden de 
volgende melding ter inzage:
• Zelhem, Varsselseweg 11, café en restaurant

Dit houdt in dat dit bedrijf niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
valt. Wel moet het voldoen aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Maatregelen tegen wateroverlast in Zelhem
Tijdens extreme regenval kunnen de rioolleidingen in de Bloemenbuurt en de omgeving Vincent van 
Goghstraat in Zelhem het water moeilijk verwerken. Dit leidt tot veel overlast, zoals water op straat. 
Om de kans op overlast in de toekomst te verkleinen nemen we diverse maatregelen in het rioolstelsel:
• Vergroten rioolbuis Cosmeastraat, tussen Orchideestraat en Papaverstraat
• Vergroten rioolbuis Goudsbloemstraat, tussen nr. 1 en Narcisweg
• Aanbrengen rioolbuis tussen Vincent van Goghstraat/Rembrandtstraat en Hanenhoek
• Aanbrengen rioolbuis Ferdinand Bolstraat, tussen putten voor nr. 9 en 11
• Aanbrengen rioolbuis Jeroen Boschstraat, tussen putten voor nr. 4 en 6
• Vervangen rioolput kruising Cosmeastraat/Papaverstraat
• Vervangen rioolput kruising Papaverstraat/Bleek
• Vervangen rioolput kruising Rembrandtstraat/Hanenhoek
• Aanbrengen rioolput Bergstraat, in het fiets-/voetpad nabij Hummeloseweg/Smidsstraat
• Aanpassen rioolput kruising Hummeloseweg/Zevenweg
• Aanpassen rioolput kruising Orchideestraat/Bergstraat
• Aanpassen rioolput kruising Cosmeastraat/Salviaweg
• Aanpassen rioolput kruising Papaverstraat/Bergstraat
• Aanpassen rioolput kruising Zevenweg/Goeman Borgesiusstraat
• Aanpassen rioolput kruising Zevenweg/Groen van Pinkstererstraat

Werkzaamheden

Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Bronckhorst 2011
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in haar vergadering van 26 mei 2011 de verordening 
tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Bronckhorst 2008 ingetrokken en de verordening 
tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Bronckhorst 2011 vastgesteld. De verordening 
2011 treedt in werking met ingang van 1 juli 2011.

Voor iedereen ligt de verordening ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en deze is tegen 
betaling van de kosten verkrijgbaar. Ook is de Verordening te lezen en/of te downloaden via 
www.bronckhorst.nl. 

Aanwijzingsbesluit toezichthouder
B en w van Bronckhorst hebben besloten om de medewerkers van cluster toezicht en handhaving 
van afdeling Beheer te belasten met het toezicht op de naleving van voorschriften, gesteld bij of 
krachtens de Wabo en de Algemene Plaatselijke Verordening Bronckhorst 2010, voor zover hierin 
voor de gemeente een taak is weggelegd. De toezichthouders beschikken over een legitimatiebewijs 
dat door b en w is afgegeven.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• Aanpassen rioolput kruising Hengelosestraat/Resedastraat
• Aanpassen rioolput Hengeloseweg, tussen Weverstraat en Magnoliaweg 

Planning
De aannemer start in week 25 ondermeer met het vergroten van de rioolbuis in de Cosmeastraat. 
Van 20 juni t/m 4 juli is de Cosmeastraat, tussen de Orchideestraat en de Papaverstraat, afgesloten. 
Aansluitend wordt de rioolbuis in de Goudsbloemstraat vergroot. De verdere planning is nog niet 
geheel bekend, maar we streven ernaar alle werkzaamheden voor de bouwvakvakantie uit te 
voeren. Belanghebbenden worden vooraf met een brief geïnformeerd door de aannemer. 
Daarnaast is de planning te vinden op www.bronckhorst.nl → Plannen en projecten in uw buurt.

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM  NIJVERHEIDSWEG 21  TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD)  KRUISBERGSEWEG 8  TEL. (0575) 46 22 44

* Korting enkel geldig i.c.m. montage van de zomerbanden. Alle genoemde prijzen zijn vanafprijzen (incl. BTW) en zijn geldig van 30 mei t/m 24 juni 2011. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. Getoonde afbeeldingen kunnen afwijken. Vraag uw Renault-dealer naar de beschikbaarheid van de genoemde aanbieding voor uw auto en een offerte op maat of ga naar www.renault.nl/services/onderhoud-
en-reparatie. Voor meer informatie, de voorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt, bel gratis 0800-0303 of kijk op www.renault.nl.

WIE BETER DAN RENAULT KAN UW RENAULT ONDERHOUDEN

NEEDE  HAAKSBERGSEWEG 102  TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR  KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 23

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

1  BANDEN
2  REMSYSTEEM
3  RUITENWISSERS
4  AIRCOSYSTEEM
5  CARROSSERIECHECK

DE 10 VITALE PUNTEN VAN DE RENAULT ZOMERCHECK:
6  UITLAAT
7  VLOEISTOFFEN
8  VERLICHTING
9  ACCU
10 TREKHAAK

NÚ BIJ HERWERS RENAULT

ZOMER ZONDER ZORGEN WEKEN

HECK:

20
10

RENAULT
GLOBAL
QUALITY
AWARD

Boek nu voor de beste last minutes! 
 

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

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 
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Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
ALLES MOET WEG: SLA UW SLAG.

25% - 50% - 70% 
KORTING

MEGA SALE MET GIGAKORTINGEN, WIJ RUIMEN ALLES OP, 
KORTINGEN TOT 70%. VEEL MERKSPEELGOED:

BIG, GAME ON SPORT, MECCANO EN NOG VEEL MEER!
LET OP: OP=OP

VOOR IEDERE BETALENDE KLANT EEN KORTINGBON VAN 
10% TE BESTEDEN IN ÉÉN VAN ONZE WEBWINKELS.

Vrijdag 17 en zaterdag 18 juni
grote opruiming

met kortingen oplopend tot 70%

Diverse produkten van Equitotaal Doetinchem – George Massen

o.a. diverse ruitersportartikelen van bekende merken zoals Eskadron, 

Mattes, Myler bits, Roeckl handschoenen, halsters, peesbeschermers, 

sjabrakken

Diverse produkten van

o.a. Roux injectiespuiten, overall’s, diverse afrasteringsmaterialen

Dit alles onder het genoet van een hapje en een drankje!

Kom gerust eens vrijblijvend kijken!

Hazenhutweg 2, hengelo (Gld.)
0575-467555

Authentieke kleuren
Kleur creëert sfeer, bepaalt de uitstraling en karakter van uw woning. Boonstoppel 
verf combineert nostalgie en authentieke kleuren met vakmanschap en de hoogste 

kwaliteit van vandaag de dag. Kom naar Deco Home en laat u adviseren!

Zelhemseweg 21 - Hengelo Gld. - 0575-464000

w w w. h a r m s e n v a k s c h i l d e r s . n l



Erwin deed het voortreffelijk, op za-
terdag werd hij zesde en op zondag 
vierde. Door deze resultaten staat Er-
win Plekkenpol thans in het tussen-
klassement om het Europees kampi-
oenschap op de derde plaats achter 
koploper, de Brit Greg Evans. De 
Pool Michael Szustr bezet de tweede 
plaats. Erwin: ‘ Ik ben dik tevreden 
over de wedstrijden in Roemenië. 
De organisatie had een prachtig par-
cours uitgezet met allemaal elemen-
ten die je als endurorijder graag ziet : 
De crosstest was op een berg gelegen 
met zeer veel natuurlijke op – en af-
stappen en hobbels. Steile klimmen 
en afdalingen, stenen, boomwor-
tels, modder, een rivierbedding met 
veel water. De extreme test was met 
veel kunstmatige hindernissen zoals 
vrachtwagenbanden, rioolbuizen en 
grote steenblokken. En dat alles over 
super kleine paden. Dat ging mij al-
lemaal goed af. Prachtig om te doen’, 
zo sprak Erwin bij terugkomst in Ne-
derland.
Het lag in de bedoeling dat er op de 
zaterdag drie ronden van 85 kilome-
ter gereden zouden worden. Erwin: 
‘ Het werden uiteindelijk 2,5 ronde. 
In de reglementen staat namelijk 
vermeld dat een endurorijder tijdens 
een EK wedstrijdmaximaal zeven uur 
achtereen op een motor mag rijden. 
Door het zware parcours waren drie 
ronden binnen die tijd, niet haalbaar. 
De enduro op de tweede dag ( zondag 
) was nog zwaarder. Het had s’ nachts 
flink geregend, dus heel veel mod-
der. Met name de klim naar boven, 
de berg op, was lastig. De ervaring die 
ik de afgelopen jaren heb opgedaan, 
kwam mij goed van pas’, aldus Erwin. 
De coureurs reden deze dag twee ron-
den van 85 klimeter. Greg Evans won 
beide dagen. 
De endurowedstrijden in Spanje von-
den dit jaar geen doorgang. De orga-
nisatie kon het evenement financieel 
niet rond krijgen. Ook de wedstrijden 
in Hongarije werden om dezelfde re-

den afgelast. Gelukkig voor de endu-
rorijders nam Polen de organisatie
toen over. Erwin Plekkenpol boekte
daar trouwens ook goede resultaten.
Op de eerste dag een vijfde plek en
de tweede dag een vierde plaats en
daardoor dat weekend ook vierde in
het totaalklassement. Het WPM KTM
Team bestaande uit de rijders Mark
Wassink, Robin Nijkamp en Erwin
Plekkenpol werd niet alleen in Polen
winnaar maar schreef het afgelo-
pen weekend ook Roemenië op haar
naam en daardoor prijkt het team in
het tussenklassement ook op de eer-
ste plaats !
In de week 8 – 13 augustus wordt
de jaarlijkse internationale Motor-
zesdaagse in Finland verreden. De
Zesdaagse vindt veelal in september/
oktober plaats, echter in Finland
moet het vanwege de snel invallende
duisternis eerder gehouden worden.
Erwin Plekkenpol: ‘ Het is nog niet
zeker of Nederland in Finland zal
deelnemen. De bondscoach kan op
dit moment nog slechts beschikken
over vier coureurs: Mark Wassink,
Hans Vogels, Erald Lammertink en ik
zelf. Ik hoop dat hij er in slaagt nog
tijdig een volwaardig team samen te
stellen’, aldus Erwin Plekkenpol. De
strijd om het kampioenschap van Ne-
derland wordt zaterdag 24 september
in Havelte voortgezet. Erwin Plek-
kenpol wist de wedstrijden in de E2
klasse ( Enter, Holten, Veldhoven ) die
tot dusver in 2011 werden verreden ,
alle drie te winnen.

