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Juf Loek Terwee
gaat Kraanvogel 
school verlaten

Dinsdag 21 juni 2011
73e jaargang no. 16

Hij wilde er niet te lang bij stil staan 
maar zei wel dat hij het bij ‘de boer’ in 
het voormalige Oost- Duitsland goed 
naar de zin had. Totdat de ‘bevrijders’ 
de Russen kwamen opdagen. Dat 
waren volgens Anton geen mensen 
meer. ‘Zij schoten op alles en iedereen 
en toen wij met zijn allen in een trein 
werden gepropt, volgens de Russen de 
vrijheid tegemoet, geloofde ik ze niet. 
Ik had al teveel gezien en was ik bang 
dat de trein de andere kant (richting 
Rusland) zou gaan. Gelukkig gebeurde 
dat niet, de trein ging inderdaad rich-
ting het westen’, zo zegt Anton Dim-
mendaal in zijn appartement in ver-
zorgingshuis de Wehme. Daar wonen 
Anton en Jantje nu ruim een jaar. Ze 
hebben het goed naar de zin. ‘Aardige 
en lieve mensen’, zo zegt het diaman-

ten echtpaar. Ze gaan tweemaal per 
dag naar de eetzaal en verder met zijn 
beiden veelal thuis: vroeg naar bed, 
maar ook vroeg weer op! Wel heb-
ben ze hier en daar wat lichamelijke 
ongemakken. ‘Welke: Dat vertel ik 
niet daar mag je niets van opschrijven 
hoor’, zo zegt Anton. Ze hebben soms 
wel een gezamenlijk ander probleem, 
het gehoorapparaat. Niet het appa-
raat zelf, maar bij het indoen, zoeken 
naar het juiste ‘gehoor’. Als ik dat niet 
voor elkaar krijg en ik ga de eetzaal 
binnen dan lijkt het daar één groot 
kippenhok’, zo zegt Anton. De beide 
dochters Wilma en Anja, die het ge-
sprek met hun ouders bijwonen, ver-
telden dat ook de kinderen (het echt-
paar Dimmendaal heeft ook nog twee 
zonen, Bert en Joop) blij zijn dat hun 
ouders thans in de Wehme verblijven. 
‘Voorheen woonden ze in de Prins 
Clauslaan, waar ze veel thuiszorg nog 
hadden. Nu is het allemaal veel beter 
geregeld en dat geeft ons ook een rus-
tig gevoel’, zo zeggen de beide doch-
ters. Anton Dimmendaal heeft er tot 
aan zijn pensionering een leven van 
‘keihard werken’ opzitten. Geboren 
in Ruurlo, kwam hij na school als 
knecht bij oom Toon Dimmendaal in 
het buurtschap Medler terecht. ‘Een 
goeie baas, ik verdiende er 500 gulden 
per jaar dat ik keurig netjes aan mijn 
moeder afdroeg’, zo zegt Anton die 
zich bij zijn oom bezig hield met ‘ploe-
gen, bouwen en metselen’. Eén keer 
in de veertien dagen naar huis. Anton: 
‘Zo ging dat in die tijd, het leven was 
verder goed, maar geen vetpot’. Jantje 
Dimmendaal werd in de Kranenburg 
geboren. Haar moeder werkte in die 
tijd ook regelmatig bij ‘Toon van de 
Krabbe’ zoals de oom van Anton in 
de volksmond werd genoemd. Daar-
door kende Jantje ook haar latere man 
Anton Dimmendaal. Toen Anton aan 
het eind van de oorlog in Nederland 
terugkeerde stuurde Jantje hem een 

kaart met de tekst ‘welkom thuis’. Dat 
kaartje was kort daarna eigenlijk het 
begin van de verkering. ‘We gingen 
toen samen dikwijls naar de Groene 
Jager in Ruurlo dansen. Heel leuk, 
maar walsen kon ik niet’, zegt Anton 
met een grijns. In vroeger jaren werk-
te hij ook nog een poos bij de stoom-
blekerei van Ten Cate in Eibergen. Op 
gegeven moment trad hij in dienst bij 
de freules van van Heeckeren van kas-
teel Onstein. Anton heeft daar 40 jaar 
in de bos- en tuinbouw gewerkt. Bruid 
Jantje werkte voor haar huwelijk een 
poos bij mevrouw Metz van huize De 
Belten in het buurtschap Wildenborch. 
Toen Anton en Jantje op 22 juni 1951 
trouwden, trokken ze eerst een bij de 
ouders van Jantje in. Toen Anton bij de 
freules in dienst trad, betrok het paar 
een woning nabij kasteel Onstein. Na 
de pensionering van Anton vertrok-
ken ze naar Vorden, waar ze tot begin 
2010 aan de Prins Clauslaan woonden. 
Tot voor enkele jaren geleden was sa-
men fietsen voor Anton en Jantje de 
meest geliefde vrije tijd besteding. Ook 
was Anton lid van de visvereniging De 
Snoekbaars en de hondenclub. Anton: 
‘Ik ben mijn hele leven een echt bui-
tenmens gebleven. Ik vind het dan ook 
heerlijk een eindje op de scootmobiel 

Anton Dimmendaal en zijn Jantje 
60 jaar getrouwd

Vorden - Door de Duitsers in de oorlog gevangen genomen en vervol-
gens op transport richting de Poolse grens gesteld en daarna werken 
bij een boerenfamilie. Dat was het lot in de oorlog van de thans 87 ja-
rige Anton Dimmendaal. Woensdag 22 juni s hij 60 jaar getrouwd met 
zijn inmiddels 84 jarige Johanna Wilhelmina (roepnaam Jantje) en 
geboren Wassink. Tijdens zijn vertelling over ‘het leven’ stipte Anton 
zijn oorlogsverblijf in Duitsland aan.

rond te rijden’, zo zegt hij. Jantje be-
leeft nog altijd ontzettend veel plezier
aan het breien van sokken. ‘Kisten vol
’en alle sokken bestemd voor de Wel-
fare. Net als haar man, luistert ook
Jantje graag naar muziek. Vooral BZN
en de Cats zijn favoriet. Ook graag TV
kijken. Bij Anton met een voorkeur
voor kijken naar voetbal. ‘Nee geen
speciale club, als er maar mooi en goed
gespeeld wordt. We vermaken ons in
ieder geval nog prima ’zo zeggen An-
ton en Jantje. Woensdag 22 juni wordt
het zestig jarig huwelijksfeest samen
met kinderen, hun partners, zes klein-
kinderen en achterkleinkind Robin in
besloten kring gevierd.

Deze avond wordt er gebalanst.

C1000 
Grotenhuys 
aanstaande 
woensdagavond 
gesloten
Vorden - C1000 Grotenhuys 
Vorden is a.s. woensdagavond 
vanaf 18.00 uur gesloten.

J U W E L I E R  -  O P T I C I Ë N

Spalstraat 15 Hengelo Gld.
Telefoon 46 13 74

opruiming
gehele collectie 

monturen

30%
korting

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

bos 
gladiolen

 3.99

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

elke dag beter
Rudolf Steinerlaan 47 – Zutphen

van 12.00 tot 18.00 uur

Wij zijn iedere 
zondag open!

Ook op zondag
de goedkoopste.
Hallo Jumbo!



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk.
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 26 juni 10.00 uur mevr. Heijenen-Zemmelink, Aalten.

R.K. kerk Vorden:
Zondag 26 juni 10.00 uur Woord- en communieviering, 
Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 25 juni 17.00 uur Eucharistieviering Heren.
Zondag 26 juni 10.00 uur, Woord- en communieviering, 
Dames.

Tandarts
25/26 juni G.W. Jelsma/Ruskamp Lochem (0573) 251870.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Zondag 3 juli Vordense 
k l o o t s c h i e t m a r a t h o n 
Afstanden van 10 en 
6 km Fam. Scheffer, 
Nieuwenhuisweg 1 Opgave : 
Dick Regelink 0575-551328

�

Vrouw met gehoorzame 
hond zkt. huurwoning in 
Zelhem/Hengelo/Vorden 
(buitengeb./rand dorp) T. 
0314-642175

�

th bvnwoning ctr 
hengelo,tuintje en ruim 
balkon vr rustige alleen-
staande. 575 E excl.gwe T 
0617506158

�

In het buitengebied 
van Hengelo Gld 1000 
m2 opslagruimte te huur. 
Inlichtingen 0575-467470

�

Vlaai van de week
 Aardbeienvlaai 6-8 pers.  € 7,50     

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Suikerflats    € 3,50
 Gevulde koeken  2 voor € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 21 t/m za. 2 juli

Dagmenu’s 22 t/m 28 juni
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

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

Woensdag 22 juni Tomatensoep / Boeuf stroganoff met 

aardappelkroketten en rauwkostsalade.

Donderdag 23 juni ½ haantje met appelmoes, friet en 

rauwkostsalade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 24 juni Minestronesoep / Kabeljauw met mosterd-

saus, gebakken aardappelen en groente.

Zaterdag 25 juni Italiaans cordon bleu met gebakken    

aardappelen en rauwkostsalade / IJs met slagroom

(alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 27 juni Groentensoep / Spies de Rotonde met 

kruidenboter, gebakken aardappelen en rauwkost.

Dinsdag 28 juni Wiener Schnitzel met friet en rauwkost / 

IJs met slagroom.

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

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

wilt u in de vakantie uw 
gras gemaaid hebben? Iik 
kan dit voor u verzorgen in 
week 26,27,28,31,32 en 33. 
T 551916.

�

TE HUUR GEVRAAGD
Klein huis / (deel)boerderij
met vrije tuin 06-22476368

�

 TE HUUR :  Opslagruimte 
40 m2 in ruime hal. In bui-
tengebied van Zelhem-Halle. 
G.Vrieze 06-51417691.

�

TE HUUR: voor 1 of 2 
personen APPARTEMENT 
in het buitengebied van 
Keijenborg;  2 kamers, keu-
ken met inbouwappara-
tuur, badkamer met bad 
en douche en apart toilet.  
Gestoffeerd. Met schuur 
en tuin. Reacties tussen 
19.00u en 20.00u. Tel. 06 - 
26244180

�

Ruurlo, 9 juni 2011 Wij zijn 
getrouwd! Graag willen wij 
iedereen bedanken die onze 
huwelijksdag onvergete-
lijk heeft gemaakt. Derk en 
Helmaja Addink-Hensing ‘t 
Gotink 22 7261 VG Ruurlo

�

Medlerfeest 2011 Zondag 
26 juni: Fietspuzzeltocht. 
Starten tussen 13.00 en 
14.30 uur vanaf ‘t Wapen 
vh Medler Vrijdagavond 1 
juli: Vrienden van Medler 
Live Opgave via www.
medlerfeest.nl Afterparty 
mmv FunnXL. Zaterdag 2 
juli: volks- en kinderspelen. 
Feestavond mmv Woodstar

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 27 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete & sappige
Navelsinaasappelen 10 voor 2.99
Hollandse & Belgische kersen

voor een aantrekkelijke prijs!!!

Heerlijk zoete Ananas per stuk 1.89
Ook gesneden verkrijgbaar .....

Loempia Speciaal met pangang vlees en 
saus, groenten + gratis bakje rauwkost
 per persoon  5.95
IJsbergsla per stuk 0.89    

Zaterdag 23 juli van 11.00-
16.00 uur MOLENFAIR in 
en rondom de  Lindesche 
Molen, Lindeseweg 29, 
Vorden. www.delindesche-
molen.nl

�

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.



BanenContact

www.weevers.nl

Het actuele vacature-

aanbod bij u in de regio. 

Wekelijks in Weekblad 

 anlE dalbkeeW  ,tcatnoC 

.sdiG esolneorG  ed ne

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 

onze zorg zijn. Vormgeving, 

redactie, opmaak, 

verspreiding: wij denken 

graag met u mee!

ALOË VERA PRODUCTEN 
EN WELLNESS AVONDEN 

Tel. 0575 521316 
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

In liefdevolle herinnering

Hermien Wiggers-Spekreijse

20 juni 2001 20 juni 2011

De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft.

 Martijn en Christine

 Arjan en Marloes
  Luuk en Lotte

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

DANKBETUIGING

Voor uw belangstelling en deelneming ons betoond 
na het overlijden van onze zuster, schoonzuster en 
tante

Johanna Maria Kornegoor-ter Maten

betuigen wij u hiermede onze oprechte dank.

Fam. ter Maten
Fam. Kornegoor

Vorden, juni 2011

Gelukkig en blij zijn wij met de geboorte van 
onze dochter en zusje

Sari
Hanne

Zij is geboren op 13 juni 2011 
en weegt 3070 gram

André Wagenvoort, Martine ten Arve
en Diede

Kerkweide 6
7251 LN  Vorden
0575 - 55 90 00

Mede namens mijn kinderen, kleinkinderen en de 
familie Gerritsen wil ik u bedanken voor uw hartelijk 
medeleven na het overlijden van mijn lieve vrouw, 
onze unieke tweede moeder, oma lef en zorgzame 
dochter

Lini klein Bluemink - Gerritsen

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

 Ruurlo: Geert klein Bluemink
 Doetinchem: Bryan, Ingeborg, Abe & Valerie
 Aalten: Ivo, Karin, Finn, Senne & Per

  Familie Gerritsen

Ruurlo, juni 2011

0575-552959

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

Wij nemen je handen
en strelen ze zacht.
Dat dit het einde zou zijn
hadden wij nog niet verwacht.
Je kon niet meer verder
daarvoor had je geen kracht.
Rust nu maar in vrede.
Rust zacht.

Bedroefd, maar trots op wie en hoe zij was, hebben 
wij afscheid moeten nemen van mijn lieve vrouw, 
onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Gerdina Johanna Assink-Welgraven
~ Gerda ~

echtgenote van Albert Jan Assink

* 14 januari 1928 † 13 juni 2011

 Vorden: A.J. Assink

 Vorden: Wim en Riet Assink
  Mark
  Rob

 Hengelo (Ov.): Geert en Reina Assink
  Ruben
  Amber ✰

 Vorden: Tineke †

 Apeldoorn: Netty en Gerrit Ganzevles
  Ineke
  Jeanine

Hoetinkhof 24
7251 XN Vorden

De afscheidsdienst en de begrafenis hebben op
zaterdag 18 juni te Vorden plaatsgevonden.

