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Het Oranjefeest in het buurtschap 
vindt altijd plaats tijdens een EK of 
WK voetbal (dus eens in de twee jaar). 
Dit keer opvallend, weinig ‘Oranje’ te 
zien. Waarschijnlijk hebben de Wil-
denborchers, terwijl het EK in Polen 
en Oekraïne nog in volle gang is, het 
geloof in het nationale Oranje- voet-
balelftal al verloren! Jennine Staring 
ging bij de opening van de festivitei-

ten in op het lief en leed in het buurt-
schap, waar de afgelopen tijd enkele 
personen zijn overleden. Gebeurte-
nissen die de gehele gemeenschap 
‘raken‘!
Traditiegetrouw begint het Oranje-
feest aan het begin van de Nijland-
weg, waar de jeugd zich verzamelt 
om in optocht naar het feestterrein 
bij het kasteel te lopen, waar de bal-

Oranjefeest Wildenborch
Petra van der Velde schutterskoningin Vorden

Vorden - Het buurtschap Wildenborch heeft weer een koningin. Tij-
dens het Oranjefeest gelukte het Petra van der Velde, bij het onderdeel 
vogelschieten, om in de vierde ronde, de vogel eraf te schieten. Tijdens 
de huldiging door voorzitter Harrie Dinkelman werd de kersverse ko-
ningin terzijde gestaan door haar ‘gemaal ‘ Joost. Hare Majesteit kreeg 
een sjerp om, een kroontje op haar hoofd, een beker en een wissel-
trofee die beschikbaar was gesteld door de bewoners van kasteel de 
Wildenborch.

Naast de schare vaste bezoekers trok-
ken ook veel vakantiegangers die in de 
regio verbleven de wandelschoenen 

aan om, startend bij de overzichtsten-
toonstelling van alle KZV-deelnemers 
bij de ABNAMRO, hun voorkeursrou-

te samen te stellen en zo hun kunst-
kijkdag vorm te geven.
De organisatie had ditmaal de focus 
gelegd op Kijken en Zien, twee be-
langrijke onderwerpen bij het bezoek 
aan een galerie, atelier of beeldentuin. 
Daarom waren ook bij enkele beelden 
in de openbare ruimte van Vorden, 
waar men vaak onopgemerkt aan 
voorbij loopt, KZV- vlaggen gehesen 
om zo het publiek tijdens hun wande-
ling ook op deze beelden te attende-
ren. Veel bezoekers keken inderdaad 
nu eens aandachtig naar Het Rollend 
Paard van Sebastiaan Brinkhorst, De 
Zaaddoos van Henny van Grol en 
Stoeiende Kleuters van Bert Colen-
brander en ontdekten vormen en de-
tails die zij eerder nooit gezien had-
den. Wie meer wil weten over beelden 
in de openbare ruimte verwijst KZV 
naar www.beeldeningelderland.nl
Ook in de galeries, ateliers en beelden-
tuinen werd goed en geïnteresseerd 
gekeken en veel bezoekers spraken 
uit aangenaam verrast te zijn door de 
kwaliteit en professionaliteit van de 
organisatie en van de kunstwerken 
die zij op deze KZV-route zagen. Een 
compliment en opsteker voor de KZV-
deelnemers en de KZV-organisatie!
Mocht u KZV van 10 juni jl. gemist 
hebben, de KZV-overzichtstentoon-
stelling bij de ABNAMRO is nog tot 
en met 29 juni te bekijken tijdens de 
openingstijden van de bank. 
www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden verrast Kijker 
met kwaliteit en professionaliteit

Vorden - De zonnige KunstZondagVorden van 10 juni jl. trok bezoe-
kers uit het hele land. Bezoekers die hun ogen uitkeken bij de di-
versiteit aan hedendaagse beeldende kunst en vormgeving die op de 
deelnemende locaties tentoongesteld werd.

lonnen werden opgelaten. De optocht 
werd muzikaal opgeluisterd door Sur-
sum Corda. Gezien de fusie met zus-
tervereniging Concordia (binnenkort 
Harmonie Vorden geheten) kwam er 
deze dag een eind aan de jarenlange 
medewerking van Sursum Corda aan 
de Oranjefeesten in de Wildenborch. 
Harrie Dinkelman, voorzitter van het 
Oranjecomité, bedankte onder luid 
applaus van de omstanders, het korps 
voor deze samenwerking. Vooraf-
gaande aan het feest op zaterdag, 
werd er vrijdagavond nabij de kapel 
een barbecue georganiseerd. Een ge-
zellige bijeenkomst waarbij zowel de 
volwassenen als de kinderen veel lol 
beleefden aan het spelletje ‘WC bor-
stel in een WC pot’ gooien!

De uitslagen van de spelen waren 
als volgt: Vogelschieten: 1 Petra van 
der Velde (schutterskoningin), 2 Ger-
rit Klein Brinke (kop), 3 Wim Vree-
man (r. vleugel), 4 en 5 Appie Klein 
Brinke (respectievelijk l. vleugel en de 
staart). Stoelendans: 1 Jasper de Vries, 
2 Teun ter Horst, 3 Rens Hartman. 
Sjoelen (volwassenen): 1 Jacolien 
Langwerden, 2 Jan Zweverink, 3 Rik 
Mars. Sjoelen (kinderen ): 1 Broers 
Langwerden, 2 Mirthe Langwerden, 
3 Ashley Proosten. Schijfschieten: 1 
Frits Pladdet, 2 Johan Addink, 3 Joop 
Brinkerhof. Kop van Jut: 1 Arnold 
Mennink, 2 Bert Langwerden, 3 Rob 
Holsbeke. Dogcarrijden: 1 Boukje 
Wezinkhof, 2 Jacolien Langwerden, 
3 Jasmijn Dijkman. Kegelen: 1 Hen-
drika Meulenbrugge, 2 Wim van Ar-
ragon, 3 Hennie Zweverink.
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Deze week 
verschijnt

Uitgave: Weevers Grafimedia. www.weevers.nl

KERMIS 2012
KEIJENBORG

Meesters in maatwerk

info@seezo.nl

www.kermiskeijenborg.nl

ZONDAGMIDDAG SPECTACULAIRE SHOW DOOR NOMADENGROEP ‘UMTATA’

Vri jdag
22 JUNI
14.00 uur Aanloopkermis 

 voor 60-plussers 

 (gratis entree)

21.00 uur Muziek feesttent

 Trigger

 Muziek café-tent

 Climax

 (gratis entree)

Zaterdag
23 JUNI
17.00 uur Openluchtmis

 Maria Postel

21.00 uur Muziek feesttent

 5 Brothers

 Muziek café-tent

 van Ceybergen

Zondag
24 JUNI
13.30 uur Afmars 

 47e kermisoptocht

15.00 uur Muziek feesttent

 Perfect Showband

 Muziek café-tent

 Hanska Showband

Maandag
25 JUNI
09.30 uur Vogelschieten/

 volksspelen

13.00 uur Muziek feesttent

 Kaliber

 Muziek café-tent

 Capt. Kinkelbaum

Gehele dag gratis entree

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
bloemen

€ 5.00



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

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 uur, dr. M.T. Hilhorst, Almen.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 24 juni 10.00 uur, ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 juni 10.00 uur, dhr. J.F. v. Ballegooyen, Winterswijk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 juni 9.30 uur, Eucharistie, J. v.d. Meer, m.m.v. 
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Zandbelt, m.m.v. 
Koorleden.
Zondag 24 juni Geen viering.

Tandarts
23 - 24 juni B.W.A.M. Polman, Lochem, (0573) 25 14 83. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. 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
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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 aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

KENNIS MAKEN 
MET GOLF?

Voor kinderen v.a. 8 jaar 
woensdag 4 juli
en vrijdag 6 juli
prijs € 7,50 p.p.

Opgeven:
anneke@golf4iedereen.nl

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

1 - 3 ha Land gevraagd.
Pacht/huur. Voor de teelt van
bio-groenten, omg. Vorden.
Tel. 0575-469024.

�

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

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

Kringloopbedrijf DE 
BOEDELHOF(met net dat
beetje meer) Enkweg 17b in
Vorden Dinsdag t/m Vrijdag
van 10.00 tot 17.00 Zaterdag
van 9.00 tot 16.00 www.de-
boedelhof.nl 30 juni viert de
Boedelhof haar 1 jarig be-
staan, kom ook dan gezellig 
langs om dit samen met ons 
te vieren.

� Dagmenu’s 20 t/m 26 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 20 juni
Courgette-muntsoep / Zigeuner spies met frieten en rauw-
kost.

Donderdag 21 juni
Thaise kipfilet met rijst en rauwkost / Vlaflip met slagroom.

Vrijdag 22 juni
Runderbouillon met flensjes / Zalmfilet met dillesaus, aard-
appelen en groente.

Zaterdag 23 juni (alleen afhalen en bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost / IJs 
met slagroom.

Maandag 25 juni
Aspergesoep / Wokki wokki van kipfilet met rijst en groente.

Dinsdag 26 juni
Wiener schnitzel met frieten en rauwkost / IJs met slagroom.

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

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

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

�

Zondag 24 juni a.s.
O P E N L U C H T D I E N S T
bij kampeerboerderij de
Haverkamp, Vierblokkenweg 
3 in Hengelo. Aanvang 10:15 
uur. Speciale zangdienst 
verzorgd door de Ballad
Singers. Voor informatie kunt
u kijken op www.theballad-
singers.nl. De dienst is zeer
geschikt voor jong en oud en 
de toegang is gratis!

�

Gezocht: oude waaltjes
of oude gebakken klin-
kers. 0575-552350 of 06-
53540720

�

Vlaai van de week

Appel-kruimelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Kruidkoek € 2,75
Zomerbol € 3,99

Aanbiedingen geldig van di. 19 juni t/m zat. 23 juni

Te Huur:
Opslagruimte

voor o.a. inboedel

10 tot 200 m2

06-51577095

Gezocht: agrarisch object,
voor het houden van +/- 120
gve en +/- 10 ha. Omgeving 
Ruurlo/Zelhem/ Veldhoek. 
Reacties naar: zoektocht-
boerderij@hotmail.nl

�

LANDBOUW te koop ge-
vraagd: Giertank tegen zeer 
goede vergoeding. Bel 06-
12771642

�

Zondag 1 juli  
24e Vordense klootschiet-
marathon Buurtvereniging
Delden Afstanden van 10
en 6 km Opgave & info
voor 30 juni 18.00 u. bij:
Dick Regelink 0575-551328
Start: vanaf 10.00 u. bij Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1

�

I.v.m. verhuizing is er nog 
van alles over. Spiegels, 
theetafel, petroleumkruiken, 
grote collectie grammofoon-
platen + speler. Wie heeft er 
belangstelling? Tel: 0575 - 
553440

�



MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

3 bossen FairTrade rozen
voor € 5,00

En onze vaste actie: 3 bossen bloemen
naar keuze voor € 5,00

met o.a. rozen, trosanjers, gerbera’s, lelie’s 
en meer!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Houthakkersteaks

4 stuks 595

SPECIAL

Pineapple inside

100 gram 220

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram gebraden rollade

GRATIS 100 gram tonijnsalade

MAALTIJDIDEE

Kartoffel
salade

500 gram 298

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip filet

4 enkele 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Spring-
kussens

vanaf € 90,00 
incl. btw te huur 

bij AMBIANCE 
EVENEMENTEN

in Zelhem!
www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

Welkom kleine vent,
wij zijn blij dat jij er bent!

Bobby Vito Harmsen

Geboren op 4 juni 2012.

Peter, Chiva, Joep & Fleur

Sarinkkamp 52
7255 CW Hengelo (Gld.)
Tel. 06-22781121

Wil je beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

Wij danken iedereen voor de overweldigende 
hoeveelheid belangstelling en medeleven, in welke 
vorm dan ook, na het overlijden van onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma

Minie Bouwmeister - Kasteel

Nico en Ingrid

Sandra en Boudewijn
Shanice, Duncan, Kenneth

Laurens en Yvonne
Sanne

Vorden, juni 2012

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Rianne van der Wal

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

Zondag 24 juni
Feestelijke markt
en boekenbeurs

t.b.v. Westerbork scholenproject
www.wilghenhoeve.nl

Ruurlo

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Super trots zijn wij op ons meisje!

Milou
8 juni 2012
3750 gram   |   16.41 uur

Daniel Bokkers & Laurie Wentink
Luna

Varsseveldseweg 22B
7131 BJ  Lichtenvoorde

www.prowonen.nl

Te Koop  Vorden  Het Hoge 10

Leuke tussenwoning met royale achtertuin. 

Op de begane grond is een ruime woonkamer, 

dichte keuken met kelder, toilet en berging. Op 

de verdieping vindt u de overloop, drie slaap-

kamers en badkamer met douche. Via de vlizo-

trap bereikt u de zolderberging. Deze woning 

vlakbij het centrum is per direct beschikbaar!

Meer informatie? Bel met Thoma makelaars 

in Lochem, telefoon (0573) 22 24 44.

Woningtype Tussenwoning

Bouwjaar 1951

Perceeloppervlak 196 m2

Prijs € 139.000,- k.k.

C

Aardbeien te koop
Van de volle grond

(de lekkerste)

Kwekerij Reukers
Scheiddijk 11
Mariënvelde

0573-461377

Blij zijn wij met de geboorte van onze zoon

Brian

Brian is geboren op 8 juni 2012.
Hij weegt 4000 gram en is 51 cm lang.

Arno en Ellen Leerentveld - Huntink

Brinkerhof 73
7251 WX Vorden



Wij hebben maar één voorwaarde: de 
artiest aan wie je een ode mag brengen, 
moet overleden zijn.
Zangers, zangeressen, bands: allemaal 
mogen ze zich aanmelden. “Een look-a-
like hoef je niet te zijn, tributes en co-
vers zijn ook welkom. Verras ons!” zo 
laat de organisatie weten. Breng ze voor 
even terug op aarde.
Zin om mee te doen en heel vorden He-
mels te maken?

Er is geen selectie, iedereen die zich 
aanmeldt krijgt een plek op het podium 
tijdens deze zaterdagavond. Extra leuk: 
de publieksprijs. Bezoekers mogen mee-
stemmen op de beste act. De winnaar 
krijgt een groot artikel in de krant en 
de eerste drie winnen een Hemelse prijs. 
Echt Uit de hemel...

Voor een keer terug op Aarde brengt op 
zaterdag 21 juli dus voor de eerste keer 
een ode aan overleden artiesten. Het mu-
zikale regionale talent dat zich opgeeft, 
heeft meerdere mogelijkheden en zij 
worden dan begeleid door de muzikan-
ten van Pianohouse. Onthoud: Ook hele 
bands zijn welkom. “Dé kans voor een 
optreden op een groot podium met veel 
publiek!”
Aanmelden kan via info@grandbistro-
derotonde.nl  Vermeld het nummer van 
de artiest die je wilt spelen en je wordt 
gebeld. Bellen kan ook: 0575-551519 of 
0575-552243 of loop even binnen bij Café 
de Herberg of Grand bistro de Rotonde.

De Herberg en De Rotonde presenteren samen met The Piano House 
nieuwe talentshow tijdens Zomerfeesten Vorden

Overleden artiesten 
‘voor één keer terug op aarde’
Vorden - Klink je net als Whitney 
Houston, André Hazes, Kurt Co-
bain, ben je de look-a-like van Elvis 
of breng je een geweldige tribute 
aan Amy Winehouse? Dan is dit 
je kans om op een groot podium 
je kunsten te laten horen tijdens 
‘Voor een keer terug op Aarde’ tij-
dens de zomerfeesten op 21 juli in 
Hartje Vorden op het podium van 
de  Grand bistro de Rotonde, Café 
Restaurant de Herberg en onder be-
geleiding van the Piano House.

Rabobank. Een bank met ideeën.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
per 1 juli 2012 de openingstijden

Regio Zutphen

Verkoopkantoor Zutphen, Hagepoortplein

maandag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

dinsdag en donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Warnsveld

maandag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Gorssel

dinsdag t/m vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Brummen

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.30 – 17.30  uur

Dienstverlening via telefoon of internet

Heel veel bankzaken regelt u eenvoudig vanuit huis of kantoor. 

Onze medewerkers zijn elke werkdag van 08.30 uur tot 20.30 uur

bereikbaar via telefoon of internet (met mogelijkheid van video-

communicatie).

Telefoon Particulieren:  (0575) 43 99 99

Telefoon Zakelijk :  (0575) 43 99 98

Internet:  www.rabobank.nl/graafschap-noord

Voor het regelen van bankzaken wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon en internet, met 

afnemend kantoorbezoek als gevolg. Daarom passen we de openingstijden aan. Een aantal kantoren is 

vanaf 1 juli minder open. Op de kantoren in Zutphen, Lochem en Vorden zijn iedere werkdag van 09.30 

tot 17.30 uur en minimaal 1 avond per week adviseurs aanwezig. Zo is er altijd een kantoor in de buurt 

waar u terecht kunt. Hiernaast vindt u de nieuwe tijden overzichtelijk per regio op een rij.

STEENDEREN

BRUMMEN

ZUTPHEN

VORDEN

HENGELO

RUURLO

BORCULO

GORSSEL

LOCHEM

LAREN

WARNSVELD

Regio Lochem

Verkoopkantoor Lochem

maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Borculo

maandag t/m vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Ruurlo

dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

Servicekantoor Laren

maandag en donderdag:  09.30 – 12.30  uur

Regio Vorden

Verkoopkantoor Vorden*
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:  09.30 – 17.30  uur

donderdag:  09.30 – 20.30  uur

Servicekantoor Hengelo

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:  13.30 – 17.30  uur

Servicekantoor Steenderen 

vrijdag:  09.30 – 12.30  uur

*    Vanwege bouwkundige aanpassingen gaan de nieuwe 
openingstijden van verkoopkantoor Vorden in per 23 juli 2012.

VIKORN 
LEKKER MEERGRANEN

MET VITAMINES 

NU VOOR

€ 2.25

met gratis 
strandbal 

zolang de voorraad strekt

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 1.95

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 19 t/m zaterdag 23 juni

BOS-VRUCHTEN
YOGHURT VLAAI

GROOT 

      € 13.25

 KLEIN

              € 8.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



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

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

Muziek van Galt MacDermot
Boek en liedteksten van  

Gerome Ragni en James Rado
Nederlandse vertaling van 

Gerard van Maasakkers
www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

www.frisowoudstra.nl

heeft verbinding



Om 13.00 werd men verwacht en na 
een kopje koffie ging men in kleine 
groepjes op pad om in het nabij gele-
gen bos levend ganzenbord te spelen. 
Er was hier een kleine competitie aan 
verbonden en dit jaar waren er zelfs 
mooie prijzen te winnen. Zo was er 

een cadeaubon van kledingwinkel 
Focus Fashion uit Hengelo, een paar 
kilo prachtige asperges, geschonken 
door Marcel Halfman van asperge-
boerderij de Boskamp aan de Henge-
loseweg. Verder waren er nog twee 
bloemenbonnen geschonken door 

Blooms and More, een mooie, verras-
sende bloemenzaak in het hartje van
Hengelo. Na het uitreiken van de prij-
zen kon men nog genieten van een
heerlijke barbecue, verzorgd door de
Vrendenberg. 
Elk jaar mogen andere bewoners van
de Wichmondseweg het feest organi-
seren en na afloop werd het nieuwe
team bekend gemaakt, zij ontvingen
een stokje met de boodschap om er in
2013 weer net zo’n gezellige dag van
te maken.

Buurtfeest Wichmondseweg

Organisatieteam buurtfeest 
geeft stokje weer door

Baak - Ook dit jaar weer traditiegetrouw in Juni het buurfeest van 
de Wichmondseweg. Vaak is men te gast in de kantine van de touw-
trekkersvereniging bij de familie Berenpas, echter dit jaar voor de 
verandering eens wat anders en dat werd de gezellige locatie van de 
Vrendenberg in Baak.

Het Dorpscentrum heeft van de ge-
meente te horen gekregen dat de sub-
sidiekraan wordt dichtgedraaid. Is dit 
erg ? Ja natuurlijk. De subsidie be-
droeg in 2011 nog € 116.000. In 2014 
zal het Dorpscentrum na een paar 
afbouwjaren zonder subsidie verder 
gaan.  Hoe kan het Dorpscentrum, 
ons Dorpscentrum, zonder subsidie 
verder ? Dat is de vraag waarvoor be-
heerder, gebruikers en het bestuur 
staan. Samen denken ze na over de 
mogelijkheden en kansen. Een inter-
view met bestuur en beheerder van 
het Dorpscentrum.

‘Het Dorpscentrum leeft ! Dat kun je 
zien als je er bent. Er is werkelijk van 
alles te beleven en te doen. Maar liefst 
40 Vordense verenigingen en instel-
lingen houden er hun bijeenkomsten 
en activiteiten. Tevens worden er 
evenementen georganiseerd en heb-
ben de stichting Welzijn Vorden, de 
Buurtzorg en de pedicure er hun vas-
te stek’ zegt Ria Aartsen, sinds 10 jaar 
voorzitter van het bestuur, eerst van 
de stichting Dorpscentrum en sinds 2 
jaar van de stichting Kulturhus. 
Kulturhus, de nieuwe naam van het 
Dorpscentrum. Ook de nieuwe be-
heerder Boudewijn Kortboyer, die 
recent Johnny Bosch opvolgde, geeft 
aan dat de Vordenaren heel graag 
in het Dorpscentrum zijn. Robert 
Visschers, sinds jaren penningmees-
ter en steun en toeverlaat van Bou-
dewijn, zegt: ‘Het Dorpscentrum 
is een goede sociale factor van alle 
verenigingen en instellingen die de 
Vordenaren bindt en zo de sociaal 
maatschappelijke cohesie van de Vor-
denaren mede in stand houdt’. Jan 

Rigterink, bestuurslid en ook voorzit-
ter van de stichting Welzijn geeft aan 
dat de stichting Welzijn Vorden een 
heerlijk thuis heeft gevonden in het 
gebouw . ‘We kunnen onze activitei-
ten nu mooi uitbouwen. We hebben 
de noodzakelijke ruimtes zo voorhan-
den en het Kulturhus is perfect cen-
traal gelegen’, aldus Jan.

Kunnen we met zoveel minder sub-
sidie dan nog wel steeds de vereni-
gingen en andere gebruikers van 
ons Dorpscentrum van dienst blijven 
zijn, zonder de kosten te verhogen? 
‘Natuurlijk!’, roepen Gerrie Pasop 
en Reinier Gosselink, beide - met Jan 
Holtrigter - de ‘jongste’  bestuursle-
den, in koor. ‘Het Dorpscentrum leeft 
en is het kloppende hart van Vorden. 
Dat kan iedereen zien’. We kunnen 
een heleboel doen om Vorden leef-
baar te houden, als we het met z’n 
allen samen doen, aldus Reinier. Ger-
rie vult Reinier aan: ‘Het nieuwe Kul-
turhus staat voor een prachtige uitda-
ging. We willen veel meer Vordena-
ren bij het Dorpscentrum betrekken. 
Vooral voor onze jongeren en voor 
toeristen kunnen we heel veel leuke 
activiteiten en evenementen organi-
seren. Met z’n allen kunnen we meer 
aan. Daarom zoeken wij hulp en on-
dersteuning om onze zo mooie doel-
stellingen te kunnen bereiken. Hulp 
in de vorm van een programmacom-
missie en vrijwilligers voor het be-
heer van ons Kulturhus.

Wat staat er allemaal op stapel? ‘Al-
lereerst willen we het gebouw verder 
vernieuwen en moeten we wat ach-
terstallig onderhoud plegen. De ver-

Met vrijwilligers en programmacommissie 
van Dorpscentrum naar Kulturhus

Vorden  - Als je op een willekeurige avond het Dorpscentrum binnen-
loopt, dan zie en voel je dat het er bijzonder levendig en heel gezellig 
is. Er zijn avonden dat er meer dan 300 inwoners uit Vorden samen 
hun dierbare hobby uitoefenen. Dan zie je de majorettes vrolijk en ele-
gant dansen in de grote Toneelzaal en in de Kelder van het Dorpscen-
trum wordt er gezamenlijk geschilderd. De jongeren van Jong Gelre 
oefenen met bravoure voor hun volgende revue en velen volgen met 
plezier hun muzieklessen. In de Raadszaal zingen de mannen van het 
Vordense Mannenkoor de longen uit hun lijven. In het Stampertje oe-
fent het Huisvrouwenorkest er lustig op los en boven in de Deldenzaal 
leggen de bridgers hun kaarten op tafel. Een prachtig geheel om de 
Vordenaren zo in hun element samen te zien genieten van iets moois. 
Het Dorpscentrum leeft, voor jong én oud.

bouw voor de stichting Welzijn Vor-
den was de eerste belangrijke actie. 
Er volgen er meer’, zegt Reinier. ‘Wij 
hebben bij de provincie, de gemeente 
en enkele fondsen aanvragen gedaan 
voor een subsidie om die kosten te 
kunnen financieren, voor de noodza-
kelijke werkzaamheden. Deze extra 
eenmalige middelen zijn nodig om de 
komende 10 jaren te kunnen voort-
bestaan’. 