Europese kampioenschappen enduro

Erwin Plekkenpol in 
 tussenklassement derde
Vorden - Erwin Plekkenpol 
keerde afgelopen week met zijn 
maatjes Robin Nijkamp en Mark 
Wassink, moe maar zeer voldaan 
uit Roemenië terug. Daar werd 
in de omgeving van Comanesti 
het tweede weekend in de strijd 
om het Europees kampioenschap 
enduro gehouden. In feite, twee 
afzonderlijke wedstrijden want 
zowel op zaterdag als zondag is 
er een aparte puntentelling.
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Firezone is een landelijke keten van 
onbemande tankstations. ‘We staan 
bekend om onze lage prijzen,’ vertelt 
Johan Hulshof, vertegenwoordiger 

van Firezone. ‘Maar naast onze kor-
tingen houden we ook regelmatig 
ludieke acties. De dobbelsteen-actie 
is daar een goed voorbeeld van. Ons 

promotieteam duikt ieder weekend 
wel ergens op om onze klanten te 
verrassen met een kans op een gratis 
tank.’ 

Voor andere acties van Firezone en 
voor een overzicht van alle stations 
kunt u kijken op www.firezone.nl 

Gratis tanken bij Firezone Vorden

Vorden - Afgelopen week won meneer de Neyn uit Assendelft een gra-
tis tank brandstof bij Firezone in Vorden. Iedereen die met twee dob-
belstenen twaalf gooide mocht namelijk gratis zijn tank volgooien.

Meneer de Neyn uit Assendelft gooide twee keer zes en hoefde niet te betalen voor een volle tank brandstof bij Firezone in Vorden. Goed-
koper kan het niet!

De roeiafdeling van Watersportver-
eniging de Ank groeit sterk. Wie die 

dag verhinderd is maar wel belang-
stelling heeft om kennis te maken
met roeien, of lid wil worden, kan
per mail contact opnemen met het
secretariaat van de roeivereniging:
roeiendeank.secretariaat@upcmail.
nl. Voor meer informatie over roeien
bij de ank, zie de website www.wsv-
deank.nl 
Graag tot ziens op zaterdag 18 juni
2011

Open dag roeiafdeling De Ank
Doetinchem - Op zaterdag 18 juni 
wordt weer de jaarlijkse kennis-
makingsdag georganiseerd. Geïn-
teresseerden kunnen dan ook zelf 
komen proefroeien tussen 10.00 
uur en 16.00 uur bij de Jachtha-
ven de Ank, Stokhorstweg 2 in 
Doetinchem (Sportpark Zuid).

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

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

Je ziet ze wel eens voorbij rijden. Winnende 
teams die op een platte wagen achter 
een landbouwtrekker door het dorp wor-
den gereden, mensen die zich in een 
wagen achter een landbouwtrekker naar 
een evenement laten rijden of jongeren 
die tijdens hun zomerkamp bij een drop-
ping in de laadbak van een vrachtwagen 
worden vervoerd.
 

Risico’s
Waar vaak onvoldoende aan gedacht wordt, is de 

veiligheid van de passagiers. Men zit opeen gepakt 

op de platte wagen of in de laadruimte en er zijn 

niet of nauwelijks mogelijkheden om je ergens 

aan vast te pakken. Om veiligheidsredenen en 

om ongelukken te voorkomen mag de bestuurder 

op een dergelijke wijze zonder vergunning geen 

personen vervoeren. Als er ongelukken gebeuren 

dan is hij volgens de geldende wetgeving aanspra-

kelijk.

 

Ontheffing
De wegbeheerder, meestal de gemeente, kan ont-

heffing verlenen aan dergelijk vervoer, maar dat 

is aan strikte regels gebonden. Zo moet men een 

deugdelijke zitplaats op de wagen hebben en zijn 

er regels over de aantallen passagiers die erop 

plaats nemen. De bestuurder moet die ontheffing 

bij zich hebben en aan de politie kunnen tonen.

De politie zal bij overtreding proces-verbaal opma-

ken en wil met dit bericht aandacht vragen voor de 

veiligheid van de te vervoeren passagiers.

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel 
spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur     

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken    

           

0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen 
Steenderen, Dorpsstraat 16          
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 – 15.00 uur     

1-1-2  voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties 

   
Hengelo, Elderinkweg 2         

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem 

Spreekuur wijkagent  (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 – 12.00 uur       

 

           

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie 

Vorden, Zutphenseweg  26  
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur      
               
Zelhem,  Dr. Grashuisstraat 2  
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 – 12.00 uur     
 
Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet mogelijk  
om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 – 8844. 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Onveilig vervoer
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Gerrit (86 jaar) komt oorspronkelijk 
van Hengelo Gld. waar hij in novem-
ber 1924 is geboren. Gerrie (84 jaar) 
is een rasechte Toldieker. Tijdens de 
jongerendag van boeren en boerinnen 
van de CBTB zagen ze elkaar voor het 
eerst. “Vroeger was dat in Zelhem, 
zo’n landdag,” vertellen Gerrit en 
Gerrie. Ze hadden niet meteen verke-
ring, dat kwam later. Gerrit vult aan: 
“Dan gaan de ogen een keer los.” 
In de oorlog maakten Gerrit en Gerrie 
genoeg mee. Gerrit zou naar Duits-
land moeten, razzia’s, laag overvlie-
gende vliegtuigen, in de onderduik 
periode slapen in een kippenhok. “Als 
er volk was, hing de theedoek op de 
heg, dan mocht ik er niet inkomen, 
maar naar het bakhuis gaan,” weet 
Gerrit nog goed. Ook de bevrijding 
maakten zij bewust mee, het vele 
volk dat op de been kwam, de karre-
tjes van de Engelsen, de dode Duitser 
in Hengelo Gld. 

Ze trouwden in 1951 in Toldijk en 
woonden in een boerderij van de we-
deropbouw op de hoek van de Russer-
weg en de Zutphen Emmerikseweg 
richting Baak. “De kalverweide achter 
het huis, wat nu de nieuwbouw van 
Toldijk is, daar heb ik wat kalveren 
en varkens gevoerd.” vertelt Gerrie 
Groot-Roessink. Gerrit en Gerrie kre-
gen drie kinderen: Dikkie, Anton en 
Catharien. Nu zijn er negen kleinkin-
deren en zeven achterkleinkinderen. 

Burgemeester Aalderink luistert aan-
dachtig naar de verhalen van het 
bruidspaar. Zoals over de boerderij 
aan de Zutphen Emmerikseweg dat 
in oktober 1944 afbrandde. Gerrie 
vertelde hem over de munitiewagens 
die langsreden. “Een keer werd zo’n 
auto aangeschoten. De chauffeur 
sprong uit de wagen in een eenmans-
gat. Toen is de auto toch doorgelopen 
tot bij ons huis en uit elkaar geploft. 

’s Middags om half twee. Er lagen 
tramrails van de Zutphen Emmerik-
seweg van wel tweeënhalve meter 
lengte achter het huis. Alles is afge-
brand.” Iedereen was op tijd uit het 
huis gelukkig. Helaas sloeg het nood-
lot aan het eind van de middag, het 
was half zes, weer toe. Een granaat 
kwam in de zaadberg tot ontploffing. 
Twee jongens kwamen om en één 
was zwaargewond. Eén van de twee 
omgekomen jongens was de broer 
van Gerrie. 

Op de boerderij in Baak zijn ze op 22 
november 1978 komen wonen. Die 
kwam te koop omdat de toenmalige 
boer naar elders wilde verplaatsen , 
dit alles in het kader van de ruilver-
kaveling. Door uitruilen en aankopen 
liggen nu de meeste gronden rondom 
de boerderij. “Het was een gemengd 
bedrijf. We begonnen in Toldijk met 
een stuk of twaalf koeien en we had-
den er zeugen bij.” vertelt Gerrit 
Groot-Roessink aan de burgemeester. 
“Nu zijn het er honderd. 

Gerrit stopte toen hij in Baak kwam 
met melkmonsters scheppen. “Toen 
Staring van de fokvereniging nog 
eens hier kwam en vertelde dat ik zo 
weer kon beginnen, heb ik het nog 
vijf jaar gedaan.” Samen met Anton 
runde hij de boerderij en met 63 jaar 
deed hij het aan hem over. Hij hielp 
nog vele jaren mee in het bedrijf. Nu 
hij steeds minder ziet, komt hij niet 
meer op het erf. Een kleinzoon woont 
inmiddels op de boerderij. 