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

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

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

Wij nodigen u hiervoor van harte uit.

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

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed, 
wanneer je iemand die je lief hebt, missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor 
de vele blijken van medeleven, in welke vorm dan 
ook, na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze 
zorgzame moeder en trotse oma

Johanna Gerdina Winkels-Peters

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren, 
dat zij bij zo velen geliefd was.

A.G.D. Winkels
kinderen en kleinkinderen

de Delle 99
Vorden, juni 2011

 

 

 

Een hand, een woord, een gebaar doen zo goed
als je iemand die je lief hebt, verliezen moet.

Bedankt voor de belangstelling en het medeleven 
tijdens het ziek-zijn en na het overlijden van onze 
moeder, oma en overgrootmoeder

Riek Hofs - Brummelman

Kinderen, klein- 
en achterkleinkinderen

Vorden, juni 2011

De leegte en het gemis zijn bij ons achtergebleven 
na het overlijden van onze ouders en onze opa en 
oma

Derk Gotink
en

Derkje Gotink-Hietveld

Voor het medeleven en de steun in deze moeilijke 
tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit heb-
ben wij bijzonder op prijs gesteld. Bedankt voor alle 
kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend 
oor.

Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 2011

Wij willen graag iedereen bedanken die door 
middel van kaarten, cadeaus, bloemen, RMO’s, 
Abrahams, enz., enz., ons 25 jarig huwelijks-
feest en Erik’s 50e verjaardag tot onvergetelijke 
gebeurtenissen hebben gemaakt.

Het was echt fantastisch.

Erik en Ina Knoef-Wentink
Burg. Galleestraat 28
7251 EB  Vorden

Val maar zacht
uit onze armen
tot ergens ver
beneden, buiten, nergens
tot waar Hij is.

Onze allerliefste moeder en oma heeft na een moe-
dige strijd eindelijk het leven kunnen loslaten

Catharina Klein Obbink-Wittebol
echtgenote van

Christiaan Klein Obbink † 1-1-2006

in de leeftijd van 84 jaar.

 Vorden: Els Wagenvoort-Klein Obbink †
  Ben Wagenvoort
  Rien, Arjan, Carin

 Brummen: Reinier Klein Obbink
  Mielie Klein Obbink-Schmidt
  Diana, Patrick

 Diemen: Erna Salomons-Klein Obbink
  Tom Salomons
  Frederike, Annelies en Sjors, Koert

 Vorden: Irma Geerlings-Klein Obbink
  Hennie Geerlings

  en verdere familie

18 juni 2011
Vorden, Berend van Hackfortweg 36

Correspondentieadres:
R.C. Klein Obbink
Leeuwerikstraat 35
6971 ZC Brummen

Mama is thuis alwaar gelegenheid is tot condoleren 
en afscheid nemen op dinsdag 21 juni van 19.00 
tot 20.00 uur.

De dankdienst voor haar leven, zal worden ge-
houden op woensdag 22 juni om 11.30 uur in de 
Christus Koning Kerk, Het Jebbink 6 te Vorden, 
hier is gelegenheid tot afscheid nemen van 10.50 
tot 11.20 uur.

Aansluitend leggen we haar te ruste bij papa op de 
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis bij De 
Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.



• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

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

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

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

www.marionpolman.nl

 T 06-55916250

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

KERSEN
BAVAROISE-

VLAAI

GROOT 13.25

KLEIN 8.95

ROZIJNEN-
BOLLEN

NU 6 VOOR
 

2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

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

GILDEKORN 

DONKER 
MEERGRANEN

NU VOOR  

 2.29De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

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

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

Van experts kun je meer verwachten.

ARENDSEN,
KERKSTRAAT 2, HENGELO GLD, TELEFOON (0575) 464261

Kom langs met
uw PC voor een

GRATIS check-up!
Is uw PC trager geworden, heeft uw 

PC last van een virus of ander probleem 

dat u niet zelf kunt oplossen? 
Loop dan bij ons binnen 
voor een gratis check-up!

Ons spreekuur:
Dag zaterdag 25 juni
 Tijd 12.00 - 17.00 uur



Toch gaat ze niet voor de school ver-
loren. Na de vakantie keert ze iedere 
maandagmorgen terug om op de 
school die haar ‘lief ‘ is geworden, 
als vrijwilliger te gaan werken. ‘Het 
bloed kruipt waar het niet gaan kan, 
ik laat de school niet los. Ik verheug 
mij erop daar toch weer iets te kun-
nen doen’, zo zegt Loek lachend. 
Woensdag 29 juni neemt ze afscheid 
van de leerlingen, een dag later biedt 
de school haar een afscheidsreceptie 
aan. Dat Loek Terwee, geboren in 
Haarlem, in het onderwijs zou belan-
den, was niet zo verwonderlijk, want 
haar vader was eveneens in het on-
derwijs werkzaam. ‘Ik wist dan ook 
al op zeer jonge leeftijd dat ik later 
onderwijzeres wilde worden’, zo zegt 
Loek. Op haar zevende verhuisde ze 
met haar ouders naar Ruurlo waar 
haar vader in het ‘Ruurlose Broek’ 
tot schoolhoofd van de basisschool 
was benoemd. Na de kweekschool, 
werd Loek Terwee aangesteld als le-
rares aan de openbare dorpsschool in 
Markelo. ‘Een leuke tijd, ik ben daar 
zes jaar werkzaam geweest’, zo zegt 
ze. Nadien vertrok ze weer naar Haar-
lem, waar ze trouwde. Daar werd ook 
dochter Gineke geboren, die inmid-
dels als docent Engels op een gymna-
sium werkzaam is, dus in de voetspo-
ren van haar moeder is getreden. In 
het najaar 1984 keerde Loek Terwee 
vanwege persoonlijke redenen, terug 

naar Ruurlo. ‘Mijn moeder woonde 
daar nog altijd en bovendien kon ik 
er een huis krijgen’, zo zegt ze. 
In 1985 kreeg haar werkzame leven 
als onderwijzeres weer een vervolg. 
Loek Terwee: ‘Dat was op de toenma-
lige St. Antoniusschool op de Kranen-

burg. Daar mocht ik toen drie weken 
invallen. Toen werd ook de Wet op 
het Basisonderwijs ingevoerd, waar-
door oudere leerkrachten op school 
één dag per week vrijaf mochten ne-
men. Meester Bekker, het hoofd van 
de school maakte daar gebruik van 

en mocht ik hem wekelijks een dag 
vervangen (groep 6, 7, 8). Kort daarop 
kwam daar één dag in de maand bij 
als vervanger van juf Besselink (groep 
3, 4, 5) Toen deze de school verliet 
volgde ik haar op’, zo zegt Loek Ter-
wee. Intussen was aan de Eikenlaan 

de huidige school de Kraanvogel ge-
bouwd, waar Wim Gudde als hoofd 
(en nog altijd) de scepter zwaait. ‘Ik
was maar wat blij met mijn aanstel-
ling, de schoorsteen moest immers 
roken’, zo kijkt juf Loek op die peri-
ode terug.
Ze heeft in al die jaren op school De
Kraanvogel veelal les gegeven aan de
groepen 3 en 4. ‘Kinderen leren lezen,
schrijven en rekenen. Dankbaar werk.
Er gaat voor kinderen op die leeftijd
een wereld open’, zo zegt Loek. Ze
vindt zichzelf een strenge maar wel
rechtvaardige onderwijzeres. ‘‘De
kinderen moeten wel luisteren en
dat doen ze ook. In de loop der jaren
zijn de kinderen mondiger, drukker 
geworden, maar echt niet minder 
leuk. Kenmerk van onze school is
toch wel de laagdrempeligheid. De 
kinderen leren hier veel, ook van el-
kaar. Zo worden de oudere leerlingen
bij feestjes e.d. nauw betrokken bij de
jongste leerlingen. Wij hebben daar-
naast zeer goede contacten met de
ouders. Ik spreek ze sowieso een paar
keer per jaar over hun kind. Verder
zijn er de contacten op de algemene
ouderavond.
De ouders voelen zich op hun beurt,
ook zeer nauw bij de school betrok-
ken. Bij de jaarlijkse schoolreisjes ne-
men diverse ouders dikwijls een vrije
dag en dat zegt veel’, aldus juf Loek
die als het weer het toelaat alle dagen
op de fiets van Ruurlo naar de school
in de Kranenburg fietst. ‘Fietsen is
mijn hobby en dat komt, wanneer 
ik straks meer vrije tijd heb, goed 
van pas’, zo zegt ze. Ook zwemmen
en lezen behoren tot haar favoriete 
bezigheden. En vooral meer genieten
van haar twee kleinkinderen Mikky
(1) en Jeppe (3). Oma zal de komende
tijd vaker bij hen in Hoofddorp op 
bezoek komen, maar niet op de fiets,
die afstand vindt Loek Terwee een
beetje ‘te gortig‘!

Geleidelijk toegegroeid naar FPU regeling

Juf Loek Terwee gaat school Kraanvogel verlaten
Kranenburg - Na in totaal 35 jaar 
in het onderwijs werkzaam te zijn 
geweest, waarvan circa 26 jaar 
onderwijzeres in het buurtschap 
Kranenburg (eerst op de Sint An-
toniusschool en sinds eind jaren 
tachtig aan de huidige school 
De Kraanvogel) gaat juf Loek 
(Terwee) met pensioen. Anders 
gezegd ze maakt gebruik van de 
FPU regeling (Flexibele Pensioen 
Uittreding).

Loek Terwee neemt afscheid

Zij waren niet groen getooid- de rug-
zakjes bij de ABNAMRO waren inmid-
dels op- maar ook zij startten hun 
route, na een gastvrije ontvangst, 
bij de overzichtstentoonstelling 
WIE?WAT?WAAR?. Op elke locatie 
vertelde de daar exposerende kun-
stenaar/vormgever of de galeriehou-
der over de tentoongestelde kunst-
werken en er ontstonden levendige 

discussies. Het was een boeiende en 
zinvolle ervaring om bij elkaar in de 
keuken te kijken.

Er werd overigens ook van een an-
dere keuken genoten. Bij Galerie De 
Ezelstal werd uitgebreid geluncht en 
de dag werd afgesloten bij 15 a Gale-
rie & Beeldentuin. Op beide locaties 
werd genoten van de grotendeels 

door Marlies Aartsen kunstig vorm-
gegeven hapjes! Onder het genot van 
deze hapjes en drankjes werd o.a. ge-
brainstormd over het 1e lustrum van 
KZV dat op KunstZondagVorden van 
12 september 2011 gevierd zal wor-
den

Voor wie de overzichtstentoonstel-
ling WIE? WAT? WAAR? bij de AB-
NAMRO, Raadhuisstraat 1, Vorden 
nog niet bezocht heeft: deze tentoon-
stelling is verlengd t/m 7 juli 2011. 
Zie: www.kunstzondagvorden.nl

Deelnemers, kunstenaars/vormgevers en galeriehouders, zelf en route

KunstZondagVorden

Vorden - Op  15 juni jl. , een mooie woensdagmorgen, stapten de deel-
nemers van KZV zelf op de fiets om nader kennis te maken met elkaar 
en vooral met elkaars nieuwste werken en tentoonstellingen.

In de poule wedstrijden waarin alle 
ploegen het in twee trekbeurten te-
gen elkaar opnemen, plaatsen de 
beste vier zich voor de halve finale, 
hierin ging de strijd tussen Veense-
boys en Valleitrekkers, waarin Veen-
seboys zich plaatsten voor de finale, 
waar zij het op moesten nemen tegen 
Eibergen die in de halve finale Vios 
Bison verslagen had.
Nadat beiden een trekbeurt hadden 
gewonnen, won Eibergen de beslis-
sende derde trekbeurt en is daarmee 
Nederlands kampioen in de 640kg 
klasse. Om 3 uur in de middag be-
gon eindelijk de 720 kg klasse met 
wederom tien deelnemende ploegen. 
Ook hier plaatsten de beste vier zich 
voor de halve finale. In de poule wed-
strijden ging Vorden fel van start en 
wist de eerste zes wedstrijden zonder 
problemen te winnen, in de zevende 
wedstrijd was de tegenstander Ko-
apman uit Tilligte, die in de tweede 
trekbeurt flink de aanval inzette om 

Vorden uit balans te brengen, met
enige moeite wist Vorden stand te
houden en kon hierna ook deze trek-
beurt winnend afsluiten. Hierna was
Heure uit Borculo de tegenstander, 
maar tegen de kracht van deze ploeg
moest Vorden het beide beurten af-
leggen. Na de laatse poulewedstrijd te
winnen was er een tweede plek in de
poule. In de halve finale ging de strijd
tegen Gelderswoude, na enige tegen-
stand werden ook hier beide trek-
beurten gewonnen ,dus een plaats
in de finale. Ook Heure plaatste zich
voor de finale door Koapman te ver-
slaan in de halve finale. Heure de
Nederlands Kampioen van 2010, was
ook in deze finale de winnaar van 
beide trekbeurten.

Zaterdag 25 juni zal TTV Vorden 
wederom deelnemen aan de Neder-
landse Kampioenschappen, ditmaal 
in Renswoude in de 680kg klasse en
in de 540kg klasse voor zestallen.

Nederlandse Kampioenschappen

Vordense touwtrekkers 
in finale ten onder
Vorden - Bij de Nederlandse kampioenschappen touwtrekken in het
Twentse Tilligte behaalde TTV Vorden een verdienstelijke tweede 
plaats in de 720 kg klasse. In het morgen programma was er al een
hevige strijd in de 640 kg klasse met 10 deelnemende ploegen.



Selectiezwemmers in de leeftijd van 
8-18 jaar, zwemmen hier voor het 
verbeteren van hun persoonlijk re-
cord, maar er zijn ook medailles en 
oorkondes te verdienen. De Berkel-
duikers uit Lochem waren met maar 
liefst 250 starts van ongeveer 60 jon-
ge talenten ingeschreven. Tijdens de 
twee dagen zwommen de kinderen 

voor wat ze waard waren. De omstan-
digheden waren zwaar, een buiten-
bad van 50 meter, waar een forse fris-
se wind waaide. Zelfs een onweersbui 
vertraagde de wedstrijden, waardoor 
er tot ‘s avonds doorgezwommen 
werd. Gelukkig bleven de zwemhel-
den, dankzij gesponsorde rode truien, 
goed warm. De Berkelduikers oogden 

veel lof door de professionele aanpak 
van de organisatie en de trainers, die 
gedurende 2 dagen onafgebroken 
voor elk kind een briefing en debrie-
fing deden, waardoor ieder kind tot 
zijn recht kon komen. En waarbij ook 
nog tijd was voor veel fun en gezel-
ligheid! Trainer Han Nijland is trots 
op het resultaat: “We zijn naar huis 
gekomen met 13 gouden, 5 zilveren 
en 10 bronzen medailles én een dik 
pak oorkondes. En nog veel meer pr’s 
en goede resultaten. Tel daar de ge-
zellige sfeer bij op en we hebben een 
top weekend gehad!”