En hoe denken jullie kosten te be-
sparen? ‘Door meer vrijwilligers te 
vragen ons te helpen, dat is nood-
zakelijk en heel belangrijk. Zonder 
vrijwilligers kan het niet meer’, zegt 
Boudewijn. ‘Wij vragen onze vereni-
gingen om meer zelfwerkzaamheden 
te doen en wij vragen Vordenaren 
zich aan te melden om vrijwilliger te 
zijn voor ons mooie Kulturhus. Vrij-
willigers die ons helpen als gastvrouw 

of gastheer, of ons willen helpen met 
onderhoudsklusjes zo nu en dan, de 
tuin willen doen of de planten willen 
verzorgen of om gewoon te helpen 
met het schenken van koffie. Kleine 
klusjes zonder dat je eraan vastzit. 
Wij hopen dat veel Vordenaren zich 
bij mij melden’, aldus Boudewijn. 

En denken jullie ook meer inkom-
sten te behalen. ‘Jazeker’, zegt Rei-
nier. Gerrie en ik starten met een 
programmateam voor het Kulturhus. 
Een programmateam dat ervoor zorgt 
dat het Kulturhus het kloppende hart 
van Vorden blijft en waar veel te be-
leven is’, vult Gerrie aan. Aan welke 
activiteiten denken jullie dan aan? 
‘Wij denken aan veel meer activitei-
ten en evenementen voor de kleintjes, 
de jeugd en de toeristen’ zegt Gerrie. 
Reinier vult Gerrie aan en zegt dat 
er heel veel mogelijkheden zijn: ‘Wij 

willen ook meer kunst, cultuur en
educatieve evenementen opzetten. 
Kortom wij willen alle mogelijkheden
bezien. Daarom zijn wij op zoek naar
Vordenaren die al of niet lid zijn van
de verenigingen en die met ons mee
willen denken met welke activiteiten
en evenementen wij het Kulturhus
Vorden ook in de komende jaren op
de kaart kunnen houden. Het Kultur-
hus is van ons allemaal . Dat willen
we zo houden. Wij gaan ervoor! Wie
wil ons helpen?’

Wilt u het Kulturhus Vorden helpen
als vrijwilliger, neem dan contact op
met Boudewijn Kortboyer, beheerder
van het Kulturhus, tel. 0575 - 552722
of met Reinier Gosselink als u enthou-
siast bent voor de programmacom-
missie, tel. 0575 - 556509. Het Kultur-
hus heeft uw hulp nodig, om het te 
behouden ! Helpt u mee?

De boswachter wijst u onderweg op 
de mooiste plekken en er is een bij-
zonder optreden op een prachtige lo-
catie. De wandeling van Natuurmo-
numenten begint om 21.30 uur en 
duurt ongeveer 2 uur. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan via www.na-
tuurmonumenten.nl of telefonisch 

bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. 
Geschikt voor jeugd vanaf 12 jaar. 
Vergeet uw verrekijker niet! 

Op een prachtige plek van het land-
goed is er een bijzondere ontmoeting 
met zanger Henk Boogaard. Henk is 
een man van de ‘Grote Melodietjes-

kamer’, van het ware ontmoeten, 
met ruimte voor stilte en diepgang.
Laat je verrassen door het schilder-
achtige landschap van landgoed Vel-
horst. Eeuwenoude cultuurgrond 
gelegen langs de rivier de Berkel. 
Tijdens de avondwandeling laat het 
landgoed zich van een hele andere 
kant zien: vleermuizen fladderen 
rond en mogelijk hoor je nog de 
mysterieuze roep van een bosuil of 
zie je een wegspringend ree. Zie ook 
www.natuurmonumenten.nl

Midzomeravond op landgoed 
Velhorst Vorden
Vorden - Genieten van de avondsfeer op landgoed Velhorst op de 
langste dag van het jaar? Natuurmonumenten organiseert op don-
derdag 21 juni een verrassende midzomeravondwandeling over dit 
landgoed in de gemeente Lochem.



Zaterdagavond opent het terrein om 
20:00uur. In de grote tent speelt de 
band Trigger, een vijfkoppige band 
met een veelzijdig repertoire, van 
top-100, gouwe ouwe, dance tot het 
levenslied, Trigger speelt het alle-
maal. In de kleine tent maken ach-
tereenvolgens de Vordense bands 
Bootstrap, Farmers From Hell en Ver-
dwaald hun opwachting. Deze bands 
hebben allen hun eigen repertoire. 
Laat je verrassen! En kom vooral ook 
bij deze geweldige bands kijken, alle 

drie weten ze hoe er een feestje ge-
bouwd moet worden!
Nieuw dit jaar is de supergezellige 
“Tiroler Stube” Geheel uitgerust in 
Oostenrijkse stijl en uiteraard met ge-
zellige Tiroler muziek. Natuurlijk zal 
het barpersoneel geheel in stijl zijn. 
Zij zullen er voor zorgen dat je je in 
Oostenrijk waant.

De zondag wordt een feest voor de 
hele familie met muzikale omlijsting 
van De Vordense Soppers, Popkoor 

Venhorst en Dweilorkest Toontje 
Ongeregeld. De Brandweer zal de-
monstraties geven en ook de kinde-
ren hoeven zich echt niet te vervelen 
want er is o.a. een ballenbak en er 
zijn springkussens. Vanaf 14:00 uur 
is jong en oud welkom.

Aan het programma en de inzet van 
de vrijwilligers zal het niet liggen, 
dit moet een geweldig feestweekend 
worden voor alle inwoners van Vor-
den en omstreken. Hopelijk zal dan 
dit jaar eindelijk het weer een beetje 
meezitten en neemt iedereen goede 
zin mee, dan maken we er een super 
jubileumfeest van.

Jetzt geht’s los! 
10e keer Midzomerfeest Vorden

Vorden - Nog enkele dagen en dan barst voor de 10e keer het Midzo-
merfeest op de kasteelweide in Vorden los. Het jubileumfeest wordt 
dit jaar twee dagen gehouden. Zaterdag 23 en zondag 24 juni.

De fietspuzzeltocht, waaraan ieder-
een deel kan nemen, heeft een af-
stand van ca. 25 km en is  daardoor 
geschikt voor jong en oud. Terwijl u 
langs de mooiste plekjes van de Ach-
terhoek fietst, kunt u onderweg deel-
nemen aan verschillende opdrach-
ten. Natuurlijk wordt onderweg voor 
een hapje en een drankje gezorgd. 

Starten kan tussen 13.00 en 14.30
uur vanaf café restaurant ’t Wapen 
van het Medler aan de Ruurloseweg.

Het jaarlijkse Medlerfeest zal plaats-
vinden op vrijdag 6 en zaterdag 7
juli. Vrijdagmorgen 6 juli organiseert
school de Kraanvogel de kinderspelen
voor haar leerlingen. De vrijdagavond
zal worden ingevuld met “de vrien-
den van Medler Live”. (opgave is nog
mogelijk). Zaterdag 7 juli worden de
traditionele volks- en kinderspelen
georganiseerd, waarna het feest za-
terdagavond wordt afgesloten met de
grote feestavond m.m.v. de Sleppers.

Fietspuzzeltocht Medler
Vorden - Op zondagmiddag 1 juli 
a.s. organiseert de Oranjecom-
missie Medlertol de jaarlijkse 
fietspuzzeltocht. Dit gebeurt tra-
ditioneel een week vóór het jaar-
lijkse Medlerfeest.

Tevens zal Popkoor Venhorst een 
breed repertoire ten gehore brengen; 
Popmuziek met een accent op rock 
en met af en toe ook een swingende 
gospelsong. De Vordense zangeres 
Marieke Besselink zal deze middag 
als solist het popkoor versterken. Te-
vens zal het koor worden ondersteunt 
door solisten uit het eigen koor te 
weten; Martine Smit en Marion van 
Ditshuizen.  Een uitgelezen kans om 
je buurjongen of buurmeisje, buur-
man of buurvrouw, vader of moeder, 
broer of zus, vriend of vriendin eens 
te horen zingen. Komt allen naar de-
ze oergezellige Vordense feestmiddag 
bij Kasteel Vorden voor jong en oud!

VENHORST-POPKOREN OP KOERS 
De popkoren van ‘Muziek op Ven-
horst’ bestaan inmiddels negen 
maanden en het loopt naar volle te-
vredenheid van zangcoach Maartje 
Epema. Epema: “Het gaat erg goed 
met de drie popkoren, met veel ple-
zier werk ik iedere maandagavond in 
De Lindesche Molen.” 

MUZIKAAL EN GEZELLIG
Popkoor Venhorst heeft inmiddels 
een stabiel ledenaantal met 40 á 45 
leden maar het koor wil graag nog 
doorgroeien naar 60 leden. ”Het is 
een enorm enthousiaste groep uit 
Vorden en omstreken, die muzika-
liteit en gezelligheid goed weet te 
combineren”, zegt de zangcoach. De 
gemiddelde leeftijd ligt nu ergens tus-
sen de 30 en 45 jaar maar ook zingen 

er enthousiaste jonge jongens mee en
fanatieke 50-plussers. “Iedereen van-
af 16 jaar is welkom! Ons uitgangs-
punt is ‘plezier maakt kwaliteit’ en
dat blijkt te werken. 
           
ZESSTEMMIG
In de negen maanden dat het koor
bestaat, is er een repertoire van negen
uiteenlopende stukken opgebouwd
waaronder nummers als Umbrella, 
Boogie Wonderland, Somebody to 
love en een Beatles-medley van ruim
acht minuten. Al deze stukken be-
staan uit een vijf- of zelfs zesstemmig
repertoire. Het is goed te doen om in
te springen omdat je de nummers op
cd thuis kunt oefenen.

Muziek op Venhorst heeft ook twee
kinderpopkoren. “Het splitsen van 
het kinderkoor vanaf januari is een
goede zet geweest. Er is nu sprake 
van Kinderpopkoor Venhorst (ruim
20 kinderen) en Tienerpopkoor Ven-
horst (15 tieners)”, aldus Epema. “Het
zou heel goed kunnen dat ik na de
zomervakantie start met een nog wat
oudere ‘Meiden Vocalgroup’.” Heb je
interesse in een van de popkoren van
Muziek op Venhorst kom dan zondag
24 juni kijken want dan treden alle 
drie de koren op tijdens het Midzo-
merfeest bij kasteel Vorden. Natuur-
lijk mag je ook altijd vrijblijvend een
keer komen kijken of meedoen op
maandagavond in de Lindese molen!
Voor meer informatie kun je gaan 
naar: www.muziekopvenhorst.nl

Popkoren Venhorst op 
midzomerfeest Vorden

Vorden - Aanstaande zondag 24 juni is het dan zover! Op deze feestelij-
ke dag mogen de drie popkoren van Muziek op Venhorst het Vordense
publiek toezingen! Op deze middag zal zowel het Kinderpopkoor als
het Tienerpopkoor Venhorst optreden ondersteund door eigen solis-
ten uit de kinderkoren met nummers van; Kinderen voor Kinderen,
Het Junior Songfestival, KidsTop20 en de top40.

Zangcoach Maartje Epema.

Tussen weelderig bloeiende vaste 
planten en kruiden zal zowel flora als 
het omringende landschap met evt. 
de bijenstal, in gemengde technieken 

worden geschilderd. De workshop is 
voor zowel beginners als gevorderden.
Voor meer info: www.bdpluktuin.nl

Schilderworkshop op boerderij 
de Vijfsprong Vorden
Op zaterdag 30 juni de Zutphense beeldend kunstenaar Marianne Pol-
hout op de bd-pluktuin op boerderij de Vijfsprong in Vorden  een
schilderworkshop geven.

De jongens op de foto wilden op deze manier een steentje 
bijdragen om het kleine crosscircuit in Delden, waar men 
al  65 jaar gebruik van maakt, te behouden voor het dorp, 
vandaar deze spontane ludieke actie tijdens de wandel-
vierdaagse.

Ludieke spontane actie tijdens 
wandelvierdaagse Vorden

Vorden - De club VAMC is niet alleen op twee wielen 
sportief maar heeft zich tijdens de wandelvierdaag-
se in Vorden goed weten te profileren.



Met een link naar de EK waren er di-
verse voetbalspelletjes, waarbij flink 
werd gescoord. Een goed voorbeeld 

voor de spelers van het Nederlands 
Elftal ! Verder stonden er spelletjes 
als banden- schieten, flessenvoetbal 

en waterpolo op het programma.   
Deze week wordt in het zwembad 
‘In de Dennen’ de zwemvierdaagse 
gehouden met daarbij diverse neven- 
activiteiten zoals het spijkerbroek-
hangen (woensdag 20 juli) en het py-
ama-zwemmen op donderdag 21 juli.

Buitenspeeldag zwembad Vorden

Vorden - Zwembad In de Dennen te Vorden organiseerde woensdag-
middag 13 juni voor de schooljeugd een ‘buitenspeeldag’. Hieraan 
werd door circa honderd kinderen deelgenomen.

Louis Kuperij nam na 46 jaar op 4 mei 
afscheid van het bedrijf, Jan Kelder-
man gaat eind juni na 14 jaar Aviko 
verlaten. Om de beide heren te be-
danken werd een grootse afscheidsre-
ceptie georganiseerd in een feesttent. 
Daarvoor waren veel mensen uitge-
nodigd, waaronder de familie. Jan 
en Louis en hun echtgenotes werden 
van huis opgehaald. In een luxe auto 
met motorescorte reden ze naar de 
feestzaal. De gasten namen voor bei-
den cadeaus, bloemen en enveloppen 
met inhoud mee. Zowel Jan Kelder-
man als Louis Kuperij werden door 
verschillende mensen van Aviko toe-

gesproken, waarbij een terugblik op 
de carrières van beide niet ontbrak. 
Zij kregen lovende woorden en fraaie 
cadeaus. Zij zullen gemist worden en 
het bedrijf missen, maar weten dat 
hun werk door hun opvolgers goed 
zal worden voortgezet. 
Daarna namen zij zelf het woord. 
Dat werd een complete conference, 
wat leuk was om naar te luisteren 
en te kijken. Zo liep de heer Kelder-
man rond met een stapel dozen op 
de schouders, om te visualiseren hoe 
een ‘onderste doos’ zich zou moeten 
voelen. Ook werd in een sketch dui-
delijk gemaakt, dat het in het veld 

testen van de aardappels nog niet 
zo eenvoudig is. Natuurlijk zaten er, 
zoals het bij een goede conference 
hoort, onderliggende boodschappen 
in, die door de toehoorders met een 
lach of zelfs met applaus werden be-
loond. 
Voordat het laatste halfuurtje van het 
feest inging, zongen de kinderen van 
Jan Kelderman als de 3J’s een lied. De 
familie van Louis Kuperij schreef een 
eigen Oerendhard lied. Beide liedtek-
sten lagen op de tafels, zodat de gas-
ten konden meelezen en meezingen. 
Na de receptie gingen alle gasten 
naar buiten, waar een koets klaar-
stond om zowel Jan Kelderman als-
ook Louis Kuperij en hun echtgenotes 
voor een rondrit mee te nemen. Een 
prachtig slot van een mooie middag: 
iedereen kreeg zo de gelegenheid om 
ze letterlijk uit te zwaaien.

Twee Aviko managers uitgezwaaid

Afscheid van Jan Kelderman en 
Louis Kuperij

Steenderen - Vrijdagmiddag 15 juni namen Jan Kelderman, Plantma-
nager en Louis Kuperij, Production Manager na jarenlange inzet af-
scheid van Aviko B.V. met een geweldig feest. Er kwamen meer dan 
400 mensen bij elkaar in de grote tent naast het Aviko kantoor in 
Steenderen.

Jan Kelderman, Louis Kuperij en hun echtgenotes werden uitgezwaaid.

De kinderen kneden hun eigen deeg, 
beleggen hun eigen pizza en eten het 
uiteindelijk ook zelf op. De Keuken 
van Hackfort vindt het Midzomer-
feest een goed initiatief waaraan ze 
graag wil meewerken. De brasserie 
van ‘’Keuken van Hackfort’’, inmid-

dels alweer een jaar geopend in het
oude Koetshuis van het Kasteel Hack-
fort, is een initiatief in samenwerking
met Natuurmonumenten en Urtica 
de Vijfsprong en voorziet in voldoen-
de keus voor ieder wat wils. 

De omgeving laat u vanzelf inspi-
reren en relativeren. Er wordt o.a. 
gewerkt met enthousiaste medewer-
kers met een zorgvraag die vanuit 
Stichting Urtica de Vijfsprong uit
Vorden worden begeleid. Ze hebben
hier een leer, ervarings- en werktra-
ject in de diverse bedrijfsonderdelen
van de Brasserie. Daarnaast zullen de
eigen koks en gastheren en vrouwen
u ontvangen voor het diner.

Workshop pizzabakken 
tijdens Midzomerfeest Vorden
Vorden - Op zondag 24 juni, tij-
dens de familiedag van het Mid-
zomerfeest, organiseert ‘’Keuken 
van Hackfort’’ een mini-work-
shop pizzabakken voor de kinde-
ren. Onder begeleiding van een 
kok van ‘’Keuken van Hackfort’’ 
maken de kinderen kennis met 
de verschillende stappen die no-
dig zijn om een pizza te bakken.

Wat is het grote verschil tussen Ierse 
en Schotse whisky’s. Waarom is een 
Amerikaanse over het algemeen wat 
zoeter van smaak. Proef je het ver-
schil tussen een Schotse Malt van 30 
euro en van 200 euro? 
Deze vragen kan men beantwoorden 
door het lezen van diverse lectuur, 
maar beter en leuker is het om deze 
diverse whisky’s te proeven! Op vrij-
dagavond 14 september organiseert 

Mitra Slijterij Sander Pardijs voor de
tweede keer een Whisky Trail in zaal
“de Herberg” in Vorden. Tijdens de 
Whisky Trail ontvangt u een eigen
proefglas. Dit glas kun u bij diverse 
stands laten vullen met de mooiste, 
niet alledaagse whisky’s. De aanwe-
zige professionals kunnen u deze dag
alles over de ingeschonken whisky 
vertellen. Voor meer informatie: 
mitravorden@online.nl

Whisky Trail in Vorden

Vorden -Whisky is een beleving! Een glas whisky heeft zijn eigen ka-
rakteristieke kleur, geur en smaak. Ze variëren niet alleen van land
tot land, maar zelfs van streek tot streek.

Vorden - Op zaterdag 16 juni 
werd de derde IJssel wedstrijd ge-
vist door de senioren. Ondanks de 
harde wind op de kop is er goed 
vis gevangen.

UITSLAG:
1. Jan groot Jebbink 8660 gram
2. Rob Golstein 5450 gram
3. Marcel Dekkers 2060 gram
Volgende wedstrijd is in de Berkel.

V i s s e n
UITSLAG HSV DE SNOEKBAARS VORDEN

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN
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-

-
-

-
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-



Sabine Wilgenhof (namens de orga-
nisatie): “Het verschil heeft te ma-
ken met de zogenaamde daglopers, 
mensen die er voor kiezen om één 
avond voor de gezelligheid mee te 
lopen”. De meeste deelnemers kozen 
voor de kortste afstand (5 kilometer), 
de rest voor de 10 kilometer. Op de 

openingsavond werd er richting het 
Galgengoor gewandeld, dinsdag Del-
den, woensdag Linde, terwijl op de 
slotavond (donderdag) met het oog 
op de intocht ‘dichtbij huis‘ werd ge-
wandeld. Start en finish waren zoals 
gebruikelijk bij sporthal ’t Jebbink. 
Op de slotavond bij de sporthal een 

drukte van belang. Vaders, moeders, 
oma’s, opa’s en andere familieleden 
baanden zich een weg door de om-
standers om de prestaties van de 
wandelaars met een bloemetje te be-
lonen.
Tijdens de vierdaagse waren alle ba-
sisscholen in het dorp, de Kranen-
burg en Wichmond weer met een 
grote groep wandelaars vertegen-
woordigd, alsmede diverse sportver-
enigingen. Onder de deelnemers ook 
een aantal bewoners van De Wehme 
en Villa Nuova. Zij werden in de rol-
stoel door vrijwilligers voortgeduwd 

en vooral op de slotavond genoten 
zij met volle teugen van de intocht. 
Het geheel werd opgeluisterd door de 
plaatselijke muziekverenigingen en 
een dweilorkest uit Groenlo. Sabine 
Wilgenhof: “We hebben diverse com-
plimentjes gekregen over de routes 
die waren uitgezet. Routes met veel 
afwisseling, daarvoor dank aan uit-
zetter Bennie Loman. Leuk dat wij 
met het oog op de vierdaagse in 2013 
van sommige wandelaars een aantal 
suggesties kregen. Fijn dat iedereen 
met ons meedenkt. De deelnemers 
vonden het leuke en bijzondere ge-

zellige wandelin-
gen. De plaat-
selijke EHBO 
behoefde, behou-
dens het prikken 
van enkele bla-
ren, medisch ge-
zien niet in actie 
te komen. 
We hadden dit jaar geen uitvallers”,
aldus een tevreden Sabine Wilgenhof.

Organisator ‘Sparta’ dik tevreden

Wandelvierdaagse Vorden onder prima omstandigheden

Vorden - De avondwandelvierdaagse die de gymnastiekvereniging 
Sparta al 45 jaar in Vorden organiseert, ging maandagavond 11 juni 
onder prima weersomstandigheden van start. En gelukkig voor de 
deelnemers bleef het de gehele week uitstekend wandelweer. Bij de 
start op deze eerste avond circa 700 wandelaars. Later in de week wa-
ren dat er 725.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Zij heeft de vierdaagse in totaal 40 
keer uitgelopen. Een schitterende 
prestatie. 

Voor Jolande Loman (namens Sparta) 
alle reden om Heleen met deze mijl-
paal in het zonnetje te zetten. 

Behalve de felicitaties uiteraard ook 
bloemen voor de dolgelukkige Hel-
een. Verder maakte Jolande Loman 
bekend dat de prijs voor de mooist 
lopende groep (5 kilometer) is ge-
wonnen door de volleybalvereniging 
Dash. School Kraanvogel 2 was de 
mooiste groep bij de 10 kilometer.

Heleen Spanhaak in het zonnetje

Vorden - Tijdens de 45e editie van de avondwandelvierdaagse, veel per-
sonen die al jarenlang van de partij zijn. Afgelopen donderdagavond, 
na afloop van de slotetappe een absoluut hoogtepunt voor Heleen 
Spanhaak.

Heleen Spanhaak en Jolande Loman

Volleybalvereniging Dash mooiste groep (5 kilometer)

Kraanvogel 2 mooiste groep (10 kilometer)



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? 
Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.
 Activiteit Plaats Tijd
19-06 KBO Hengelo, uitstapje
20-06 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-06 ANBO, koetsentocht met pannenkoek
26-06 Seniorensoos Wichmond/Vierakker, uitstapje?
  Ludgerusgebouw, Vierakker 14.30 uur
26-06 SWS/GGNet, geheugenspreekuur De Bongerd, Steenderen 10.00 uur
26-06 ANBO, scootmobieltocht Brunawinkel, Vorden 13.30 uur
27-06 ANBO, middagfietstocht
28-06 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog-Keppel 14.00 uur
30-06 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden tel. 552003
30-06 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem tel. 465556
03-07 SWS, opruiming lanco mode De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
06-07 SW DHK, tuinfeest Hynendael, Hummelo 14.30 uur
11-07 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-07 ANBO, fietstocht
18-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-07 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
24-07 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Vakantie medewerkers
Ook de ouderenadviseurs/coördinatoren van de SSWB gaan op vakantie. In de komende 
periode zullen dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel 
mogelijk zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan of die 
u terugbelt op verzoek. Hieronder namen en data van afwezigheid voor zover op dit 
moment bekend.
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Ineke Bijsterbosch: 23 juli t/m 17 augustus
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Loes van der Laan: 7 augustus t/m 28 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 4 juli t/m 11 juli
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 23 juli t/m 17 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 30 juli t/m 17 augustus
Welzijn Vorden - Louise van Uden: 18 juni t/m 9 juli
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 23 juli t/m 10 augustus

Geheugentips
Vergeet u wel eens iets? Troost u, u hoeft niet alles te onthouden. Probeer alleen te ont-
houden wat belangrijk is. Besteedt tijd en aandacht aan wat u wilt onthouden. Herhaal 
het een paar keer en schakel al uw zintuigen in. Bijvoorbeeld: lezen + hardop uitspre-
ken + opschrijven + in gedachten er een voorstelling van maken. Wen u eraan belang-
rijke handelingen bewust te doen: het gas uitdraaien, de huisdeur op slot doen enz. 
Gebruik geheugensteuntjes zoals een boodschappenbriefje, een agenda. Een dagboek 
bijhouden kan ook helpen meer vat te krijgen op alles wat er gebeurt. Berg belangrijke 
dingen (sleutels, portemonnee) op een vaste, goed zichtbare plaats op.
Tot slot. Bespreek met uw huisarts als u klachten hebt, of als u zich over iets ongerust 
maakt. 
Zeg niet snel: ‘t is de leeftijd, er zal wel niks aan te doen zijn.
U kunt ook een van de geheugenspreekuren bezoeken die maandelijks in één van de 
kernen van Bronckhorst plaatsvinden. Zie hiervoor de agenda en de plaatselijke berich-
ten. De eerstvolgende is op 26 juni in Steenderen.