De burgemeester komt ook van de 
boerderij, hij is geboren in Almen. 
“Mijn Tante Sientje, een zuster van 
mij pa, woonde hier op de Baker-
markt,” vertelt hij. “Als jongen heb 
ik daar veel gespeeld.” Hij deelt zijn 
herinneringen van toen. 

Gerrie Groot-Roessink is altijd naast 
haar werk in het huis, actief geweest 
bij de Vrouwenvereniging Passage in 
Toldijk. “Ik ging daarheen toen de 
boel hier een beetje op orde was. Je 
kunt altijd geen stof vegen waar niks 
ligt,” lacht ze. Ze vierde recent haar 
jubileum. Ook was ze 16 jaar presi-
dente van de Bejaardensoos Ons Con-
tact in Steenderen en vierde ze dit 
jaar haar 25 jarig jubileum als Zonne-
bloemvrijwilliger. Gelukkig heeft ze 
haar rijbewijs en kan ze met de auto 
nog overal heengaan. Ze dacht eerst 
dat ze het toch niet zou leren. “Ik heb 

haar stiekem opgegeven,” vertelt Ger-
rit met een glimlach, want ze wilde 
niet. “En nu is ze blij en ik ook.” 
Het bruidspaar Gerrit en Gerrie kreeg 
al bezoek en felicitatiekaarten. Na-
mens Koningin Beatrix kregen zij 
een mooie felicitatiebrief, net als van 
de commissaris van de koningin Cor-
nielje. Van de gemeente stond er een 
fraai bloeiende orchidee op tafel. 
Dinsdag 7 juni vierde het bruidspaar 
Groot Roessink-Klein Sessink hun 
diamanten bruiloft met een receptie 
in Café Restaurant Den Bremer in 
Toldijk. “Dat is ons stamcafé,” ver-

telt Gerrit Groot-Roessink. “Vroeger
was het buurt,” legt Gerrie uit. “Wij
woonden op verschillende plaatsen
in Toldijk. “Mijn vader had grond
uit elkaar liggen, toen hebben ze een
stukje uitgeruild en konden we op
een andere plek aan de Zutphen Em-
merikseweg een boerderij zetten.” 
“Het was leuk om even het verhaal
te horen,” aldus burgemeester Aal-
derink bij vertrek. Hij wenste hen
een fijne receptie. Gerrit en Gerrie
vonden het allebei heel fijn dat de
burgemeester bij hen op bezoek is
geweest.

Bruidspaar Groot-Roessink 60 jaar getrouwd
Baak - Dinsdag 7 juni vierden Gerrit Groot-Roessink en Gerrie Groot 
Roessink-Klein Sessink hun diamanten bruiloft met een receptie in 
Café Restaurant Den Bremer in Toldijk. “Dat is ons stamcafé,” vertelt 
Gerrit Groot-Roessink lachend aan burgemeester Henk Aalderink die 
hen op 6 juni kwam feliciteren.

Burgemeester Aalderink feliciteerde het diamanten bruidspaar Gerrit en Gerrie Groot-Roessink.

De komende dagen zijn tientallen 
vrijwilligers druk bezig met de op-
bouw van het terrein om ervoor 
te zorgen dat zaterdag middag en 
avond alles vlekkeloos kan verlopen. 
Dit jaar staat er een zeer afwisselend 
programma verdeeld over twee ten-
ten, waarvan de kleine tent ingericht 

zal worden als overdekt terras, met 
natuurlijk de gelegenheid om te kun-
nen dansen. In de grote tent barst het 
feest los met de Perfect Showband en 
in de andere tent zullen bands van 
Vordense bodem optreden. 

De bands Verdwaald, Framed en de 

Vordense Soppers hebben er zin in. 
Dus hopelijk jullie ook! 

Kaarten zijn zowel in de voorverkoop 
als aan de kassa verkrijgbaar. Kaarten 
in de voorverkoop zijn verkrijgbaar 
bij Tankstation Weulen Kranenbarg, 
Mitra Sander Pardijs en Fashion cor-
ner Vorden. Aan de kassa zijn de 
kaarten ook verkrijgbaar. 
Meer informatie over het programma 
en het feest is te vinden op 
www.stevo.nu

Het belooft ook dit jaar een succes te worden!

Midzomerfeest 18 juni

Vorden - Nog enkele dagen en dan barst het feest op de kasteelweide 
in Vorden weer los. Met het oog op mooi weer hoopt men dan allen te 
kunnen verwelkomen of tijdens de gratis kindermiddag of ‘s avonds 
op het feest zelf!

De wandeling met de boswachter van 
Natuurmonumenten begint om 21.30 
uur en duurt tot ongeveer 23.30 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice, 035 - 
655 99 55. Deelname aan deze bijzon-
dere avond kost € 4,- p.p. voor leden 
van Natuurmonumenten, € 7,- voor 
niet-leden. Geschikt voor jeugd vanaf 
12 jaar.

Landgoed Velhorst en Dorth zijn
mooi, zeker ook in de avondsfeer.
Al zijn ze heel verschillend, ze heb-
ben enige overeenkomsten. De beide
landgoederen zijn al eeuwenlang ge-
liefd en kennen een geschiedenis uit
de 12e eeuw. Ook zijn ze beide van-
wege de ligging aan het water een
waterrijk landgoed. Gaat u met een
boswachter op stap dan weet u zeker
dat u de meest bijzondere plekken
van deze landgoederen te zien krijgt.
Tijdens een avondwandeling laat het
bos zich van een hele andere kant
zien; vleermuizen fladderen rond en
wellicht hoort u nog de mysterieuze
roep van een bosuil of ziet u een weg-
springende ree. Voor meer informa-
tie: boswachter Willem Regtop 0575-
555560. Zie ook www.natuurmonu-
menten.nl en twitter@ctgelderland
Zie ook www.natuurmonumenten.nl
en volg ons op twitter@ctgelderland

Midzomeravondwandeling
Vorden - Genieten van de avonds-
feer op een landgoed in de Graaf-
schap rond de langste dag van het 
jaar? Maak het mee en kom op 
woensdag 22 juni naar landgoed 
Velhorst of donderdag 23 juni 
naar landgoed Dorth voor een 
verrassende midzomeravondwan-
deling in de gemeente Lochem.

BanenContact

www.weevers.nl
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Weekblad Elna en de Groenlose Gids.
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Het congres met ruim 3000 deelne-
mers werd dinsdagochtend geopend 
in het DRU Industriepark in Ulft, met 
als sprekers voorzitter van de Regio 
Achterhoek Herman Kaiser en de 
voorzitter van de VNG Annemarie 
Jorritsma. Na de lunch vertrokken 

zo’n 50 bussen naar uiteenlopende 
locaties in de elf gastgemeenten, om 
alle deelnemers te laten zien en vooral 
ervaren dat de Achterhoek niet alleen 
rust en ruimte te bieden heeft, maar 
ook innovatieve bedrijven, unieke 
samenwerkingsprojecten en toeris-

tische excursies. Twee bussen reden 
naar de gemeente Bronckhorst. 

AVIKO STEENDEREN 
De Aviko in Steenderen is een van ’s 
werelds grootste en modernste aard-
appelverwerkende bedrijven. De bus 
voor deze excursie reed het terrein op 
en de groep mensen werd door Aviko 
managers ontvangen. De VNG leden 
werden binnen rondgeleid bij de 
nieuwe wasserij en sorteerafdeling, 
waar de grote hoeveelheden aardap-
pelen worden aangeleverd. Ook in de 
versfabriek, waar de aardappels wor-
den gewassen, geschild, gesneden, 

gebakken en verpakt, mocht worden 
rondgekeken. 

STADSWANDELING 
BRONKHORST 
In het stadje Bronkhorst kreeg de 
groep na ontvangst met een drankje 
op het zonnige marktplein een stukje 
geschiedenis te horen. In twee groe-
pen gingen zij uiteen voor een zon-
nige rondwandeling. De VVV gidsen 
vertelden de bestuurders over het be-
sturen van de stad van vroeger en nu, 
de wetenswaardigheden en geschie-
denis van de verschillende monu-
mentale panden zoals de Kapel, het 
Hooge Huis en het Kasteel. Met een 
hapje en een drankje werd de Bronck-
horster middag afgesloten en de reis 
aanvaard naar Doetinchem. 

FOTONENBOER VIERAKKER 
De tweede bus reed via de binnenwe-
gen van Bronckhorst, om ook wat van 
het fraaie landschap te kunnen tonen 
en langs het nieuwe Gemeentehuis, 
richting het melkveebedrijf van foto-
nenboeren Jan Borgman en Erna Roe-
terdink in Vierakker. Na de ontvangst 
worden de gasten geïnformeerd over 
de fotonenenergie via een introduc-

tiefilm en presentatie. Vervolgens
mochten zij het bedrijf bezichtigen.
Op het dak liggen de zonnecollecto-
ren, waarvan de gewonnen energie
wordt opgeslagen in de enorme accu.
Dat betekent dat de familie Borgman
zichzelf kan voorzien in energie. 

BIERBROUWERIJ RODENBURG 
Bij Bierbrouwerij Rodenburg schonk
Steve Gammage allereerst een lekker
biertje uit. Hij vertelde de geschiede-
nis van het ontstaan van de brouwerij
en liet een filmpje over het brouwpro-
ces zien. In het proeflokaal maakten
de bestuurders met een hapje en nog
een andere smaak biertje van de ge-
legenheid gebruik met elkaar te net-
werken. Ook namen zij de gelegen-
heid de bierbrouwerij te bekijken. 