36e internationale zwemfestijn in Nordhorn

De Berkelduikers zegeviert

Nordhorn en Lochem: Afgelopen weekend vond in Nordhorn (Duits-
land) het 36e internationale zwemfestijn plaats. Met meer dan 42 deel-
nemende verenigingen uit binnen - en buitenland een begrip in de 
zwemwereld, waarbij twee dagen lang aan één stuk door wedstrijden 
plaatsvinden in het grote 50 meter bad van Sportbad Nordhorn.

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 opdrachten.
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.

Fietspuzzeltocht Medlertol
Medler - Op zondagmiddag 26 
juni a.s. organiseert de Oranje-
commissie Medlertol de jaarlijk-
se fietspuzzeltocht. Dit gebeurt 
traditioneel een week vóór het 
jaarlijkse Medlerfeest.

Hoewel zwemmers met een beperking ook hun eigen 
zwemcircuit hebben, zwemmen ze sinds vorig jaar hun 
Nederlandse kampioenschappen samen met de zwemmers 
zonder beperkingen, zij het in een andere categorie. In de 

categorie dames heeft Carmen Seesing van de Berkeldui-
kers zich geplaatst voor vier afstanden. Ze zwemt op alle 
afstanden een persoonlijk record en ten opzichte van haar 
eigen leeftijdsgenoten zwemt ze zich tussen plaats zes en 
tien in. Een mooi toernooi voor Carmen waar ze tussen 
zwemsters als Marleen Velthuis, Ranomi Kromowijojo en 
al die andere bekende Nederlandse zwemmers een prima 
resultaat neer zet. Op de 50m vrije slag wordt ze 48e, bij 
de 50m rugcrawl eindigt ze op plaats 34e . De 50m school-
slag gaat ook verrassend goed, ze klimt hier naar plaats 27 
en op de 100 vrij wordt ze dan 78e van Nederland.

Nienke Braakhekke
Weer nieuw Nederlands Record
Lochem - Op de Nederlandse Kampioenschappen 
in Eindhoven heeft Nienke Braakhekke uit Lochem 
haar 100m schoolslag verbeterd met ruim een se-
conde. Zij zwom hiermee een nieuw Nederlands 
Record in haar categorie voor zwemmers met een 
beperking.

Om 14.30 uur wordt u ontvangen met 
een kopje koffie met?. Gedurende en-
kele uurtjes worden we, onder het 
genot van een hapje en een drankje, 

heel gezellig onderhouden door twee
dames, de JOJO’s, met veel muziek,
zang en mooie, leuke gedichten.

Om ongeveer 16.30 uur, na de borrel,
zullen we dan heel rustig aan begin-
nen met een uitstekend verzorgd
buffet zoals we dat van “Den Elter”
gewend zijn. We hopen natuurlijk op
een grote opkomst.

Niet vergeten
Seniorensoos
Wichmond/Vierakker - Op donder-
dag 30 juni a.s. heeft de Senioren-
soos Wichmond/Vierakker dit jaar 
als uitstapje een gezellige middag 
in Restaurant “Den Elter”.

Uit het eigen ledenbestand was geluk-
kig ook een heel aantal aanwezig om 
zo een balletje te slaan. Dit kon door 
ballen, gegeven door het ballenkanon, 
terug slaan, maar ook door blikken-
tennis waar een ieder een polsbandje 
kon winnen bij succes. Ook stond er 
een ton met ballen, waarbij iedereen 

moest raden hoeveel ballen er in de 
ton zaten. En die prijswinnaar is er 
gekomen hoor!!!! 

De grootste prijs van deze mooie dag 
kon dan ook hiermee verdiend wor-
den, n.l.: Eén jaar gratis lidmaatschap 
op het Vordens Tennis Park. De prijs-

winnaar voor één jaar gratis lidmaat-
schap wordt per mail opgeroepen om 
zijn/haar prijs op te halen op het Vor-
dens Tennis Park. Men verwelkomt 
het nieuwe lid met de plaatsing van 
de foto op de website. En de winnares 
is Ciska Ragges. 
Ook als men nog niet helemaal zeker 
is of men lid wil worden, loop toch 
eens binnen op het park en tennis-
sen kan altijd middels een introducé 
kaart. Introductiekaarten liggen in de 
groene bus in de hal (zie instructies) 
of zijn verkrijgbaar in de kantine in-
dien deze geopend is.

Open tennismiddag

Vorden - Afgelopen vrijdag 3 juni is er op het Vordens tennispark een 
open tennismiddag gehouden, waar men van jong tot oud zomaar 
even binnen kon lopen om zo eens een kijkje te nemen op het mooie 
park. Ondanks het Hemelvaartweekend en het uitzonderlijk warme 
weer, kwamen er toch een aantal volwassenen en kinderen op af die 
serieus geïnteresseerd waren in de tennissport.

De organisatie heeft in totaal vier 
programma’s uitgezocht, waaruit 
men kan kiezen of wellicht interesse 
heeft om ze alle maal te bezoeken. 
Het programma begint op dinsdag 11 
oktober. Dan staat er een cultureel 
dagje uit naar het museum Het Valk-
hof in Nijmegen op het programma. 
In dit museum is veel te vinden van 
de oude Romeinen die ooit in Nij-
megen (toen Novio Magnus geheten) 
verbleven. Antoinette Timmer zal 
deze rondleiding verzorgen. Donder-
dag 10 november staat er ‘muziek en 
dans’ op het programma. Die avond 
vermeldt het programma de ‘Wereld-
band’, een uniek theaterfenomeen 
waarin muziek, dans, theater en hu-
mor op meesterlijke wijze worden 
gecombineerd. De band begeleidt een 
aantal danseressen die 16 dansstijlen 
beheersen. De avond wordt gehouden 
in Theater Hanzehof in Zutphen. 
Op woensdag 12 januari 2012 staat, 
eveneens in de Hanzehof, de filmko-
medie ‘When Harry met Sally’ met 
Reg Ryan en Billy Crystal op het pro-
gramma. Het is een van de meest ge-
liefde romantische filmkomedies. Nu 
is er de toneelversie van dit humoris-

tische verhaal van Nora Ephron over
vriendschap, relaties en andere onge-
makken. Donderdag 8 maart kan er,
wederom in Theater Hanzehof, een
concert van Wibi Soerjadi bezocht
worden. Wibi viert dit jaar zijn 30 
jarig jubileum als concertpianist en 
zal het publiek die avond onder meer
vermaken met vertolkingen van Liszt
en Chopin. Aanmeldingsformulieren
zijn onder meer verkrijgbaar in de 
bibliotheek, VVV kantoor, dorpscen-
trum en het kantoor van de Stichting
Welzijn. 
U dient het aanmeldingsformulier
op te sturen naar de Stichting Wel-
zijn Vorden, ter attentie van de 
werkgroep De Kunstbus, Nieuwstad
32, 7251 AJ Vorden. Na inschrijving
krijgt men een bevestiging van ont-
vangst. De inschrijvingen worden 
overigens behandeld op volgorde van
binnenkomst. UITERSTE DATUM
VAN AANMELDING: 12 JULI 2011. Bij
voldoende belangstelling (minimaal 
40 personen) rijdt er voor iedere ac-
tiviteit een bus. Men ontvangt ruim 
van de voren bericht over vertrektij-
den en opstapplaatsen van de bus.
Er zijn 4 opstapplaatsen: Museum
voor Heiligenbeelden in de Kranen-
burg, dorpskerk Vorden, De Wehme
Vorden en Wichmond- Vierakker 
(kruising Dorpsstraat-Baakseweg).
Voor nadere informatie kan men in 
Vorden terecht bij de volgende con-
tactpersonen: Nienke Slabbekoorn 
0575-555609, Lamien Nijhoff 0575- 
552118, Antoinette Timmer 0575- 
552027, Josefine Meijer (Wichmond) 
0575-547930.

Met Kunstbus naar 
theater en museum
Vorden - De Kunstbus is een ini-
tiatief van de Stichting Welzijn 
Vorden. Het biedt ook het komen-
de seizoen senioren in Vorden en 
omgeving weer de mogelijkheid 
om de schouwburg, het theater 
of een museum te bezoeken en 
die niet alleen of met eigen ver-
voer kunnen of willen. Deelname 
is mogelijk vanaf 60 jaar.

Op woensdagavond 8 juni is de 2e 
onderlinge wedstrijd gevist door de 
senioren.
In totaal deden er 9 vissers aan mee. 
Ditmaal gingen zij naar de Berkel te 
lochem. Meestal komt hier de win-
naar van een kop of eind plek. Maar 
deze keer niet. Grote pechvogel was 
Marcel die zijn topset doormidden 
brak waarschijnlijk door de zenuwen 
want hij was een van de vissers die 
kopplek had. De vissers vingen in to-
taal ruim 11 kilo vis.

EINDUITSLAG IS ALS VOLGT
1.W.Vreeman 3920 gram
1. J. Groot Jebbink 3920 gram
2. R. Golstein 2120 gram

2E VISWEDSTRIJD 55+HSV 
DE SNOEKBAARS
Vorden - Op donderdag 9 juni werd 
de tweede onderlinge 55+ wedstrijd 
gevist in de Berkel te Lochem. Er de-
den 9 vissers aan mee. Er werd veel 
kleine vis gevangen. 

DE UITSLAG IS ALS VOLGT
1. H. Golstein 1550 gram
2. W. Vreeman 1510 gram
3. W. Bulten 1320 gram
4. A. Vruggink 940 gram
5. J. Aartsen 930 gram
Volgende wedstrijd is op 23 juni.

3DE JEUGDWEDSTRIJD HSV
Vorden - Op dinsdag 14 juni is de 3de
onderlinge jeugd wedstrijd gevist.
16 jeugd vissers gingen ditmaal naar
de Berkel te Zutphen.
Op 3 vissers na ving iedereen vis. Deze
avond kreeg elke visser een beginners
set van de firma discus. Deze attentie
werd door iedereen enthousiast ont-
vangen. 

De vangst viel dit keer wat tegen. In
totaal 55 vissen met een lengte van
bijna 7 meter.

UITSLAG IS ALS VOLGT
1. Sven Boersma 10 st. 136 cm
2.Frank Hulshof 13 st. 135 cm
3.Thijs Eyekelkamp 7 st. 90 cm
4. Niels Golstein 5 st. 72 cm
5. Freek Velhorst 5 st. 60 cm

HSV de Snoekbaars
Vorden - Uitslagen van de diverse 
wedstrijden.



Tijdens de bijeenkomst wordt een 
film vertoond over het leven in het 
hospice en men ontvangt uitgebreide 
informatie over wat het werk inhoudt. 
De bijeenkomst eindigt met een rond-
leiding door het huis. Gezien de ver-
wachte belangstelling is aanmelding 
vooraf noodzakelijk bij info@hospice-
zutphen.nl of schriftelijk: Hospice 
Zutphen, Thorbeckesingel 2, 7204 KS 
Zutphen. Voor meer informatie zie 
www.hospice-zutphen.nl

BIJNA ZOALS THUIS
Hospice Zutphen is een gastvrij Bijna-
zoals-thuis-huis dat ruimte biedt aan 
vijf gasten. Het hospice richt zich op 
kwaliteit van leven en biedt mensen 
in hun laatste levensfase zorg die 
bij hen past en recht doet aan hun 
wensen. Mensen van elke levens-
overtuiging zijn welkom. Familie en 

vrienden kunnen op ieder tijdstip 
op bezoek komen en indien gewenst
langdurig bij hun naaste verblijven.  

ZORGVRIJWILLIGERS
Het werk van de zorgvrijwilligers in
het hospice is veel omvattend. Twee
keer per week komt de zorgvrijwil-
liger vier uur werken. Tot de taak
van de vrijwilliger behoort de per-
soonlijke verzorging van de gast, het
verzorgen van de maaltijden naar de
wens van de gast en licht huishoude-
lijk werk. De vrijwilliger is met aan-
dacht aanwezig bij de gasten en hun
familieleden en biedt de ondersteu-
ning die nodig is: een luisterend oor,
een gesprek of stille aanwezigheid.
De vrijwilligers werken samen met
verpleegkundigen onder leiding van
coördinatoren.

TRAINING EN BEGELEIDING
Zoals elk jaar wordt in het hospice
een training gegeven om het werk als
vrijwilliger goed in de vingers te krij-
gen. De eerst volgende training start
na de zomervakantie. Naast de trai-
ning worden de aspirant-vrijwilligers
in de praktijk begeleid in het uitvoe-
ren van hun taken.

Voorlichtingsbijeenkomst
Hospice zoekt 
nieuwe vrijwilligers
Zutphen - Wie belangstelling 
heeft om als vrijwilliger in Hos-
pice Zutphen te komen werken 
is hartelijk welkom een voorlich-
tingsbijeenkomst bij te wonen in 
het hospice op donderdagmor-
gen 23 juni of donderdagmorgen 
4 augustus.

De routes gaan dit jaar in de rich-
ting van Delden-Bekveld, Eefde, Kra-
nenburg-Wildenborch en Barchem. 
De start is tussen 18.30 en 19.00 uur 
vanaf het Dorpscentrum te Vorden. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 

voor vier avonden inclusief medaille 
en € 5,00 exclusief medaille. Er kan 
eveneens worden gekozen om per 
avond mee te fietsen, opgeven kan 
dan op de avond zelf. De inschrijf-
kosten bedragen € 2,00 per avond. 