Om alvast te noteren: 
Voorlichtingsmiddag en test voor scootmobielgebruikers 13 augustus
VVN organiseert samen met de welzijnsorganisaties en de ouderenbonden in de Ge-
meente Bronckhorst een voorlichtingsmiddag voor scootmobielgebruikers. Dit jaar 
wordt deze middag georganiseerd in Vorden op 13 augustus in het Sporthal ‘t Jebbink. 
Scootmobielgebruikers uit de gehele Gemeente Bronckhorst kunnen hieraan deelne-
men.
Een toenemend aantal scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers heeft te weinig 
kennis van zijn of haar positie in het verkeer. Ook hebben zij te weinig praktijkervaring 
voor het optimale gebruik van hun vervoermiddel in het verkeer. Met deze middag wil 
VVN een bijdrage leveren aan de vergroting van de veiligheid van de scootmobiel- en 
elektrische rolstoelgebruiker in het verkeer.
De praktische vaardigheid wordt getest en er worden tips gegeven om beter met het 
voertuig om te gaan. Ook zal er veel aandacht worden besteed aan de verkeersregels; 
wat zijn de rechten en de plichten van scootmobiel- en elektrische rolstoelgebruikers 
als zij de weg op gaan en dus ook verkeersdeelnemer zijn?
Er wordt een programma aangeboden, dat bestaat uit theorie en een praktijkles. In het 
theoriegedeelte worden deelnemers aan de hand van videobeelden en dia’s voorgelicht 
over de wijze waarop scootmobielgebruikers om moeten gaan met verschillende ver-
keerssituaties en met de nieuwe verkeersregels. Verder is er gelegenheid de scootmo-
biel te laten nakijken.
Deelname aan de middag is geheel gratis. Aanvang is 14.00 uur in Sporthal ’t Jebbink 
het Jebbink  13, 7251 BH, te Vorden. Deelnemers, die niet in Vorden wonen, zouden 
gebruik kunnen maken van de regiotaxi om naar Vorden te komen.

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Bezitters van een scootmobiel ontvangen via de gemeente 
binnenkort een uitnodiging. Heeft u geen brief ontvangen 
dan kunt u voor meer informatie of voor aanmelding te-
recht bij de welzijnsstichting in uw omgeving.

Dag van de Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB) or-
ganiseert voor de hele gemeente Bronckhorst een speciale 
middag voor de ouderen. Aan het programma wordt nog ge-
werkt, maar datum en locatie zijn al bekend: 26 oktober in 
Het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden, tel. 552722. 
U kunt zich aanmelden bij de welzijnsstichting in uw om-
geving. Meer informatie kunt u te zijner tijd lezen in Con-
tact of  via informatie van de  ouderenbonden. Ook zullen er 
overal posters komen te hangen.

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals o.a. elleboog-
krukken, rollators,  toiletverhogers, po`s en postoelen kunt 
u  terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmiddelen 
buiten ons assortiment kunnen eventueel besteld worden. 
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuiszorg-
winkel van Sensire, kunt u deze ook bij ons retour brengen.
Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact opnemen 
met Wilma Berns, ouderenadviseur, tel. 0575-553159. Mo-
biel 06 22929630. E-mail: w.berns@sswb.nl

Vriendschap 55+: waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? 
Wij bemiddelen graag voor u.

Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle inwoners van 
Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het gaat om 
mensen die door het verlies van hun partner, verhuizing 
van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig sociale 
contacten hebben en zich daarom soms eenzaam voelen. Of 
mensen die veel sociale contacten hebben maar een echt be-
tekenisvol contact missen. Maar ook mensen die een speci-
ale belangstelling of hobby hebben die ze graag met anderen 
willen delen of waarover ze met anderen van gedachten wil-
len wisselen.

Wat doen we niet? We zijn geen relatiebureau. We bemidde-
len alleen voor senioren die op zoek zijn naar vriendschap-
pelijk contact.
Deelname is gratis. Iedere eerste maandag van de maand is 
er een gezamenlijke koffie-inloopochtend vanaf 10.00 uur 
in het Dorpscentrum. U bent van harte welkom. De eerstko-
mende bijeenkomst is maandag 2 juli a.s.
Voor informatie kunt u terecht bij:Ouderenadviseur Wilma 
Berns, Stichting Welzijn Vorden, telefoon 0575 553159. 
Email: w.berns@sswb.nl

KunstBus
De KunstBus is onder andere een initiatief van de Stichting 
Welzijn Vorden. Ook dit jaar, seizoen 2012-2013, is er veel  
moois te beleven. Er is een aantrekkelijk en gevarieerd pro-
gramma samen¬gesteld. U kunt kiezen uit een bezoek aan 
een museum,  een concert, een toneelstuk en een musical.
In vogelvlucht: dinsdag 2 oktober 14.00 uur Huis Bergh te ’s-
Heerenberg, biedt naast de vaste collectie en kasteel en tuin, 
welke op zichzelf al de moeite waard zijn, ook nog een ten-
toonstelling rond de textielbaron Jan van Heek, die precies 
100 jaar geleden het kasteel en de landerijen verwierf.
Donderdag 6 december 20.00 uur in de Buitensociëteit van 
de Hanzehof te Zutphen treedt het Don KosakenChor Rus-
sland op, begeleid door het State Soloists Ensemble Philhar-
monia. Dirigent is Marcel Verhoeff. U krijgt traditionele Rus-
sische gezangen, maar ook liederen uit de jaren zestig en 
zeventig te horen, afgewisseld met instrumentaal vuurwerk.
Woensdag 16 januari 2013 20.00 uur in Theater Hanzehof 
te Zutphen kunt u genieten van het toneelstuk De boeken 
der kleine zielen, een bewerking van de roman van Louis 
Couperus door Ger Thijs.
En tot slot woensdag 13 maart 2013 20.00 uur in de ver-
nieuwde Schouwburg Lochem 20.00 uur Ikusasa This is Af-
rica.  Muziek, zang en dans uit Zuid-Afrika. Een bruisende 
musical waarin allerlei muziek-  en dansstijlen  van traditio-
nele Gospel tot African House te zien en te horen zullen zijn. 

De komende weken kunt u nadere informatie vinden in de
op diverse plaatsen in Vorden en omgeving verspreide affi-
ches en inschrijfformulieren.
Contactpersonen voor Vorden en omgeving:  Antoinette
Timmer 0575-552027; Nienke Slabbekoorn 0575-846368; La-
mien Nijhoff 0575-552118. Voor Wichmond: Josefine Meijer
0575-547930.
N.B. Als extra service krijgen dit jaar de mensen die eerder ge-
bruik hebben gemaakt van de KunstBus, het inschrijfformulier
in de brievenbus.

Hengelo en Vorden bundelen de krachten met com-
puteren door senioren
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cur-
sisten) organiseren we onder de paraplu van de Stichting
Welzijn in Vorden en Hengelo in september een aantal com-
putercursussen. Deze cursussen worden gegeven in het Leer-
centrum van Seniorweb in Hengelo. 

Computerbrevet voor senioren Windows 7: Dit is een begin-
nerscursus. 10 lessen van 1.30 uur 
Cursus wegwijs in Word 2010: Dit is een tekstverwerkings-
cursus waarbij de basiskennis wordt aangeboden; 6 lessen
van 1.30 uur.
Cursus internet, email en telebankieren. 4 lessen van 1.30 uur.
Cursus wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus. 10 lessen van
1.30 uur

De begeleiding is weer in handen van Lies Kelderman en
Henk Roes. Lesavonden:  maandag- en woensdagavond van
18.30 uur tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief
koffie of thee. Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick (ver-
wisselbare schijf).
Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06-21241984.

Aanmeldformulier computer

O  Computerbrevet voor senioren Windows 7
O  Cursus Wegwijs in Word 2010
O  Cursus Internet, email en Telebankieren.
O  Cursus Wegwijs in Excel 

Maak het rondje van uw keuze zwart. Aanmeldformulier 
kan aan een van de onderste adressen worden afgegeven/
gestuurd.
Hengelo: Ans Vermeulen: coördinator Stichting Welzijn 
Hengelo, tel. 465281
Vorden: Louise van Uden: coördinator Stichting Welzijn 
Vorden, tel. 553405

Seizoenstop activiteiten
Meer bewegen voor ouderen (zoals gymnastiek, sport en
spel, volksdansen en zwemmen), hobbyen voor ouderen,
schilderen/tekenen. Deze activiteiten starten begin septem-
ber weer.
De activiteiten die in het Dorpscentrum plaatstvinden
stoppen tijdens de vacantieperiode van maandag 9 juli tot
maandag 20 augustus, dit doordat het Dorpscentrum deze
periode gesloten is. Er zijn activiteiten zoals kaarten, rum-
micub, stijldansen die in september of oktober weer starten.
Te zijner tijd kunt u dit in het Contact lezen.
Voor meer activiteiten kunt u lezen in Welzijn Activitei-
ten Seizoen 2011-2012. Binnenkort verschijnt er voor het
seizoen 2012-2013 een nieuwe uitgave. Deze liggen dan bij
Stichting Welzijn Vorden, maar ook op andere locaties, zoals
huisartsen, thuiszorg, etc.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden in Vorden 
Datum: 30 juni op zaterdagmiddag om 13.15 uur, organisatie
ANBO. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden
voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie,
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 552003.
De rijbewijskeuringen kosten € 25,- en worden door dokter
van Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen
schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp.
Locatie: het woon- en zorgcentrum, De Wehme,  Nieuwstad
32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de
verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vrijwilliger gezocht
Bij de Lindenhof aan de Smidsstraat, in de gemeenschappe-
lijke huiskamer, wordt een vrijwilliger gevraagd op een vrij-
dagochtend/middag bij het helpen inschenken van de koffie
en het opdienen van het warme eten. Is dit iets voor u, u
kunt zich aanmelden bij Sensire De Wehme, Cindy Kuyperij,
tel. 0314-357450.



BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Zwangerfit, elke dinsdag van 19.20 - 20.20 uur.  

GRATIS, inloopspreekuur elke maandag van 
18.00 – 19.00 uur.

Voor meer informatie: www.jansenvdberg.nl

EK aanbieding JUNI
PVC vloer

compleet gelegd
v.a. € 47,95 per m2

inclusief egaliseren*

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 * Vraag naar de voorwaarden

Koersbal
Deze gaat door totdat het Dorpscentrum in verband met de vacantie-
periode gesloten is.

Alvast een oproep voor activiteiten in september
Ouderen die elkaar willen 
ontmoeten op de maandag- of 
de donderdagmorgen en met 
elkaar willen rummicuppen, 
kaarten, of op de dinsdagmor-
gen willen koersballen of op 
woensdagmorgen gezellig een 
kopje koffie willen drinken, 
kunnen zich nu al vast aan-
melden bij Stichting Welzijn 
Vorden, tel. 553405. De activi-
teiten worden in september opnieuw gestart. Wanneer u al aan deze 
activiteiten hebt deelgenomen en u staat op de lijst dan hoeft u zich 
niet opnieuw aan te melden. 

Om alvast te noteren.
Voorlichtingsmiddag en test voor scootmobielgebruikers in 
de gemeente Bronckhorst
VVN organiseert samen met de welzijnsorganisaties en de ouderen-
bonden in de gemeente Bronckhorst een voorlichtingsmiddag voor 
scootmobielgebruikers.
Via de gemeente ontvangt u binnenkort een uitnodiging. Heeft u 
geen brief ontvangen dan kunt u voor meer informatie of voor aan-
melding terecht bij Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 
553405. Zie meer informatie onder SSWB algemeen.

Dag van de Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst organiseert voor de 
hele gemeente Bronckhorst een speciale middag voor de ouderen. Zie 
meer informatie onder SSWB algemeen.

Seniorengroep op vakantie
In de zomertijd wordt 1 week vakantie georganiseerd en in de winter-
tijd een midweek. Doelstelling is om samen, gezellig met leeftijdsge-
noten, geheel verzorgd op vakantie te gaan. Een rollator meenemen 
is mogelijk. Contactadres: D. Wolsink, tel. 552771.

Vakantieperioden Stichting Welzijn Vorden
In de vakantieperiode van de coördinator Louise 
van Uden (18 juni t/m 9 juli en in de vakantieperi-
ode van ouderenadviseur Wilma Berns (30 juli t/m 
17 aug.) is Stichting Welzijn Vorden op de gebrui-
kelijke tijden open.

Geheugenspreekuur
Dinsdag 26 juni is er een geheugenspreekuur in De Bongerd. Het 
spreekuur is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden is fijn, maar hoeft 
niet. U kunt ook gewoon binnenlopen bij De Bongerd. Een bezoek 
aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zonder verwijzing te-
recht. Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels 
heeft over het geheugen of aanverwante klachten zoals piekeren en 
concentratieproblemen. Ook partners, kinderen of andere naasten 
zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand met 
geheugenklachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd 
door GGNET Preventie en vindt plaats in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Steenderen.

Opruiming
Dinsdag 3 juni is er uitverkoop van kleding door Lancomode. Geen 
modeshow, maar alleen de mogelijkheid om afgeprijsde kleding te 
kopen. Kom gerust kijken, wie weet zit er iets voor u bij.

Lekker bewegen in het water
Het zwemseizoen is al een tijdje aan de gang. In de vorige contact kon 
u een oproep lezen om mee te doen aan een groep die wil bewegen in 
het water. Inmiddels heeft zich een groep gevormd van 12 mannen 
en vrouwen die sinds 6 juni wekelijks bij elkaar komt. Onder leiding 
van het zwembadpersoneel wordt elke woensdagochtend van 10.15 
tot 10.45 groepsgewijs oefeningen gedaan in het water. Gezellig en 
goed voor lijf en leden. Het is niet nodig om te kunnen zwemmen, 
want de oefeningen vinden plaats in ondiep water.
Het gaat om 10 bijeenkomsten. Kosten € 40,- voor wie al een abonne-
ment heeft en € 60,- voor degenen zonder. U kunt zich nog aanmel-
den. Met wie later instapt wordt in overleg de prijs voor de resterende 
tijd bepaald. Meer informatie en opgeven kan bij Gerrie Gal 452270.

Samen is gezelliger
In een dorp als het onze wonen steeds meer ouderen. Veel mensen 
wonen alleen, sommigen hebben nooit een partner gehad, bij ande-
ren is de partner overleden. Velen vermaken zich uitstekend, redden 
zich goed, anderen hebben daar meer moeite mee, omdat ze bijvoor-
beeld door handicaps niet meer zo mobiel zijn. Overdag is er vaak nog 
wel van alles te beleven, lopen er mensen langs, komt de thuiszorg 
of vindt men vermaak met de radio. Maar soms zijn mensen meer al-
leen dan ze wel zouden willen en wordt het ’s avonds moeilijker. Het 
zou fijn zijn als de mensen die daar behoefte aan hebben zo nu en 
dan eens een uurtje bezoek zouden krijgen, of worden uitgenodigd. 
Ook ’s avonds.
Wilt u wekelijks of tweewekelijks bij iemand op bezoek gaan, ook 
’s avonds, meld u dan bij ons. Momenteel zijn we voor een van onze 
cliënten op zoek naar zo iemand.

Vele handen
. . .  maken licht werk. Kent u dat spreekwoord nog? We zijn dringend 
op zoek naar hulp bij de open tafel. Op een woensdag één keer per 
vier weken, ongeveer drie uur per keer. En u doet veel mensen een 
plezier. Met alleen invallen zijn wij ook blij. Bent u geïnteresseerd? 

Bel dan met Janny Wieggers, tel. 452538. Of neem contact op via een
van de manieren die u onder aan de pagina vindt.

Vakantietijd!
Medewerker Ineke Bijsterbosch heeft vakantie van 23 juli tot en met
17 augustus. In die periode is er geen spreekuur en is de stichting ook
niet telefonisch bereikbaar voor algemene vragen en vragen over acti-
viteiten.  Voor vervanging van de ouderenadviseur wordt gezorgd. In
het volgende nummer leest u hoe deze vervanging is geregeld.

Informatie
Voor algemene informatie: telefoon 0575-450029, e-mailadres: wel-
zijnsteenderen@sswb.nl of aankomen op het kantoor in De Bongerd.
Inlooptijden: maandag, dinsdag of woensdag van 9.00 tot 10.00 uur
en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur.

Hengelo en Vorden bundelen de krachten met computeren
door senioren
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) orga-
niseren we onder de paraplu van de Stichting Welzijn in Vorden en
Hengelo in september een aantal computercursussen. Deze cursus-
sen worden gegeven in het Leercentrum van Seniorweb in Hengelo. 

Computerbrevet voor senioren Windows 7: Dit is een beginnerscursus.
10 lessen van 1.30 uur 
Cursus wegwijs in Word 2010: Dit is een tekstverwerkingscursus waar-
bij de basiskennis wordt aangeboden; 6 lessen van 1.30 uur.
Cursus internet, email en telebankieren. 4 lessen van 1.30 uur.
Cursus wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus. 10 lessen van 1.30 uur

De begeleiding is weer in handen van Lies Kelderman en Henk Roes.
Lesavonden:  maandag- en woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00
uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie of thee. Bijkomende kos-
ten: lesboek en USB-stick (verwisselbare schijf).
Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06-21241984.

Aanmeldformulier computer

O Computerbrevet voor senioren Windows 7
O Cursus Wegwijs in Word 2010
O Cursus Internet, email en Telebankieren.
O Cursus Wegwijs in Excel 

Maak het rondje van uw keuze zwart. Aanmeldformulier kan aan 
een van de onderste adressen worden afgegeven/gestuurd.
Hengelo: Ans Vermeulen: coördinator Stichting Welzijn Hengelo, 
tel. 465281
Vorden: Louise van Uden: coördinator Stichting Welzijn Vorden, tel. 
553405

Massagetherapie



René van Eijden en zijn reisgezel-
schap ging al zaterdag 2 juni naar 
Bourg d’Oisans, naar een camping 
aan de voet van de Alpe d’Huez. Op 
deze camping stonden de meeste van 
zijn collega’s, het kloppende hart van 
team Gelderland. Maandags maakte 
het team nog een ‘lichte’ training, 
door de Croix de Fer en de Glandon 
te beklimmen, eerste categorie cols 
uit de Tour de France. Dinsdag een 
verplichte rustdag.
“Dat er 5000 mensen meefietsen 
merk je pas als je ze tegenkomt op 
weg naar beneden. Naar boven gaat 
niet zo snel,” vertelt René. “Om half 
5 ging het startschot, dat hoorde ik, 
want ik stond vrij vooraan. Een lint 
van fietsers komt als stoet in bewe-
ging. De snellere worden van de min-

der snelle gescheiden, later heb je het 
niet meer in de gaten.”
Geert Reintjes en zijn familie waren 
ook zaterdag 2 juni vertrokken, naar 
een camping tegenover een hotel van 
Nederlandse eigenaars. Daar sliepen 
zij in een ingerichte tent, maar kon-
den gebruik maken van de facilitei-
ten van het hotel. 
Maandags ging het gezelschap per au-
to naar de top van de Alpe d’Huez op 
verkenning, waarna Geert één keer 
met de fiets naar boven ging en dins-
dag deed hij dat nog eens. De woens-
dag, er fietsten toen al 3000 mensen, 
rustte hij en maakte zijn proviand 
klaar. Ook de skilift werd verkend.
Geert en René bleken niet zover bij 
elkaar vandaan te starten en ook tij-
dens de uitdaging zagen ze elkaar re-

gelmatig fietsen. Geert was zeer her-
kenbaar aan het oranje leeuwtje op 
zijn helm. “Ook uit het publiek kwa-
men reacties door die herkenning,” 
lacht Geert. “Hé Geert, zie ik je straks 
weer?” Na zes keer de Alpe d’Huez te 
hebben geklommen, stonden Geert 
en René trots samen boven.

RENÉ VAN EIJDEN
“Geweldig,” is de eerste reactie van 
René van Eijden na het behalen van 
zes keer de top van de Alpe d’Huez. 
“Het is heel heftig, niet alleen spor-
tief, maar ook emotioneel.” Vooral 
het besef dat veel mensen meefiet-
sen die iemand in de familie hebben 
met de ziekte en/of familie hebben 
verloren aan kanker. “Die mensen 
komen in tranen over de finish, dat 
is heel bijzonder.” Ook in zijn eigen 
team had René te maken met kan-
ker. Een van de collega’s moest na 
slecht nieuws over zijn ziekte wor-
den geopereerd en kon daardoor niet 
meefietsen. “Dat zijn dingen die door 

je hoofd spelen als je de berg opwor-
stelt,” bekent René. “Vooral de saam-
horigheid is heel bijzonder, je strijd 
voor hetzelfde doel.” 
Woensdag begonnen de eerste 3000 
deelnemers hun Alpe d’HuZes op-
gave. Het echte spektakel begon don-
derdagmorgen om 4.30 uur. René van 
Eijden en de meeste van zijn collega’s 
fietsten om 3.30 uur vanaf de cam-
ping naar Bourg, ca. 5 kilometer, om 
daar aan te sluiten in een lange rij van 
wachtenden. Om 4.30 uur klonk het 
startschot en kwam de stoet van ca. 
5000 deelnemers langzaam op gang. 
“Mijn eerste beklimming ging soepel, 
1.19 uur, de tweede en derde gingen 
ook nog wel. De vierde keer naar bo-
ven was heel zwaar. Na de vierde heb 
ik drie kwartier op een stoel gezeten. 
Maar als je zo dichtbij bent dan is op-
geven echt geen optie.” Hij voltooide 
daarna met een aantal stops om de 
spieren te ontspannen de 5e beklim-
ming. “Na deze afgerond te hebben 
was het natuurlijk geen vraag meer 
of ik aan de 6e zou beginnen. Rond 
half 5 ben ik naar beneden gegaan 
en om 18.40 kwam ik moe maar zeer 
voldaan boven. Een geweldig gevoel 
om door al die mensen langs de kant 
naar boven geschreeuwd te worden. 
Om nooit meer te vergeten.”
Hij kijkt tevreden terug op de presta-
tie. “Maar het was wel heel zwaar. De 
spieren zijn gespannen, je moet veel 
drinken en weer naar boven buffelen. 
De laatste is gewoon niet leuk meer, 
maar daar moet je niet bij nadenken, 
maar gewoon doen waarvoor je er 
bent,” aldus René. Hij voelde zich 
gesteund door velen. “Nogmaals heel 
hartelijk dank, ook voor de bemoedi-
gende SMS, telefoontjes, kaartjes en 
dergelijke. Ik vond het een super er-
varing.” René heeft een heel mooi be-
drag opgehaald. Er is met 100 sponso-
ren tot nu ruim 5500 euro gedoneerd 
en ruim 1200 euro toegezegd. Er is 
in totaal ruim 28 miljoen opgehaald. 
“Daar komt het bedrag aan toezeg-
ging nog bij, dus het gaat zeker over 
de geplande 30 miljoen, een wereld-
prestatie waarmee een klein land als 
Nederland groot kan zijn.”

GEERT REINTJES
“Ik heb het fantastisch gehad,” ver-
telt Geert Reintjes. Hij kijkt met een 
goed gevoel terug naar zijn prestatie. 
Ook hij behaalde zes keer de top van 
de Alpe d’Huez. “Het was zo ver-
schrikkelijk indrukwekkend, niet te 
beschrijven. Ik ben er emotioneel van 
en moet alles nog verwerken.” Hij 

kreeg tijdens het klimmen steun van
de vele sms’jes van familie en vrien-
den die hem op de voet volgden. Ook
zijn vrouw Dorien maakte een lange
dag.
Donderdag 7 juni stond Geert redelijk
vooraan in de groep van 5000 fietsers.
Hij was al om 2.30 uur opgestaan om
zich gereed te maken voor de dag.
Hij fietste nog een half uurtje van de
camping naar Bourg d’Oisans, naar
de start. De directeur van de Tour de
France, Christian Prudhomme, telde
af tot het startschot. “Die man vond
het geweldig, hij was onder de indruk
van zoveel fietsers,” vertelt Geert. Het
vertrek in de duisternis was een mooi
gezicht, al die lichtjes op de fietsen.
De temperatuur wisselde gedurende
de dag sterk. “In het begin was het
bijzonder koud,” zegt Geert nu. “En
door het fietsen zweette je erg. Later
op de middag was het weer 38 gra-
den.” Het viel niet mee om er de kan-
dans in te houden.
“Het was zo indrukwekkend,” zegt 
Geert nog eens. “Het cirkeltje is nu
rond. Ik heb in mijn eentje 4100 kilo-
meter getraind, 250 uren zitten erin
en heb zes keer de Alpe d’Huez be-
klommen. Het was hard vechten om
boven te komen. Maar ‘Opgeven is
geen optie’, dat zit niet in mijn bol.”
Tijdens de laatste beklimming maak-
te Geert een extra stop om een foto
te maken bij het familiespandoek dat
een zus en zwager in bocht 15 had-
den laten ophangen. Daarnaast ging
het verkeer op de berg gewoon door
en in het dorpje Alpe d’Huez reed ’s
middags rond vijf uur de schoolbus.
“Passeren mocht toen niet vanwege
de veiligheid, de kinderen stapten
uit bij de haltes.” Hij was toen even
bang niet meer op tijd de zesde klim
te kunnen voltooien, maar geluk-
kig kwam hij twintig minuten voor
sluitingstijd binnen. Geert had veel
aandacht gevraagd voor dit doel, via
de pers en door zijn flyers. Hij haalde
uiteindelijk ruim 13.000 euro bin-
nen voor het KWF. “Geweldig dat
het zo uitgepakt heeft,” vindt hij. De
eerste reactie is op de website www.
opgevenisgeenoptie.nl al te lezen: “Ik
wist het wel ‘je bent geknipt voor dat
klusje’ en wat een fantastisch bedrag
heb je geworven. Chapeau!”
Liefhebbers van statistieken kunnen
voor de tijden per klim kijken op
http://live.opgevenisgeenoptie.nl/live-
tijden. René van Eijden, team Gelder-
land 3, nummer 684, startnummer
7490. Geert Reintjes is een Individue-
le deelnemer met startnummer 8885.