Terug in Doetinchem verzamelden al-
le deelnemers op het Simonsplein en
werd de dag feestelijk afgesloten in
schouwburg Amphion, met catering
uit de Achterhoek en diverse Achter-
hoekse artiesten. Hans Alberse, bur-
gemeester van de gemeente Oude IJs-
selstreek, is tevreden over het verloop
van het congres: “Men heeft zich hier
meer dan welkom gevoeld.”

Excursies naar Bronckhorster bedrijven

VNG congresdeelnemers

Bronckhorst - Een bezoek aan Aviko in Steenderen, stadswandeling 
door Bronkhorst, kijken bij de Fotonenboer in Vierakker en proeven 
bij Brouwerij Rodenburg op Rha. Vier excursies naar fantastische be-
drijven voor VNG congresdeelnemers op woensdagmiddag 7 juni. Het 
jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met als 
thema ‘Gezonde gemeenten, slimme verbindingen’ werd gehouden in 
de Achterhoek, waar 11 gemeenten de gastheren waren, waaronder 
Bronckhorst.

Aankomst VNG leden op het terrein van Aviko in Steenderen.

Zonnige stadswandeling door Bronkhorst met uitleg over de monumentale panden.

Fotonenboerderij in Vierakker heeft zonnepanelen en een enorme accu op het terrein. Proeven van een Bronckhorster Biertje bij Brouwerij Rodenburg.

Het plein van de Oude Calixtus zal 
omgetoverd worden tot kampement 
waar de Compagnie Grolle haar ten-
ten heeft opgeslagen. Er is van alles 
te zien uit het dagelijkse leven van 
de soldaten. Zo krijgt men uitleg 
over het koken in die tijd, het kle-
ren maken, kaarsen maken. Maar 
ook uitleg over het kanon en het 
kampement zelf. Op hetzelfde plein 

een ganzenhoedster die op gezette 
tijden door het vestingstadje loopt 
met de ganzen. 

Verder zijn de vaste onderdelen  zo-
als: Stadsmuseum, Oude Calixtus 
(Slag om Grolle), bezichtigen RK 
Calixtus, Galerie Wij, Galerie Basten 
Asbeck open. Ook de Vestingstadex-
press rijd en de Stoomhoutzageirj is 

open. Kortom Groenlo vestingstad 
in al haar facetten.

Groenlo Brouwstad
In 1615 is de Grolsch in Groenlo 
‘geboren’ en dat wordt op deze dag 
nog eens extra benadrukt. Zo zal in 
de Kevelderstraat het NK Beugelen 
worden gehouden. Tientallen jaren 
lang  was het beugelen (beugels 
bevestigen aan de Halve liter fles-
sen Grolsch) HET vakantiewerk in 
Groenlo. Het is uniek vakantiewerk 
uit Groenlo dat nagenoeg nergens 
in Nederland aanwezig was. Nu dus 
een heus NK beugelen voor teams 
van 2 personen, Verder zal het 

Grolsch Verzamelaars Gilde aan-
wezig zijn met een expositie  met 
Grolsch producten. 

Ook is er een grote Grolsch verza-
melaars ruilbeurs met maar liefst 
twintig kramen Grolsch spullen te 
ruilen. Bij de kraam van de VVV 
kan met Grolsch spullen kopen.

De hele Kevelderstraat zal in de sfeer 
van Brouwstad aangekleed worden. 
Ook is er een dweilorkest aanwe-
zig. Wil je mee doen mail dan even 
naar; info@groenlovestingstadpro-
motion.nl 

Kinderen
Er is ook kindervermaak zoals 
Clown Hans en men kan zich la-
ten schminken. Kletskoek Enter-
tainment zorgt voor drie geweldige 
optredens op de Markt. En voor 
degene die op 30 april tijdens de 
rommelmarkt nog niet alle spullen 
heeft verkocht wordt er op 25 juni 
ook weer een kinderrommelmarkt 
gehouden. Kortom voor een onver-
getelijke vestingdag op 25 juni bent 
u welkom in Groenlo. Voor meer 
info zie www.groenlovestingstad-
promotion.nl hier is ook het gratis 
programmablaadje te downloaden.

NK Beugelen op Vestingdag 25 juni 2011

Thema: Groenlo Vestingstad en Brouwstad
Groenlo - Op zaterdag 25 juni 2011 wordt de tweede Vestingdag 
gehouden in het vestingstadje Groenlo. Ditmaal is gekozen voor 
het thema Groenlo Vestingstad en Brouwstad. Refererend aan het 
roemruchtige vestingstad verleden van Groenlo en het feit dat de 
Grolsch in Groenlo ‘geboren’ is in 1615. De vestingdag begint om 
13.00 uur en duurt tot 17.00 uur.
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De bijeenkomst die zich buiten voor 
het gebouw afspeelde begon met het 
lied ‘Ie komt er wel’, gezongen door 
Irma van de gelijknamige ‘Firma 
Irma’ uit Doetinchem. Vervolgens 
werd het woord gevoerd door Louise 

Rouwhorst, directeur Zozijn van de 
regio Graafschap/Salland. ‘Een dag 
waarop we lang hebben gewacht, 
fijn dat wij vandaag de opening van 
De Zon met z’n allen kunnen vieren’, 
zo sprak zij, onderwijl ze allen die 

bij de bouw betrokken zijn geweest, 
hartelijk bedankte. De verhuizing en 
nieuwbouw is overigens al meer dan 
15 jaar onderwerp van gesprek ge-
weest. De oorspronkelijke behuizing, 
voormalig hotel De Zon, voldeed al 
jarenlang niet meer aan de normen. 
Door verschillende planprocedures 
waren er de afgelopen jaren telkens 
de nodige vertragingen bij de uitvoer 
van de nieuwbouwplannen. Eind 2009 
werd de oude De Zon gesloopt. De be-
woners hebben daarna ruim een jaar 
in tijdelijke units achter in de tuin 

gewoond. Eind december 2010 werd 
uiteindelijk de nieuwbouw van De 
Zon opgeleverd. Begin februari vond 
de verhuizing plaats. Nu De Zon klaar 
is en het achtergelegen ’t Jebbink 
door Zozijn is gerenoveerd wonen er 
in totaal 20 mensen op deze locatie.
Burgemeester Henk Aalderink die 
met assistentie van bewoner Harrie 
Dinkelman als opening de vlag hees, 
stelde dat de gemeente Bronckhorst 
bijzonder trots is op hetgeen in Vor-
den tot stand is gekomen. ‘En boven-
dien trots op Zozijn, dat er voor zorgt 
dat mensen zoals die hier in De Zon 
verblijven, niet aan de kant komen te 
staan. ‘Wij hebben samen een verant-
woordelijkheid voor al deze mensen’, 
aldus Henk Aalderink die nog even in 
het kort inhaakte op het congres dat 
de 418 gemeentebesturen afgelopen 
woensdag in Ulft hield. Daar wezen 
de gemeentebesturen de bezuinigin-
gen die het kabinet wil doorvoeren 
op de sociale werkplaatsen en de 
hulp aan jonggehandicapten en bij-
standsgerechtigden massaal van de 
hand. Minister Donner is vooralsnog 
niet van plan de gemeenten tege-
moet te komen. Annemarie Jorrits-
ma (voorzitter van de VNG) kreeg van 
het congres de opdracht om opnieuw 
met de minister in onderhandeling te 
treden.
Terug naar de opening van Woon-
centrum De Zon. Zozijn bestuurder 
Peter Vriesema toonde zich verheugd 
dat burgemeester Aalderink hier van-
middag aanwezig wilde zijn. ‘Prettig 
dat het college achter ons staat’, al-
dus Vriesema die wees op het belang 
dat cliënten van Zozijn overdag bij 
Delta kunnen werken en s’ avonds 
hier thuis (in De Zon) kunnen eten 
en gebruik kunnen maken van Soos 
Vorden, een onderdeel dat als dagbe-
steding door de Graafschap op De Zon 
wordt aangeboden. Ook maken de 
veelal de wat oudere cliënten graag 
gebruik van Soos Vorden. Er werken 
enthousiaste en deskundige mede-
werkers om het verblijf overdag voor 
de cliënten zo zinvol en aangenaam 
mogelijk te maken.