Onderweg wordt voor een drankje 
en een lekkere versnapering ge-
zorgd. Opgeven voor de gehele fiets-
vierdaagse kan vanaf maandag 4 
juli bij de start. Voor meer inlichtin-
gen kan men een e-mail sturen naar 
info@jong-gelre.nl

Fietsvierdaagse Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld
Vorden - Jong Gelre Vorden/
Warnsveld organiseert van 
maandag 4 juli tot en met don-
derdag 7 juli haar jaarlijkse 
fietsvierdaagse. Per avond wordt 
er een route uitgezet van 25 ki-
lometer.

Vier dagen zwemmen wordt geho-
noreerd met een medaille. Kinderen 
zwemmen per keer 250 meter, vol-
wassenen dienen per keer 500 meter 
te zwemmen. De start is elke avond 
vanaf 18.30 uur. Ook wordt de mo-
gelijkheid geboden om s’ morgens 
tussen 7.00 en 10.00 uur mee te doen 
aan de zwemvierdaagse. Net als voor-
gaande jaren, ook tijdens deze editie 
in en rond het bad weer diverse ne-
venactiviteiten. Zo wordt Dinsdag 21 

juni om 18.30 uur begonnen met de
voorronden van de open Vordense 
kampioenschappen ‘spijkerbroek
hangen‘. Woensdagmiddag 22 juni
13.00 uur: Levende sjoelbaan en reu-
zentwister. Donderdag 23 juni om
18.30 uur: glijbaanrace. 
De finale van het spijkerbroek han-
gen begint vrijdagavond 24 juni om
19.30 uur, na de uitreiking van de 
medailles. Die avond is er tot de klok
van 21.30 uur disco zwemmen.

Zwemvierdaagse Vorden

Vorden - In het Vordense zwembad ‘In de Dennen’ wordt deze week
tot en met vrijdag 24 juni voor het 37e achtereenvolgende jaar, de
zwemvierdaagse gehouden.

Deze vrachtwagens van T.G.G. dien-
den als bijzondere taxi voor het 
Bruidspaar Knoef. Erik en Ina Knoef 
vierden zaterdag 11 juni namelijk 
hun 25 jarige huwelijksfeest. 

De collega’s van T.G.G. hadden hun 
strakke dagplanning enigszins omge-
gooid om zo hun directeur en zijn ge-
zin op wel heel bijzondere wijze naar 
de feestzaal te vervoeren. 

Na een korte stop op nummer 28 
werden de gezinsleden over de auto’s 
verdeeld en vertrok de lange stoet 
via het Wiemelink, Mispelkampdijk 
en Zutphenseweg naar het centrum 
van Vorden om de feestgangers bij De 
Herberg af te zetten. Een imposant 
gezicht dat zeker de aandacht trok 
van de mensen in het dorp. 

Winkels liepen leeg en mensen za-
ten achterstevoren op de fiets om dit 
unieke schouwspel gade te slaan. Na-
dat de familie Knoef was uitgestapt 
vervolgden de chauffeurs hun route. 
Bij de Herberg bleef het nog lang on-
rustig.

Colonne RMO’s verrast bruidspaar
Vorden - Dat was wel een bijzon-
der gezicht, zaterdag jongsleden, 
aan de Burg. Galleestraat in Vor-
den. Een colonne van maar liefst 
6 RMO’s, dat zijn vrachtwagens 
die gebruikt worden voor het op-
halen van melk, in dit geval bij 
veehouders van FrieslandCampi-
na, kwam luid toeterend Vorden 
inrijden om bij de Fam. Knoef te 
stoppen.

Erik en Ina Knoef lachend bruidspaar

Stoet vrachtwagens

Van 23 tot en met 28 mei gingen in 
heel Nederland ruim 35.000 vrijwil-
ligers op pad om huis aan huis te col-
lecteren voor het Nationaal Epilepsie 
Fonds. Geld voor de epilepsiebestrij-
ding is hard nodig. 

Epilepsie is een tijdelijke functiestoor-
nis in de hersenen die zich uit in aan-
vallen. Iedereen kan op elke leeftijd 
epilepsie krijgen en er kan niets wor-

den gedaan om het te voorkomen. 
In Nederland leven 120.000 mensen 
met epilepsie en 30 procent van deze 
mensen blijft veel last houden van 
aanvallen. Hoe epilepsie ontstaat, is 
nog steeds niet bekend. 

Er is dus geld nodig voor onderzoek. 
Maar zeker ook voor voorlichting: veel 
mensen weten niets over de aandoe-
ning epilepsie. Naast het subsidiëren 

van onderzoek en het geven van voor-
lichting, organiseert het Nationaal 
Epilepsie Fonds vakanties voor men-
sen met epilepsie. Voor veel kinderen 
en volwassenen is dit de enige moge-
lijkheid om met vakantie te gaan. Ook 
verleent het fonds individuele hulp 
aan mensen met epilepsie. 

Hebt u de collectant gemist? Maak 
dan een bijdrage over op giro 222111 
ten name van het Nationaal Epilep-
sie Fonds te Houten of sms EPILEPSIE 
naar 4333 (eenmalige gift van € 2). Het 
Nationaal Epilepsie Fonds bedankt al-
le collectevrijwilligers en iedereen die 
heeft gegeven aan de collectant.

Opbrengst collecte epilepsiebestrijding
Vorden - De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van 
het Kleine heeft in Vorden E 1574,89 en Vierakker-Wichmond E 842,84 
opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschap-
pelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aan-
gepaste vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

De start en de finish van de wedstrijden is net als voor-
gaande edities op de Industrieweg. Het programma 
begint om 12.45 uur met een Rabo Dikke Bandenrace. 
Kinderen van 7 tot en met 12 jaar kunnen strijden om 
de podiumplaatsen. Daarna is het om 13.30 uur de beurt 

aan de Sportklasse. In deze categorie staan diverse leden 
van RTV Vierakker-Wichmond aan de start. Kevin van 
Kesteren uit Vorden rijdt een thuiswedstrijd. 
Verder nemen deel namens de RTV: Peter Makkink uit 
Hengelo, Rudi Peters uit Wichmond, Ralf Vos uit Warns-
veld en Martin Weijers uit ‘s Heerenberg. De Amateurs 
vormen om 15.15 uur het slotstuk van het programma. 
In het peloton zullen RTV’ers Raymond van Hall uit 
Doesburg en Martijn Versteege uit Hengelo hun op-
wachting maken.

Wielerronde voor 33e keer in Vorden
Vorden - Industrieterrein Werkveld in Vorden 
vormt zondag 26 juni het decor van de 33e Wieler-
ronde van Vorden. Op een snel parcours wordt in 
diverse categorieën gestreden om de zege.



In de afgelopen jaren is het aantal 
internetwinkels die vallen onder 
F.U.N.23 shopbeheer, enorm gegroeid 
en het beheer hiervan is inmiddels 
een dagtaak geworden. Daarom heeft 
F.U.N.23 besloten deze tak verder uit 
te breiden en met de winkel in Hen-
gelo te stoppen. Ook de verhuuracti-
viteiten stoppen en indien nodig wor-
den de klanten ingelicht. 

Sylvia en Maarten willen graag ieder-
een bedanken voor het vertrouwen
die u hebt gesteld in F.U.N.23. Zij ho-
pen u in een van hun internetwinkels
weer te kunnen begroeten. www.
crazysuits.nl , www.grafkleding.nl ,
www.kerstkostuums.nl , www.top-
10speelgoed.nl, www.mascottewin-
kel.nl, www.misssanta.nl. Ook kunt
u de activiteiten volgen op www.
fun23.nl.

De hele maand juni is er een leegver-
koop in de winkel aan de Spalstraat
23 in Hengelo met kortingen tot wel
50%. En als dank voor het vertrou-
wen ontvangt iedere betalende klant
de hele maand juni een kortingsbon
ter waarde van 10% te besteden bij 
een van de F.U.N.23 internetwinkels.
Wees er dus snel bij, want op is op!

‘Beheer internetwinkels wordt dagtaak’

Winkel F.U.N.23 
gaat 1 juli dicht
Hengelo - F.U.N.23 sluit de deuren. 
De winkel aan de Spalstraat in 
Hengelo gaat met ingang van 1 ju-
li dicht. “We gooien het roer om”, 
zeggen Sylvia en Maarten Piek van 
F.U.N.23. “Na vier jaar met veel 
plezier onze winkel te hebben ge-
rund, hebben we besloten vanaf 1 
juli alleen nog verder te gaan met 
onze internetwinkels”.

In aller vroegte gingen er 250 race-
fietsers op pad voor de tochten van 
rond de 100 km. De routes leidden de 
fietsers via onze mooie Achterhoek 
naar de Veluwe, waar de Loenermark 
beklommen moest worden. Na de 
afdaling was er in Klarenbeek gele-
genheid voor een korte pauze. Bij het 
fietsveer in Wilp aangekomen, was 
het één groot feest bij de koek en zo-
pie kraam, waar de renners de Ijssel 
over moesten. Men kon kiezen voor 
een gratis overtocht met het Dom-

merholtsveer, of men kon al zwem-
mend de overkant bereiken. Het 
merendeel koos voor de eerste mo-
gelijkheid. Aan de overkant ging de 
rit vervolgens langs het ooievaarssta-
tion bij Gorssel en door onze bosrijke 
Graafschap terug naar Keijenborg. 
Rond tien uur gingen de eerste deelne-
mers voor de familietochten de fiets 
op. Met 20 graden was het geen weer 
om op het zwembad te vertoeven, 
hierdoor waren er ook veel kinderen 
toegestroomd. Zelfs drie wandelaars 

gingen de lange lanen op. Vanuit Ke-
ijenborg, Hengelo en Vierakker gin-
gen de uitgepijlde routes over rustige 
binnenwegen en smalle bospaadjes 
door de omgeving van Vorden en 
Almen. Onderweg kon men plaats-
nemen op diverse horeca terrassen, 
waar het een gezellige boel was, met 
zelfs een heuse pizzabakker en een 
groot buffet. Ook de verrassende 
kraam met gratis broodjes knakworst 
trok veel belangstelling, want de 500 
broodjes ter gelegenheid van de 15e 
editie, waren rond vier uur tot de 
laatste kruimel op. Voor degenen die 
nog tijd hadden voor wat anders, was 
er nog een fotopuzzel gemaakt. Men 
kwam tijdens deze puzzeltocht langs 
allerlei bezienswaardigheden, maar 
echt niet langs de basisschool van de 
Velswijk. Deze foto hoorde dus niet 
in het rijtje thuis. De oplettende prijs-
winnaars krijgen binnenkort bericht 
hierover. Voor een sfeerimpressie kan 
men de gemaakte foto’s bekijken op 
de website www.keiaosers.nl. 

Graag willen we langs deze weg alle 
deelnemers, sponsoren en vrijwilli-
gers bedanken, want zonder hen is 
deze happening niet te organiseren.

Omloop met 800 fietsen 
en 500 hotdogs

Keijenborg - Nadat het hele weekend de buienradar en allerlei weer-
berichten angstvallig in de gaten waren gehouden, vertrokken er op 
2e Pinksterdag ruim 800 fietsers voor een prachtige fietsdag. Met een 
stevige zuidwesten wind op kop, bleef het op een enkel spatje na, de 
gehele dag droog tijdens de 15e Omloop van de Graafschap.

Mike Boltslag wist in de klasse 65cc 
twee maal te winnen. Robin Oldeniel 
wist beslag te leggen op de tweede 
plaats en Stan Kromkamp werd derde. 
Sylven Teunissen werd voor Damon 
Teerink vijfde. Romy Davids pakte de 
zesde plaats voor Nick Stapelbroek en 
Niels Koolen. Thijs Bulten won met 
overmacht de twee wedstrijden in de 
categorie 85cc kleine wielen. In de to-
taal stand werden Bjorn v.d. Tol en 
Ismo Wolsink tweede en derde maar 
wel met een gelijk aantal punten. De 
tweede manche is doorslaggevend 

voor de klassering voor het podium. 
Bjorn Wisman reed ook een goede 
race evenals Tim Tuitert. Zij werden 
respectievelijk vierde en vijfde. Cal-
vin Tragter die van een 65cc motor is 
overgestapt naar een 85cc klasseerde 
zich netjes als zesde voor Koen v.Dort, 
Bram Bulten, Giorgio Addes en Yaki-
mo Malawauw. 

De wedstrijden van de dag waren 
die van de 85cc grote wielen met Mi-
scha Kuit en Jan Willem Arendsen. 
De twee coureurs gaven elkaar geen 

duimbreed toe. Ronde na ronde zaten 
ze in beide wedstrijden achter elkaar 
.Jan Willem wist de eerste cross te 
winnen voor Mischa. In de tweede 
manche was de uitslag andersom 
waardoor Mischa de hoogste trede 
van het podium mocht beklimmen. 
Jan Willem was ondanks dat hij een 
kapotte uitlaat had zeer tevreden en 
ging met een glimlach naar huis. De 
tweede manche werd volop in de 
regen verreden,Youri Pardijs werd 
derde achter Mischa en Jan Willem. 
Toch was hij tevreden met het re-
sultaat evenals Wouter Bosveld en 
Jordi Boswerger die respectievelijk 
vierde en vijfde werden. Joost Mok-
kink en Ties Hellegers eindigden ach-
ter Boswerger als zesde en zevende. 
Aankomende zaterdag staat de derde 
wedstrijd meetellend voor de VAMC 
jeugd- clubcross op het programma.

Boltslag, Bulten, Kuit 
winnaars 2e clubcross

Vorden - Afgelopen zaterdag werd op het crosscircuit van Delden in 
Vorden de 2e jeugd-clubcross van de VAMC De Graafschaprijders ge-
reden. De opkomst bij de jeugd was goed en de sfeer zat er bij de jon-
gens en meisjes goed in. Voorafgaand aan de wedstrijden die over twee 
manches werden verreden was er een training van 10 minuten om de 
baan te verkennen. Door de regen van de afgelopen dagen was de baan 
er heel anders uit komen te zien dan de voorgaande weken.

v.l.n.r. Jan Willem Arendsen, Mischa Kuit en Youri Pardijs  Foto Henk Teerink

Piet Engelman is geboren in 1953 in 
Parijs.  Zijn moeder was Française en 
zijn vader Nederlander. Hij groeide 
op in een kunstzinnig milieu. Vader, 
Martin Engelman was docent aan de 
kunstacademie in Berlijn en oom Jan 
Engelman een bekend dichter. Van 
1972-1974 studeerde Piet Engelman 
aan de kunstacademie in Berlijn en 
van 1974-1978 deed hij de Rijksa-
kademie van beeldende kunsten 
in  Amsterdam. Na zijn studie werd 
Piet Engelman als veelbelovend jong 
talent geselecteerd om te exposeren 
in het “Fodor Museum” in Amster-
dam en kreeg solotentoonstellingen 
in enkele vooraanstaande galeries in 
Amsterdam en in  Athene.  In 1978 
verhuisde hij samen met zijn Griekse 
vrouw naar Parijs en nam daar deel 
aan verschillende ‘Salons’. Hij ver-
huisde vervolgens naar het Franse 
Platteland (Maignelay-Montigny) 

waar hij samen met zijn familie en
vele andere kunstenaars, musici en 
dansers, leefde in een immens kas-
teel. Momenteel woont en werkt 
Engelman zowel in Griekenland als
in Frankrijk. Zijn werk was in de af-
gelopen 20 jaar voornamelijk te zien
in tentoonstellingen in Duitsland, 
Frankrijk en Griekenland.  