Geert Reintjes en René van Eijden fietsen in Frankrijk

Het is gelukt: zes keer de Alpe d’Huez

Frankrijk/Bourg d’Oisans – Het is ze gelukt! Geert Reintjes uit Toldijk 
en René van Eijden uit Steenderen hebben elk zes keer de Alpe d’Huez 
top bereikt. Na een intensieve training vooraf, gingen zij naar het 
Franse Bourg d’Oisans om aan deze fietstocht mee te doen. Doel was 
om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor KWF Kankerbestrijding.

Geert Reintjes (l.) en René van Eijden na het behalen van zes keer de Alpe d’Huez: missie Alpe d’HuZes voltooid.

HOE GAAT ZOIETS NOU IN 
ZIJN WERK?
Ieder team heeft een GPS met daar-
op Vorden, voorzien van een aantal 
blauwe vlaggetjes. Ook heeft men 
een fotovel met markante afbeel-
dingen die voorzien zijn van een 
nummer. 
Eenmaal bij een vlaggetje aangeko-
men moet de daarbij horende foto 
opgezocht worden. 

Daarmee krijgt men een code die 
met een SMS moet worden ver-
stuurd. Is de code juist dan ontvangt 
men een opdracht. Iedere opdracht 
brengt je dichter bij de dader. En als 
men eenmaal weet wie de dader is 
krijgt men een aanwijzing over de 
vindplaats van het moordwapen.

VOOR WIE?
De GPS-Game is het meest geschikt 
voor mensen vanaf ca 15 jaar die 
een wandeling (met pauzes) van ca 
2,5 uur kunnen maken. Ieder team 
krijgt vooraf een duidelijke instruc-

tie waarna de strijd om als eerste 
het moordwapen te vinden kan star-
ten. Dus met de familie, vrienden of 
je bedrijf het kan allemaal. Een hele 
nieuwe ervaring met deze interac-
tieve GPS-Game.

Een reactie uit de eerste groep spe-
lers: “De GPS-tocht is erg leuk. We 
zijn met 3 groepen het dorp inge-
gaan om aanwijzingen te zoeken 
van de moordenaar. De plaatjes op 
de foto’s waren soms wel redelijk 
lastig, maar dat maakte het juist 
leuk. 

Je moet echt werken in teamver-
band en samen de beste oplossingen 
zoeken. Dit is zeker een aanrader 
voor iedereen en alle soorten groe-
pen!”

INFO
Wil je meer weten kom dan langs 
bij Free-wheel aan de Netwerkweg 
of neem een kijkje op de site 
www.free-wheel.nl

En jij kunt de moordzaak oplossen!

Moordzaak in Vorden
Vorden - Het organisatiebureau van Free-wheel heeft zoals gebruike-
lijk ieder jaar weer nieuwe activiteiten. Dit jaar is dat onder andere 
een GPS spel waarbij teams op zoek moeten naar het moordwapen.



Tien dagen geleden hebben Concor-
dia en Sursum Corda onder leiding 

van dirigent Berjan Morsink, voor het 
eerste samen gerepeteerd. 

Dat betekent richting toekomst een 
orkest met circa 70 muzikanten, 
daarmee gelijkertijd één van de groot-
ste korpsen in de omgeving. Vanaf 
23 juli is het dan officieel ‘Harmonie 
Vorden’. Het eerste optreden staat ge-
pland op zaterdagavond 10 november 
in de hervormde dorpskerk.

Tijdens avondvierdaagse

Laatste optreden Concordia 
en Sursum Corda

Vorden - ‘Het was voor ons en uiteraard ook voor Sursum Corda, tij-
dens de intocht van de wandelaars, een zeer speciale avond. Voor beide 
korpsen de laatste keer dat zij ‘solo ‘ hun medewerking verleenden. 
Dat geeft toch wel een apart gevoel’, zo sprak Geriit Nijenhuis, voorzit-
ter van Concordia, op de slotavond.

Sursum Corda

‘Het is natuurlijk niet zo dat Vorden 
dan over vijf jaar geen bibliotheek 
meer heeft. Wij hopen daarna een 
nieuw huurcontract te kunnen af-
sluiten’, zo zegt Helga Bod (manager 
front officie) van de Bibliotheek West 
Achterhoek waarbij de bibliotheek 

in Vorden is aangesloten. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw werd 
het oorspronkelijke Nutsgebouw in 
Vorden ‘omgetoverd’ tot een biblio-
theek. Eerst was men aangesloten bij 
de Graafschap Bibliotheken (o.a. sa-
men met Lochem en Zutphen). Na de 

herindeling (bij het ontstaan van de 
gemeente Bronckhorst) vond de aan-
sluiting plaats bij de overkoepelende 
Bibliotheek West Achterhoek. 
Dorine Reinders nam in dat zelfde 
jaar het leidinggevende ‘stokje’ over 
van Maria Geluk. Op het visitekaartje 
van Dorine wordt haar functie om-
schreven als ‘Informatie en Advies 
Plus Coördinator’. Ze heeft het de af-
gelopen jaren in de bibliotheek aan 
de Dorpsstraat uitstekend naar de zin 
gehad. Nu de verhuizing voor de deur 
staat, gaat ze met gemengde gevoe-

lens de huidige plek verlaten. Daar-
over zegt ze: ‘ Het is ook nauwelijks 
voor te stellen dat dit gebouw bin-
nenkort wordt afgebroken en plaats 
gaat maken voor een parkeerterrein 
voor auto’ s. Dit gebouw heeft een ka-
rakteristieke uitstraling. De toeristen 
die hier komen, vinden het ook een 
prachtig gebouw., ook voor hen jam-
mer dat het gaat verdwijnen. 
Ik heb de indruk dat de bewoners 
in Vorden zich destijds met de her-
inrichtingsplannen, niet gerealiseerd 
hebben, dat de bibliotheek zou wor-
den afgebroken. Sommige bezoekers 
van de bieb schrokken zich kapot 
toen ze het hoorden. Dat alles neemt 
niet weg, dat ik uitkijk naar ons nieu-
we onderkomen. We starten straks in 
een gebouw met nieuwe spullen en 
met een nieuwe frisse collectie. We 
worden self- service personeel en zul-
len we veelal adviserend bezig zijn. 
Ik kijk er naar uit’, zo zegt Dorine 
Reinders. Helga Bod laat vervolgens 
de veranderingen, waarmee de bibli-
otheken de laatste jaren te maken 
hebben gehad, de revue passeren 
en zegt: ‘De beeldcultuur is in onze 
maatschappij bepalender dan de lees-
lectuur. Toch is en blijft de biblio-
theek met name voor jonge kinderen 
zeer belangrijk en gelukkig denken 
de meeste ouders daar ook zo over’, 
zo zegt ze.
Richting de plaatselijke basisscholen 
vervult de bibliotheek in Vorden een 
belangrijke rol. Dorine Reinders: ‘We 
krijgen hier jaarlijks de kinderen 
(groepen 1 t/m 3 en groep 5) van de 
drie basisscholen in Vorden op be-
zoek , alsmede de school de Garve 
uit Wichmond en de Kraanvogel uit 
de Kranenburg. We vertellen dan 
over de bieb en over hoe ze bijvoor-
beeld informatie kunnen vinden, ze 
krijgen ‘zoek-opdrachten’ e.d. Ook 
worden de scholen bezocht (peuters/
kleuters)’. En zo vult Helga Bod aan: 
‘We proberen kinderen op een speel-
se manier het plezier in lezen bij te 
brengen. Wij vinden het van eminent 

belang dat de ouders daarbij ook aan-
wezig zijn. Dat is gelukkig bij de peu-
ters en de kleuters dikwijls het geval’,
zo zegt ze. Ook speelt de bibliotheek
in op de jaarlijkse voorleesdagen. Do-
rine: ‘Wij hebben wat dat betreft een
goede partner in de Bruna, met wie
we om de twee jaar een gezamenlijk
kinderboekenfeest organiseren’. 
De dames Dorine en Helga zijn bui-
tengewoon tevreden over de rol van
de bibliotheek in de Vordense samen-
leving. De bieb heeft ongeveer 2500 
leden (één derde van de bevolking).
Jaarlijks worden er 17.000 boeken
uitgeleend. Bij recent onderzoek 
kreeg de bibliotheek het cijfer 8. 7 ! In
het nieuwe onderkomen zijn straks 
12.000 boeken aanwezig , waarvan
continu 25 procent wordt uitgeleend.
Nieuwe boeken (de bestsellers) kun-
nen al na amper twee weken geleend
worden. Een abonnement op 50 boe-
ken, kost 26 euro. Helga Bod: ‘Als 
Bibliotheek West Achterhoek kopen
wij boeken waar vraag naar is. We 
spelen in op de wensen van klanten’,
zo zegt ze.

Met de verhuizing in zicht, is de 
huidige voorraad boeken inmiddels
verkocht. Wat overblijft gaat naar
de veilingcommissie van de kerk.
Vrijdag 29 juni (15.00 tot 17.00 uur)
kunnen de bezoekers de overtollige
materialen zoals kasten, stoelen, ta-
fels voor een habbekrats kopen. Net
zoals thans het geval is, zullen ook
in de nieuwe bibliotheek cursussen
worden georganiseerd. Zo start op 
2 oktober een cursus ‘verhalen en
gedichten schrijven over je eigen le-
ven’. Ook worden vanaf 12 december
cursussen ‘kunstgeschiedenis ‘geor-
ganiseerd. Ook blijft de extra service
‘Dienst Boeken aan Huis’ van kracht.
Bedoelt voor inwoners van Vorden
die niet zelf naar de bibliotheek kun-
nen komen. Medewerkers van de bi-
bliotheek zoeken de materialen uit
en vrijwilligers bezorgen de boeken
bij de deelnemers aan huis.

Dorine Reinders: ‘Frisse start in nieuw gebouw’

Bibliotheek zeer belangrijk voor gemeenschap

Vorden - In ‘Contact’ van vorige week werd reeds melding gemaakt 
van het feit dat de bibliotheek de komende weken gaat verhuizen van 
de Dorpsstraat naar de Raadhuisstraat 5. Daar wordt voor een periode 
van vijf jaar ruimte gehuurd in het pand van Pro Wonen. Dinsdag 10 
juli wordt het nieuwe onderkomen om 14.00 uur voor het publiek 
open gesteld. De officiële opening vindt in september plaats.

Helga Bod en Dorine Reinders

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

Ook was er een delegatie van onze 
overkoepelende organisatie Schiet-
vereniging Oost-Gelderland, die Henk 
ook huldigde want hij was eveneens 
50 jaar lid van deze organisatie.

Henk werd toegesproken door hoofd-
bestuurslid Ricard Spexgoor, waarna 

hij het bijbehorende speldje kreeg op-
gespeld, voor zijn vrouw Ans was er
een bos bloemen. Henk is een ambas-
sadeur van de schietsport, hij was 20
jaar hoofdbestuurslid van Schietver-
eniging Oost Gelderland, en momen-
teel is hij voorzitter van Schietvereni-
ging Wildenborch.

Huldiging Henk Berenpas 
tijdens feestavond 
Schietvereniging

Vorden - Op de jaarlijkse feestavond van Schietvereniging Wilden-
borch, werd Henk Berenpas gehuldigd vanwege zijn 50 jarig lidmaat-
schap van deze vereniging.

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



Beltrumsestraat 34, Groenlo. Tel. 0544 - 461394 • Raadhuisstraat 27, Hengelo. Tel. 0575 - 462547

ZOMEROPRUIMING
20 tot 70% korting

“Hengelo haalt de bezem erdoor”



Steenderenseweg 11
Hengelo Gld
(0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

DAMES POLO
100% katoen
Kleuren wit/blauw
en grijs/blauw

HEREN POLOSHIRT
100% katoen
Kleuren blauw en oranje

FLEECE JACKS EN JASSEN
Ruime collectie in diverse merken en
uitvoeringen, voor dames en heren.

HEREN OVERHEMD
Met korte mouw, 100% 
katoen, diverse dessins.

DAMES BODYWARMER
100% polyester
Kleuren wit en zwart

TUINMEUBELEN  TUINVERLICHTING  TUINACCESSSOIRES  WERK- EN VRIJETIJDSKLEDING  AANLEG SPROEI-INSTALLATIES  CADEAU-ARTIKELEN

OPRUIMING
ZOMERCOLLECTIE

VRIJE-TIJDSKLEDING

Nu met aantrekkelijke kortingen!

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
PENSIOENEN

Spalstraat 11 Hengelo Gld
(0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl

“Hengelo haalt de bezem erdoor”
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Opening grootste cabrio-zwembad van 
Gelderland
Zaterdag 23 juni wordt in Doesburg op Camping IJsselstrand het nieuwe zwembad officieel geopend. Dit zo-
genaamde cabrio-zwembad is overdekt, maar het dak kan open! Een fantastisch extraatje voor alle gasten van 
de camping.

HET DAK GAAT ERAF
“Wij willen dat het onze gasten aan niets ontbreekt. Dit zwembad stond al een 
tijd op ons verlanglijstje. En nu het klaar voor gebruik is, zijn we er ontzettend 
trots op!”, aldus Werner Takkenkamp, beheerder van camping IJsselstrand. En 
het zwembad is niet alleen toegankelijk voor gasten van Camping IJsselstrand. 
Ook de bezoekers van de naastgelegen Camping Het Zwarte Schaar kunnen hier 
een frisse duik nemen. 

Het grote overdekte zwembad heeft een afmeting van 10 x 20 meter, een 8-per-
soons bubbelbad en een heuse super waterglijbaan. Voor de kleintjes is er een 
peuterbad met tuimelemmers. Naast alle waterpret is er langs de kant ook de 
mogelijkheid te genieten van een drankje, een ijsje of een frietje. En zodra het 
zonnetje begint te schijnen, gaat het dak eraf!

VAKANTIE AAN HET WATER
Camping IJsselstrand ligt aan een afgesloten tak van de IJssel. Volop in het groen, maar ook lekker aan het water. De ideale uitvalsbasis 
voor een heerlijke vakantie. Er is een grote jachthaven en het water geeft alle ruimte voor de water- en vissport. De camping biedt veel 
faciliteiten voor jong en oud. Zoals een supermarkt, diverse horecagelegenheden, een speeltuin, een manege, een voetbalveld en een 
meer dan 1.000 m² grote binnenspeeltuin. Ook wanneer het weer dus wat minder is, kunnen de kinderen zich prima vermaken. 

OPENINGSAANBIEDING:
1 WEEK KAMPEREN IN HET HOOGSEIZOEN VOOR MAAR € 179 ALL-IN !!!!

Camping IJsselstrand, Doesburg. Tel. 0313-472797. www.ijsselstrand.nl

Onderstaande adverteerders feliciteren Camping IJsselstrand met hun nieuwe zwembad!

Al ruim 35 jaar 
uw totaalinstallateur!

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

Wij feliciteren

 Camping 
IJsselstrand 

met de 
opening van 
het nieuwe 
zwembad

Hendriks
Afval- en Containertransport

Baak

L. Dolfingweg 8, 7223 LZ Baak

Tel. (0575) 44 14 00
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WWW.IJSSELSTRAND.NL

Onderstaande adverteerders feliciteren Camping IJsselstrand met hun nieuwe zwembad!

Maar dit jaar is een nieuw element 
aan de kermismiddag toegevoegd, 
namelijk de percussiegroep u’Mtata. 
Met een onbekende eindbestem-
ming in het vooruitzicht, trekt het 

nomadenvolk u’Mtata door de Lage 
Landen. Ze verplaatsen zich met een 
wonderlijk voertuig dat de tand des 
tijds nauwelijks heeft doorstaan. Uit 
voorwerpen die ze al rondzwervend 
gevonden hebben, zijn eigenzinnige 
kledingcomposities gecreëerd met in-
drukwekkende hoofddeksels. 
Mensen en dingen die ze onderweg 
passeren vinden ze eigenaardig maar 
zorgt ook voor nieuwsgierigheid en 
verwondering. Het u’Mtata volk heeft 
haar eigen gebruiken en rituelen en 
verstaat alleen de taal van gebaren en 
muziek. Tijdens de reis klinken rit-
mische geluiden en op een voor hen 
geschikte plek maken ze muziek.
De u’Mtata Nomaden doemen op met 
een wonderlijk voertuig; allen onver-
staanbaar en zoekend naar contact 
met hun lichaamstaal en muziek. Al-
leen de Alziende in het kraaiennest 
kent de weg en laat zich leiden door 
haar magische oog. Als Zij de plek 
voor het kamp heeft gekozen, kan 
het volk aan de slag. De bedwelmen-
de rook die ontstaat tijdens de op-
bouw van het kamp, veroorzaakt een 
bijzonder gevoel onder het volk....

Voorafgaand aan de optocht zal om
ca. 13.30 uur het eerste optreden
van u’Mtata plaatsvinden aan de
voorzijde van Poste Staete, Pastoor 
Thuisstraat. Daarna zal de groep
voortrekken door de Koldeweiweg
via de Kerkstraat naar de kruising op
het kermisterrein, waar een tweede
optreden verzorgt zal worden. De 
groep u’Mtata zal niet de gehele op-
tocht meelopen, maar aan het einde
van de optocht rond 15.15 uur een af-
sluitend optreden aanbieden voor de
feesttent op het kermisterrein. Dus 
blijf niet wachten in het dorp, maar
kom kijken op het kermisterrein. 
Voor meer informatie over u’Mtata 
kijkt u op www.umtata.nl

Dus mis dit muzikaal schouwspel
niet en kom kijken voor of na de op-
tocht in het centrum van het dorp. 

Voor meer informatie over de kermis
op de Keijenborg kijkt u op http://
www.kermiskeijenborg.nl of in de
speciale kermiskrant, als bijlage bij
het weekblad Contact.

Kermis Keijenborg combineert optocht met Straattheater

Keijenborg - In de speciale bijlage bij het weekblad Contact leest u 
alles over de aanstaande kermis op de Keijenborg. De kermis vindt 
plaats in het weekend van 22 tot 25 juni 2012. Zoals u weet wordt ook 
voor de 47e keer een optocht aan u voorgeschoteld die de straten van 
Keijenborg zal doorkruisen. De optocht is op zondagmiddag 24 juni.

Ook startte Rens te Stroet in de ZLM 
tour in Zeeland een 4daagse wedstrijd 
weer tussen de professionals. Hij reed 
drie dagen in de witte trui als beste 
jongeren in het klassement. Uitein-
delijk kreeg hij in de vierde etappe 
tegenslag en verloor daardoor he-
laas zijn witte trui maar ook tussen 
de grote jongens heeft Rens zich de 
afgelopen vier dagen goed van voren 
laten zien en kan hij terug kijken op 

een goede ZLM tour. Ook onze Vor-
dense crosser Thijs van Amerongen 
is goed bezig, hij reed in de Ronde 
van Limburg (een klassieker met 
daarin vele Limburgse heuvels) naar 
een 11e plaats. Thijs van Amerongen 
heeft al diverse ATB wedstrijden ge-
reden maar nog geen eindresultaten 
neergezet . Een materiaal defect en in 
Arnhem , in koppositie in de laatste 
ronde een val, dus in de einduitslag 

kwam hij niet voor.
De Masters van de RTV doen het goed 
. De Vordenaar Eric de Greef werd 8e 
in Warnsveld, Peter Makkink reed 
daar naar een 11e plaats. In ‘s-Heeren-
berg behaalde Jan Weevers een twee-
de plaats achter Jos Wolfkamp , derde 
werd hier oud prof Hans Vonk. Peter 
Makkink uit Hengelo werd in de-
zelfde wedstrijd 15e . Zondag 24 juni 
wordt de Ronde van Vorden verreden 
.Daar zullen diverse RTVers aan de 
start verschijnen waaronder de Kan-
jers voor Kanjers , die bij de Amateurs 
zullen meerijden. Ook staat een Rabo 
-dikke-bandenrace voor de jeugd van 
7 t/m 12 jaar op het programma zie 
ook WWW.rtvvierakkerwichmond.nl

RTV ‘er Rens te Stroet blijft sterk
Wichmond - Wichmond - Rens te Stroet rijdend voor het Cyclingteam 
Jo Piels blijft constant rijden. Vorige week woensdag werd hij in een 
massa spurt 7e in de “Parel van de Veluwe” , ook reed hij op zaterdag 
mee tussen de profs, in de Ronde van Zeeland. Hier behaalde hij een 
32e plaats, winnaar werd daar verrassend de Afrikaan Reinardt Janse 
Van Rensburg voor Lars Boom van het Rabo-team.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Antoon Snelder BV \ Zomerweg 37C Drempt \ Tel 0313 472 107 \ www.antoonsnelder.nl

UW ADRES VOOR
SCHILDERWERK 

BINNEN EN BUITEN; 
BEGLAZING EN 

GLASHERSTEL OOK 
MONUMENTAAL; 

BEHANG- EN SAUSWERK; 
SPUITWERK IN SPUITERIJ 

EN OP DE WERKPLEK;
WINKEL RUIM 

ASSORTIMENT GLAS, 
VERF EN BEHANG

Veel maten tuinhout 
op voorraad

Vullen van propaan-
gas in flessen



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 25, 19 juni 2012

Als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen in Bronckhorst, 
hebben wij in februari jl. de samen-
werkingsovereenkomst met de 
projectontwikkelaars voor het plan 
De Kwekerij in Hengelo aangepast. 
Het bestemmingplan voor het plan-
gebied van De Kwekerij moet als 
gevolg daarvan gewijzigd worden. 
In dit nieuwe plan kunnen we nog 
maximaal 50 woningen realiseren 
in plaats van de eerder geplande 
ruim 200. Het voorontwerp van het 
bestemmingsplan is nagenoeg klaar.

Plan bekijken

een inloopavond in het gemeentehuis 

inloopavond kunt u het voorontwerp-

stellen aan medewerkers van de 

-
ting. U bent van harte welkom!

Ter inzagelegging
Het voorontwerp-bestemmingsplan 

de publieksbalie in het gemeentehuis. 
U kunt het plan vanaf die datum ook 

Komt u 20 juni ook naar inloopavond voorontwerp herzien bestemmingsplan 
De Kwekerij in Hengelo?

Omvormingen 
openbaar groen 
in Baak
Werkzaamheden 
deze week van 
start

-

in aanmerking komen voor omvorming 

door mee te denken en te adviseren. 
-

-
komsten geweest. Kon u niet aan-

-

-

hier graag om u de plannen uit te 

vragen te beantwoorden. 

Groenstructuurplan
In het Groenstructuurplan van de 

kwaliteit van het openbaar groen, 
-

door het omvormen van oude, ver-

Inspraak

www.bronckhorst.nl  Uitgelicht  

7 augustus a.s. kunt u uw reactie 

maken aan b en w.

Omvormingen delen openbaar groen in Vorden
Inspraakmogelijkheid op 26 juni en 3 juli tijdens inloopmiddagen

grote reconstructie.

Raadsvergadering 28 juni 2012

-

volgende onderwerpen:

Hummelo

rondweg Hummelo, de provincie Gelderland niet te 
-

-

de rondweg 

Zutphen-Emmerikseweg 13b Toldijk

2) gewenst. 

-
dening Gelderland, daarom wordt de raad gevraagd 
ontheffing aan te vragen voor het plan

Hummelo en Keppel

 bestemmingsplannen wordt de raad gevraagd het 

betreft geen nieuwe ontwikkelingen

 gemeente Bronckhorst en bijstorting in het 
 gemeentelijk startersfonds

 maken voor starters, stellen b en w voor een nieuwe 

Uit de raad

bereidingen voor omvorming van 
delen van het openbaar groen in 
Baak. B en w hebben de plannen 
voor Baak definitief vastgesteld 

overleg met de dorpsbelangen-

aan de inwoners van Baak en 
kon men reageren op de plannen. 

indieners ontvingen antwoord. 

Groenstructuurplan
In het Groenstructuurplan van de 

de kwaliteit van het openbaar 

bereiken door het omvormen van 
oude, versleten heestervakken 

Wichmond

Meer informatie

heden overlast kunnen onder-

met parkeren, ontvangen kort 

www.bronckhorst.nl  
Infobalie  
Plannen en 

buurt of scan 
de QR-code.