Tevens verzorgen de cliënten van dag-
besteding De Graafschap De Kaarde-
bol uit Zutphen, wekelijks de prach-
tige tuin (aangelegd door Kettelerij in
Vorden). Deze cliënten doen dit met
veel plezier, vooral omdat ze voor
hun natje en hun droogje een gast-
vrij onthaal vinden in de Zon, waar
ze graag aanschuiven bij de gezellig-
heid van de Soos. Peter Vriesema: ‘Ik
krijg koude rillingen als ik hoor wat
er over ons heen komt wanneer de
bezuinigingen zoals de overheid die
voorstaat, door gaan. Verheugd om te
constateren dat de gemeentebesturen
gisteren (in Ulft) lieten blijken niet
achter de bezuinigingsplannen te
staan. Er was deze donderdagmiddag
in de persoon van Prinses Treabrix
nog een belangrijk iemand aanwezig
die op een humoristische wijze het
programma aan elkaar praatte en
die bovendien zeer liefdevol met de
bewoners omging. Ze liet zich zelfs
een fikse omhelzing van cliënt Frans
welgevallen.
‘Ik ben, zo sprak Treabrix, een half-
zuster van Koningin Beatrix en ben
ook een dochter van Prins Bernhard,
de ‘Schavuit van Oranje’. Wellicht
heb ik nog meer halfzussen. Papa is
dikwijls met zijn ‘dubbelloops’ jacht-
geweer in Afrika aan het schieten ge-
weest en wie weet wat hij nog meer
heeft gedaan’, zo sprak de Prinses tot
gerote hilariteit van de omstanders.
Treabrix haalde deze middag diverse
cliënten van Zozijn voor de micro-
foon die allemaal vertelden dat ze het
in De Zon en Soos Vorden reuze naar
de zin hebben. Breien, sjoelen, bingo
blijken in de Soos leuke bezigheden
te zijn en om cliënt Willy te citeren:
‘Ik ben een Vordense en ik ben blij
dat ik hier in Vorden in De Zon mag
wonen’. Harry van der Lei, Manager
Strategie en Wonen van Pro Wonen,
bood tot slot van de feestelijke ope-
ningsbijeenkomst in de tuin (achter
de Zon) een barbecue annex open
haard aan. ‘Zodat jullie je ook buiten,
thuis zult voelen’, zo soprak hij .

Vrolijke gezichten opening De Zon

Henk Aalderink: ‘Gemeente trots op wooncentrum’

Vorden - Vrolijke gezichten tijdens de feestelijke opening van het 
wooncentrum De Zon en Soos Vorden, afgelopen donderdagmiddag. 
Uiteraard een opening met de cliënten in de hoofdrol en die blij zijn 
met hun verblijf. En bovendien trots op de door hen zelf gemaak-
te slingers, met daarop een kaartje met hun naam. De slinger komt 
naast de deuren van de vertrekken te hangen, zodat iedereen kan zien 
wie waar woont!

Burgemeester Henk Aalderijk hijst vlag. Harrie Winkelman assisteert.

Prinses Treabrix (2e van rechts) Aandachtig gehoor bij toespraken

Het strijktrio zal werken ten gehore 
brengen van Johan Sebastiaan Bach 
– inventies voor viool en altviool – , 
Wolfgang Amadeus – duo in Bes voor 
viool en altviool – , Ludwig von Beet-
hoven – trio op 87 voor 2 violen en 
altviool en muziek uit de 20e eeuw 
van Paul Hindemith – 8 canons voor 
2 violen en altviool. De altviool die 

Marjolein bespeelt is van Domenicus 
Busan uit 1780.

Sinds vele jaren maakt Marjolein 
Dispa deel uit van Amsterdam Sinfo-
nietta en een regelmatige gast bij ver-
schillende internationale kamermu-
ziekfestivals. Bovendien is zij vaste 
remplaçant bij het Combattimento 

Consort Amsterdam, waar violist 
Reinier Reijngoud en Chris Duindam 
behoren tot de vaste kern van dit 
kamermuziekensemble. Naast haar 
medewerking aan diverse radio- en 
televisieopnamen maakte zij inmid-
dels diverse CD’s met kamermuziek- 
en solowerken. De afgelopen jaren 
speelde ze een concertserie rond de 
solo-werken van Telemann en Bach. 
Daarnaast is Marjolein Dispa als 
Hoofdvakdocent Altviool en Kamer-
muziek verbonden aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Zie ook 
www.natuurmonumenten.nl en volg 
op twitter @ctgelderland 

Voor meer informatie boswach-
ter Willem Regtop 0575-555560 of 
06-54280655.

Strijktrio met Marjolein Dispa op Hackfort
Vorden - Altvioliste Marjolein Dispa is zondag 26 juni opnieuw te gast 
in kasteel Hackfort bij Vorden. Samen met violisten Reinier Reijn-
goud en Chris Duindam zal het strijktrio deze middag een gevarieerd 
programma presenteren met werken van J.S. Bach, W.A. Mozart, P. 
Hindemith en L. von Beethoven. Het concert in de sfeervolle Van Wes-
terholtzaal begint om 15.00 uur. Belangstellenden kunnen kaarten re-
serveren via www.natuurmonumenten.nl of de Ledenservice, tel 035 – 
6 55 99 55. De kaarten kosten € 10,- voor leden en € 15,- voor niet-leden. 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Natuurmonumenten, beheerder 
van landgoed Hackfort, is gastheer van deze middag.
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Wederom zullen dan 32 kinderen 
uit de armste families uit Abydos de 
kans krijgen om een jaar lang onder-
wijs te volgen en zorgt de foundation 
ervoor dat zij voorzien worden van 
het daar gebruikelijke schooluniform 
en alles wat zij nodig hebben. De 
foundation zet zich ook in om ieder 
jaar in Abydos kleine ondernemers te 
steunen met een micro krediet. Vorig 
jaar was dit het opstarten en bevoor-
raden van een klein winkeltje en het 
maken van een kar waar winkelwaar 
op vervoert kon worden. Dit jaar wil 
de foundation vier families financieel 
ondersteunen zodat zij een tuk tuk 
kunnen aanschaffen. De tuk tuk is de 
welbekende taximotor waar de locale 
bevolking veel gebruik van maakt om 
van dorp naar dorp te reizen. ,,Met de 
aanschaf van de tuk tuk taxi creëren 
wij voor deze vier families een moge-
lijkheid om een inkomen te verdie-
nen”, zo verklaart Yvon Taken die in 
het afgelopen voorjaar drie maanden 
in voor het project in Healingcen-
trum House of Life Abydos in Egypte 
verbleef. De foundation House of Life 
is in het leven geroepen door Yvon 
Taken die samen met de Egyptische 
healer Horus in Abydos leiding geeft 
en bouwt aan het hotel healingcen-
trum House of Life. Een zeer bijzon-
der project en centrum om te verblij-
ven en wereldwijd al zijn aandacht 

trekt. Het staat in nauw contact met 
de sfeer van de meest bijzondere tem-
pel van Egypte, de tempel van Sety I 
in Abydos, gebouwd in de 19 dynasty. 
Yvon Taken: ,,Het House of Life dankt 
zijn naam aan de afdeling van deze 
tempel waar in het oude Egypte een 
Pr Ankh – House of Life – een Huis 
van Leven verbonden was. De afde-
ling waar de priesters en priesteres-
sen in het oude Egypte de zieken ver-
pleegden en heelden, de voorlopers 
van onze ziekenhuizen. Het House 
of Life verbonden aan de tempel van 
Abydos in het oude Egypte was één 
van de beste met daarin werkzaam de 
meest kundige healers in haar tijd.” 

BIJZONDERE SFEER
In het huidige House of Life werken 
Horus en Yvon Taken met deze hea-
ling tradities en de kennis uit het 
oude Egypte en blijkt steeds weer 
hoe bijzonder dit is. De gasten in het 
huidige House of Life worden keer op 
keer geraakt door de bijzondere sfeer 
van deze tempel en het werk van Ho-
rus en Yvon/Aset. Het huidige House 
of Life wil niet alleen voor haar gasten 
wat betekenen maar ook de inwoners 
van Abydos profijt laten hebben van 
de aanwezigheid van het centrum. Is 
dit nu al in de vorm van het bieden 
van werkgelegenheid, in de toekomst 
wil het centrum dit ook doen door 

een percentage van haar inkomsten 
te besteden aan sociale projecten in 
Abydos. Dit heeft echter nog zijn tijd 
nodig. Daarom vraagt Yvon Taken 
nog om hulp. Het bezoeken van de 
Week van Abydos bij Sjef en Yvon Ta-
ken aan de Muldersweg en mee doen 
aan één van de activiteiten zorgen er-
voor dat zij haar werk in Abydos nu 
al kunnen doen. 

PROGRAMMA
Van maandag 13 juni tot en met zon-
dag 19 juni is een gevarieerd aanbod 
van workshops, activiteiten en lezin-
gen te vinden voor jong en oud. Alle 
activiteiten zijn op basis van een vrije 
gift. Voor ouders met hun jonge kin-
deren zijn er op dinsdag en woens-
dagochtend de ‘Muziek op schoot’ 
lessen gegeven door Yvon Taken. 
Voor de schoolgaande jeugd en hun 
ouders is er de workshop Afrikaans 
djembe op woensdagmiddag. Voor de 
volwassenen de klankhealingen op 
onder andere woensdagavond en de 
vele presentaties waaronder de lezing 
op vrijdagavond 17 juni ‘Ufo’s, Aliens 
en codes uit de graancirkels’ verzorgd 
door Theo Wierdsma uit Ruurlo. Ge-
zien het beperkt aantal plekken is 
reservering voor deze activiteiten en 
lezing aan te raden. 

SLOTWEEKEINDE
Hoogtepunt is het slotweekeinde op 
zaterdag 18 en zondag 19 juni. Op 
zaterdag en zondag zijn er vele acti-
viteiten in de prachtige tuin: work-
shops, een markt en presentaties. Za-
terdagavond kan men genieten van 
de liedjes die Yvon Taken haar leven 
lang al vergezellen en zij nu uniek in 
concertvorm wil zingen. Tot slot op 
zondag het benefietconcert met me-
dewerking van onder andere Het Mei-
denkoor uit Ruurlo onder leiding van 
Carina Numan, Hathor Healing songs 
en Persephony, het duo bestaande 
uit Leonie de Wit en Fleur Taken die 
onlangs in de schouwburg van Doe-
tinchem de talentenjacht wonnen en 
in september meedingen in de grote 
finale. Doet u mee? Komt u luisteren? 
U bent van harte welkom en met uw 
gift hoopt Yvon Taken dat u tijdens 
de workshops en presentaties een 
fijne ervaring opdoet en in een dorp 
in Egypte vele goede dingen kunnen 
worden gedaan. ,,Zo werken we aan 
een wereld waarin door te delen in 
onze overvloed evenwicht en balans 
ontstaat”, zo zegt Yvon Taken tot 
slot. Het volledige programma is te le-
zen op het weblog: http://www.house-
oflife.info/weblog U mag ook bellen: 
tel. (0573) 452436 of (06) 45268385.