In Galerie Agnes Raben, Nieuwstad
20, in Vorden toont Piet Engelman
een 25-tal recente olieverfschilderij-
en. De galerie is open van donderdag
t/m maandag van 11.00 - 17.00 uur
Voor meer informatie zie www.gale-
ries.nl/agnesraben  of  T 0575 551647
De opening van de tentoonstelling is
op zondag 26 juni a.s. om 15.00 uur
en wordt verricht door de heer Leo
Braakenburg, voormalig Landbouw-
raad aan de Nederlandse Ambassade
in Athene, Griekenland.

Zomertoonstelling te zien van 26 juni t/m 31 juli 2011

“Als kleur licht wordt”: 
Piet Engelman. 
Een eerbetoon aan het oog

Vorden - De schilderijen van Piet Engelman vormen een eerbetoon aan
het oog en het principe om te mogen genieten van wat men ziet. En-
gelman zijn hang naar schoonheid en zijn liefde voor de natuur over-
heerst wat leidt tot idyllische motieven en schilderijen in rijk gescha-
keerde intense kleuren.  Engelman schildert landschappen, uitzichten,
weldadige tafels met draperieën, vazen en bloemen, interieurs, enz.  in
onafhankelijke, artistieke en persoonlijke stijl. Met losse toets schil-
dert hij zijn onderwerpen vaak tot in detail herkenbaar. Toch zijn het
eerder uitingen van zijn gevoel dan van de realiteit.  Zijn schilderijen
tintelen en vormen een lust voor het oog. Pure schoonheid !

Piet Engelman: ‘Oriënt express’, schilderij, olieverf op doek, 114 x 145 cm, 2010

Het Prinses Beatrixfonds staat voor hulp en bijstand 
voor allerlei spierziekten zoals bijvoorbeeld Parkinson, 
Multi Scleperose (MS), ziekte van Huntington, ziekte van 
Duchenne e.d. Voor nadere informatie c.q. aanmelden 
(0575) 55 36 17 of (0575) 55 16 88.

Collectanten Prinses Beatrixfonds gevraagd
Vorden - Het Prinse Beatrixfonds afdeling Vorden 
doet een beroep op de inwoners van Vorden om 
zich aan te melden als collectant voor de collecte 
die in week 37 (12 t/m 17 september) zal worden 
gehouden.
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VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

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

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Kermis 2011 vier je bij
Gasterij Winkelman

Groot overdekt terras
met live muziek • buitenbar
en een heerlijke barbeque

 vr 24 juni Robert Hartgers
 za 25 juni De Daltons
 zo 26 juni Robert Hartgers
 ma 27 juni DJ Eddie

Wij wensen iedereen een gezellige kermis.

Michel, Petra
en medewerkers

Raadhuisstraat 27 Hengelo

T 0575 - 462547

Beltrumsestraat 34, Groenlo

T 0544 - 461394

Auto vakan�eklaar wij zorgen ervoor
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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



Ondanks de regenbuien konden alle 
wedstrijden doorgaan en waren er 
veel ouders, broers en zusjes en opa’s 
en oma’s op de tennisbaan om de kin-
deren aan te moedigen en te genieten 
van spannende wedstrijden. Ook on-
der de Vordense deelnemers waren er 
winnaars. Zo wonnen Bram Pijnappel 

en Pepijn Gijsberts de jongensdubbel
t/m 17 jaar en werden Sam Besselink
en Tess Reintjes tweede bij de meisjes
dubbel t/m 12 jaar. 
De organisatie kijkt terug op een
geslaagd weekend en hoopt dat alle
kinderen ook volgend jaar weer van
de partij zijn.

Rabo Harbach 
Open Jeugdtoernooi
Afgelopen weekend werd het Rabo Harbach Open Jeugdtoernooi ge-
speeld op het Vordens Tennis Park “Overspoor”. In totaal deden bijna
70 kinderen van meer dan 10 verschillende verenigingen in de regio
mee. De kinderen speelden enkel- en dubbelwedstrijden in de leef-
tijdscategorieën t/m 10 jaar, t/m 12 jaar, t/m 14 jaar en t/m 17 jaar. In
totaal werden er bijna 100 wedstrijden gespeeld.

De springkussens zijn ‘s ochtends al 
bij voorbaat in de tent neergezet zo-
dat we geen last zouden hebben van 
de regenbuien die onze weermannen 
hadden voorspeld. De clown Oki Doki 
zorgde voor veel zonnige gezichtjes. 
Hij kreeg alle kinderen aan het la-
chen en ook zijn ballonfiguren vielen 
weer in de smaak. 2 pony’s liepen af 
en aan om de kinderen een ritje op 
hun rug te laten maken en ook de 
draaimolen draaide maar door. Er 
bleef bijna geen stoeltje leeg en la-
chende gezichten genoeg. Nieuw dit 
jaar was een optreden van de band 
‘de Bison Kids’. Ondanks hun jonge 
leeftijd wist deze groep er een waar 
feestje van te maken. Ook de papa’s 
en mama’s gingen uit hun dak. Net 
zoals andere jaren werd de kinder-
middag weer afgesloten met de tradi-
tionele ballonnenwedstrijd. Honder-
den kinderen lieten een ballon op in 
de hoop een mooie prijs te winnen. 
Voor het avondprogramma was dit 
jaar gekozen voor een vernieuwde 

opzet. Naast een bekende band in de 
grote tent hebben we er dit jaar voor 
gekozen om ook bands van Vordense 
bodem te laten horen. Iets wat bij veel 
bezoekers goed in de smaak viel. De-
ze stonden in de kleine tent waar de 
mogelijkheid was om te dansen maar 
ook om rustig te kunnen zitten. 
Zowel Framed als Verdwaald hadden 

het publiek lekker warm gespeeld zo-
dat de Vordense Soppers geen moeite 
hoefden te doen om de tent mee te 
krijgen. Zij waren een waardige af-
sluiter. In de grote tent had de per-
fect Showband ook niet veel moeite 
om de tent op zijn kop te zetten. Bij 
het eerste nummer dat ze speelden 
werd het in de tent al een groot feest. 

Ze waren goed op dreef en kregen de 
volledige tent mee. Alle genres mu-
ziek die bij een feest horen werden 
gespeeld, meezingers, dansnummers 
en springnummers, ze waren van 
alle markten thuis. Het was duidelijk 
een band die goed bij het publiek van 
het Midzomerfeest past! Al met al 
was het weer een zeer geslaagd Mid-

zomerfeest, Goede muziek, gezellige
sfeer, kortom een erg geslaagd feest
waarvoor we jullie als bezoekers voor
willen bedanken. Ook willen de me-
dewerkers van de Stevo haar vrijwil-
ligers bedanken voor het wederom 
laten slagen van het Midzomerfeest!
Meer informatie en de foto’s zijn te
zien op www.stevo.nu

Ondanks de regen

Kindermiddag en midzomerfeest zeer geslaagd!
Het midzomerfeest dat dit jaar 
19 juni op de kasteelweide bij 
kasteel Vorden werd georgani-
seerd was ook dit jaar weer een 
groot succes. Het feest begon om 
14:00 uur met de jaarlijkse kin-
dermiddag. Voor de jonge be-
zoekers was er weer een divers 
programma opgezet. Een clown, 
springkussens,pony ritjes, draai-
molen en een bandje zorgden 
ervoor dat alle kinderen, jong en 
oud zich prima vermaakten.

Onze club V.T. P mag zeer trots zijn. 
Vijf van de veertien teams zijn kam-
pioen geworden. 
De volgende teams zijn kampioen ge-
worden:
Donderdag Dames Dubbel bestaande 
uit Carin Fransen, Tineke Elbrink, Ka-
rin Hey, Liduin Volker, Jopie Wullink 
en Jopie van Hunnik.
Zaterdag Heren, tweede klasse be-
staande uit Christiaan Brinkhorst, Rei-
nier Molendijk, Alexander Molendijk, 
Rutger Wullink, Cees van Voskuilen 
en Bas Sipman. Zaterdag Heren 35 
plus bestaande uit Jan Leegstra, Henk 
Ruiterkamp, Paul Becker, Wim Lent-
ink en Adriaan van Helden.
Zaterdag Dames 18 plus bestaande 
uit Linda Huntink, Femke Huntink, 
Iris Wassink en Janneke van Til.
Zondag Heren 35 plus bestaande uit 
Martie Dijkman, Bennie Helmink, 
Ernst te Velthuis, Andre van de Vlek-
kert en Wim Loman. Op deze zondag 
werden de kampioenen bloemen aan-
geboden en de dag werd afgesloten 
met een gezellige en goed bezochte 
barbecue.

Competitie kampioenen

Afgelopen zondag 29 mei was de laatste dag van de KNLTB competitie. 
Dat wil zeggen van de dinsdag,donderdag, zaterdag en zondagcompe-
titie.

De festiviteiten begonnen met een ballonnenoptocht vanaf de Nijlandweg 
naar het feestterrein bij kasteel Wildenborch. Het harmonieorkest van Con-
cordia verleende daarbij muzikale medewerking. Harrie Dinkelman, voorzit-
ter van de Oranjecommissie Wildenborch heette iedereen welkom, waar-
onder André Baars, wethouder in de gemeente Bronckhorst. Het Oranjefeest 
werd geopend door Jennine Staring, bewoonster van het kasteel. Zij toonde 
zich verheugd over het feit dat er in de Wildenborch nog altijd voldoende vrij-
willigers zijn, die een dergelijk feest willen organiseren. Wethouder André 
Baars stipte nog even de grote saamhorigheid onder de bevolking aan. ‘Het 
bewijs werd enkele jaren geleden geleverd , toen op professionele wijze de 
nieuwbouw van de kapel in het buurtschap tot stand kwam’, zo sprak hij. 

De uitslagen van de verschillende spelen waren als volgt: vogelschieten: 1 
en schutterskoning Hans Reintjes, 2 Paul van Ark (kop), 3 Jan Lindenschot 
(r.vleugel), 4 Julia van Ditshuizen (l. vleugel), 5 Reint Mennink (staart). Stoe-
lendans: 1 Dion Otten, 2 Teun ter Horst, 3 Alie van Arragon. Kegelbaan: 1 Piet 
Vliem, 2 Evert Otten, 3 Riek Vliem. Schijfschieten: 1 Johan Addink, 2 Bas van 
der Schoot, 3 Frits Pladdet. Schijfschieten (jeugd 10- 15 jaar): 1 Jarno Otten, 
2 Jelle Wezinkhof, 3 Jeroen Roosendaal. Sjoelen: 1 Jacquelien Langwerden, 2 
Alie Pardijs, 3 Bennie de Keizer. Sjoelen (jeugd): 1 Boukje Wezinkhof, 2 Niels 
Langwerden, 3 Quincy Bobbink. Dogcarrijden: 1 Boukje Wezinkhof, 2 Renske 
Wezinkhof, 3 Rejan van Gils. Kop van Jut: 1 Rob Holsbeeke, 2 Evert Otten, 3 
Arnold Mennink. Vrijdagavond kwamen de Wildenborchers, als voorproefje 
op het Oranjefeest, bij de Kapel bijeen. Daar werd een barbecue gehouden, 
terwijl men zich tevens kon vermaken met het spelletje ‘blikgooien’. Dit 
werd bij de kinderen gewonnen door Niels Langwerden, 2 Dion Otten, 3 Mir-
the langwerden. Idem (volwassenen): 1 Appie Klein Brinke, 2 Hugo Ditshui-
zen, 3 Broers Langwerden.

Tijdens Oranjefeest Wildenborch
Hans Reintjes schutterskoning
Wildenborch - Hans Reintjes is er zaterdagmiddag tijdens het Oranje-
feest in het buurtschap Wildenborch in geslaagd, bij het vogelschie-
ten, de vogel naar beneden te halen. Hij werd daardoor de nieuwe 
schutterskoning.