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.

 startersfonds. Om de starters-
 lening zo breed mogelijk in te 
 zetten wordt de raad gevraagd de 

verordening zodanig te wijzigen 
dat ook woningen verkocht door 

 de woningcorporatie voor een 
 starterslening in aanmerking 
 komen

 Het project beoogt de ontwikkeling 
van indicatoren voor een afge-

 bakend deel van de programma-
begroting, waarmee de raad beter 
in staat wordt gesteld om te sturen

 De raad wordt gevraagd kennis 

 te nemen van de evaluatie van de 
Jongerendebatten Bronckhorst 

 en het toernooi een structureel 
 karakter te geven

-

 Het gezamenlijk opstellen van een 
bodemkwaliteitskaart en de Nota 
Bodembeheer staat borg voor een 
uniform en transparant beleid bin-
nen de regio Achterhoek. Hiermee 
stimuleren we hergebruik van grond 
en geven we regionaal invulling 
aan verantwoord en duurzaam 

 bodembeheer

 In deze verordening wordt het 
 beheer van persoonsgegevens 
 geregeld en de wijze van verstrek-

ken vastgelegd. De verordening 

BRP vervangt de oude verordening 
GBA 

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.

Tijdens een proef (t/m zomer 2012) 
kan tijdens de raadsvergaderingen 
niet worden ingesproken.

Over onderwerpen 
 kunt u inspreken tijdens de 

Rondetafelgesprekken of commissie-
vergadering, iedere tweede woensdag 
en donderdag van de maand.
Voor onderwerpen 

 heeft u hiervoor de 
mogelijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergadering (iedere 
tweede donderdag van de maand).

Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie 
over de onderwerpen 
die op de agenda staan 
verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl 
of scan de QR-code.

jeugdwerk Lievelde

team Zomer in Gelderland

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.  

Ontvangen op 7 juni 2012: 

Ontvangen op 11 juni 2012: 

Ontvangen op 1 mei 2012:  

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 

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

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

De stukken liggen van 21 juni t/m 1 augustus 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 8 juni 2012:

Zwaan

Afgegeven op 12 juni 2012:

 5 augustus 2012 van 12.00 uur tot 17.00 uur, Bronckhorster oogstfeest Rha

Verzonden op 8 juni 2012:   

Verzonden op 12 juni 2012:

-

met uitzondering van bestemmingsverkeer

met uitzondering van bestemmingsverkeer 

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

 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 

van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de 
werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Verleende vergunningen

Uit de raad vervolg



Openbare bekendmakingen - vervolg

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 13 juni 2012: 

Mogelijkheden voor beroep 

Voorbereiding partiële herziening bestemmingsplannen ‘Buitengebied 
Zelhem 2011’ en ‘Buitengebied Hengelo/Vorden 2005’ (melding art. 1.3.1 Bro)

Inspraak bestemmingsplan ‘Hengelo; herziening De Kwekerij’

Inspraakreactie indienen?

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Varsselseweg 49 
Hengelo’

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai Vorden

Inspraakreactie indienen?

Beleidsregels Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige 
overlast

Melding Landelijk Register Kinderopvang 

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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Damesmode:
Gerry Weber, Josephine & Co,
Expresso, Tramontana, Geisha,
Cambio, Gardeur, Frank Walder,
Finn Karelia, Betty Barclay, Scarva. 

Herenmode:
Vanquard, Mc Gregor, Marco Manzini, 
Fellows, MAC, M.E.N.S., Olymp, COM4 Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38

Deze week:
Bij aankoop van
1 afgeprijsde rok 
de 2e afgeprijsde 

rok voor maar
€ 5,00

We hebben opnieuw
de prijzen verlaagd!

TEUNISSEN MODE GAAT VERBOUWEN!
TOTALE LEEGVERKOOP
Dames- en herenmode kortingen tot 70%
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Start v.a. half september
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Dinsdag 19 juni
HALLE

Jaarlijkse wandeltocht van Halle’s Belang. Er is een mooie route 
van ongeveer 8 km. uitgezet. De starttijd voor de individuele 
wandelaars is van 19.00 tot 19.30 uur vanaf het Dorpsplein te 
Halle. De groepswandeling vertrekt om 19.15 uur. Een route-
beschrijving is beschikbaar. De kosten bedragen € 3,00 per per-
soon. info: Zomeravondwandeling, Dorpsstraat, 7025 AA HALLE.

VIERAKKER 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt 
de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behalve 
om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. Wilt 
u meer weten, kom dan op dinsdag- of donderdagmiddag langs. 
Er zijn dan rondleiders die u alles wat u weten wilt, kunt vragen. 
Van mei tot half september: dinsdag- en donderdag van 13.30 
tot 16.00 uur. Sowieso is het indrukwekkende interieur van de 
prachtige St.Willibrorduskerk dagelijks te bewonderen. Vanuit 
het voorportaal werpt u een blik naar binnen. Met een muntstuk 
licht het hoofdaltaar aan. Dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur. 
info: St.Willibrordus in Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, 
7233 SE VIERAKKER, (0575) 44 12 86, info@demooistekerk.nl, 
http://www.demooistekerk.nl

DOESBURG / DOETINCHEM

Elke woensdag- en zaterdagmiddag tuft de ‘Knapzak’ over de 
Oude-IJssel van Doesburg naar Doetinchem en weer terug.      
En u kunt mee..... De Knapzakvaart kunt u reserveren bij de 
VVV Bronckhorst ‘Winkel’ in Vorden via tel.nr. (0575) 55 32 22. 
U kunt hier ook meer informatie verkrijgen over vaartijden.

BAAK

De St. Martinuskerk is in de zomermaanden elke donderdag-
middag geopend voor bezichtiging. Tijdens de openstellingen: 
expositie van o.a. dierportretten in olieverf en pastel van José 
Spiek. (tevens demonstraties werken met pastel). info: St. Mar-
tinuskerk Baak, Wichmondseweg 17, 7223 LH BAAK, http://
www.12apostelen.nl/uw-eigen-kerk/baak---h-martinus

VIERAKKER 

VORDEN 

Rondleiding op donderdag door de prachtige Tuinen van de 
Wiersse. Vertrek om 10.30 uur bij het ijzeren hek op de Wier-
serallee. Dankzij de gevarieerde vormgeving is het in alle jaar-
getijden de moeite waard om de Wiersse te bezoeken, want 
in elk seizoen is de tuin verrassend anders. info: Open dagen 
De Wiersse., Wiersserallee, 7251 LH VORDEN, (0573) 45 14 09, 
http://www.dewiersse.nl

Kijk de EK wedstrijden op een groot scherm bij café zaal de 
Mallemolen.info: Café-Zaal De Mallemolen, Dr Grashuisstraat 
3, 7021 CL ZELHEM, (0314) 62 00 20, stapinde@mallemolen.nl, 
http://www.mallemolen.info

HENGELO GLD 

In het buitengebied tussen Hengelo (Gld) en Keijenborg worden 
met regelmaat workshops Koeschilderen georganiseerd. De ‘mo-
dellen’ zijn de goedmoedige en mooie Hereford runderen van 
Hoeve Tankinck. De workshop ‘Toe, schilder eens een koe!’ wordt 
samen met kunstenares Anne von Drehle van Atelier KUNSTzin 
uit Steenderen verzorgd. Anne begeleidt en ondersteunt de deel-
nemers op kunstzinnig gebied en Anja, de boerin van Hoeve Tan-
kinck, verrast de inwendige mens gedurende de dag met diverse 
lekkernijen. Schilderervaring is voor deze workshop niet nodig. 
Aan het einde van de dag gaan de deelnemers met hun “eigen 
werk” naar huis. info: Workshop ‘Toe schilder eens een koe’, 
Steenderenseweg 1, 7255 KD HENGELO GLD, (0575) 46 33 41, 
info@hoeve-tankinck.nl, http://www.atelierkunstzin.nl

Iedere vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is 
wijngaard de Oogsthoek geopend voor informatie over de drui-
venteelt. Op zoek naar een heerlijke fles Achterhoekse wijn? 
Ook hiervoor moet u bij wijngaard de Oogsthoek zijn. Op afspraak 
verzorgt de wijngaard ook wijnproeverijen. info: Wijngaard De 
Oogsthoek, Nijmansedijk 9A, 7021 JB ZELHEM, (06) 40 94 37 77, 
(0314) 62 27 10, info@wijngaarddeoogsthoek.nl

DOESBURG À DOETINCHEM

DREMPT 

In de prachtige Ars Longa tuin kunt u deelnemen aan een yoga-
les. De yoga les duurt 1 uur en gaat door bij droog weer en 
voldoende deelname. Wilt u meedoen? Sms naar 06-55 80 35 
54. Het is voor u zelf fijn om makkelijk zittende kleding aan 
te hebben.Yoga is een manier om je te verbinden met de na-
tuur, het vergroot je bewustzijn en je concentratie en zorgt voor 

lichamelijke en geestelijke kracht 
en balans. Info: Ars Longa, Zomer-
weg 29, 6996 AP DREMPT, (06) 30 
87 41 51, http://www.ars-longa.nl

HENGELO GLD 

VORDEN 

Kasteel Vorden is elk weekend geopend voor bezichtiging. 
Ook op overige dagen is het kasteel vaak geopend. Belt u even 
van te voren als u zeker wilt zijn. info: Bezichtigen Kasteel 
Vorden, De Horsterkamp 8, 7251 AZ VORDEN, (0575) 55 06 84, 
info@kasteelvorden.nl, http://www.kasteelvorden.nl

Genieten van de avondsfeer op landgoed Hackfort rond de lang-
ste dag van het jaar? Maak het mee. De boswachter wijst u on-
derweg op de mooiste plekken en er is een bijzonder optreden 
op een prachtige locatie. info: Hackfortfestival, Baakseweg 8, 
7251 RH VORDEN. Aanmelden via (035) 655 99 11.

De biologische boerderij heeft een open dag met rondleidingen, 
proeverij en voor de kinderen speelplezier.info: Reeoordweg 2a, 
7251 JJ VORDEN, 10.00 - 16.00 uur.

Rozenweekenden met bloeiende ramblers. Tijdens de rozen-
weekenden staan er verschillende ramblers in bloei o.a. in fruit-
bomen, als rozengalerijen en tegen muren. In het theehuis of in 
de kruidenhof is het goed toeven met een kopje koffie of thee 
aangevuld met een muffin. info: Heem en Siertuin Aldenhaeve 
High tea garden., Haitinkweg 8, 7021 KB ZELHEM, (0314) 62 14 
29, info@aldenhaeve.nl, http://www.aldenhaeve.nl

VIERAKKER

Bon Voyage brengt u geheel in de juiste vakantiestemming. 
Doorbakken Nederlandse smartlappen, gegarneerd met gefri-
tuurde Franse chansons; geflambeerde Ierse jigs en reels, ge-
lardeerd met levensliederen van Pisuisse, Brel en Brokken, op 
een bedje van Roemeense en Griekse ritmes en afgeblust met 
Engelse en Nederlandse zeemansliederen. Het ene moment een 
droevige ballade, het andere moment onbezorgde dansmuziek 
uit vervlogen tijden. Met: Eugène Ligtvoet, gitaar, zang. Wolfram 
Reisiger, accordeon. Crispijn Oomes, viool. Cees Kamp, contrabas. 
Toegang: gratis, info: Ludgerusgebouw. Rond de piano., 
Vierakkersestraatweg 37, 7233 SH VIERAKKER, 
tonhermanmelis@muziekjenodig.nl, vanaf 15.00 uur

VORDEN

De afwisselende routes gaan richting 
Linde/ Hengelo, Almen/ Harfsen, Zut-
phen/ Cortenoever en Wichmond/ 
Baak. 
De start is elke avond tussen 18.30 en 
19.00 uur vanaf het Dorpscentrum in 
Vorden. 
Het inschrijfgeld bedraagt zes euro 
voor vier avonden, inclusief medaille 
en vijf euro exclusief medaille. 
Er kan ook gekozen worden om per 
‘losse avond ‘ mee te fietsen. Hiervoor 
kan men zich op de avond zelf opge-
ven. 
De inschrijfkosten bedragen 2 euro 
per avond. 
Tijdens de routes is een pauze inge-
pland waar door de organisatie drin-
ken en een versnapering wordt aan-
geboden. 
Opgeven voor de gehele fietsvier-
daagse kan vanaf maandag 2 juli bij 
de start. 

Zie ook info@jong-gelre.nl.

Eerste week juli

In totaal werd de triathlon in Henge-
lo met 310 deelnemers goed bezocht. 
De parcoursrecords bleven echter 
intact. Het Easy Running team won 
de strijd bij de zes deelnemende trio 
teams. Op de kwart kwamen er 125 
deelnemers aan de start, terwijl op de 
1/8 triathlon in totaal 180 triathleten 

met elkaar de strijd aangingen in een
uiterst gemoedelijke sfeer die zo ken-
merkend is voor deze prachtige om-
geving! Voorzitter Bert Veltman uit
Hengelo reikte samen met speaker
Hugo Boschker de prijzen uit.

Uitslagen Triathlon Hengelo, 10 juni
2012: Heren Veertig plus: 1. Eimert
Venderbosch (Didam) 1.48.50, 2. Er-
win Heister (Gaanderen) 1.54.12,
3. Edward Hertsen (Hengelo-OV)
1.58.46. Heren tot en met 39 jaar: 1.
Martijn Paalman (Apeldoorn) 1.49.10
uur, 2. Marcel Gierman (Zevenaar)
1.50.00, 3. Willem Schreurs (Lochem)
1.52.39. Heren Vijftig plus: 1. Bert
Vrieze (Zelhem) 2.01.00 uur, 2. Maar-
ten van der Veen (Deventer) 2.01.44,
3. Hans van Kampen (Zelhem)
2.05.52. Dames 40 plus: 1. Brigit Lan-
dewe (Boekelo) 2.04.40 uur, 2. Janine
Swaak (Enschede) 2.11.43, 3. Dorothe
Vrieze (Zelhem) 2.15.18. Dames tot
en met 39 jaar: 1. Linda van Vliet (Nij-
megen) 2.06.40 uur, 2. Sandra Oplaat
(Markelo) 2.18.37, 3. Lieke ten Hove
(Enschede) 2.32.11.
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Voorafgaand aan dit optreden is er 
een workshop tango dansen. Deze 
workshop wordt gegeven door Mir-
jam Diedrich van tango dansschool 
Tango con Mimi. Zij leert de bezoe-
kers samen met haar danspartner 
Marco een aantal passen van deze 
hartstochtelijke dans die in heel Ne-
derland enthousiast beoefend wordt. 
Zij geven ook een aantal dansdemon-
straties. Na de workshop kan men 

het geleerde in praktijk brengen op 
de live muziek van Tombaz. Ook de 
liefhebbers van Latin muziek worden 
op hun wenken bediend. Op het ro-
mantische podium in het bos van de 
tuin van Kasteel Huize Ruurlo treedt 
namelijk Salsaband Axioma op. Bij 
de Salsa liefhebbers van Nederland 
is deze groep heel bekend. Het is 
een allround Latin band, die behalve 
Salsa ook merengue, bolero, rumba, 

cha-cha-cha en son/montuno speelt 
uit diverse Zuid-Amerikaanse wind-
streken. Axioma staat bekend om 
hun standvastige en vlotte manier 
van spelen waarop diverse dans- en 
salsastijlen met gemak gedanst kun-
nen worden. 

Voorafgaand en tegelijkertijd wordt 
een Salsa workshop gegeven door 
Gabriella Halvax. Een zeer veelzijdi-
ge danseres, die u de eerste stappen 
van de Salsa kan bijbrengen. Voor 
meer informatie over deze groepen 
en workshops en over de andere 
programmaonderdelen van het Kas-
teelTuinFestival Achterhoek: zie de 
website www.kasteeltuinfestival-
Achterhoek.nl

Ook tango en salsa dansworkshops tijdens festival

Tango en salsa muziek bij 
KasteelTuinFestival

Ruurlo - Voor het eerst sinds jaren kan het publiek bij het Kasteel-
TuinFestival Achterhoek in Ruurlo weer van tango muziek genieten. 
De groep Tombaz brengt zaterdag 7 juli Turkse en andere tango’s in 
de Orangerie. Zangeres Meral Ari-Tuga van half Nederlandse en half 
Turkse afkomst zingt nummers in het Turks, Nederlands, Pools, Ja-
pans en nog een aantal andere talen. Zij brengt een variétéachtig pro-
gramma dat in de Orangerie heel mooi tot zijn recht komt.

Axioma staat bekend om hun standvastige en vlotte manier van spelen waarop diverse dans- en salsastijlen met gemak gedanst kunnen 
worden.

In de grote loods blusten zij eerst 
een vuurtje in een prullenbak en 
vervolgens een containerbrandje. 
Met de kennis die ze ondertussen 
was bijgebracht, daalden ze af naar 
de kelder van een ‘oefenhuis’ op het 
terrein. Na een korte rondleiding bij 
licht, gingen de dames in tweetallen 
de woning binnen om onder meer 
een keukenbrandje te blussen. En 
het viel niet mee om in een pikdon-
kere ruimte de weg te vinden, terwijl 
‘laag’ moet blijven om aan de hitte 
en rook te ontkomen. Ondertussen 
roept een brandweerman zijn buddy 

contant toe langs welk herkennings-
punt hij loopt. Bij de vrouwen klonk
eerst vooral gegiechel.

Achteraf waren ze het er over eens dat
het echte werk beter aan de mannen
van het korps Vorden overgelaten
kan worden. 

Ga naar 
Contact.nl 
voor foto’s en 
een video.

Vrouwen post Vorden 
‘spelen brandweer’

Vorden/Baak - De partners van de brandweermannen van het korps 
Achterhoek-West post Vorden hebben woensdag 6 juni ervaren wat 
hun geliefden doormaken als ze uitrukken. Bij Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen in Baak werd voor de vrouwen een oefenavond gehouden.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Antrekken.
 B. Doem.
 C. Naffel

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Afgelopen zaterdag was een voor-
proefje op de Ride for the Roses. De
dag was een enorm succes. Het was
mooi weer er stond veel wind (een
extra uitdaging). Het parcours ging 
door het prachtige heuvelachtige
landschap van Montferland. Een aan-
tal klanten en relaties kregen de kans
om mee te rijden met ‘kopman’ Mi-
chael Boogerd. Michael Boogerd is 
in Nederland nog steeds het gezicht
van de wielersport en tevens ambas-
sadeur van de Ride for the Roses. 

Dat Michael Boogerd het alfa-initia-
tief van harte ondersteunt, bleek wel.
Hij stelde namelijk zelf voor het door
hem gedragen Alfa-jack te signeren 
zodat deze 9 september geveild kan
worden.

ßπ
De Ride for the Roses is een initiatief
van de Amerikaanse wielrenner Lan-
ce Armstrong. Hij won zeven maal
de Tour de France, nadat hij op jonge
leeftijd de ziekte kanker overwon. 
Ride for the Rosesis geen wedstrijd,
maar een strijd tegen kanker.

Alfa-Fietsclinic met Michael Boogerd groot succes

Zelhem - Op 9 juni hield Alfa Accountants en Adviseurs een fietsclinic met Michael Boogerd als voorbereiding op de jaarlijkse ‘Ride for the Ro-
ses’. Ruim vijfentwintig deelnemers stapten op de fiets voor een sportief aperitief voor de Ride, het wielerevenement dat door Alfa ondersteund 
wordt en dat dit jaar plaatsvindt op 9 september in Naaldwijk. De opbrengst hiervan gaat volledig naar KWF-Kankerbestrijding.
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De ontvangst was uiterst hartelijk en 
alle scouts kregen instructies over de 
veiligheid en hygiëne in het Aviko-be-
drijf. Na speciale jassen en haarnetjes 
aangetrokken te hebben kregen de 
scouts een uitgebreide rondleiding; 

de aanvoer van de aardappelen, het 
sorteren op kwaliteit, het voorbak-
proces en vervolgens de verwerking 
van al die verschillende soorten friet-
jes en aardappelgerechten in zovele 
verpakkingen. Na afloop was het na-

tuurlijk een waar genot om de kwa-
liteit van de frietjes ook zelf te mo-
gen testen. Een aantal leden van de 
club waren tevens die dag actief om 
het verkeer te begeleiden en de jonge 
kinderen tot 10 jaar te vermaken met 
diverse activiteiten. 

Kortom een indrukwekkend bedrijf 
waar de scouts geleerd hebben hoe 
het proces van frietbakken verloopt.

Scouting Sweder van Voorst bij 
Aviko Steenderen

Steenderen - Ter ere van het 50 jarig bestaan van Aviko waren de Scouts 
van Sweder van Voorst ook uitgenodigd om bij Aviko een rondleiding 
te krijgen. De scouts waren uiteraard geïnteresseerd om te zien hoe 
die heerlijke frietjes en andere aardappelgerechten worden bereid.

De Scouts van Sweder van Voorst kregen een rondleiding bij Aviko.

Tijdens de open dagen kon de Bult 
duidelijk maken waarom ze een aan-
vraag heeft gedaan voor het coöpera-
tiefonds. Er wordt geld aangevraagd 
voor een gedeelte van een project: het 
aanschaffen van een combinatietoe-
stel dat 16.000 euro kost. Dat is geen 
bedrag dat zomaar is opgehoest. Om 
mee te kunnen doen aan de veilig-
heidseisen van deze tijd, moeten alle 
oude speeltoestellen worden vervan-
gen. Ook zijn er wensen om wat an-
dere toestellen er bij te plaatsen, maar 
dit denkt de Bult te kunnen realiseren 
via sponsoren en fondsaanvragen. Een 
aanvraag echter van 16.000 euro is op 
weinig plekken te realiseren. Vandaar 
dat een aanvraag voor 10.000 euro is 
gedaan bij het coöperatiefonds. 
Op de Bult worden de speeltoestel-
len gebruikt door deelnemers van de 
zorg, maar ook door recreanten en 
passanten. Hoewel de boerderij zelf 
al veel leuks heeft te bieden, zijn de 
gekozen speeltoestellen een welkome 
aanvulling voor het uitdagen van kin-
deren in hun ontwikkeling. Van het 

speeltoestel vogelnest dat grotendeels 
is geschonken door het Groene Kruis 
wordt gretig gebruik gemaakt. Er is 
voor gekozen om robiniahout te ge-
bruiken voor de toestellen, omdat 
deze het beste opgaan in de omgeving 
en niet een idee van een speeltuin ge-
ven op de boerderij. Dit is echter ook 
één van de duurste materialen om 
voor speeltoestellen te gebruiken. 
Om te kunnen stemmen moet men 
lid zijn van Rabobank Graafschap 
Noord of lid worden. Het stemmen 
gaat vrij eenvoudig als men gewend 
is met de computer te werken. Men 
kan dan naar de site www.stemophet-
cooperatiefonds.nl. De desbetreffende 
gemeente kan worden aangeklikt, het 
desbetreffende project kan worden 
aangeklikt en dan wijst het stemmen 
zich vanzelf. Mensen die het te moei-
lijk vinden dit zelf te doen, kunnen 
aangeven dat ze willen stemmen en 
kunnen dan worden geholpen door 
aan een handige computerpersoon 
hun postcode, huisnummer en ge-
boortedatum door te geven en het 

te laten invullen. Voor Bronckhorst 
doen 12 projecten mee en is er 53.000 
euro te verdelen. Er staan bijzondere 
mooie projecten bij, zoals die van mu-
ziekvereniging Nieuw Leven waarbij 
geld wordt gevraagd ten behoeve van 
materialen om de kinderen op scho-
len muziekonderwijs te (blijven) ge-
ven. Het is dus de moeite waard een 
stem uit te brengen voor een ieder die 
in de gelegenheid is. Ook een aantal 
bezoekers van de open dagen op de 
Bult maakten daarvan gebruik. 
De open dagen zijn bedoeld om be-
langstellenden een kijkje achter de 
schermen te geven. Dit jaar waren 
er niet veel belangstellenden, maar 
de aanwezigen waren zeer geïnteres-
seerd. Net zoals voorgaande jaren 
kwamen de mensen met name af op 
informatie over de zorg, hoewel ook 
een enkele recreant zich aankondig-
de. Medewerkers van de Bult vinden 
het fijn dat door de omgeving wordt 
meegeleefd met het wel en wee op 
de Bult. Helaas kan de oranjehoek in 
de huiskamer te vroeg worden ont-
ruimd, maar er zijn weer andere za-
ken om naar uit te kijken. Zo komt 
er eerst een vakantieperiode aan en 
wordt in september de broertjes- en 
zusjesdag gehouden.

Stem op de Bult Toldijk

Toldijk - Afgelopen weekend waren de jaarlijkse open dagen op de 
Bult. Er zijn stemmen verzameld voor het project dat is ingediend bij 
het coöperatiefonds, maar elke andere stem van een lid van Rabobank 
Graafschap Noord is nog welkom!

Gezellige zitjes onder de hooibergen op het terrein van De Bult in Toldijk.

Door massage wordt het zelfher-
stellend vermogen van het lichaam 
in werking gezet, waardoor klach-
ten op duur kunnen verminderen 
of zelfs verdwijnen; de doorbloe-
ding wordt gestimuleerd en blok-
kades opgeheven en verder is mas-
sage een weldaad voor lichaam en 
geest.

Wat kun je verwachten
Je kunt rekenen op een uur volle-
dige aandacht, in een rustige om-
geving. Daarnaast kan en mag je 
bij Massagetherapie te Walvaart 
helemaal jezelf zijn. Wat belang-
rijk is, is dat je rust vindt, lekker 
ontspannen naar huis gaat en echt 
een uurtje voor jezelf hebt gehad. 
Uiteraard worden de behandelin-
gen vergoed door de meeste zorg-
verzekeraars.