Talloze activiteiten in en rondom sfeervolle tuin

Egypte in een ander daglicht: 
‘De week van Abydos’

Ruurlo - Zoals enkele maanden geleden in Contact Ruurlo al werd 
aangekondigd begint op maandag 13 juni ‘De week van Abydos’. Een 
week vol activiteiten in en rondom de tuin van Sjef en Yvon Taken 
aan de Muldersweg 3 in Ruurlo met als doel geld in te zamelen voor 
de Foundation House of Life Abydos zodat het komende schooljaar 
opnieuw het onderwijsproject in het Egyptische dorp Abydos kan wor-
den ondersteunt.

Wat is: A. Vrouwleuvleis: “Der zit g’in vrouwleuvleis an. Willem: 
zeg i’j a’j der van aovertuugd bunt dat Willem neet volle 
um vrouwleu gif”.

 B.  Drelle: 1). Sliert, rafel. “Der hönk ne drelle an ow kleed”.
  2). Slet. “ Met dee drelle goa ik geen karmisse hollen”.

       C. Täötelkonte: Kletswijf. “As dee täötekonte kump, gao ik 
de kökkene uut”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De entree bedraagt 25,- per persoon. 
Voor dit bedrag kunt u niet alleen 
whisky’s proeven, maar deze unieke 
productgroep ook beleven d.m.v. ge-
sprekken met de verantwoordelijke 
distributeurs en mede liefhebbers.
Bij binnenkomst ontvangt men een 

nosing & tasting glas. Dit glas kan
men laten vullen bij de verschillende
stands. Zo heeft men deze avond kans
om de meest uiteenlopende whisky’s
te proeven en te beoordelen. Bij alle
stands kan men whisky’s proeven
en laten voorlichten door de echte
expert.’Kaarten zijn verkrijgbaar bij
de Mitra slijterijen in Vorden, Ruurlo
en Lochem. Om alvast in de stem-
ming te komen ligt de nieuwste Mitra
Whiskyspecial klaar, 

Deze special staat weer boordevol
whisky nieuws, wetenswaardigheden
en tal van kortingsbonnen. De Whis-
kyspecial is Gratis te verkrijgen bij
Mitra Slijterij Sander Pardijs.

Geef vader een entreekaart voor de Whisky Trail Vorden

Vaderdag Tip!
Vorden - Op vrijdagavond 9 sep-
tember organiseert Mitra Slijterij 
Sander Pardijs een Whisky Trail 
in de zaal “de Herberg” aan de 
Dorpsstraat 10 in Vorden. Deze 
Whisky Trail geeft ruimte aan 
maximaal 250 whisky liefheb-
bers die gedurende 3 uur kun-
nen genieten van ongeveer 100 
whisky’s.

35 joar stro gooien op de rotonde, 35 
joar Bennie Jolink en zijn kameraden, 
35 joar Feest bij Flophouse met een 
en al gezelligheid, 35 joar fans uit het 
hele land die afreizen naar het Mekka 
van het oosten en neerstrijken in het 
weiland nabij flophouse om daar hun 
kampementen op slaan, gewoon 35 
joar Normaal. Het 35ste joar dat Nor-
maal in Toldiek op de planken staat, 
krijgt de welberoemde band uit Tol-
diek de eer om in het voorprogram-
ma te spelen. Deze band heeft al in 
meerdere voorprogramma’s gespeeld 
van Normaal en weten hoe het vorkje 
in zijn steeltje zit. 
Namelijk de Taliband trapt het 35ste 
jaar, het jubileum op 24 juni in Tol-
diek af om 20.00 uur. Normaal zal 
om 22.00 uur de drumstokjes en gita-
ren overnemen om hun 35ste joar in 
Toldiek vol te maken! 
Natuurlijk niet te vergeten is op zon-
dag 26 juni het Koffieconcert, ook 
voor de 35ste keer met onder andere 
de Amazing stroopwafels, Kennéh, 
Bloaskapel Stesti en niet te vergeten 

Normaal die het nog eens dunnetjes
overdoet na de vrijdagavond. Het kof-
fieconcert begint om 11.00 uur, waar-
bij eerst een lekker kopje koffie ge-
dronken kan worden wat overvloeit
in andere kleuren dranken. Kortom
een weekend vol spektakel. Iedereen
heeft deze bijzondere dagen op de ka-
lender staan. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jeugd-
soos Flophouse (alleen op de vrijdag-
avond) en Café Den Bremer in Toldijk,
Café de Seven Steenen in Steenderen,
Café de Bierkaai in Baak en Café de
Tol in Zelhem. 
Kaarten reserveren kan door overma-
king van het aantal kaarten maal de
voorverkoopprijs naar bankrekening
36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetingscen-
trum Toldijk. Op de dag van het eve-
nement kunnen de kaarten worden
afgehaald aan de kassa. Neem voor
alle zekerheid een kopie van het
bankafschrift mee. 
Voor meer informatie kijk op www.
flophouse.nl en tot vrijdag de 24ste
en zondag de 26ste juni in Toldiek.

40 jaar FLOPHOUSE & 35 joar HØKEN IN TOLDIEK

Extra feest bij Flophouse

Toldijk - Dit jaar is het een heel speciaal jaar voor Flophouse! Niet
alleen het 40-jarig jubileum is een groot feest waar naar uitgekeken
wordt, maar Normaal speelt dit jaar ook voor de 35ste keer in Toldiek,
dus dat betekent extra feest.

Normaal speelt voor de 35ste keer in Toldiek.

Touwtrekken is een sport waarbij 
op een unieke wijze een kracht-
sport en teamgeest worden ge-
combineerd. Het is de bedoeling 
om met het team de kracht op het 
touw over te brengen als één man! 
Wie het leuk lijkt om dit een keer 
te proberen, kan zich snel opge-
ven met vrienden of collega’s! Het 
toernooi is eveneens voor jeugd! 
Wie zin heeft om met vrienden en/

of vriendinnen mee te doen, kan 
zich opgeven om mee te doen in 
de jeugdpoule! Ook aan de kleine 
bezoekers is gedacht. Voor hen is 
er een echt springkussen waar zij 
lekker met alle andere kinderen op 
kunnen springen. 

Na alle inspanning is er een prijs-
uitreiking met aansluitend spet-
terende live muziek in de tent. Na 
een hele middag intensief bezig te 
zijn geweest, zin in een hapje en 
een drankje? Geen probleem: dit 
is allemaal verkrijgbaar op het ter-
rein. 
Stel een team van 6 personen 
samen en dit geef op via ttvbek-
veld@hotmail.com. Wie denkt dat 
touwtrekken alleen voor mannen 

is heeft dit totaal verkeerd. Het is 
ook mogelijk een vrouwen team op 
te geven. Twee mannen staan ge-
lijk aan drie vrouwen, dus als een 
team alleen uit vrouwen bestaat 
komt dat uit op 8 dames. Het e-
mailadres is tevens het adres voor 
eventuele vragen. Meer informatie 
is beschikbaar op de website www.
ttvbekveld.nl. 

Aanvang van het toernooi is om 
13.30 uur. De teams moeten om 
13.00 uur aanwezig zijn, bij het 
clubgebouw van touwtrek vereni-
ging Bekveld aan de Wichmondse-
weg 41 in Hengelo. Op het terrein 
zijn kleedkamers en douches aan-
wezig. Ook zal er tijdens het gehele 
evenement EHBO aanwezig zijn.

Zondag 7 augustus 2011

Bronckhorster Touwtrek toernooi
Hengelo - T.T.V. Bekveld orga-
niseert een super gezellig touw-
trek toernooi voor jong en oud. 
Wie sportief is en/of van gezel-
ligheid houdt, komt op zondag 
7 augustus naar Bekveld en 
doet mee of komt kijken en 
aanmoedigen.

Bereikbaarheid Schröder Mode
Hengelo - Schröder Mode is bereikbaar via de Spalstraat, de Ruurloseweg, de Herune-Hofstraat en de 
Bleekstraat. Parkeren achter de winkel op de parkeerplaats aan de Synagogestraat!
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www.bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

* Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten

Voor de snelle 
beslisser 

betalen wij 
de 19% btw!

(op al onze voorraad tegels)van 11 t/m 18 juni *
BTW weg

ermee!
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Op 22 en 23 juni a.s. houden wij onze midzomeravonden.

Op deze avonden kunt u onder het genot van een hapje en 

een drankje,  in een ongedwongen sfeer diverse facetten 

van land- en tuin- bouw mechanisatie bezichtigen.

Uw bezoek wordt zeer op prijs gesteld.

U bent van harte welkom vanaf 19.00 uur op onderstaand adres.