Hoeve Tankinck is een gemengd agrarisch be-
drijf, waar runderen en paarden op een respect-
volle manier worden gehouden. In samenwer-
king met Landgoed ’t Medler en Natuurmo-
numenten in Vorden worden grotere percelen 
natuurgrond gebruikt voor beweiding met 
Hereford runderen. Het vlees van de Hereford 
runderen wordt in de eigen boerderijwinkel ver-
kocht. De nevenactiviteiten zijn onder andere 
trouwvervoer met koets en Lipizzaner paarden 
en ritten met de boerenwagen. Hoeve Tankinck 
is tevens een erkend leerbedrijf en heeft moge-
lijkheden als stageplaats en als zorgboerderij 
voor pgb-houders. 
Boerderijen kunnen in Nederland niet alleen 
met hun oorspronkelijke activiteit bezig zijn. 
Om een beter bestaan te hebben is het nodig om 
nevenactiviteiten te ontplooien. Op de authen-
tieke boerderij heerst rust en regelmaat en er 
wordt bewust geleefd en gegeten. “De Hereford 
vleeskoeien, die in kuddes worden gehouden, 
staan dicht bij de natuur,” vertelt Anja. Uitge-
breide informatie over de Hoeve staat op de 
website www.hoeve-tankinck.nl. 
Annegreet Berenbak-von Drehle studeerde 
in 1998 af als Kunstzinnig Therapeut aan de 
Academie ‘De Wervel’ in Zeist. Zij werkte met 
jong volwassen mensen met een handicap en 
verzorgde hiervoor verschillende kunstzinnige 
activiteiten. Zij geeft al vele jaren cursussen en 
workshops in haar atelier KUNSTzin, Atelier 
voor kunstzinnige ontwikkeling, aan de Kas-
tanjelaan 11 in Steenderen. Zie voor het cur-

susoverzicht en andere informatie de site www.
atelierkunstzin.nl. 
Anja Struik en Gert Jan Maalderink ontmoetten 
Anne von Drehle dit voorjaar. Anne zocht een 
groter atelier en kreeg de tip om met Anja en 
Gert Jan contact op te nemen. Zij hebben plan-
nen om hun agrarisch bedrijf Hoeve Tankinck 
verder te ontwikkelen en toekomstbestendi-
ger te maken. Het klikte van begin af aan en 
zo startte de samenwerking. “Creativiteit en 
schilderen laat iemands innerlijke ik zien, op 
het doek in dit geval,” vinden Anja en Gert Jan. 
“Dat past voor ons gevoel heel goed in het beeld 
dat wij hebben van het leven. Iets doen wat je 
leuk vindt en waar je blij van wordt.” 
Ze zijn voornemens om in een van de schuren 
volgend jaar een bezoekers- c.q. educatiecen-
trum te creëren. Deze zomer al worden de eer-
ste workshops tussen de koeien georganiseerd. 
“De Hereford koeien zijn goedmoedige, kalme 
en mooie dieren,” weet Anne. “Deze koeien 
worden geschilderd gedurende de workshops.” 
Deze duren een hele dag en bestaan uit een 
ontvangst met koffie of thee en een inleiding, 
schetsen en het opzetten van de koe op het 
doek. Na een lunch met streekproducten, wordt 
verder gewerkt aan het schilderij, waarna de 
dag wordt afgesloten met thee of koffie en een 
versnapering. 
Naast de workshops waar iedereen zich voor 
kan aanmelden via anne-vondrehle@hetnet.nl 
of info@hoeve-tankinck.nl is het mogelijk om 
een groep collega’s of werknemers een leuke 
teambuildingdag te bezorgen. Daarbij kan in 
overleg een andere datum worden afgespro-
ken. 

Data van ‘Toe, schilder eens een koe!’ work-
shops zijn: 24 en 25 juni, 22 en 23 juli, 16 en 17 
september, 15,16, 22 en 23 oktober 2011. Hoeve 
Tankinck, Steenderenseweg 1, 7255 KD Hengelo 
Gld.. Informatie via telefoon (0575) 463341.

Hoeve Tankinck en KUNSTzin werken samen

‘Toe, schilder eens een koe!’

Hengelo - In juni wordt een serie work-
shops ‘Toe, schilder eens een koe!’ gestart 
op Hoeve Tankinck in Hengelo Gld., waar 
gastvrouw Anja Struik beginnende en er-
varen schilders de gelegenheid biedt haar 
Hereford koeien te schilderen. Docente 
Anne von Drehle van atelier KUNSTzin uit 
Steenderen begeleidt de workshops.

Anne von Drehle (l.) en Anja Struik met het schildersmodel Usanna, een Hereford koe.

Wat een verschil met vorig jaar toen 
Bram kwakkelde met zijn gezond-
heid en hij toen één ding voor ogen 
had: het startbewijs halen voor de Eu-
ropese kampioenschappen in Barce-
lona. Om daarvoor in aanmerking te 
komen moest Bram een tijd neerzet-
ten van 3 minuten en 39 seconden, 
een tijd waar de gehele training op 
was afgestemd. Echter, problemen 
met zijn onderrug en heup waren 
de oorzaak dat hij niet optimaal kon 
presteren. Uiteindelijk was zijn beste 
tijd 3.52 en was Barcelona heel ver 
weg ! Bram terugkijkend: ‘ Ik heb mij 

toen heel snel over de teleurstelling 
heen gezet en heb ik in het najaar de 
training ook wat aangepast. De loop- 
en fietstrainingen gingen steeds beter 
en toen had ik al het gevoel dat ik van 
de klachten af was.
Dus ben ik richting het voorjaar 
steeds intensiever gaan trainen. Heu-
veltraining (belangrijk om kracht op 
te doen) en duurlopen in verschillen-
de tempo’s. Afstanden van pakweg 
15 tot 18 kilometer. Gelukkig ging 
het goed en voelde ik dat ik progres-
sie maakte. Hoewel ik veel in mijn 
eentje train, ook veel baantraining bij 

Hanzesport in Zutphen’, aldus Bram 
die na het winterseizoen in april 
voor het eerst weer op de baan ver-
scheen. De eerste echte testcase voor 
Bram was de 1500 meter tijdens een 
wedstrijd, die in het kader van het 
nationaal baancircuit in Hoorn werd 
gehouden,. Bram: ‘Ik was bewust de 
wedstrijd ingegaan om mijn PR aan 
te scherpen. Er werd in die race erg 
hard gelopen. Met nog 150 meter te 
gaan wist ik dat het goed zat’, zo zegt 
Bram die de wedstrijd in een tijd van 
3.46.77 winnend afsloot. Maar wat 
voor hem nog belangrijker was: ver-
betering van zijn persoonlijk record !
Een paar weken terug verscheen 
Bram tijdens de Global Athletics in 
Nijmegen aan de start en hoe ! Bram: 
‘Tijdens deze wedstrijd was het tem-
po in het begin niet al te hoog. In het 
tweede gedeelte van de race kon ik 

veel goed maken, weliswaar eindigde 
ik als tweede achter de Ier John Tra-
vers maar wel een tijd van 3.43.94, 
dus opnieuw een verbetering van drie 
seconden van de tijd die ik in Hoorn 
klokte. Waar gaat dit eindigen? Bram 
lachend: ‘ Ik weet het niet, ik weet 
dat ik nog sneller kan. Mijn doel is 
nu om mij in 2012 te kwalificeren 
voor de Europese kampioenschappen 
in Polen. Ik denk dat de limiet om te 
mogen starten weer rond de 3.39 zal 
liggen. Lijkt mij haalbaar, ik ga er in 
ieder geval voor’, zo zegt hij.
Volgend jaar worden ook de Olym-
pische Spelen gehouden en zal de 
limiet voor deelname aan de 1500 
meter vermoedelijk rond de 3.35 lig-
gen. ‘Dat is voor te hoog gegrepen’, 
zo zegt Bram realistisch. Overigens 
wacht hem dit jaar nog een geweldi-
ge uitdaging. Op 30 en 31 juli worden 

in het Olympisch stadion in Amster-
dam de Nederlandse kampioenschap-
pen gehouden. Voor Bram bekend
terrein, want in dat stadion werd hij
op 1 juli 2007 op de 1500 meter kam-
pioen van Nederland ! Bram: ‘ Het
zou mooi zijn dat huzarenstukje te
herhalen. Dit seizoen heeft Niels Ver-
wer met 3.42 de snelste tijd gelopen.
Ik zit daar heel dicht bij, ik ga in ieder
geval voor een podiumplaats’, aldus
Bram die zich straks in Amsterdam 
wederom gesteund weet door zijn ou-
ders, die hem ongetwijfeld, net als bij
andere wedstrijden, fanatiek zullen
aanmoedigen.

Aanscherpen persoonlijk record

Bram Rouwen in ‘the winning mood’!
Vierakker - Voor Bram Rouwen lijken de tijden van ‘kommer en kwel’ 
voorbij. Dit jaar ‘dartelt’ de uit Vierakker afkomstige atleet weer vro-
lijk over de baan en wat hem uitermate motiveert, hij slaagde er dit 
seizoen al een paar keer in om zijn PR scherper te stellen. Inmiddels 
is zijn persoonlijk record op de 1500 meter 3.43.94. Bram: ‘ik voel mij 
goed, ik denk dat het nog sneller kan’, zo zegt hij.

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

OPRUIMING TOT 
50% KORTING

gerry weber, josephine&co, scarva, expresso, 
sylver, elisa cavaletti, summum, geisha, 

samoon, frank walder, marco manzini, fellows, 
vanguard, McGregor, Olymp

S ch ng Samenwerkingsschool Kranenburg en Omstreken,

basisschool “De Kraanvogel”

Na er meer dan 25 jaar te hebben gewerkt, neemt 

juffrouw Loek Terwee 
afscheid van De Kraanvogel.

Bij gelegenheid van haar vertrek uit het onderwijs worden 

alle oud-leerlingen en ouders van oud-leerlingen van harte 

uitgenodigd op donderdagavond 30 juni om 20.00 uur in de 

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
22-06 ANBO afd. Hengelo/Steenderen: fietstocht
 Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-06 Kegelen De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
23-06 Seniorensoos: Wichmond/Vierakker Uitstapje
29-06 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
28-06 Geheugenspreekuur Kantoor Stichting Welzijn
  DHK, Hoog-Keppel 10.00 uur
28-06 KBO Autotocht Op lokatie
30-06 Welzijn DHK fietsen met Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
02-07 Hondenshow De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
09-07 ANBO Vorden met de scootmobiel op weg
  Pleintje bij Bruna 14.00 uur
12-07 Vorden: Fietsend in beweging Vertrek bij de N.H. kerk 13.30 uur
16-07 Muziek met het Moonshine Duo De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
19-07 Sieraden maken De Bleijke, Hengelo 14.30 uur
20-07 ANBO Hengelo/Steenderen:dagfietstocht
  Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
21-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
26-07 Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
27-07 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
27-07 Handwerkmiddag Welfare De Wehme, Vorden 14.00 uur
28-07 Welzijn DHK fietsen met Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
28-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
27-07 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
29-07 Welzijn DHK: tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur
10-08 Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-08 MuseumPlusBus Vorden volgt

Algemeen

Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers 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. Als u uw 
vertrouwde plaatselijke medewerker belt dan zult bij zijn/haar afwezigheid horen 
wie u kunt bellen met uw vraag. Dus ook in de vakantie kunt u bij uw Stichting 
Welzijn terecht!
Hieronder namen en data van afwezigheid voor zover op dit moment bekend.
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Ineke Bijsterbosch: 18 juli tot en met 12 
augustus.
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 4 juli tot en met 15 juli.
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 18 juli tot en met 12 augustus.
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 25 juli tot en met 12 augustus.
Welzijn Vorden - Louise van Uden: 4 tot en met 22 juli.
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 1 tot en met 19 augustus.

Tip: Eerste hulp bij brandwonden
Ook in deze tijd van het jaar kunnen we te maken krijgen met brandwonden. Bij 
oppervlakkige brandwonden is de huid rood, licht gezwollen en pijnlijk. Dit kan ook 
voorkomen bij verbranding door de zon. Bij diepere brandwonden zie je ook blaren. 
Deze brandwonden doen veel pijn. Wanneer de diepste laag van de huid verbrand 
is, kan de huid er zwart, perkamentachtig of wit uitzien. De brandwond zelf doet 
meestal geen pijn meer omdat op die plek de zenuwen vernietigd zijn. De huid 
rondom de brandwonden is vaak lichter verbrand en wel pijnlijk.
Wat kun je doen? 
Koel de brandwond zo snel mogelijk af met koel of lauw leidingwater, bijvoorbeeld 
van kraan of douche. Blijf 15 tot 20 minuten afkoelen met water, of totdat de pijn 
verlicht is. Verwijder kledij en juwelen als ze niet aan de huid vastkleven. Leg na 
het koelen van de brandwond een nat wondverband aan, bijvoorbeeld een kompres 
of een zuivere doek. Doe dit enkel als je het slachtoffer naar een arts of ziekenhuis 
vervoert. Als je de wond zelf thuis verzorgt volstaat afkoeling. Prik eventuele blaren 
niet open. Geef het slachtoffer de raad een arts te raadplegen. Die zal nagaan of 
het slachtoffer ingeënt is tegen tetanus. Zorg ervoor dat het slachtoffer niet onder-
koelt. Daarom gebruik je het best geen ijskoud water bij het afkoelen. Bescherm 
het slachtoffer ook tegen wind en regen. Gebruik dekens of ander materiaal om het 
slachtoffer warm te houden als dat nodig mocht blijken.

Tip: Eerste hulp bij een flauwte
Als de temperaturen nog meer omhoog gaan moeten we nog meer rekening hou-
den met onze gezondheid. Een flauwte kan optreden als gevolg van pijn, uitput-
ting, emoties, warmte, lang rechtstaan enz. Bij een flauwte voelt het slachtoffer zich 
zwak, wordt bleek, zweet en ziet vaak zwarte vlekken voor de ogen. Hij verliest kort 
het bewustzijn en valt.
Wat kun je doen?
Als iemand een flauwte voelt aankomen: Leg het slachtoffer plat op de grond. Zorg 
ervoor dat hij niet valt. Geef het slachtoffer voldoende frisse lucht. Laat omstanders 
afstand houden. Maak kledij die de ademhaling hindert los. Leg eventueel koude 
kompressen of  een vochtig washandje op het voorhoofd van het slachtoffer.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

Als het slachtoffer al flauwgevallen is: controleer het 
bewustzijn, open de luchtweg en controleer de ademha-
ling. Als het slachtoffer bijkomt, laat hem dan na een 
tijdje geleidelijk rechtop zitten. Voelt het slachtoffer zich 
weer flauw, dan leg je hem opnieuw plat tot hij volledig 
hersteld is. Alarmeer de hulpdiensten als het slachtoffer 
langer dan 2 minuten bewusteloos blijft.

Vakantie
Het al bijna vakantietijd dus alles wordt overal wat rus-
tiger. Toch gaan bij onze stichting de meeste activiteiten 
gewoon door. Ook denken we na over wat nieuwe activi-
teiten. Hieronder vindt u er al een. Hebt u ook een idee 
om iets te op te starten, te organiseren? We zijn altijd ge-
interesseerd in nieuwe initiatieven. Vooral als u ideeën 
hebt voor de ‘nieuwe’ of ‘jongere’ oudere.

Klaverjasclubje?
Er zijn mensen die graag regelmatig een avondje kla-
verjassen. In De Bongerd is één keer in de maand een 
avondje kaarten, maar daar worden hoofdzakelijk ander 
kaartspellen gespeeld. We willen een groepje bij elkaar 
te krijgen dat wekelijks bij elkaar komt in De Bongerd 
om te klaverjassen. Voor meer informatie en opgave 
kunt u bellen met mevr. Bijsterbosch 06-106 87 320, of 
de heer Diest 0575-847010. Bent u geïnteresseerd? Laat 
uw naam en adres achter bij een van bovengenoemde 
personen.