Workshop t.b.v. een goed doel:
Ook dit jaar wil Marjan weer het 

goede doel steunen dat ze een warm 
hart toedraagt: Project Coach4All-
TheKids. Het project richt zich op 
kinderen in de Binnenlanden van 
de Dominicaanse Republiek met als 
doel de natuurlijke leefwijze van de 
Binnenlanden te behouden en de 
kinderen leermogelijkheden aan 
te bieden zodat ze in de toekomst 
zelfredzaam zijn.
Je kunt het Project steunen en 
daarnaast een leuke, gezellige en 
leerzame avond hebben door deel 
te nemen aan een workshop hoofd-
massage op 28 of 29 juni. Bij vol-
doende deelname is er de mogelijk-
heid meerdere workshops te plan-
nen. Je kunt ook zelf mensen uitno-
digen en een workshop bij je thuis 
laten verzorgen. Een deel van de 
opbrengst van de workshops gaat 
naar het Project. Voor meer info zie 
de advertentie elders in deze krant 
of kijk op  www.massagetherapie-
tewalvaart.nl

Vakantie Actie

Korting op een behandeling
Lievelde - Van 20 t/m 27 juli is het volop actie bij Massagetherapie 
te Walvaart. Maak je een afspraak voor een behandeling in deze 
periode, dan krijg je een aantrekkelijke korting op een behande-
ling van een uur.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 16 juni vlogen 183 duiven 
van 18 deelnemers vanuit REIMS. De 
lossing vond plaats om 12.30 uur. 
Door de regen zijn er helaas nog al 
wat achtergebleven. Morgen wordt 
het goed weer, dan komen ze hope-
lijk nog na. Het concours heeft 1,5 
uur los gestaan, dat is extreem lang 
voor 46 prijsduiven. Ze hadden van-
daag een paraplu nodig… Uitslag: J. 
Wassink (4/11) 1 14 35 43, H. Eenink 
(3/10) 2 38 46, H. Wassink (9/21) 3 
5 7 19 21 22 32 36 41, R. van Aken 
(3/10) 4 13 31, A. Kamperman (5/15) 
6 10 11 15 17, W. Meijerman (3/9) 8 
29 39, J. Reindsen (3/11) 9 40 42, G. 
Dijcker (1/4) 12, F. Meijerman (3/10) 
16 24 44, Nick Chevalking (2/6) 18 28, 
H. Niesink (3/19) 20 34 45, W. Massen 
(2/9) 23 33, M. Burghout (1/7) 25, M. 
Velthorst (2/10) 26 37, S. Gemmink 
(2/6) 27 30. 

PV VORDEN 
Tjonge jonge, wat viel dit tegen zater-
dag 16 juni. We waren allemaal op-
timistisch: even een vluchtje vanuit 
REIMS, afstand tot Vorden 355 km. 
Met een strakke wind achter zouden 
de duiven zo thuis zijn, maar op het 
moment suprême begon de lucht 
dicht te trekken en de regen kwam 
met bakken uit de lucht. Het was 
toch de 181 van Hans Hoksbergen 
die hier lak aan had en de bloemen 
voor zijn baas verdiende. Het verloop 
was grillig en diverse duiven waren ‘s 
avonds niet op hun hok terug, maar 
gelukkig maakte het weer van zon-
dag een hoop goed zodat de meesten 
toch weer op de basis terug keerden. 
De duiven maakten een snelheid van 
rond de 100 km per uur, mogelijk 
gemaakt door een zuidzuidwesten 
wind kracht 3. Hopen dat het de ko-
mende week nou eindelijk eens wat 
standvastiger wordt zo dat de para-

plu in de kliko kan. Uitslag: H.B.M.
Hoksbergen (6/23) 1 5 11 19 23 31, H.J
Stokkink (2/10) 2 22, D.J. Gotink (3/5)
3 7 20, Marc Tiemessen (5/14) 4 13 16
25 28, Ashley Eykelkamp (7/16) 6 10
14 24 27 29 30, Comb. J. Meijer&Zoon
(4/33) 8 15 21 33, W.J.S. Verbeek (2/8)
9 32, R. de Beus (2/8) 12 17, F.T. Hum-
melink (3/3) 18 26 34. Europoule:
Hans prijs 1, Attractie: 32-26-14, Ge-
wonnen: 32-27-15. 

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op zaterdag 16 juni vlogen de dui-
ven van PV De IJsselbode Steenderen
vanaf BREUIL LE VERT/CLERMONT
(400 km) De duiven werden gelost
om10.10 uur bij een zuidwestenwind
kracht 4.De snelste duif, van Ria Lu-
esink, werd geklokt om 14.02 uur
en maakte een snelheid van 1722 
mpm. Uitslag: Ria Luesink (3/13) 1 9
13, Stoel G. (3/7) 2 5 14, Wiggerink H.
(3/12) 3 16 23, Tankink TH.H.M. (2/6)
4 8, Kelderman G.H.H. (5/9) 6 11 12
17 21, Hulshof H. (5/9) 7 18 19 24 25,
Dieks H. (1/11) 10, Boesveld J. (2/18) 15
22, Hendriks P.R.J. (2/19) 20 26. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Van postduivenvereniging Steeds 
Sneller vlogen 117 duiven van 14
deelnemers vanuit REIMS. De duiven
werden op 16 juni om 12.30 uur ge-
lost bij zuidwestenwind kracht 3. De
eerst duif die binnenkwam was van 
G. Kemper, deze behaalde een snel-
heid van 1609 mpm. Uitslag: G. Kem-
pers (4/17) 1 15 22 27, G. Duitshof (2/8)
2 14, L Te Stroet (8/20) 3 4 5 6 9 17
18 30, S.E.J. Bergervoet (2/7) 7 21, C.
Te Stroet (3/9) 8 25 28, W. Willemsen
(1/4) 10, W. Brom (2/5) 11 19, A.H.J.
Peters (2/13) 12 24, E. Koers (1/6) 13,
W. Jansen (2/6) 16 26, R. Koers (2/8) 20
29, Comb. Borneman (1/4) 23.

Duivenberichten
16 juni
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De 
IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 16 juni werd gevlogen vanuit Breuil le Vert/Clermont 
en Reims.

Geslaagd voor Houte 
Couture
Zelhem - Mevrouw M. van Kam-
pen uit Zelhem. Zij volgde de 
opleiding bij Modevakschool Ger-

dien in Hengelo Gld. aangesloten
bij Modevakschool Haarlem-Nati-
onaal.
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4 JULI:
Arie van Cuijk (cabaret), duo ‘Buiten-
gewoon’ (Anja den Bakker, zang met 
pianist Eelco Schuijl), Jaap Dirkse 
(zang met pianist Wolfram Reisiger), 
Josée van der Staak (zang en voor-
dracht met pianiste Marianne Wee-
nink). 

11 JULI:
Nathaly Masclé (popzang) met special 
acts door Jolieke (tiener zangeres, gi-
tariste folk/pop) en Peter Schrauwen 
(poprepertoire met gitaar en zang), 
Wendy Addink & Rita Boshart (zang), 
Henk Boogaard (cabareteske liedjes), 
duo ‘Buitengewoon’. 

18 JULI:
Passies & Havinga (vertelling), Henk 
& Anita (dialectzang), duo ‘Buitenge-
woon’. 

25 JULI: 
Wendy Addink, Ronald Wisselo 
(kleinkunst), Christine & Elise (mu-
zikale verhalen) Josée van der Staak 
(musical nummers). 

1 AUGUSTUS:
Gery Groot Zwaaftink (zang en ver-
haal), Jaap Dirkse (met pianiste Lu-
cian Venderink), Viktor Vet & Robert 
van der Meulen (popzang en gitaar), 
Karin Netscher (kleinkunst en jazz).
 

8 AUGUSTUS:
Jan Willem Opstal (kleinkunst), Dirk-
Jan Plate (cabareteske liedjes), Wendy 
Addink, Josée van der Staak (met pia-
niste Marianne Weenink). 

15 AUGUSTUS:
Gery Groot Zwaaftink, Jan Willem 
Opstal, Henk Boogaard, Thijs Kempe-
rink (kleinkunst). 

22 AUGUSTUS:
‘Barden van Bronckhorst’: Arjan Ver-
schuur, Mees en Gery Groot Zwaaf-
tink vullen gedrieën de hele avond. 

29 AUGUSTUS: 
Wendy Addink met ‘Op Drift’ (dia-
lectzang), Flor d’Luna (Spaanstalig en 
fado repertoire), Boudewijn Hansen 
(zang en gitaar) met special act door 
Sarie Heemskerk & Josée van der 
Staak, Tithua (toneel), Berry Lussen-
burg (cabaret). Deze slotavond wordt 
extra lang, met meer artiesten dan 
op de andere avonden. Zie ook www.
tom-vorden.nl

Agenda Zomercarrousel in TOM

Vorden - In Theater Onder de Molen aan de Lindeseweg 29 worden 
gedurende negen woensdagavonden in juli en augustus uitvoeringen 
gegeven die om 20.00 uur beginnen.  De foyer is drie kwartier voor 
aanvang geopend. Het worden gevariëerde programma’ s met muziek 
en humor in een wisselende bezetting die pas kort tevoren met zeker-
heid wordt bepaald.

De 40 buitenlandse jongeren waren 
hier op uitnodiging van de Jong Gelre 
afdelingen in West Achterhoek. De 
bedoeling van deze zogenaamde ‘ 
Midpointmeeting ‘ is om de stagiaires 
kennis te laten maken met de Achter-
hoek en haar gebruiken. 

Zo gingen ze vrijdagmorgen per fiets 
naar het bedrijf van ‘fotonenboer’ Jan 
Borgman in Vierakker, waar ze een 
rondleiding op het bedrijf kregen. 
Ook werden daar pannenkoeken ge-
bakken. S’ middags van daaruit op de 

fiets naar Zutphen waar de stad werd
bekeken. Zaterdagmorgen was er een
tocht met de huifkar door de omge-
ving georganiseerd met aansluitend
kanoën op de Berkel. Zaterdagavond
was er een ‘verbroederingsfeest ‘ bij
Flophouse in de Toldijk. De trip naar
de Achterhoek werd zondagmorgen
besloten met een gezamenlijke lunch
in het Dorpscentrum te Vorden,
waarbij ook de gastgezinnen aanwe-
zig waren. Daarna gingen de jonge-
ren weer terug naar hun stage- adres-
sen op diverse plaatsen in Nederland.

Midpointmeeting

Buitenlandse jongeren 
genoten van de Achterhoek

Vorden - Ze lopen minimaal drie maanden, tot maximaal een jaar, sta-
ge bij Nederlandse tuin- en landbouwbedrijven. Ze komen uit Japan,
Amerika, Rusland, Canada, Australië, uit alle delen van de wereld. 
Donderdagmiddag 14 juni kwamen ze tussen 12.00 en 13.00 uur in 
het Dorpscentrum te Vorden bijeen, waar ze werden opgewacht door
hun gastgezinnen bij wie ze t/m afgelopen zondagmorgen verbleven.

Gezamenlijke lunch

Bouwkracht vakpersoneel B.V. is opge-
richt om te voldoen aan de groeiende 
behoefte naar flexibel inzetbaar per-
soneel in de bouwsector. Bouwkracht 
is voortgekomen uit Lubron technisch 
intermediair, eveneens onderdeel van 
de LubronGroep. Jolanda Lubbers ver-
telt: “Door de bouwtak onder te bren-
gen in een aparte B.V. met een eigen 
specialiteit, kunnen we onze relaties 
nog beter van dienst zijn. Samen met 
onze relaties en werknemers hopen 
wij met Bouwkracht vakpersoneel 
succesvol te zijn, maar vooral als be-
trouwbare en gedegen partner de Lu-
bronGroep verder uit te kunnen bou-
wen.”
Medewerkers van Bouwkracht kun-
nen ingezet worden voor het onder-
steunen van projecten, het opvangen 
van tijdelijke capaciteitsproblemen of 
voor het invullen van een blijvende 
functie. Daarnaast neemt Bouwkracht 
veel zorgen en risico’s bij de onderne-
mer uit handen door te zorgen dat 
alle medewerkers op tijd en volledig 
conform de bouwnijverheid CAO (met 
tijdspaarfonds en Cordares pensioen) 

worden uitbetaald.
“Bouwbedrijven kunnen zich geen ri-
sico’s permitteren, daarnaast is de sec-
tor voorzichtiger geworden met het
aannemen van eigen personeel. Bouw-
kracht biedt flexibiliteit, waardoor de
bedrijven in de bouwsector personeel
kunnen inzetten op het moment dat
het hun uitkomt.” aldus Lubbers.
Tenslotte biedt Bouwkracht vakper-
soneel de mogelijkheid om een kan-
didaat, die door een relatie zelf is
aangebracht, bij Bouwkracht op de
loonlijst te zetten. Lubbers: “Dit ge-
beurt middels payrolling. Hiermee
kunnen bedrijven flexibel inspelen op
de veranderende marktbehoefte in de
bouw. Bouwkracht is de werkgever en
de klant betaalt een vast bedrag per
gewerkt uur.”
Naast Bouwkracht vakpersoneel val-
len er nog drie bedrijven onder de
LubronGroep, te weten Lubron Tech-
nisch intermediair, Thom Engineers &
Office professionals en Réwoud Wer-
ving & selectie. Kijk voor meer infor-
matie over deze bedrijven op www.
lubrongroep.nl.

LubronGroep timmert met 
Bouwkracht aan de weg

Hengelo Gld. - De bouwsector beleeft een moeizame tijd. Toch vindt Jolanda Lubbers, medeoprichter en 
directie van de LubronGroep, dat deze periode een kans biedt om een nieuwe organisatie in de markt te 
zetten. Begin januari is het vierde bedrijf, Bouwkracht vakpersoneel, onder de LubronGroep opgericht. Het 
bedrijf zet zich in voor bouwtechnisch vakpersoneel uit eigen regio (Oost-Nederland).

Op maandag 25 juni zal Ds. J. Kool 
uit Vorden medewerking verlenen 
aan het programma In de uitzen-
ding van 02 juli zal dhr. J.J. van 
Gijssel vertellen over de Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo. Pa-
ter Vesseur van de Abdij Slangen-
burg houdt een overdenking in de 
uitzending van maandag 09 juli.

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

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma “De Muzikale Ont-
moeting “ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.
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Beide races van de Dutch Supersport 
waren bijzonder spannend. Leon 
Bovee op een door Hartelman klaar 
gemaakte Yamaha,Stuart Voskamp 
uitkomend voor het Konvi Racing en 
Amici rijder Nigel Walraven gaven el-
kaar geen duimbreed toe. In de eerste 
race werd diverse malen van positie 
gewisseld en op de finish had Bovee 
slechts 0.9 seconde voorsprong op 
Voskamp en drie seconden op Walra-
ven. De tweede wedstrijd kende nog 
een spannende slot, want toen was 
het Hamove coureur Voskamp die de 
winst greep, op slechts eentiende van 
een seconde voor Bovee en Walraven. 
Martin Ruitenbeek pakte met een 13e 
en 14e plaats ook een paar punten 
voor de club uit Hengelo. Cliff Kloots 
eindigde beide races buiten de punten 
en was daar zeer teleurgesteld over. 
Eén van de verrassingen bij de Dutch 

Superbike  was de dubbele winst van 
de Australiër Troy Herfoss. De voor 
het Nederlandse RAC-team rijdende 
talent liet in de eerste race zijn team-
genoot Gisberth van Ginhoven ruim 
een seconde achter zich. In de tweede 
wedstrijd werd Arie Vos tweede en 
van Ginhoven derde. De man die op 
de eerste plek in het kampioenschap 
staat, Danny de Boer, werd derde en 
vierde, maar hij blijft aan de leiding 
van het kampioenschap. In de Super-
bike categorie deden vele rijders uit 
het IDM mee, zij zagen dit als een 
training. Jarco Grotenhuis werd bes-
te Hamove rijder met een 12e en 13e 
plaats. Wim Theunissen werd in de 
eerste race mooi 11e maar ging er in 
het begin van de tweede race hard af 
in de eerste ronde. Dave Hendriksen 
evenals Theunissen ook uitkomend 
voor de Hamove eindigde buiten  

de punten. Bryan Schouten was op-
permachtig in de Moto3 klasse, hij 
wist de race met maar liefst acht-
tien seconden voorsprong te winnen. 
Tweede werd de Duitse rijder Florian 
Alt voor Ernst Dubbink. Man van 
de wedstrijd was Jerry van de Bunt. 
De Hamove coureur passeerde in de 
bochten menig coureur maar zag ze 
op de snelle stukken weer een voor 
een voorbij komen. Helaas maakte 
hij in de laatste ronde ook nog een 
klein foutje waarna hij slechts als zes-
de over de finish kwam. De Hamove 
rijders Tasia Rodink en Scott Deroue 
behaalde geen punten voor het kam-
pioenschap. In de zijspannen ging de 
winst naar het duo Colin Nicholson 
en Jarno van Lith.
De volgende race in Assen is de Dutch 
TT waar wereldkampioen Casey Sto-
ner voor het laatst te zien zal zijn 
als coureur in Nederland. De wereld-
kampioen van dit jaar stopt aan het 
einde van het seizoen met zijn actieve 
loopbaan. De Iveco Dutch TT zal op 
zaterdag 30 juni verreden worden. In 
het bijprogramma staat ook een wed-
strijd voor het ONK Supersport.

Succes Hamove Hengelo 
O.N.K. wegraces Assen

Hengelo / Assen - Ruim 2.000 toeschouwers hebben tijdens de DTC 
Elektro Speed Challenge Hamove rijder Stuart Voskamp uitstekende 
zaken zien doen in het Open Nederlands Kampioenschap wegrace. Op 
het TT Circuit Assen greep Voskamp eenmaal de winst en eenmaal 
een tweede plaats in de klasse Dutch Supersport. Hij nam daarmee de 
leiding over van Nigel Walraven.

De Australiërs Muggeridge (131) en winnaar Herfoss (17) strijden met de Nederlanders v. Ginhoven (82) en Vos (28).   Foto Henk Teerink

KWALITEIT EN VRIENDELIJKHEID
In het onderzoek zijn de prestaties van 
uitzendbureaus op een objectieve ma-
nier gemeten en vergeleken met gelijk-
waardige uitzendbureaus in het MKB.
 
Het onderzoek heeft duidelijk ge-
maakt dat Match 4U met kop en 
schouders boven haar concurrenten 
uitsteekt. Zo scoorde Match 4U het 
hoogst op onder andere kwaliteit van 

de aangeboden banen en vriendelijk-
heid van het personeel. 

VET BLIJ
Monique Berendsen van Match 4U is
heel trots en oprecht blij met de titel
‘Beste MKB Uitzendbureau van het 
jaar 2012’. “Ik ben echt vet blij! Match
4U is een klein, maar onderscheidend
uitzendbureau waar persoonlijk con-
tact de basis van onze dienstverlening
en toegevoegde waarde is. Samen met
mijn team streven we ernaar om al-
tijd de beste prestaties te leveren. Het
is schitterend dat dit tot uiting komt
door het winnen van deze prijs.” 

PRIJS
De titel beste uitzendbureau van Ne-
derland is de hoogst haalbare prijs
voor de uitzendwereld. “Door de vele
stemmen en beoordelingen heeft
Match 4U een goed beeld gekregen
van hoe haar opdrachtgevers en uit-
zendkrachten over haar denken. Hier-
door kunnen we onze dienstverlening
nog verder optimaliseren. Met een
gemiddelde van 7,6 scoren we enorm
hoog, maar volgend jaar gaan we voor
een 8. Ik wil dan ook iedereen bedan-
ken voor alle stemmen die we hebben
gekregen!”, aldus Monique.

Het Lochemse uitzendbureau Match 4U 
heeft de felbegeerde titel van beste MKB 
Uitzendbureau van Nederland te pakken!
Match 4U verkozen tot 
beste MKB Uitzendbureau 
van Nederland
Lochem - Dinsdag 12 juni is be-
kend geworden wie de winnaar is 
geworden van de verkiezing beste 
uitzendbureau van het jaar 2012. 
In de categorie MKB Uitzendbu-
reau van het jaar, heeft Match 
4U niet alleen meer stemmen 
behaald dan haar concurrenten, 
maar kreeg met een 7,6 gemid-
deld ook nog eens de hoogste 
waardering. Match 4U is daarmee 
uitgeroepen tot terechte winnaar 
van de prijs. De verkiezing ‘Uit-
zendbureau van het Jaar’ is ge-
baseerd op een onderzoek door 
Q&A Research onder klanten en 
kandidaten en is een initiatief 
van CBT Flex in samenwerking 
met brancheverenigingen ABU 
en NBBU.

De kapschuur achter het dagverblijf 
was omgetoverd tot een gezellig ka-
bouterdorpje, waar van alles te doen 
was. Zo waren er grote paddenstoe-
len die door de kinderen beschilderd 
mochten worden en konden ze ka-
bouterkleertjes wassen en deze met 
veel echte wasknijpers aan de waslijn 
ophangen. De kinderen die dat wil-
den werden geschminkt en ook sa-
men met papa en mama op de foto 
gezet met op de achtergrond een 
vrolijk kaboutertafereel. Voor de lek-
kere trek konden er chipskettingen 
geregen worden en werden er kabou-
terijsjes geschept van heerlijk ijs van 
de ijsboerderij. Ook aan de kleinste 
kaboutertjes was gedacht: zij kon-
den zich binnen heerlijk vermaken 
in en rond het kabouterballenbadje 
en er werden heel veel bellen voor 
ze geblazen door de leidsters van de 
babygroep. Ondertussen maakten de 
ouders gezellig kennis met elkaar. 
Nadat ze met z’n allen nog een paar 
keer de kabouterdans van Kabouter 
Plop hadden gedanst, zat deze feeste-
lijke ochtend er alweer op en gingen 
alle kinderen moegespeeld, maar met 
een welverdiend kabouterdiploma 

weer naar huis. 
Leuk om te laten weten is dat ’t Holt-
huisje sinds een aantal weken een 
nieuwe website heeft: www.holthuis-
je.nl. Daarop is allerlei informatie
over het dagverblijf, maar ook over 
de boerderij waar ’t Holthuisje geves-
tigd is te vinden. Nieuw is verder dat
’t Holthuisje na de zomervakantie,
op maandag 20 augustus aanstaan-
de, gaat starten met naschoolse op-
vang! Dit gaat tijdens de 40 jaarlijkse
schoolweken op maandag-, dinsdag- 
en donderdagmiddag gebeuren in en
buitenom het gebouwtje naast basis-
school De Rank in Toldijk. Ook kinde-
ren in de basisschoolleeftijd die niet
in Toldijk wonen, kunnen gebruik
gaan maken van deze nieuwe op-
vangtak van ’t Holthuisje. Meer infor-
matie hierover en rekenvoorbeelden
van de kosten zijn terug te vinden
op de nieuwe website. “We hebben
er zin in om van deze naschoolse op-
vang, in overleg met De Rank en de
kinderen die er gaan komen, een plek
te maken waar de kinderen het heel
fijn en goed naar hun zin hebben na
schooltijd!”

Zomerfeest en nieuws van 
‘t Holthuisje Steenderen

Steenderen - Zaterdag 16 juni kwamen er heel veel kleine kaboutertjes 
naar ’t Holthuisje om samen de jaarlijkse feestochtend te vieren. Bij 
aankomst in de tuin van het dagverblijf zaten er twee muziekkabou-
ters vrolijke harmonicamuziek te maken. Zo kwam iedereen meteen 
in een feestelijke stemming!

De kinderen konden kabouterkleertjes wassen en met veel echte wasknijpers aan de waslijn
ophangen.

De crisis werkt steeds verder door, 
ook in de Achterhoek en Liemers. Er 
zijn minder subsidiepotjes beschik-
baar, onroerend goed is moeilijker te 
verkopen of te kopen en het is lasti-
ger om investeringen financieel rond 
te krijgen. Tegelijkertijd blijven in de 
Achterhoek en Liemers voldoende 
ambities op tafel van overheden en 
private partijen die om uitvoering 
vragen. Ook in deze regio zijn dus ve-
len op zoek naar slimme financiering 
en nieuwe verdienmodellen. 
Tijdens de ontbijtbijeenkomst op 28 
juni in het Streekhuus in Zelhem 

staan de slimme financieringsme-
thoden centraal. Econoom Rudy van 
Stratum en milieukundige Stijn van 
Liefland, initiatiefnemers van onder 
meer www.slimmefinanciering.nl, 
scheppen helderheid in deze materie. 
Investeren in kwaliteit blijft belang-
rijk, maar hoe pak je dat op een slim-
me manier aan? Tijdens deze ontbijt-
bijeenkomst delen zij hun ervaringen 
met u en gaan we op zoek naar mo-
gelijkheden om in turbulente tijden 
kwaliteit te realiseren. 

NA DE ZOMERVAKANTIE: 
WORKSHOP SLIM FINANCIEREN 
Verder vertellen Rudy van Stratum 
en Stijn van Liefland over slim fi-
nancieren en kwaliteit realiseren. 
Het is de opzet om na de zomer in 
een workshop voor belangstellenden 
dieper op deze materie in te gaan. 
Tijdens de ontbijtbijeenkomst ma-
ken we meer informatie over deze 
workshop bekend. Wij stellen het op 
prijs als u vooraf uw komst meldt via 
info@streekhuus.nl.