Uitnodiging 
voor onze

midzomeravonden

Met vriendelijke groeten,

Het LMB-Vorden Team

LMB-VORDEN BV 
INDUSTRIEWEG 13 - 7251 JT VORDEN

TEL. 0575-553163 - FAX 0575-552869

Mail: info@lmbvorden.nl

www.lmbvorden.nl
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Reeds vroeg in 2010 werd de Achter-
hoek tot gastheer gekozen voor deze 
mega tweedaagse bijeenkomst en dat 
met name vanwege de unieke en een-
drachtige aanpak, die zo typerend is 
voor deze regio. En zo gebeurde het 
dat dezelfde Achterhoek twee hele 
dagen het toneel vormde van een be-
stuurlijke en ambtelijke manifestatie, 
waarvoor grote mediabelangstelling 
bestond vanuit het gehele land.
Volgens Rik Swieringa, ambtelijk pro-
jectleider en medewerker van de Re-
gio Achterhoek, is het congres op alle 
onderdelen vlekkeloos en derhalve 
geheel naar wens verlopen. 
Swieringa daarover: “En dat is gro-
tendeels te danken aan de unieke 
samenwerking tussen alle elf gastge-
meenten. Maar daarnaast mag ook 
niet vergeten worden dat het congres 
nooit had kunnen slagen zonder de 
geweldige bijdrage van het Achter-
hoeks bedrijfsleven, verscheidene or-
ganisaties en natuurlijk de politie.”

CONGRESTHEMA
Het thema voor het VNG-congres 2011 
was ‘Gezonde gemeenten, slimme 
verbindingen’ en juist daarin gingen 
Achterhoekse kenmerken als uniek, 
eendrachtig en saamhorig schuil.
Het is daarom niet zo verwonderlijk 
dat de elf Achterhoekse gemeenten 
in alle congresactiviteiten, waar men 
verantwoordelijk voor was, gepro-
beerd hebben dit thema niet alleen 
te laten zien, maar ook te laten erva-
ren. Aan het eind van het tweedaagse 
gebeuren was een ieder dan ook van 
mening dat men daarin volledig is 
geslaagd.
Zo kwam Ton Crépin, directeur van 
het Congres- en Studiecentrum VNG, 
misschien wel met de meest zeg-
gende eindconclusie op de proppen: 
“Deze editie staat wat mij betreft in 
de top drie van alle reeds georgani-
seerde VNG-congressen en wanneer 
ik daarbij het element samenwerking 
aanhaal, zelfs op nummer één!”
Ook de burgemeesters van de Achter-
hoekse gemeenten waren vol lof over 

het verloop. Zo merkte Hans Alberse, 
burgemeester van de gemeente Ou-
de IJsselstreek, op dat het de gehele 
Achterhoek een kick geeft dat zoveel 
mensen met een positief gevoel en 
een completer beeld van deze regio 
op het congres terugkijken en dat 
meenemen naar hun eigen gemeente 
elders in het land. “Dit congres en dus 
de Achterhoek zal zich in Nederland 
zeker rondvertellen. Men heeft zich 
hier meer dan welkom gevoeld.”
Henk Heijman, burgemeester van 
de gemeente Oost Gelre, steekt zijn 
enthousiasme over het succes van 
dit congres niet onder stoelen of ban-
ken.
“Ik was al bijzonder trots op de Ach-
terhoek, maar dankzij deze geslaagde 
happening is dat alleen maar meer 
geworden. Het is fantastisch dat wij 
aan de rest van Nederland hebben 
kunnen laten zien wat wij hebben en 
wat wij kunnen. Op een zeer profes-
sionele, maar tegelijkertijd informele 
en ongedwongen wijze is er een per-
fecte uitstraling bewerkstelligd van 
de Achterhoekse cultuur en gastvrij-
heid. Ik loop al een tijdje mee in het 
openbaar bestuur en heb daarbij in 
zes verschillende provincies gewerkt. 
Maar wat ik hier heb meegemaakt, ze-
ker op het gebied van samenwerking, 

heb ik nog nergens meegemaakt. De 
rest van Nederland heeft dientenge-
volge zelf kunnen ervaren dat er in 
de Achterhoek veel meer gebeurt dan 
alleen het genieten van de natuur, de 
ruimte en de rust.” 

CONGRESDAGEN

Het programma op de eerste congres-
dag begon in de grote zaal van DRU 
met een spectaculaire lasershow, ge-
volgd door een welkomstwoord van 
Herman Kaiser, voorzitter van de 
Regio Achterhoek, namens alle gast-
gemeenten. Annemarie Jorritsma 
heette als voorzitter van de VNG ver-
volgens al haar leden hartelijk wel-
kom in de Achterhoek. Als geboren 
Achterhoekse (op 1 juni 1950 in Hen-
gelo Gld. als Annemarie Lebbink red.) 
was het voor haar derhalve een soort 
thuiswedstrijd.
Tijdens het plenaire ochtendpro-
gramma, dat volgde, werden vooral 
de gevolgen van de toekomstige de-
mografische ontwikkelingen in ons 
land besproken. Vervolgens konden 
alle goed geluimde congresdeelne-
mers zich opmaken voor een lunch, 
een rondje beursvloer en diverse deel-
congressen. Ondanks dat het hoofd-
thema van dit congres demografi-
sche ontwikkelingen was, ging onder 
leiding van gelegenheidspresentator 
Fons de Poel daarbij veel en dan voor-
al regionale aandacht uit naar het 
onderwerp bevolkingskrimp. Onder 
het motto ‘Krimp maakt meer stuk 
dan je lief is’, werden de gevolgen 
besproken van onder andere het feit 
dat er weinig of helemaal niet meer 
gebouwd wordt, de leegstand en de 
sloop van woningen. Dit alles in com-
binatie met het feit dat de gemeenten 
steeds meer te maken krijgen met 
veel zo niet alles bepalende zaken als 
vergrijzing en ontgroening.   
De tweede congresdag stond vooral in 
het teken van het veel besproken be-
stuursakkoord, waarover tijdens de 
algemene ledenvergadering gestemd 
moest worden. Heet hangijzer was 
het onderdeel over de bezuinigingen 
in de sociale werkvoorziening. Daar-
voor waren maar liefst 3800 leden 
van de vakbond Abvakabo in Ulft 
van de partij om hier tegen te protes-
teren en alle aanwezige bestuurders 
te overtuigen om tegen dit deel van 
het bestuursakkoord te stemmen. En 
dit laatste gebeurde vervolgens in het 
bijzijn van Minister Piet Hein Donner 
van Binnenlandse Zaken.

CONGRESEXCURSIES

De georganiseerde, beter gezegd de 
uiteindelijk overgebleven of uitge-
selecteerde excursies vonden op de 
eerste dag van het congres plaats. 
Een vijftigtal bussen vertrok hiervoor 

naar uiteenlopende locaties in diverse
omliggende gemeenten om alle deel-
nemers te laten zien en vooral te la-
ten ervaren dat de Achterhoek meer
te bieden heeft dan rust en ruimte.
Innovatieve bedrijven, unieke samen-
werkingsprojecten en toeristische ex-
cursies vormden maar een deel van
het aanbod. 
Zo nam de gemeente Oost Gelre twee
excursies voor haar rekening. De ex-
cursies, waarvoor de congresgangers
zich hadden aangemeld, vonden bei-
de in Groenlo plaats. Met aanduiding
van het thema ‘Van stemmachine
tot golfclub’, voerde de eerste Oost
Gelre-excursie naar het Groenlose in-
novatieve bedrijf Nedap. Men kreeg
hier een rondleiding door het bedrijf,
waar o.a. het stadstoegangssysteem,
de ´Nedap Librix´ (slimme biblio-
theken) en de powerrouter werden
getoond. Ook ‘het nieuwe stemmen’
kwam hierbij vanzelfsprekend aan
de orde. Vervolgens verplaatste het
gezelschap zich naar het in 2010 ge-
opende Tennis, alsmede Pitch & Putt
centrum ‘de Blanckenborg’ van Mar-
veld Recreatie, waar op de golfbaan
een balletje kon worden geslagen. 
De tweede excursie met de titel ‘Reis
door de tijd’ betrof een rondleiding
door de Nulwoning van Ronald Serné
aan de Hoge Es in Groenlo. Weten-
schappelijk is aangetoond dat deze
Nulwoning de meest duurzame wo-
ning van Nederland is. Een woning
die met een normaal leefpatroon en
een hoog comfortniveau over een
heel jaar gezien evenveel energie op-
wekt dan zij verbruikt. Daarna wan-
delde het gezelschap langs de Grolse
stadsgracht naar de Oude Calixtus-
kerk. Men deed hier een stap terug in
de tijd naar de ‘Slag om Grol’ in het
jaar 1627. Aan de hand van een uniek
multimediaal spektakel kregen de
deelnemers een indruk van de Tach-
tigjarige Oorlog, destijds in en rond
de Vestingstad Groenlo.
Na het excursieprogramma op de
dinsdagmiddag zetten alle bussen
koers richting Doetinchem voor een
ontvangst en de gebruikelijke borrel
op het Simonsplein, aangeboden door
de gastgemeenten. De dag werd door
zo’n 1800 deelnemers feestelijk afge-
sloten in schouwburg Amphion. Men
had daar de keus uit een scala aan
buffetten, compleet verzorgd door
een Achterhoekse cateraars, terwijl
de sfeer werd gemaakt door diverse
Achterhoekse artiesten. Men nam de
ervaringen van de dag door, er werd
volop genetwerkt en in menig zaaltje
gingen de voetjes van de vloer en dat
tot in de late uurtjes.

Al met al heeft een geslaagd VNG-
congres 2011, dat veel reclame en
goodwill voor de Gelderse Achter-
hoek tot gevolg heeft.