Sjoelen/spelletjes
Op de dinsdagavond wordt er in De Bongerd weer ge-
sjoeld. Maar er worden ook andere spelletjes gedaan. Hoe 
meer zielen, hoe meer vreugd. Gewoon op dinsdagavond 
binnenstappen en aanschuiven. Er is altijd wel iemand 
om u welkom te heten.

Koersballen
Op diverse dagdelen van de week zijn er groepen men-
sen die koersbal spelen. Het spel zorgt voor gezelligheid 
en een beetje ‘meer bewegen’. Doe ook eens mee en er-
vaar de gezelligheid.

Volleybal
Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur wordt er door de 
jonge oudere volleybal gespeeld in de sporthal. Een goe-
de en gezellige manier van sporten om een beetje fit te 
blijven. Er kunnen nog wat spelers bij om het nog gezel-
lig te maken. Hebt u interesse, neem dan contact op met 
mevr. Riky Borgonjen, tel. 451784, zij weet er alles van.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven ge-
noemde activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijster-
bosch 06 106 87 320 (maandag tot en met donderdag). 
Of langskomen op het kantoor in De Bongerd. Inloop-
tijden maandag, dinsdag of woensdagochtend van 9.00 
tot 10.00 uur en donder¬dagmiddag van 13.30 tot 14.00 
uur. We wensen u een fijne zomer toe!
Vakantie van 18 juli tot 15 augustus. Als u het genoemde tele-
foonnummer belt hoort u welke collega ouderenadviseur waar 
neemt.

Stichting Welzijn Hengelo is gesloten vanaf maandag 4 juli 
tot en met vrijdag 15 juli. Heeft u vragen die niet kunnen 
wachten dan kunt u contact opnemen met een collega.

Zaterdagmiddagactiviteit in het woon-zorgcen-
trum De Bleijke
Zaterdag 26 juni: Kegelen
Zaterdag 2 juli: Hondenschool Consequent geeft een 
hondenshow van 14.00-16.00 uur. Toegang gratis.
Zaterdag 16 juli: Gezellige muziekmiddag met het 
Moonshine Duo. Van 14.30-16.00 uur. Kosten € 3.-. 

Mandala tekenen
Iedereen kan mandala tekenen, het resultaat is altijd ver-
rassend; elke mandala is mooi. Het tekenen geeft rust en 
is een plezierige vorm van concentratie en ontspanning. 
De cursus wordt gegeven door mevr. Aleida Hendriks. 
Wanneer de cursus zal beginnen is nog niet bekend, het 
zal plaatsvinden in De Bleijke en de kosten zijn € 90,- 
voor 6 lessen (inclusief materiaal).

Sieraden maken
Zaterdag 19 juli verzorgt Everlien Weelink een middag
sieraden maken. Kosten € 15,- dit is incl. de materialen,
een ruim assortiment prachtige kralen worden u hierbij
aangeboden. Vanaf 14.30 uur bent u hiervoor welkom in
het woonzorgcentrum De Bleijke.
Graag vooraf aanmelden bij Everlien Weelink 06-
11204055 of Ans Vermeulen 465281.

Biljarten
In Hengelo willen we het biljarten uitbreiden, lijkt het u
leuk om mee te spelen of om te leren biljarten dan kunt 
u zich hiervoor aanmelden bij de ouderenadviseur. Ook
vrouwen zijn van harte welkom.

Handmassage
Even heerlijk ontspannen. Mirjam Boerhout wil u graag
leren om elkaar een eenvoudige handmassage te geven.
Deze cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en zal plaats-
vinden in De Bleijke. De kosten hiervoor zijn € 50,-. Voor
meer informative of aanmelding kunt u contact opne-
men met Mirjam Boerhout, tel. 06-4329441 of met de
ouderenadviseur Ans Vermeulen tel. (0575) 465281.

De MuseumPlusBus
Gratis een dag uit met dorpsgenoten naar het Rijksmu-
seum en het Cobramuseum op vrijdag26 augustus. Er
zijn nog plaatsen beschikbaar, graag opgeven bij de ou-
derenadviseur.

Computercursus
Wegens grote belangstelling voor een basis computer-
cursus willen we in het najaar een basiscursus en een
vervolgcursus aanbieden. Mocht u hiervoor belangstel-
ling hebben dan kunt u zich alvast aanmelden, nadere
informative volgt.
Aanmelden kan bij:
KBO Hengelo: mevr. C.J.M. Ditshuizen-van Hummel
tel. (0575) 461435
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys
tel. (0575) 461272
Stichting Welzijn Hengelo: mevr. A. Vermeulen
tel. (0575) 465281
Henk Roes: tel. (0575) 461061

Studiekring voor Ouderen
Bij voldoende belangstelling willen we weer starten met
een Studiekring voor Ouderen. Tijdens de kring worden
eigen gekozen onderwerpen met elkaar uitgediept. Het
kan daarbij gaan over bij voorbeeld choloca maken, Na-
poleon, vulkanen etc. etc. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met de ouderenadviseur Ans Vermeu-
len tel. 465281.

Dagverzorging
Woon-zorgcentrum De Bleijke biedt u individuele en
groepsbegeleiding aan en gaan met u op zoek naar een
zinvolle dagbesteding die afgestemd is op uw interesses
en mogelijkheden. Dagverzorging vindt plaats hele da-
gen of in dagdelen in een veilige omgeving, waar een ge-
zellige sfeer heerst. Voor meer informative kunt u con-
tact opnemen met De Bleijke en en vragen naar Rieky
Terhorst, tel. 498200.

Eenzaamheid is van ons allemaal.

Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar
probleem.

Voor velen is het een taboe om erover te praten.

Dat moeten we doorbreken!

Kent u iemand van 55 + die eenzaam is?
Bent u zelf eenzaam?

Bel of mail voor informatie en advies naar 
Ouderenadviseur Wilma Berns. 

Stichting Welzijn Vorden 
Adres:

Nieuwstad 32
Vorden.

Telefoon: 0575- 553159
E-mailadres: w.berns@sswb.nl
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Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

LEEGVERKOOP
WK 25  50% KORTING
WK 26  70% KORTING

KunstBus Vorden
Na een zeer geslaagd seizoen is het programma voor de komende 
seizoen samengesteld. De KunstBus is inmiddels bij veel Vordena-
ren en daarbuiten bekend. Zij biedt een mogelijkheid voor men-
sen, die het theater, een concert of een museum willen bezoeken 
en niet met eigen vervoer kunnen of niet alleen willen gaan. Er 
worden drie voorstellingen en een museumbezoek aangeboden. 
Aanmeldingsformulieren liggen op het kantoor van de Stichting 
Welzijn, de bibliotheek, het VVV kantoor en op een aantal andere 
plaatsen in Vorden en Wichmond.
Op deze formulieren is de volgende informatie te vinden:
- De voorstellingen met plaats, datum, tijd en een korte toelich-

ting.
- De opstapplaatsen.
- De wijze van aanmelding.
De aanmeldingsstrook dient te worden ingeleverd bij, of kan wor-
den opgestuurd naar de Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32 
Vorden. U kunt zich nog tot 12 juli opgeven.
Deelname is mogelijk voor één of meerdere activiteiten. De in-
schrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, 
na inschrijving wordt een bevestiging van ontvangst gezonden. 
Informatie wordt verstrekt door leden van de werkgroep: Lamien 
Nijhoff, tel. 575-552118 voor Vorden en Josefine Meijer, tel. 575-
547930 voor Wichmond. Nadere informatie elders in dit nummer 
van Contact.

Om alvast te noteren!
Informatie- en ontmoetingsmiddag voor senioren. Datum en tijd: 16 
september van 14.00 tot 17.00 uur. Locatie: Dorpscentrum, Raadhuis-
straat 6, Vorden.
Op 16 september willen Stichting Welzijn Vorden, Ouderenbon-
den en het Dorpscentrum een informatie- en ontmoetingsmiddag 
organiseren. De bedoeling hiervan is dat verschillende bestaande 
activiteiten opnieuw onder de aandacht van de senioren worden 
gebracht en nieuwe activiteiten gepresenteerd.
Er zijn in Vorden veel activiteiten voor deze doelgroep, maar uit 
vele vragen die bij ons binnenkomen, blijkt dat men niet altijd 
weet welke activiteiten worden gehouden en op welke plek!

Oproep voor mensen die 16 september een activiteit wil presen-
teren!
Zijn er mensen die op 16 september ook een activiteit in het 
Dorpscentrum onder de aandacht willen brengen of willen pre-
senteren en u heeft geen brief van ons ontvangen, dan vragen 
wij u om dit alsnog bij ons te melden. U kunt dit via een e-mail of 
telefonisch aan ons doorgeven.
Heeft u vragen hierover en wilt u weten of uw activiteit al wordt 
gepresenteerd, mail of bel gerust naar de coördinator van Stichting 
Welzijn Vorden, tel. 0575-553405; e-mail L.vanuden@sswb.nl

Klussendienst.
Neem geen risico, ga niet op een trap of kruk staan, maar maak 
gebruik van de klussendienst. Een ongeluk zit in een klein hoek-
je!
Bij een klein klusje in of om de woning kunt u de hulp inroepen 
van de Stichting Welzijn Vorden. U kunt dit aanvragen wanneer 
u geen andere persoon  heeft die het klusje voor u kan doen.
U kunt bij voorbeeld hulp inroepen voor ontluchten van de ver-
warming, kranen ontkalken of voor kleine reparaties. De kosten 
zijn alleen de materiaalkosten en eventueel de kilometerver-
goeding. U kunt zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden,
Nieuwstad 32, tel. 0575 553405. Wij zijn geopend, op werkdagen 
van 9.00-11.00 uur.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op 25 juni is er nog een keuring. Wegens de vakantie is er in juli geen
keuring.
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 de aanmelding en/of informatie , dagelijks tussen
10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De prijs voor deze
medische keuring bedraagt € 25,- Locatie: in het woon-zorgcen-
trum, De Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden 



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 25 van

21 t/m 25 juni 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED
Inleveren volle spaarkaartenloungeset in week 26, 27 en 28 van 27 juni t/m 17 juli. Ophalen 6 augustus



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 25, 21 juni 2011

De Vertrouwenscommissie heeft een aanbeveling 
aan de raad gedaan om Henk Aalderink te herbe-
noemen voor een periode van zes jaar als burge-
meester van Bronckhorst. De huidige ambtstermijn 
van Henk Aalderink eindigt op 10 november 2011. 

Tijdens een extra raadsvergadering op 15 juni deed 
de heer Antoon Peppelman, als voorzitter van de 
Vertrouwenscommissie, verslag van de werkzaam-
heden van de commissie in het kader van de her-
benoemingprocedure. “Henk Aalderink is de 

ambassadeur van Bronckhorst, in Bronckhorst, 
de Achterhoek, Den Haag en Brussel” aldus 
Peppelman. 

De Vertrouwenscommissie is unaniem van mening 
dat Henk Aalderink kan worden herbenoemd 
als burgemeester. De raad nam met waardering 
kennis van de aanbeveling en zal tijdens een open-
bare raadsvergadering op 23 juni a.s. een beslissing 
nemen over de herbenoeming.

Voorbereiding herbenoeming Henk Aalderink 
als burgemeester van Bronckhorst

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

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

deze enquête wordt gevraagd naar 
uw mening over een aantal thema’s 
die in de (nabije) toekomst zullen 
spelen in onze gemeente. De uit-
komsten van dit onderzoek vormen 
voor b en w een belangrijke basis 
voor verdere besluitvorming over 
de toekomst van Bronckhorst.

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

Aanmelden
Wilt u ook meedenken over de
toekomst van Bronckhorst? 
Meldt u dan aan voor de enquête! 
Stuur voor 24 juni een mail met 
als onderwerp ‘Aanmelding 
inwonerpanel Bronckhorst’ naar: 
info@roma-marktonderzoek.nl. 
Uw mening wordt zeer op prijs 
gesteld!

Enquête ‘Werken aan de toekomst 
van Bronckhorst’ 
Heeft u zich al aangemeld? Het kan nog tot 24 juni!

Recreatieschap vergadert op 27 juni a.s.

Op 27 juni a.s. vergadert het Recrea-
tieschap Achterhoek en Liemers in 
de raadzaal van het gemeentehuis 
van Berkelland op de Marktstraat 1 
in Borculo. De vergadering begint om 

15.00 uur en is openbaar. U bent dus 
van harte welkom om deze bij te wo-
nen. Op de agenda staan onder meer 
het jaarverslag 2010 en de begroting 
2012. De stukken liggen ter inzage op 
het kantoor van het Recreatieschap 
op de Spalderkampseweg 1 in 
Hummelo.

In het buitengebied van Vorden (om-
geving Hoekendaalseweg-Boggelaar) 
broedt een buizerd die daarvoor zijn 
territorium verdedigd. De buizerd 
heeft het met name gemunt op hard-
lopers. Wij adviseren u ongeveer drie 
weken geen gebruik te maken van 
deze route. Rustig wandelen en fiet-
sen leveren bijna nooit problemen op. 
De aanvallen blijven meestal beperkt 
tot schijnaanvallen. Nadat de jongen 
het nest hebben verlaten is de rust 
weergekeerd en kunt u de rest van 
het jaar genieten van deze route.

Broedende buizerd verdedigt territorium

De gemeente en de Belastingdienst 
tekenden op 16 juni een convenant 
voor horizontaal toezicht. In het 
convenant zijn afspraken gemaakt 
over de wijze en intensiteit van het 
toezicht door de Belastingdienst. 
Wethouder Baars en drs. L.W.J.M. 
Vlaskamp RE RA, plaatsvervangend 
directeur Belastingdienst Oost 
ondertekenden het convenant. 
Beide partijen spreken hiermee 
de intentie uit hun onderlinge relatie 

te baseren op vertrouwen, trans-
parantie en begrip.