Donderdag 28 juni

Ontbijtbijeenkomst Streekhuus 
Zelhem
Zelhem - Op donderdag 28 juni wordt er van 8.30 tot 10.00 uur een ontbijtbijeenkomst gehouden in het 
Streekhuus aan de Dr. Grashuisstraat 8 in Zelhem.

De aanvang van de dienst is om 10.30 
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Zondag 24 juni

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap 
Hengelo
Hengelo - De heer Gerrit Jan Bos 
uit Laag Soeren is zondag 24 juni 
voorganger in de kerkdienst van 
de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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Hoog Keppel - Bijna 800 deelne-
mers hebben zondag 10 juni aan 
de 5e editie van de Keppelrun 
meegedaan. Onder ideale weers-
omstandigheden werden 3 afstan-
den gelopen, 10 km, 5 km en voor 
de jeugd de 1 km. 

Nieuw dit jaar was de mogelijkheid 
om met de 5 km mee te lopen met 
een team van collega’s, vrienden of 
bekenden. Met de teamloop werd geld 
bijeengebracht voor Artsen zonden 
Grenzen. Er werd € 500,-- opgehaald 
voor dit goede doel. Zowel bij de lan-
gere afstanden, maar zeker ook bij 
de jeugd werd alles gegeven om maar 
zo snel mogelijk over de finish te ko-
men.Erwin Reijmijer uit Doetinchem 
heeft de Rabobank 10 kilometer op 
zijn naam geschreven in de bijzon-
dere snelle tijd van 32.46 minuten. 
Daarmee verbeterde hij het parcours-
record. Reijmer leidde van start tot fi-
nish en ondervond geen concurrentie. 
Thom van Cappellen uit Zelhem werd 
tweede voor Peter Huls uit Malden. Bij 
de dames ging Judy van den Berg uit 
Doesburg in een tijd van 41.08 minu-
ten met de eerste prijs naar huis, voor 
Bregje Sloot uit Lobith en Caroline 

Welberg uit Wehl. De loop over 5 kilo-
meter werd gewonnen door Erik San-
ders uit Dieren in de parcoursrecord-
tijd van 15.38 minuten. Jeroen Rein-
tjes uit Didam was een bijzondere ster-
ke tegenstander die tot in de slotfase 
tegenstand bood. Reintjes klokte 15.47 
minuten. Dennis Weijers uit Hengelo 
(Gld) werd derde in 17.36 minuten. Bij 
de dames werd de 5 kilometer gewon-
nen door Pauline Claessen uit Velp in 
de bijzondere snelle tijd van 18.27 mi-
nuten. De teamloop werd gewonnen 
door een team van het Graafschap 
College. Met als goed tweede een team 
van de Hessenrijders voor het team de 
Röstilopers van Aviko. 

Ruim 110 deelnemers hebben met de 
Aviko 1 kilometer jeugdloop meege-
daan. Aviko’s commercieel directeur 
Peter Dekker gaf het startschot. Mick 
Peppelinkhausen uit Doetinchem en 
Sabine Reezigt uit Hengelgo (Gld) kwa-
men als eersten over de finish bij de 
6-7 jarigen. Maikel Rutgers uit Hum-
melo en Veerle Mol uit Zutphen kwa-
men bij de 8 en 9 jarigen het eerst over 
de streep. In de leeftijdscategorie van 
10-11 jaar waren Sam Helmink uit ’s-
Heerenberg en Sanne Cornelissen uit 

Ulft de koplopers. Bij de categorie 12-
13 jaar waren Lars van de Knaap uit 
Didam en Eva Janssen uit Apeldoorn 
de allerbesten. De Keppelcoaches van 
het Graafschap College hebben ook dit 
keer weer goed werk verricht en mede 
daardoor is de jeugdloop een bijzonder 
spektakel geworden. Deze eerstejaars 
studenten zijn inventief en creatief be-
zig geweest. Er presenteerde zich zelfs 
een mobiel team ‘Verpleegsters zon-
der Grenzen’ als medische hulppost. 
Het bereiken van deze prachtige pres-
taties zorgde bij sommige deelnemers 
voor tranen van geluk en pijn. Volgens 
Siert Wieringa, wedstrijdcoördinator 
van de Keppelrun hebben de ruim 
80 vrijwilligers in combinatie met de 
verschillende muziekgezelschappen 
weer gezorgd voor een aantrekkelijk, 
professioneel en sfeervol hardloop-
evenement. De organiserende vereni-
ging ‘de Hessenrijders’ kan samen 
met haar sponsoren terugzien op een 
schitterende hardloopdag. Foto’s van 
dit zeer geslaagde evenement zijn te 
bekijken op de website: 
www.keppelrun.nl

De 6e editie van de Keppelrun zal wor-
den gehouden op zondag 9 juni 2013.

Opnieuw groot succes Keppelrun

De wandeling over een prachtig 
stukje van Landgoed Zelle, met het 
Achterhoeks coulisselandschap en 
de kudde Brandrode Runderen, 
werd door alle mensen als uniek 
beschouwd. Bij de kudde Brandrode 
Runderen werden ze professioneel te 
woord gestaan door Romy de dochter 
van Jeroen Hoppen. Ze vertelde hon-
derd - uit over de kalfjes, de namen, 
het eten, de keuring en op vragen 

wist ze heel goed antwoord te geven.
Het biologisch vlees is bij MAROPE te
koop. Verder werden demonstaties
met verschillende machines die door
de jongeren en jong volwassenen
worden gebruikt, met belangstelling
gevolgd. 
Er stond een prachtige tent die te huur
wordt aangeboden. De mensen van 
MAROPE bouwen hem op en breken
hem af. Tevens kan men brandhout,
picknicktafels, landbouwhekken en 
verschillende andere zaken kopen
of huren bij MAROPE. Door een foto-
presentatie kreeg men een heel goed
beeld wat er zoal bij MAROPE te doen
is en wat er zoal gedaan wordt. Dit
alles onder het genot van koffie en
wat lekkers. Als men wil werken als
bosbouwer, hovenier,timmerman,
boer, teler, restaurateur of natuurbe-
heerder kan dat heel goed op de 355
hectare die het werkgebied van MA-
ROPE groot is.

Woonzorgboerderij 
MAROPE op Landgoed Zelle
Vorden - Vorige week zondag 10 
juni heeft Woonzorgboerij MA-
ROPE de deuren op Landgoed 
Zelle opengesteld. Tijdens een 
stralende dag zijn er rond de 
honderd mensen op MAROPE 
geweest die gewoon kwamen kij-
ken, specifiek de Brandrode Run-
deren wilden zien, een lekkere 
wandeling wilden maken en/of 
sfeer kwamen proeven voor hun 
zoon, dochter of zichzelf.

,,Het wordt een fantastische reis. Het 
oude Bijbelverhaal gaat leven, maar 
we vergeten ook de toeristische top-
pers niet. De reis begint in Egypte 
met natuurlijk een bezoek aan de 
piramides. We trekken door de Sinaï 
woestijn, bezoeken de berg Horeb, va-
ren over de Rode Zee naar Jordanië en 
de stad Petra staat natuurlijk ook op 
het programma”, zegt Kranendonk. 
,,In Israël reizen we door Galilea naar 
Jeruzalem. We hebben de reis samen-
gesteld met behulp van deskundigen. 
Er gaat een gids mee, die het gebied 
goed kent en ook de Bijbelse achter-
gronden beheerst. 

Het wordt echter niet alleen een 
leerzame reis, maar vooral ook een 
onvergetelijk leuke reis”, vult Henk 
Gossink aan. Wordt het een dure 
reis? ,,Als je ziet wat je ervoor krijgt 
niet. De kosten bedragen € 1.715,- per 
persoon. Het is een arrangement op 
basis van half pension (de lunches 

zijn voor eigen re-
kening, behalve op 
de zondagen). Alle
entreeprijzen en ex-
cursies zijn inclusief.
Doordat wij de orga-
nisatie in eigen hand
hebben, hebben we
goed zaken kunnen
doen”, aldus Wout
Kranendonk. Gossink
is in zijn enthousias-
me bijna niet te stop-
pen. ,,Het wordt een
vrij intensieve reis,
ook al hebben we
twee rustdagen op-
genomen. Wie niet
goed ter been is, zou
ik deze reis niet aan-
raden. Maar natuur-
lijk houden we reke-
ning met de conditie
en mogelijkheden
van onze medereizi-
gers. Men moet zeker
niet schrikken van
een overnachting in
een Bedoeïenentent, 
want die is voorzien
van alle comfort. ’s
Morgens opstaan in 
de woestijn als de 
dauw nog boven de
grond hangt. En de
bloemen in de woes-
tijn fris bloeien. Je
kunt je dat niet voor-
stellen als jet het
niet een keer hebt
meegemaakt. Tij-
dens deze reis ga je
dat dus ervaren. Een
wandeling door de
in de bergen uitge-
houwen en duizen-
den jaren oude stad

Petra is ook zo’n unieke ervaring. En
zo zijn er nog veel meer onvergete-
lijke hoogtepunten.” 
  
U kent elkaar als leden van de Pro-
testantse Gemeente Ruurlo-Barchem.
Is de reis alleen voor leden van die 
gemeente? Wout Kranendonk: ,,Nee,
iedereen is welkom, kerkelijk of
niet kerkelijk. De volgorde van aan-
melding bepaalt wie er meegaan. Er
kunnen maximaal 30 personen mee.
Inmiddels staan er al tien namen 
op de lijst.” Tijdens een informatie-
avond op 3 september wordt de reis
uitvoerig toegelicht. Bezoekers ma-
ken dan de reis via foto’s en een ver-
haal van de gids. Aanmeldingen voor
de informatieavond zijn welkom bij 
Wout Kranendonk, per e-mail: wjkra-
nendonk@hetnet.nl of telefonisch:
(0573) 450 440. Als u vragen hebt of
u nu al wilt aanmelden voor de reis,
kunt u ook met Kranendonk contact
opnemen.

‘In de voetsporen van Mozes’

Reis door Egypte, 
Jordanië en Israël

Ruurlo - ,,Mozes deed met het volk Israël veertig 
jaar over de reis vanuit Egypte naar het Beloofde 
Land. Wij willen het in vijftien dagen doen. Maar 
wij doen het dan ook in een comfortabele bus 
met een deskundige gids. Een prachtige reis voor 
iedereen die het verhaal uit het Bijbelboek Exo-
dus in deze tijd wil beleven”, zeggen Wout Kra-
nendonk en Henk Gossink uit Ruurlo over de reis 
die zij namens de Protestantse Gemeente Ruurlo-
Barchem volgend jaar gaan organiseren.

Petra de mysterieuze tussen hoge rotsen verborgen roze stad in 
Jordanië. Duizenden jaren oud. Indrukwekkend. In één van de 
wereldwonderen heeft men een overnachting.

Bart Hartelman, voorzitter van zowel 
het Comité 4 mei als de raad van ker-
ken, vertelde eerst hoe het idee was 
ontstaan om langs het Duitse graf te 
lopen. Aanleiding was een brief van 
een dorpsbewoner en Indiëganger die 
vond dat hiermee het vijandelijke ge-
voel jegens de Duitsers afgezwakt zou 
worden of verdwijnen. Met dit plan 
is de organisatie naar de gemeente 
Bronckhorst gegaan. Alle fracties ga-
ven toestemming, maar de opdracht 
luidde wel om het ‘zo miniem mo-
gelijk’ te houden. In eerste instantie 
zou het Vordens Mannenkoor ook 
het lied ‘Brüder reicht die Hand zum 
Bunde’ bij het graf ten gehore bren-
gen. Hier is echter van af gezien om-
dat het de bezoekers te veel op zou 
houden. 
Hartelman vertelde nogmaals dat er 
onderzoek is gedaan naar de achter-
grond van de Duitse Wehrmachtsol-
daten. “Zij hadden vaak geen keuze, 
waren slachtoffer van een misdadig 
regime.” En waarom op 4 mei langs 
de Duitse graven? “Als je het op een 
andere dag doet, krijgt het echt de 
vorm van een herdenking en dat was 
niet de bedoeling.” Hij verwees naar 
een uitspraak die was gedaan tijdens 
een debat over herdenken op dinsdag 
12 jun in de Rode Hoed in Amster-
dam: “In de Tweede Wereldoorlog 
is er juist gevochten voor vrijheid en 
vrijheid van meningsuiting.” Daar 

wilde de voorzitter van het Comité 4 
Mei zich graag bij aansluiten.

GRENS SLACHTOFFER EN 
DADER VERVAAGT
Er is een groep die vindt dat de Duit-
se soldaten ook aandacht verdienen, 
omdat ‘veel Wehrmacht-militairen 
gedwongen werden voor het Nazi-
regime te vechten’. “Ook de Wehr-
macht heeft zich misdragen”, weet 
Hartelman. “Maar niet overal en niet 
iedereen.” Eén van de vrouwelijke be-
zoekers bij wie de emoties zeer hoog 
opliepen, riep dat de Wehrmacht zich 
overal heeft misdragen. Ze noemde 
het schandalig en fascistisch om deze 
Duitsers als slachtoffer te presente-
ren en verweet ‘Vorden’ een gebrek 
aan historisch besef.
Volgens de Joodse Frits Gies waren 
de Duitse soldaten die in Vorden om-
kwamen geen ‘jongens’ zoals Hartel-
man ze in de media meerdere malen 
had genoemd. Afgaande op de leeftijd 
en rangen en het feit dat een aantal 
van hen de Luftwaffe diende, gaat 
Gies er vanuit dat deze volwassen 
mannen niet altijd gedwongen waren 
om voor het Nazi-regime te vechten.
Een oudere aanwezige: “Met het ver-
strijken van de tijd veranderen onze 
inzichten, daar moeten we mee uit-
kijken”. De Tweede Wereldoorlog is 
volgens hem een oorlog die niet met 
andere is te vergelijken. “De slacht-

offers spelen een hele bijzondere en 
eigen rol, omdat een heel volk uitge-
roeid diende te worden. We moeten 
daarom oppassen met de wijze van 
herdenken.”

ROL ORGANISATIE
Herdenken, wat is dat eigenlijk? Met 
die vraag werd donderdag 14 juni 
ook behoorlijk geworsteld. Volgens 
Hartelman mocht het lopen langs de 
Duitse graven geen herdenken heten. 
Een deel van de aanwezigen was het 
met hem eens. Gespreksleider domi-
nee Jan Kool verwoorde het zo dat 
hij langs het graf was gelopen om te 
beseffen dat oorlog een gruwel is en 
dat dit nooit meer mag gebeuren. Hij 
voegde er aan toe dat hij ook in het 
verleden al eens langs de graven was 
gelopen na afloop van de herdenking 
bij de Engelse graven. De voorstan-
ders benadrukten dat iedereen bo-
vendien vrij was om al dan niet langs 
het Duitse graf te gaan.
Een man stelde dat een individu zich-
zelf representeert en de vrijheid heeft 
om die keuze te maken, maar dat 
partijen als het Comité 4 Mei en de 
raad van kerken als organisatie een 
andere rol spelen. “Laat 4 mei, 4 mei 
blijven.”
Hartelman besloot de avond met de 
mededeling dat hij nog niet weet hoe 
de herdenking er volgend jaar uit zal 
zien, maar dat de organisatie de her-
denking met meer zorg zal benade-
ren. In 2010 kwam het boek ‘Zestig 
jaar herrie om twee minuten stilte’ 
van Maud van de Reijt uit. Daar kan 
het hoofdstuk ‘Vorden’ aan worden 
toegevoegd en waarschijnlijk zullen 
er meer volgen, want één ding was 
duidelijk: het gezelschap verliet De 
Voorde niet eensgezind.

Nieuw hoofdstuk voor boek ‘Zestig jaar herrie om twee minuten stilte’

Debat Dodenherdenking Vorden 
geeft geen antwoord
Vorden - Op de vraag hoe de dodenherdenking op 4 mei in Vorden in 
2013 moet verlopen, was na de openbare evaluatie op donderdag 14 ju-
ni in De Voorde in Vorden nog geen antwoord gevonden. Zo nu en dan 
liepen de gemoederen flink op tijdens het debat waar zo’n 25 mensen 
op af waren gekomen. Het Comité 4 mei en de raad van kerken zullen 
voor de toekomst moeten bepalen of een gang langs de Duitse oor-
logsgraven leidt tot verzoening met onze oosterburen of dat juist op 4 
mei er een duidelijke scheiding tussen dader en slachtoffer moet zijn.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Antrekken: “Zich antrekken”; Zich aankleden.
  “Trek ow is effen an.”

 B. Doem: Duim; Den scheerbaas uut Lechtenvoorde vroog an 
de leu dee gin tande meer had’n, en ingevallen kieven had’n; 
“Hoo wo’j ’t hemm, met een doem of met ’n leppel?” As ze 
angaven met ’n doem, dan stak den scheerbaas de klante ’n 
doem in de mond en drukten de kieve naor boeten; met ne 
lepel was ’t scheer’n ne stuver duurder.”

 C. Naffel: Dwarsdrijver;
  “Dén naffel kan ‘k neet löchten of zeen.”

Zij werden verwelkomd door boerin 
Annemarie en boer Eddie Pelgrum. 
Het weer was uitstekend en de kin-
deren konden zich vermaken met 
ponyrijden, skelter rijden, kalveren 
aaien en borstelen, konijnen knuffe-

len, trampoline springen. 
Hondje Noor was weer moeder van
3 kittens, wat voor de kinderen een 
prachtig gezicht was, de kittens wer-
den natuurlijk flink geknuffeld en ge-
aaid. Na allemaal laarzen en overalls
te hebben aangetrokken, zijn ze de
wei ingegaan om te gaan koe knuf-
felen.
Een onvergetelijke ervaring.
Boerin Annemarie en boer Eddie be-
dankt voor deze gezellige middag.

Handikids activiteit 
Koe Knuffelen
Hengelo - Zaterdag 19 mei jl. heb-
ben de kinderen van St. Handi-
kids een zeer geslaagde middag 
gehad op Zorgboerderij “Den 
Branderhorst”.

Naast schilderijen van bloemen zijn 
mens- en dierportretten hét thema 
van Anne von Drehle. Zij maakt deze 
portretten in opdracht. Anne werkt 
met potlood, pastelkrijt, acryl- en 
olieverf. 

Aan hand van foto’s gaat zij aan de 
slag en leeft zich in de persoon in. 
Anne gaat daarbij behoedzaam en 
aftastend te werk. Dan vindt er een 
‘ontmoeting’ plaats en krijgt het 
portret zijn eerste gedaante. Tot slot 
verwerkt Anne tijdens het schilderen 
persoonlijke uitdrukkingen of een 
bijzonder blik van de persoon (soms 
ingetogen dan weer uitdagend) in het 
portret. Het resultaat is een schilde-
rij of tekening, die zowel het inner-
lijke als ook de buitenwereld van de 
geportretteerde op een reële schaal 
weergeeft. 
www.atelierkunstzin.nl. 

Martine van Zwieten exposeert beel-
den gemaakt van klei. Voor haar is
klei een fantastisch mooi materiaal,
veelzijdig en ook zeer eigenzinnig. 
Het is voor haar een voortdurende
uitdaging om te experimenteren met
vorm en kleur. Haar objecten zijn
driedimensionaal en zij vindt het 
belangrijk dat een object vanuit alle 
hoeken spannend en boeiend oogt.
Behalve schalen en abstracte objecten
komen er nu ook meer figuratieve 
beelden, met daarin dikwijls organi-
sche elementen. Martine werkt het 
liefst met fijne witte chamotteklei
omdat de biscuitbrand (1000 graden)
een witachtige kleur geeft. Met ge-
mengde technieken kan zij dan ein-
deloos variëren. Het kleurenspel in
haar werk kan schilderachtig zijn,
dekkend en/of transparant en steeds
met een kleurrijke uitstraling. 
www.martinevanzwieten.nl.

Expositie Anne von Drehle 
en Martine van Zwieten

Bronkhorst - Van 23 tot 29 juni exposeren Anne von Drehle en Martine
van Zwieten hun kunstwerken in de Kapel van Bronkhorst. Anne stelt
haar schilderijen tentoon en van Martine zijn keramieken beelden te
zien. De Kapel van Bronkhorst is dagelijks geopend van 10.00 tot 18.00
uur en de kunstenaars zijn aanwezig.

Werk van de kunstenaars Martine van Zwieten (l.) en Anne von Drehle.

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

Vertrek Coen. GB-shows kenmerken 
zich door een bruisende energie en 
honderd procent overtuiging. Coen 
geeft aan dat hij merkte dat zijn 
‘drive’ er niet meer is. Tijdens een op-
treden betrapte hij zichzelf erop dat 
hij ‘op de automaat’ stond te zingen. 
Coen: “Dan zou ik precies dát doen 
wat ik veracht: als een voice-of-hol-
land kandidaat een beetje staan doen 
alsof. Zowel de band als haar fans 

verdienen beter dan dat.” De overige 
bandleden zullen Coen erg missen, 
maar ze respecteren zijn besluit. Na 
een moment van bezinning over de 
toekomst van de band kwamen ze tot 
een unaniem besluit: The Grolschbus-
ters gaan door! Mits er een waardige 
opvolger wordt gevonden. 
Hoge lat. Coen heeft als frontman 
voor zijn/haar opvolger een schone 
taak neergelegd. Momenteel wordt 

er hard gezocht naar een geschikte 
frontman/vrouw, bij wie het punk-
rockhart op de goede plek zit en wie 
van een optreden een belevenis kan 
maken. Denk jij die persoon te zijn 
mail (info@grolschbusters.nl) of bel 
ons dan! 
Geuzenpop. Coen zal nog één keer 
vol gas gaan en wel op het rockfesti-
val Geuzenpop in Enschede! Op 3 en 
4 augustus spelen op het Rutbeek o.a. 
De Heideroosjes, Trailer Trash Trem-
blers, Ignite (USA), Mucky Pup (USA) 
en vele anderen. Meer informatie 
is te vinden op www.GB89.nl en op 
www.geuzenpop.nl .

Veel Grolschbusters nieuws

Zanger Coen vertrekt
Regio - Na lang wikken en wegen heeft Coen besloten punkrockband 
The Grolschbusters te verlaten. Hij zal 3,5 succesvolle jaren als front-
man van The Grolschbusters afsluiten met een show op Geuzenpop 
2012! Daarna gaan de Grolschbusters verder met hun premium punk-
rock. Maar met welke frontman of vrouw?

Dit jaar zal de dienst een zangdienst 
zijn. De Ballad Singers zullen de ge-
hele dienst verzorgen. Het zal een 
dienst gaan worden met mooie ge-

dichten en prachtige liederen.
Er zal voor de kinderen een hoekje 
zijn waar ze kunnen kleuren, teke-
nen of plakken. Na afloop kunt u 
gezellig een kopje koffie blijven drin-
ken met iets lekkers. Ook aan de kin-
deren wordt gedacht. 
Gehoopt wordt natuurlijk op mooi 
weer, maar mocht dit niet het geval 
zijn dan kan gebruik worden ge-
maakt van de recreatieruimte van de 
kampeerboerderij. 
ºIn de kerk van Hengelo zal dan geen 
dienst zijn.

Openluchtdienst bij de 
Haverkamp
Hengelo - Op zondag 24 juni 
wordteen openluchtdienst ge-
houden op het terrein van de 
kampeerboerderij de Haverkamp 
aan de Vierblokkenweg 4 in Hen-
gelo Gld. De aanvang is om 10.15 
uur. De organisatie is in handen 
van de Jeugdraad Hengelo en de 
4de Zondaggroep.

De naam zegt het al, in de route zijn 
een aantal kastelen opgenomen. De 
rit heeft een lengte van 180 kilome-
ter. De start is vanaf 9.00 uur vanaf 
het clubgebouw aan de Eikenlaan in 
het buurtschap Kranenburg. De route 
is met GPS en vanaf papier te rijden.

Kastelen-
toertocht 
Vorden
Vorden - Vorden - VAMC De Graaf-
schaprijders organiseert zondag 
24 juni de traditionele Kastelen-
toertocht.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

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

Het aantal woninginbraken in de Achterhoek in 

het eerste kwartaal van 2012 aanzienlijk gedaald. 

De aanhouding van verdachten, het uitvoeren 

van preventieve acties en de oplettendheid van 

getuigen hebben hieraan bijgedragen.

Het woninginbrakenteam heeft de cijfers van 

dezelfde periode in 2010 en 2011 vergeleken met 

de cijfers van 2012. Vonden er in het eerste jaar 

nog 246 woninginbraken plaats, in 2011 was dit 

gedaald naar 204 en nu naar 176. 

Vakantietijd

Hoewel het aantal woninginbraken is gedaald, blijft 

het zaak om alert te zijn. Zeker nu de vakantietijd 

weer aanbreekt. Een toptijd voor inbrekers. Het 

is vaak eenvoudig de woningen er uit te pikken 

waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uit-

puilende brievenbussen, gesloten gordijnen, geen 

licht aan. Het huis een bewoonde indruk geven is 

dus het advies. Inbrekers zien niet alleen aan uw 

woning of u thuis bent, ze zijn ook te vinden op het 

internet. Maak dus geen melding op Twitter, Hyves, 

Facebook of op uw weblog dat u op vakantie gaat 

en hoelang u wegblijft. U maakt het inbrekers dan 

wel heel gemakkelijk om toe te slaan.