Achterhoek geeft een uitstekend visitekaartje af

Tweedaags VNG-congres bijzonder geslaagd

Regio - Het dit jaar in de Gelderse Achterhoek georganiseerde jaarcon-
gres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan in alle 
opzichten als bijzonder geslaagd worden beschouwd. Was het congres 
wat organisatie, gastvrijheid en verzorging betreft een absolute vol-
treffer, misschien nog belangrijker is dat de Gelderse Achterhoek in 
alle hoeken van dit land een uitstekend visitekaartje heeft afgegeven. 
Op dinsdag 7 en woensdag 8 juni jl. werd de Achterhoek in het alge-
meen en de hoofdlocatie van het congres, te weten het DRU Industrie-
park in Ulft, bezet door bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordi-
gers van in totaal 418 Nederlandse gemeenten. Dit betekent dat de 
elf Achterhoekse gemeenten, die tekenden voor het gastheerschap, in 
totaal meer dan drieduizend burgemeesters, wethouders en gemeen-
telijke topambtenaren mochten verwelkomen.

Een volle zaal met VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma (tweede van links) en Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken (derde 
van links).

Het VNG-congres was bijzonder geslaagd.

Een vol Simonsplein in Doetinchem met alleen maar VNG-bezoekers.
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Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening biedt 

verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in een zestal zorgcentra. 

Daarnaast levert Markenheem ook thuiszorg en huishoudelijke zorg via 

de WMO in de gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, waarbij persoonlijke 

aandacht en de wensen van onze cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 500 medewerkers 

en meer dan 500 vrijwilligers. Wij vinden het belangrijk dat onze 

medewerkers plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Stichting Markenheem is op zoek naar ervaren:

Verzorgenden (niveau  3 en/of VIG) m/v
(oproepcontracten en contracten tussen 12 en 32 uur)

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

Knufing Transport is een familiebedrijf en 
verzorgt met ruim 25 medewerkers het ver-
voer van goederen over de weg. Onze chauf-
feurs kunnen zelfstandig laden en lossen 
met behulp van een autolaadkraan of mee-
neemhe�ruck. Ons dagelijks werkgebied 
beslaat Nederland, België en Duitsland. De 
producten die wij distribueren en vervoeren 
zijn zeer divers, waarbij bouwgerelateerde 
producten een belangrijke rol spelen. 

De beloning en bijbehorende secundaire 
arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao 
beroepsgoederenvervoer. Meer informa�e 
over ons bedrijf is te vinden op 
www.knufing.nl 

Als middelgrote speler in de markt zijn wij volop in ontwikkeling en op zoek naar een: 

Transportplanner

Als spil in de organisa�e zorg je voor een op�male afstemming tussen vervoersaanbod en in te ze�en 
materiaal, waarbij er voortdurend contact is tussen verladers, chauffeurs en loods personeel. Door snel 
wijzigende omstandigheden vraagt het werk doorlopend een adequaat reageren. Je beschikt over goede 
communica�eve vaardigheden, bent flexibel en stressbestendig. Je hebt affiniteit in de wereld van logis-
�ek. Binnen onze organisa�e werken wij met Greencat en Transpas. Ervaring met deze (of soortgelijke) 
systemen is een pré. Ervaring als transportplanner is tevens een pré.

Wij bieden een func�e met uitdaging, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid binnen een informele 
werksfeer. Belangstelling? Stuur dan voor 25 juni een volledig CV en mo�va�e per e-mail naar 
info@knufing.nl t.a.v. Rob Knufing. De gesprekken zullen plaatsvinden in week 26 en 27.

Tevens zijn wij op zoek naar:

Vrachtwagenchauffeur(s)

Binnen de func�e is zelfstandigheid vereist en ben je het visitekaartje van ons familiebedrijf.
We hebben plek voor zowel par�mers (3-4 dagen) als full�mers.
Mocht je geen kraanervaring hebben, dan kun je intern worden opgeleid.

Wij vragen:
Rijbewijs C+E met CCV-B diploma
Rijervaring is een pré
Kraanervaring is een pré

Belangstelling? Stuur dan een volledig CV en mo�va�e per e-mail naar 
info@knufing.nl t.a.v. Rob Knufing. 

Met spoed gezocht…
TSO Overblijfcoördinator
voor Basisschool de Garve in Wichmond

Wij verzorgen op verschillende scholen in ons werkgebied de 

Tussenschoolse opvang (TSO). TSO voorziet in een behoefte van 

ouders en school. We vinden het belangrijk dat de kind(eren) een fijne tijd hebben tijdens de middagpauze op 

school. Met elkaar doen we in ieder geval ons uiterste best om het hen zo aangenaam mogelijk te maken. De 

coördinator speelt hier een belangrijke rol in.

En wij zoeken nog overblijfkrachten voor andere basisscholen in Ruurlo en Vorden. U ontvangt 

hiervoor een vergoeding van € 9,= per keer en een cursus Kinder-EHBO.

Voor meer informatie kunt u bellen met ☎ (0573) 45 81 30 of voor het invullen van het sollicitatieformulier 

kijkt u op www.avonturijn.nl Reacties graag vóór 15 juni 2011 naar: Kinderopvang Avonturijn, t.a.v. Rianne 

Klein Geltink, Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo.

Wegens uitbreiding van ons bedrijf zijn wij op zoek 
naar een

gemotiveerde en ervaren 
kraanmachinist

Geen 9-tot-5 mentaliteit en bereid zijn om te  helpen 
in het hoogseizoen met het loonwerk heeft onze 
voorkeur.

Je dient in het bezit te zijn van VCA .
Een BE-rijbewijs is een pré.

Wij bieden jouw een fulltime dienstverband in een
jong en dynamisch bedrijf.

Lijkt dit je wat bel of mail dan naar:

Vof Loonbedrijf Smeitink 
Loenhorsterweg 3
6999 DT Hummelo
Telnr 0314-381449
06-51958599
jan.smeitink@hetnet.nlwww.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een opdrachtgever uit de omgeving van Aalten zoeken 
wij een:
 
HOOFD VERKOOP BINNENDIENST
Vacaturenummer: VIO834165
 
De kernactiviteit in deze functie is het optimaliseren van de 
afdeling Verkoop Binnendienst. Je bent de de teambuilder met 
een duidelijke visie op verbeterprocessen in de afdeling en 
fungeert als coach waarbij je de vraagbaak en raadgever bent 
voor zowel commerciële als technische vragen. Het is van es-
sentieel belang dat je in deze functie draagvlak creëert voor de 
verbeteringsprocessen bij iedereen die ermee te maken krijgt. 
Je bekijkt het zowel uit commerciële als technische invalshoek 
waarbij een wezenlijke bijdrage geleverd gaat worden op gebied 
van klanttevredenheid en winstgevendheid. Je geeft leiding aan 
een enthousiast team van 6 medewerkers (sales engineers, 
marketing, sales support en secretaresse). Je rapporteert recht-
streeks aan de Directeur Marketing & Sales.

Je hebt affiniteit met een (technische) productieomgeving en 
hebt bij voorkeur een werktuigbouwkundige achtergrond. Je 
hebt een HBO werk- en denkniveau en kan gemakkelijk com-
municeren op alle niveaus binnen de organisatie. Met de Duitse 
en Engelse taal heb je geen enkele moeite en ook het incidenteel 
bezoeken van klanten is voor jou geen probleem.

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van 
harte uit te reageren. Voor meer informatie kun jij je richten aan 
Ingrid Olivier. Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: 
werk@europlanit.nl.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

GRITSTRALER/MOFFELAAR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIO834170

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het schoonstralen van bewerkt metaal en 
het afplakken, inhangen en schoonbranden daarvan. Je gaat spui-
tend een poederlaag aanbrengen m.b.v. een moffelmachine in de 
juiste laagdikte. Het gecoate materiaal bak je af in de oven conform 
werkinstructie.

Functie eisen;

MAGAZIJNBEHEERDER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VCP834004

Werkzaamheden;
Als magazijnbeheerder beheer je de materiaalvoorraden in de 
service auto’s en magazijn. Je beheert de meetinstrumenten, boekt 
de pakbonnen in en verzorgt de factuurcontrole. Je draagt zorg 
voor orde en netheid rondom het bedrijfspand, de werkplaats en 
het magazijn. Je controleert en keurt het gereedschap en overig 

Functie eisen:

CONSTRUCTIEBANKWERKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VIO834180
 
Werkzaamheden;
Als constructiebankwerker maak je constructies en apparaten 

-
teitsnorm.

Functie eisen:

LOGISTIEK MEDEWERKERS M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK818849

Werkzaamheden;
Als logistiek medewerker werk je secuur en efficiënt, heb je re-
kenkundig en cijfermatig inzicht. Wij hebben mogelijkheden in de 

jij een logistieke topper en geïnteresseerd in één van logistieke 
functies, dan nodigen wij je van harte uit te reageren. Werk je graag 
in de logistiek en ben je ervaren of wil jij je verder bekwamen als 

-
gende baan bij Kaemingk in Aalten.

Functie eisen; 

TEKENAAR/CONSTRUCTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VIO834173

Werkzaamheden;

om een optimaal ontwerp te bewerkstelligen. Je houdt je bezig met 
het voorbereiden van de activiteiten op de werkvloer, zoals maken 

planning, functionaliteit, kwaliteit en kosten tot en met een geslaag-
de overdracht aan de klant. Je woont project- en werkbesprekingen 
bij en bent betrokken bij order-acceptatie procedures.

Functie eisen; 

en geschrift.
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