Tips om woninginbraken te voorkomen:

houden.

deze dan tijdens de vakantie niet weg en vraag 

of iemand ze water geeft.

zicht leggen.

-

ter.

als deze binnen staat.

of op uw weblog dat u op vakantie gaat. Wees 

voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw 

voicemail en in uw e-mailprogramma.

garage of schuur af te sluiten. 

merkteken.

waarop geklommen kan worden indien mogelijk 

weg.

Spreekuurlocaties                                                                                                                                                                                  
Hummelo en Keppel  

0900 – 8844 voor minder spoedeisende zaken
0900 – 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

Steenderen

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

 
Hengelo

0800 – 7000 Meld Misdaad Anoniem
 

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

Vorden,

Zelhem, 

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Veilig op vakantieVeilig op vakantie



TOLDIJK
Uitslag van de tweede vakantiebridge-
drive van Bridgeclub Bronkhorst, ge-
speeld op woensdag 13 juni 2012 in 
Toldijk, tijdens de voetbalavond Ne-
derland - Duitsland.Score na het brid-
gen: 1 Greet Engels & Rieks Engels 
63,75 %; 2 Emmy Stegeman & Marijke 
Hilderink 60,83 %; 3 Diny Mijnen & 
Miguel Mendes de Leon 57,50 %. Jaha, 
er waren dus 11 paren die deze avond 
onverstoord bridge speelden. Mooi, 
heel Mooi! Zonder de op nummer één 
geëindigden tekort te willen doen, 

neem ik hier graag de mogelijkheid 
te baat om extra aandacht naar mevr. 
Emmy Stegeman te doen uitgaan. Na 
ons allen schrik aangejaagd te hebben 
door ziek te worden, staat ze er weer 
en Hoe! met een schitterende score. 
Fijn! Welkom terug Emmy. 
De komende donderdag 21 juni om 
19.30 uur verwachten we echter een 
bomvolle zaal. U allen lezers, bent 
van Harte Uitgenodigd om bij ons te 
komen bridgen. Met een entree van 
2 euro p.p. per lijn worden kleine 
prijsjes verzorgd. De nummers 1 heb-
ben altijd prijs. Verder heeft iedereen 
evenveel kans om met iets naar huis 

te gaan, omdat op de avond zelf wordt 
beslist welke plaatsen ook in de prij-
zen vallen. Volgende week zult u mijn 
verslagje moeten missen, want dan 
ben ik een weekje weg, wat de week 
daarop echter weer ruimschoots goed 
gemaakt zal worden. 
Wij spelen in Den Bremer, Zutphen-
Emmerikseweg 37, 7227 DG Toldijk. 
In verband met de planning graag 
voor kwart voor zes aan, dan wel af-
melden met een sms of door te bel-
len naar (06) 28633453 (inspreken 
lukt niet!) U blijft echter ook kort 
voor aanvang welkom. Een hartelijke 
bridgegroet, Silvia Schreiber

B r i d g e n
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Jongens en meisjes kunnen zich 
hiervoor tot een half uur voor de 
wedstrijd bij de organisatie op het 
industrieterrein Werkveld in Vorden 
( waar de Ronde wordt verreden ) 
opgeven, of vanaf heden een mailtje 
naar rudipeters@upcmail.nl . Om 
13.30 uur start de Sportklasse ( 50 
kilometer ), daarna om 15.15 uur de 
Elite / Belofte/ Amateurs/ Junioren. 
Zij rijden 70 kilometer. Onder het 
organiseren wordt ook verstaan, het 
aantrekken van sponsors. Peter Mak-
kink: ‘ Sponsors werven is minder 
leuk werk maar je weet het , zonder 
sponsors ook geen wielerronde. Trou-
wens, het is wel te merken dat het 
steeds moeilijker wordt om het bud-
get rond te krijgen, maar dat geldt 
niet alleen voor wielerevenementen’, 
zo zegt Peter Makkink, die in de cate-
gorie 40 plus, jaarlijks nog bij diverse 
wedstrijden , aan de start verschijnt.
Peter: ‘ Toen ik zestien was kreeg ik 
van mijn vader een racefiets. Mijn 
broer Erik heeft ook nog een poos ge-
fietst, maar door drukke werkzaam-
heden op de boerderij moest hij er al 
snel mee stoppen. Iemand moet toch 
het werk doen’, zo grapt Peter. Hij 
werd gelijk lid van de VRTC De Acht-
kastelenrijders uit Vorden ( de club 
waarvan hij overigens nog steeds lid 
is ). Peter: ‘ Nederland beschikte in 
die tijd over een uiterst succesvolle 
Raleigh- wielerploeg onder leiding 
van Peter Post. Mannen als Joop Zoe-
temelk, Jan Raas, Henk Lubberdink 
e.d. behaalden veel overwinningen. 
Zij waren mijn idolen. Na eerst een 
paar wedstrijden bij de recreanten 
te hebben gefietst, werd ik op mijn 
achttiende ook lid van de RTV Vierak-
ker- Wichmond. Zo reed ik als ‘twee-
dejaars ‘ junior o.m. de Omloop van 
de Veluwe. Ik begon het wielrennen 
steeds leuker te vinden’, zo zegt Pe-
ter.
Na ook een jaar als amateur te heb-
ben gereden, deed hij een stapje terug 
en startte hij bij de Liefhebbers. Peter: 
‘ Het rijden als amateur vond ik bij-

zonder zwaar, ik kon slechts één op
de vier wedstrijden uitrijden’, zo zegt
hij. Thans rijdt Peter Makkink bij de
Masters. Samen met Rudi Peters ( 50
Plus ) en hij zelf 40 Plus, hebben ze in-
middels honderden wedstrijden ach-
ter de rug. Peter: ‘ Vrij recent werd ik
tijdens de Ronde van Eibergen derde
en 11e tijdens de district kampioen-
schappen regio Oost, in Lemelerveld.
Ik rij veelal ‘ van voren ;’, echter tij-
dens de eindsprint kom ik tekort.
Komt door mijn ( lange ) spieren . 
Ik train een paar keer in de week (
maandag - en donderdagavond ) en 
dan tijdens het weekend een wed-
strijd. Bovendien fiets ik elke dag
naar mijn werk in Doetinchem ( we-
kelijks circa 200 kilometer ). Ik leef
voor de sport, als je mee doet aan
wedstrijden en je wilt ‘ meekomen ’
, dan moet je er ook wat voor doen’,
zo zegt Peter vol overtuiging. Tijdens
de wielerronde van Vorden, zijn ook
een aantal coureurs van de ‘Kanjer
voor Kanjers- ploeg ‘actief, waaronder
RTV renner Felix Wolbert. De totale
ploeg bestaat uit 14 renners. Robert
Geesink is zoals bekend ambassadeur
van ‘Kanjers voor Kanjers’. Felix: ‘
Wij zetten ons in om gehandicapte
kinderen en ‘ minder- bedeelde kin-
deren ‘ te kunnen laten sporten. Zo
zorgen wij voor dit goede doel, zelf
voor sponsors en doen wij mee aan 
wedstrijden. De helft van de premies
gaat naar ‘Kanjer voor Kanjers ‘, zo
zegt Felix Wolbert.
Zelf is hij ( behalve clubkampioen
van RTV Vierakker- Wichmond ) 
actief als Belofte renner. Ook Felix 
heeft veel voor zijn sport over: 15 tot
20 uur per week trainen. Felix: ‘ Mijn
doel is om verder door te groeien en
binnenkort mee te kunnen doen om
de prijzen. Nu nog bij de Beloften bij
de eerste dertig. Dan richting de ‘top
tien’ met een knipoog naar de ‘ top
vijf’ , zo zegt hij. Net als clubgenoot
Peter Makkink, wil ook Felix Wolbert
in de Ronde van Vorden, een goede
race rijden.

Organisator Peter Makkink: Bezeten van wielersport

Zondag 24 juni 
Ronde van Vorden

Vorden - Vorden - Peter Makkink is namens de RTV Vierakker- 
Wichmond, al jarenlang betrokken bij de organisatie van de Wieler-
ronde van Vorden. Zondag 24 juni wordt de 34e editie verreden. Met
een link naar de hoofdsponsor, aangeduid als ‘ Rabo Wielerspektakel
Vorden ‘. De wedstrijd begint om 12.45 uur met de Rabo Dikke banden
race voor de regionale jeugd van 8 t/m 12 jaar.

Peter Makkink en Felix Wolbert

Met de bands Springbreak en Out of 
School op zaterdag 16 juni en V-Cey-
bergen, Boonekamp, S.H.U.R.T. en 
Back Alive op zondag de 17e, heeft 
Steenderen en wijde omgeving weer 
kunnen genieten van volop livemu-

ziek. Gaandeweg de zaterdagavond 
kwam steeds meer publiek het Markt-
plein op wandelen en bleef staan kij-
ken en luisteren naar de bands op het 
podium. Iedereen praatte gezellig bij 
met een drankje. 

Zondagmiddag was het een stuk 
drukker, het was goed toeven op het 
zonnige plein. De muziekliefhebbers 
luisterden naar de topbands die het 
podium betraden en die een lekker 
stuk muziek brachten. De organisa-
tie mag terugkijken op een succesvol 
muziekevenement. 

Op naar de 17e keer Marktpop in 
2013!

Café Heezen

Tweedaags muziekevenement 
Marktpop Steenderen

Steenderen - De weergoden waren de 16e editie van Marktpop, georga-
niseerd door Café Heezen, dit jaar eindelijk eens goed gezind. Droog 
en op zondag zelfs een zonnetje erbij, was het tweedaagse evenement 
wederom een succes.

De band Springbreak opende Marktpop.

Er werden op zondag 10 juni maar 
liefst drie uitverkochte shows gege-
ven. De gasten konden onder een 
gezellige veranda plaatsnemen en 
werden door gastvrouw Jenny Hart-
man, van theeschenkerij ’t Ham ge-
trakteerd op een “thee compleet”.
De kappers en modeshow werd ver-
zorgd door Martine Hair + Beautysa-
lon in samenwerking met Langeler 
Mode, die de laatste trends op het 
gebied van mode liet zien. De Kap-

persshow ging van start met stoere 
jongens en meiden, allemaal gekleed 
door Capuchon jeugdmode. De kap-
sters van Martine Hair + Beautysalon 
stylden de jeugdige modellen op de 
catwalk en het aanwezige publiek 
kon zien hoe ook de jeugd perfect ge-
knipt en gestyld kan worden.
De vrouwelijke mannequins show-
den diverse setjes kleding en de laat-
ste mode van Langeler Mode, alle 
modellen konden prima uit de voe-

ten op de schoenen van Schoenmode 
Hermans, door het prachtige zonnige 
weer maakten de zonnebrillen van 
Siemerink het plaatje compleet.
De 3 mannelijke modellen werden op 
het podium gestyld en voorzien van 
een modieus kapsel, bij ieder model 
werd tekst en uitleg gegeven door 
Martine, ook werden er praktische 
tips gegeven over de verzorging van 
het haar en het stylen voor thuisge-
bruik. 
De junior stylisten van Martine Hair 
+ Beautysalon stelden zich aan de 
gasten voor met een extravagant kap-
sel, de dames werden op de catwalk 
voorzien van de laatste mode op het 
gebied van make-up en visagie door 
de visagisten van Martine Hair + 
Beautysalon.
Als afsluiting betrad een heus bruids-
paar onder de klanken van de pianist 
het podium en showde de gasten 
de laatste mode op het gebied van 
bruidsmake-up en bruidskapsels.
Hanneke, Langeler Mode, en Martine 
van Martine Hair + Beautysalon be-
dankten de ruim zestig medewerkers 
van de Hair + Mode Fair voor hun 
inzet en medewerking. Martine zette 
de drie jubilarissen - Sharon, Femke 
en Robin - extra in het zonnetje met 
een mooi cadeau en bedankte ze voor 
de jarenlange samenwerking.
De Hair + Mode Fair was een hoog-
tepunt in het 15-jarige bestaan van 
Martine Hair + Beautysalon.
Foto’s zijn te bewonderen op www.
roderic.nl en op achterhoekfoto.nl.

Hair + Mode Fair hoogtepunt van
jubileum Martine Hair + Beautysalon

Vorden - Op zondag 10 juni jl. werd er door Hanneke, Langeler Mode, 
en Martine, ter gelegenheid van het 15 jarig jubileum een kappers-
show georganiseerd in combinatie met mode, de Hair + Mode Fair. De 
prachtige locatie bij Theeschenkerij ’t Ham te Vorden was het decor 
voor deze Hair + Mode Fair. Naast de Hair + Mode Show waren er di-
verse collega-ondernemers aanwezig met leuke acties voor de gasten 
van de Fair.
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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.

Volop de heerlijkste aardbeien van de 
koude grond!! Zo van het land naar de klant.

Malse sla 0.59 per krop
Harde ronde tomaten 500 gram 0.79

Aardbeien nu volop voor de inmaak
Volop zomers fruit:

kersen, nectarines, perziken, abrokozen
Frieslanders Dore aardappelen eigen oogst

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

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

VORDEN  vr.pr. q 565.000,- k.k.

Christinalaan 12 - Prachtig gelegen royale VRIJSTAANDE WONING. Deze prachtige 

woning is in 2000 geheel verbouwd en gemoderniseerd. Hierbij is de woning voorzien 

van een extra slaapkamer op de begane grond met aansluitend een ruime  badkamer. 

De woning is gelegen in een zeer fraaie woonwijk aan de rand van Vorden op een 

kavel van maar liefst 1288 m². De gewilde woon-

wijk is rustig gelegen en toch op korte afstand 

van het centrum. In de fraai aangelegde tuin met 

een prachtig terras is een tuinhuis met volière 

gerealiseerd. Bouwjaar 1973/2000. Perceelsopper-

vlakte 1288 m². Inhoud inclusief inpandige garage 

820 m³. Woonoppervlakte 275 m².

Vraag de brochure aan

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

De verspreider in de gemeente 
Bronckhorst van:

-
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U kunt bij ons het gehele jaar door terecht 

voor het inleveren van uw wol. Komen de 

bovenstaande tijden u niet uit. Neem dan via 

onderstaand telefoonnummer contact op, 

voor het maken van een afspraak.

WOL INNAME PUNT

IEDERE VRIJDAG & ZATERDAG VAN 10.00 TOT 12.00 UUR

DEN BESSELDER, ZORG EN MEER!

DEN BESSELDER
Heurneweg 2
7025 CM Halle
(0314) 63 14 11

TEGEN MARKTCOMFORME PRIJZEN

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Dianthus barbatus 
‘Barbarini’
Diverse kleuren. 
Potmaat 13 cm. 
Per stuk 2,99

3 voor 

5,-

Duizendschoon

wk 25. Geldig van 21-06 t/m 27-06. OP=OP



NU OF NOOIT: EEN MOOIE INRUILPRIJS VOOR UW OUDE KEUKEN!

ZELHEM Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

www.schefferkeukens.nl

ONZE OPENINGSTIJDEN:  
MAANDAG  10.00 - 18.00 UUR

DI T/M DO 09.00 - 18.00 UUR

VRIJDAG  09.00 - 21.00 UUR

ZATERDAG  08.30 - 16.00 UUR

bij Scheffer Keukens

Is dít de komende weken het dieet van uw man? 
Deze maand staan we op scherp en zijn we niet van de buis weg 

te slaan. Koken staat op de tweede plaats. Het EK speelt. Maar als 

iedereen genoeg heeft van de bitterballen, patat, chips en nootjes dan 

komt de echte honger. Een mooie keuken zou dan een uitkomst zijn. 

Dus helpen wij u op weg en is het in juni inruilmaand bij Scheffer 

Keukens. Bij aankoop van een nieuwe keuken geven wij u een 

mooi bedrag voor uw oude keuken. We zorgen er ook voor 

dat uw oude keuken netjes wordt gedemonteerd en verwijderd. 

Makkelijker en voordeliger dan dit bestaat niet. Profi teer nú van onze

Inruilmaand!

JUNI
INRUILMAAND
www.mijnkeukenisgeldwaard.nl

JUNI



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

HOOFD TECHNISCHE DIENST M/V  
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP930498

Werkzaamheden
Als Hoofd Technische dienst van een industriële organisatie ben 
je verantwoordelijk voor het aansturen van een team van 10 
monteurs. Het betreft een zwaardere industriële omgeving. De 
monteurs onderhouden het machinepark. Daarnaast onderhoud 
je op intensieve basis contact met de opdrachtgever. Je werkt in 
dagdienst. 

Functie eisen

MIG/MAG LASSER M/V 
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VCP930301

Werkzaamheden
Als lasser construeer je wanden en celdelen en stel je grotere on-
derdelen samen. Je werkt in verschoven diensten. D.w.z. van 06.00 
tot 15.00 of van 09.00 tot 18.00 uur.

Functie eisen

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VIO929890

Werkzaamheden
Als productiemedewerker metaal ga je diverse machines bedienen 
en afstellen voor seriematige productie (o.a. een CNC zaagma-

verpakken. Je voert periodieke kwaliteitscontroles uit over je eigen 
werkzaamheden en voormateriaal en registreert deze. Je verhelpt 

dagdienst.

Functie eisen

en gradenboog

FINANCIEEL ADMINISTRATEUR M/V  
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VLB930867

Werkzaamheden
Als financieel administrateur ga je zelfstandig administraties 
voeren. Je stelt concept jaarrekeningen samen en verzorgd fiscale 

aan het verder automatiseren van administratieve trajecten en het 
optimaal interpreteren en adviseren in samenwerking met collega’s 
van andere afdelingen.

Functie eisen
-

-
schrift.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL  M/V  
Omgeving Doesburg - Fulltime - vacaturenr. VMK930679

Werkzaamheden

wij graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken!

Functie eisen

Gems Waste Technology BV in Vorden is een Internationaal 
georiënteerd bedrijf dat volop in ontwikkeling is op het 
gebied van afvalscheidingsystemen zoals trommelzeven, 
windshifters, transportbanden en diverse andere machines 
voor het recyclingsproces.

Ben jij toe aan een volgende stap in je carrière?
Wij bieden jou de kans om die uitdaging op te pakken!

Op de afdeling engineering zijn wij op zoek naar een daadkrachtig 
(aankomend) Hoofd Engineering en een Junior Engineer / Constructeur (Staalbouw). 
Op de montageafdeling zoeken wij een Constructiebankwerker - Lasser.  

(aankomend) Hoofd Engineering
Functieomschrijving:
Na gedegen inwerkperiode zullen de werkzaamheden bestaan uit:
• Verantwoordelijk om de engineering binnen gestelde termijnen te realiseren
• Leidinggeven aan de afdeling engineering
• Aandacht voor kwaliteit, efficiency, milieu en effectiviteit
• Vormgeven aan de ontwikkeling van de afdeling
• Rapporteren aan de technisch directeur

Functie-eisen:
Voor deze uitdagende en verantwoordelijke positie als Hoofd Engineering zijn wij op zoek 
naar een ambitieuze en ondernemende persoonlijkheid die voldoet aan: 
• Technische HBO of WO opleiding 
• Communicatief vaardig, betrokken en flexibel
• Ervaring in het managen productieprocessen en techniek 
• Daadkrachtig manager met overwicht die zich thuis voelt in een no-nonsense bedrijfs-

cultuur
• Beweegt zich doortastend en inhoudelijk op verschillende niveaus 
• In staat om processen te verbeteren 
• Goede beheersing van SolidWorks 
• Kennis van ERP systeem (Ridder) 
• Affiniteit met Panasonic Lasrobot strekt tot aanbeveling

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
• Resultaatgericht
• Innovatief
• Besluitvaardig
• Analytisch 
• Nuchter 

Junior Engineer / Constructeur (Staalbouw)
Functieomschrijving:
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen verbeteren en configureren van 
 uiteenlopende staalbouwconstructies
• Vertaling van klantenwens naar technisch informatie
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van het ontwerp

Functie-eisen:
• Technisch HBO opleiding of binnenkort afstuderend
• Beheersing van SolidWorks 
• Affiniteit met productieprocessen 

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
• Leergierig
• Ambitieus
• Resultaatgericht 

Constructiebankwerker - Lasser
Functieomschrijving:
• Het lassen van voornamelijk stalen platen ten behoeve van containers 
• Het lassen van, constructiewerk en profielen

Functie-eisen:
• Technische opleiding bij voorkeur constructiewerk niveau 3 
• Ervaring in MIG lassen 
• Ervaring in MAG lassen
• TIG ervaring gewenst doch niet noodzakelijk 
• Vanaf tekening kunnen samenstellen

Belangrijkste persoonskenmerken voor deze functie zijn:
• Leergierig
• Nauwkeurig

Ons aanbod voor alle functies: 
• Informele werksfeer 
• Uitdagende en zelfstandige functie
• Salaris passend bij niveau en ervaring
• Mogelijkheid tot vast dienstverband
• Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training

Onze organisatie heeft 65 medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, collegiale 
sfeer en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart 
voor hun vak en een positieve instelling.

Reacties: 
Stuur of mail uw brief met curriculum vitea voor 30 juni naar:

Gems Waste Technology BV
t.a.v. afdeling HRM
Postbus 2, 7250 AA Vorden
hrm@gems.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 0575 557177 
of kijk op www.gemswt.com

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Euro Planit Personeelsdiensten is een sterk groeiende orga-
nisatie op het gebied van uitzenden, detacheren, werving & 
selectie, payroll en executive search. Vanuit onze kantoren in 
Vorden (Gelderland), Hengelo (Overijssel), Duiven, Doetinchem 
en Bratislava (Slowakije) bedienen wij de Nederlandse markt 
met veel succes. Gecontroleerd groeit ons bedrijf óók in 2012. 
Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar een enthousiaste col-
lega om onze organisatie verder vorm te geven. 
 
Daarom zoeken wij een: 

ERVAREN SALES CONSULTANT M/V
Vestiging Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP930602

Als Sales Consultant ben je primair verantwoordelijk voor het 
acquireren van opdrachten en het beheren van je eigen klan-
tenportefeuille. Vanzelfsprekend ben je een persoonlijkheid die 
solide bouwt aan het eigen netwerk. Je bezit de gave om snel te 
kunnen schakelen, je bent communicatief vaardig en vindt het 
een uitdaging om te communiceren op alle niveaus. Het nemen 
van initiatief en het inspelen op de vraag van de markt is aan de 
orde van de dag. Je hebt veelvuldig contact met opdrachtgevers 
en potentiële kandidaten, je heb oog voor mens en kwaliteit.

Op creatieve en actieve wijze ben je in staat om de juiste kan-
didaten binnen te halen. Je bent een goede “zelfstarter” maar 
kunt tevens goed in een team werken. Je denkt mee over de po-
sitionering en versterking van onze activiteiten in de toekomst. 
Je beschikt over minimaal een HBO werk- en denkniveau en 
hebt meerdere jaren werkervaring in de commerciële arbeids-
bemiddeling. Indien je over managementkwaliteiten beschikt is 
dat een pré.
 
Naast uitstekende primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden 
en pensioenregeling biedt Euro Planit Personeelsdiensten, voor 
Sales Consultants die zich vakinhoudelijk willen ontwikkelen, 
vanzelfsprekend gerichte cursussen en trainingen aan. 
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.
nl o.v.v. het vacaturenummer.



De eigenaar van het tankstation ver-
wacht dat de daders uit de buurt ko-
men of de situatie heel goed kennen. 
“Ze hebben pallets onder mijn auto 
gezet zodat ik ze daarmee niet kon 
achtervolgen”, vertelt de tankstation-

houder die naast de shop woont. “Je 
moet maar net weten dat die pallets 
achter het gebouw liggen en dat dit 
mijn auto en woning zijn. Bovendien 
komen ze ook precies op het moment 
dat de voorraad sigaretten was aan-

gevuld.”
De daders forceerden de deur met 
een koevoet en gooiden de buit in 
een grote tas. Dat gebeurde allemaal 
in een tijdsbestek van tien minuten, 
blijkt uit de beelden van de beveili-

gingscamera’s. Eén van de drie da-
ders droeg een glimmende jas en 
blauwe spijkerbroek. De tweede had 
donkere kleren en witte schoenen 
aan. De derde droeg een donkere jas 
en spijkerbroek. Ze zijn vermoedelijk 
met een auto op de vlucht geslagen. 
De politie is direct een onderzoek 
begonnen en verzoekt eventuele ge-
tuigen zich te melden. Dit kan telefo-
nisch via 0900 – 8844. 
De tankshophouder neemt maatrege-
len om zijn pand nog beter te beveili-
gen. “We laten elektrisch bedienbare 
luiken plaatsen en er komt een mist-
kanon. Binnen twee seconden staat 
dan de ruimte vol mist en kunnen de 
inbrekers niets meer zien.”

Op Contact.nl zijn meer beelden
van de overvallers te vinden

Snelkraak bij Weulen Kranenbarg Vorden

Vorden - Drie onbekende personen hebben donderdagochtend omstreeks vier uur een snelkraak gepleegd 
bij tankstation Weulen Kranenbarg aan de Enkweg in Vorden. Zij namen sigaretten en geld uit de kas mee. 
Verder is het gebouw flink beschadigd.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 25 

van 18 t/m 25 juni 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