Met horizontaal toezicht stelt de 
Belastingdienst samenwerking 
centraal. Dat betekent afstemming 
vooraf waar nodig, in plaats van 
controles achteraf. Door een goed 
ingerichte organisatie en afspraken 
om fiscale kwesties bijtijds te be-
spreken, kunnen controles achteraf 
beperkt blijven. De fiscale regels 
blijven hierbij gewoon bestaan maar 
deze vorm van samenwerking 
maakt het voor beide partijen een-
voudiger. De Belastingdienst kan 
het toezicht efficiënter uitvoeren en 
de gemeente loopt minder fiscale 
risico’s en ervaart minder admini-
stratieve lasten.

Wethouder Baars licht toe: “We wil-
len het als gemeente op fiscaal ge-
bied gewoon goed doen en krijgen 
waar we recht op hebben zonder op 
het scherpst van de snede te zitten. 
Deze samenwerking sluit daar goed 
bij aan.”

Horizontaal toezicht belastingdienst 
en gemeente Bronckhorst

Mw. Vlaskamp en wethouder Baars 

ondertekenen het convenant



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.

Naar aanleiding van de commissie-
vergadering van 12 juni jl. en een 
gezamenlijke bijeenkomst van dorps-
belangenorganisaties en gebruikers 
hebben b en w besloten de gebruikers 
van de Hessenhal en stichting Zonne-
water vier maanden de tijd te geven 
om gezamenlijk te komen tot een 
voorstel voor exploitatie en beheer 
van de Hessenhal.
De gemeente en de stichting Zonne-
water zijn al enige tijd in gesprek over 
samenvoeging van het Hessenbad, 
de Hessenhal en zorgbad Zonnewater. 

Inmiddels zijn beide partijen tot 
elkaar gekomen en besloten b en w 
de exploitatie en het beheer van het 
Hessenbad en de Hessenhal over 
te dragen aan stichting Zonnewater, 
wanneer de gemeenteraad hiermee 
instemt. Ook de gebouwen worden 
verkocht aan de stichting.
Tijdens deze bijeenkomsten spraken 
de dorpsbelangenorganisaties en 
gebruikers van de Hessenhal hun zorg 
uit over de continuïteit van de hal. 
De raad neemt tijdens de vergadering 
van 23 juni een besluit over de 
overdracht van Hessenbad en -hal. 
De gebruikers en stichting Zonne-
water krijgen nu vier maanden de tijd 
om gezamenlijk te komen met een 
voorstel voor exploitatie en beheer. 
Wanneer zij niet tot overeenstem-
ming komen dan zal de raad haar 
besluit opnieuw overwegen.

Gebruikers en stichting Zonnewater 
in overleg over expoitatie en beheer van 
Hessenhal in Hoog-Keppel Vanaf 30 juni 2011 is de strippen-

kaart niet meer geldig in het open-
baar vervoer. Steeds meer mensen 
stappen over op de OV-chipkaart. 
Met dit vervoerbewijs kunt u in heel 
Nederland met bus, trein, tram en 
metro reizen. Voor reizigers met een 
abonnement verandert er voorlopig 
nog niets.

Speciaal voor mensen die vragen 
hebben over het gebruik van de OV-
chipkaart, of een OV-chipkaart willen 
bestellen, is er een speciale OV-chip-
kaart servicebus. Deze servicebus is 
op de volgende dagen in Bronckhorst:

OV-chipkaart servicebus in Bronckhorst

Datum  Tijd Kern Locatie
vrijdag  24-6-2011 14.00 - 16.30 Hummelo Dorpsstraat 
dinsdag  28-6-2011 10.00 - 12.30 Zelhem Halte Markt (Markt)
dinsdag  28-6-2011 14.00 - 16.30 Hengelo Vordenseweg (centrum)
woensdag  29-6-2011 10.00 - 12.30 Vorden Busstation (Stationsweg)
zaterdag  2-7-2011 10.00 - 12.30 Steenderen Halte Toldijkseweg
zaterdag  2-7-2011 14.00 - 16.30 Wichmond Dorpsstraat 

In de OV-chipkaart servicebus wordt 
u persoonlijk te woord gestaan en 
kunt u onder andere:
• Hulp krijgen bij het bestellen van 

een persoonlijke OV chipkaart
• Een anonieme OV-chipkaart kopen
• Saldo laden op uw OV-chipkaart
• Instellen dat uw persoonlijke 
 OV-chipkaart automatisch saldo 

laadt als uw saldo ‘op’ is

• Een pasfoto maken voor uw 
 aanvraag van een persoonlijke 
 OV-chipkaart

De OV-chipkaart servicebus is 
een initiatief van de provincie. 
In de periode juni, juli, augustus 
komt de servicebus in 100 kernen 
in Gelderland.

Raadsvergadering 30 juni
Op 30 juni a.s. vergadert de gemeente-
raad in de raadzaal van het gemeente-
huis. De openbare vergadering 
begint om 20.00 uur. U bent van harte 
welkom om deze vergadering bij te 

wonen. Op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

• Actualisatie bestemmingsplan 
‘Hengelo Dorp’

 Als onderdeel van de actualisering 

van bestemmingsplannen ligt voor 
het bestemmingsplan ‘Hengelo 
Dorp’ een actuele bestemmings-
regeling klaar. Hoewel er in prin-
cipe geen nieuwe ontwikkelingen 
worden meegenomen, wordt het 
Masterplan Hengelo Centrum 

 wel gedeeltelijk vertaald in het 
 bestemmingsplan. Om het centrum-

gebied ook na winkelsluitingstijd 
levendig te houden, zijn woningen 
boven winkels en kantoorfuncties 
beoogd

• Actualisatie bestemmingsplan 
‘Zelhem Buitengebied’

 Als onderdeel van de actualisering 
van bestemmingsplannen kan ook 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Zelhem 2011’ worden vastgesteld, 
met een passende actuele bestem-
mingsregeling voor het buitengebied 
van Zelhem. Daarbij is aangesloten 
op het ruimtelijk beleid zoals 

 vertaald in het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hengelo/Vorden’ 

 en het nadien vastgestelde beleid 
ten aanzien van de mantelzorg 
(verruiming inhoud woning), volks-
huisvesting (bijstelling woningbouw-
programma) en archeologie

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

op de agenda staan 
2.  agendapunten aangaande project-

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

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

taties
b. een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 7 van de Algemene wet be-
stuursrecht tegen een besluit van 
het gemeentebestuur of het advies 

van een adviescommissie bezwaar-
schriften ex artikel 7:13 van de 

 Algemene wet bestuursrecht
c. benoemingen, keuzen, voordrach-

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

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

de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

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

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

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden op diverse locaties in de gemeente ter 
 promotie van openluchtspel, 8 t/m 14 augustus 2011, stichting openluchtspel Het Enghuizen
• Drempt, sportcomplex HC ‘03 aan de Zomerweg, wedstrijd tegen de Graafschap, 8 juli 2011 
 van 17.00 tot 24.00 uur, voetbalvereniging HC ‘03
• Hummelo, nabij kruising Greffelinkallee/Spalderkampseweg, openluchtspel, ontheffing art. 35 van 

de Drank- en Horecawet i.v.m. openluchtspel, 24 t/m 28 augustus elke dag van 19.00 tot 24.00 uur, 
instellen van een stopverbod aan beide zijden van de Greffelinkallee, 24 t/m 28 augustus 2011, 
stichting openluchtspel Het Enghuizen

• Vorden, De Slof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat tot 31 december 2013, 
 R. Hilbolling
• Vorden, Wiersserbroekweg 5, open dag, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, instellen van 
 een stopverbod aan beide zijden op een gedeelte van de Wiersserbroekweg, 21 augustus 2011 

tussen 11.00 en 18.00 uur, stichting Achterhoek FM
• Zelhem, sportpark voetbalvereniging Zelhem aan de Vincent van Goghstraat, vriendschappelijke 

voetbalwedstrijd, 23 juli van 18.00 tot 24.00 uur, instellen van een stopverbod aan beide zijden van 
de Vincent van Goghstraat tussen de Halseweg en de Jan Steenstraat, 23 juli 2011 van 18.00 tot 
20.15 uur, voetbalvereniging Zelhem

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 8 juni 2011:
• Vorden, ‘t Heegken 5, veranderen schuur
Ontvangen op 9 juni 2011:
• Steenderen, Dorpsstraat 11, slopen overkapping en een kas
• Vorden, Zutphenseweg 39, verwijderen asbest uit schuren
• Zelhem, Ruurloseweg 30 nr. 34, tijdelijke bewoning recreatiewoning
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, verplaatsen uitrit

Aanvragen

Ontvangen op 14 juni 2011: 
• Toldijk, Wethouder Massinkstraat 1, plaatsen dakkapel
• Vorden, Nieuwenhuisweg 1, bouwen vleesvarkensschuur
Ontvangen op 15 juni 2011: 
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 3, plaatsen boomhut 

Ingetrokken aanvragen
• Hengelo (Gld), Hofstraat 13, vergunningvrij slopen 2 bergingen en bouwen berging
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 1, vergunningvrij bouwen tuinhuis
• Keijenborg, Pastoriestraat 34, vergunningvrij plaatsen terrasoverkapping
• Laag-Keppel, Dorpsstraat LK 11 en 13, bouwen tuinmuur

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 8 juni 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de Castle Fair Vorden, 
 15 t/m 29 augustus 2011, Castle Events BV
• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/de Horsterkamp, life style fair, ontheffing art. 35 Drank- en 

Horecawet, 24 t/m 28 augustus 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, Castle Events BV
• Vorden, kasteel Hackfort aan de Baakseweg 8, informatiedag/oogstfeest, 11 september 2011 
 van 12.00 tot 17.00 uur, vereniging Natuurmonumenten
• Zelhem, Smidsstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. braderie, 23 juli van 13.00 tot 

22.00 uur en 6 augustus 2011 van 13.00 tot 22.00 uur, Super de Boer Hollak v.o.f.
Afgegeven op 9 juni 2011:
• Halle, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen i.v.m. introductieweek, 
 31 augustus t/m 4 september 2011, sv Arboricultura
• Steenderen, Burg. Buddingh’-Plein, live muziekevenement Marktpop, 23 juli van 21.30 uur tot 

01.00 uur de dag daarop volgend en 24 juli van 12.00 tot 21.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en 
 Horecawet, 23 juli van 20.00 uur tot 01.30 uur de dag daarop volgend en 24 juli 2011 van 13.00 tot 

21.30 uur, café hotel Heezen

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, café Uenk, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 juni 2011 t/m 
 31 december 2013, A.M.J. Balvert
Afgegeven op 10 juni 2011:
• Vorden, plaatsen toegangspoort op de Dorpsstraat bij de rotonde met de Ruurloseweg, 20 juni t/m 

30 september 2011, stichting Vrienden van Vorden
• Zelhem, Halseweg (Pelikaansbos), kindervakantieweek, 30 juli t/m 6 augustus 2011, stichting jeugd 

en jongerensociëteit Zelhem
Afgegeven op 15 juni 2011:
• Steenderen, Burg. Buddingh’-Plein, Live radio & tv programma maken, 5 juli 2011 van 12.00 tot 

19.00 uur, stichting Omroep Gelderland
• Zelhem, markt, live radio & tv programma maken, 22 augustus 2011 van 12.00 tot 19.00 uur, 

stichting Omroep Gelderland
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 9 juni 2011:
• Zelhem, ontheffing geluidswagen i.v.m. de huldiging van kampioensteams, 11 juni 2011 van 
 15.00 tot 16.00 uur, korfbalvereniging SEV Zelhem

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 10 juni 2011:
• Bronckhorst, verschillende locaties, kappen diverse bomen 
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 10, slopen en bouwen schuurtje
• Olburgen, Roggeland, kappen 3 haagbeuken en 2 sierkersen
• Vorden, Zutphenseweg 40, plaatsen twee toegangspoorten en aanleggen uitrit
• Zelhem, Baaksekampweg 5, slopen diverse schuren
• Zelhem, Eckhorsterstraat 11, verbouwen woning
Verzonden op 14 juni 2011:
• Steenderen, Bakerwaard, aanbrengen grond ten behoeve van een wildvluchtwal
• Steenderen, Dorpsstraat 10, verbouwen/restaureren woning
• Vorden, Hoetinkhof 265, veranderen dak van woning
• Vorden, Zutphenseweg 32, veranderen kozijn in voorgevel
• Zelhem, Keijenborgseweg 13A, verwijderen asbest golfplaten van een schuur  
Verzonden op 15 juni 2011: 
• Rha, J.F. Oltmansstraat/Prinsenmaatweg, kappen populieren en elzen
• Toldijk, Hoogstraat 15, kappen beuk
• Vorden, Insulindelaan 33, bouwen dakopbouw
• Vorden, Wientjesvoortseweg 4, kappen conifeer en 9 dennen 
Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 15 juni 2011:
• Drempt, Rijksweg 17, bouwen bedrijfshal, nog inwinnen van adviezen, uiterste beslisdatum is 
 4 augustus 2011

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Baak, tijdens de klootschietwedstrijden is de Beukenlaan, tussen de Schooldijk en de Broekstraat, 

op 22 oktober van 08.00 tot 16.00 uur, op 5 november van 08.00 tot 16.00 uur en eventueel op 
 17 december 2011 van 08.00 tot 16.00 uur (uitloop datum), afgesloten voor alle verkeer, met 
 uitzondering van bestemmingsverkeer
• Steenderen, tijdens het live radio en tv programma maken zijn op 5 juli 2011 van 09.00 tot 21.00 uur 

het Burg. Buddingh-Plein en de J.F. Oltmansstraat afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens een besloten feest (oliebollenparty) is de Prins Bernhardlaan, tussen de 
 Begoniastraat en de Daliastraat, van 17 juni 12.00 uur t/m 19 juni 2011 15.00 uur, afgesloten voor 

alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens de kindervakantieweek is de Bielemansdijk, tussen de Halseweg en Meeneweg 

(stukje zandweg) van 29 juli t/m 6 augustus 2011 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het live radio en tv programma maken is op 22 augustus 2011 van 09.00 tot 21.00 uur 
de Markt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A 
Olburgen (parkeervoorziening)’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009; Capellegoedweg 4A Olburgen’ is onherroepelijk geworden. 
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de wijziging van het gebruik van een perceel van agrarisch naar wonen 
om parkeerplaatsen en een landschapstuin bij de woning en minicamping mogelijk te maken.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00898-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00898-/NL.IMRO.1876.BP00898-OH01

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

ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

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

Bestemmingsplannen

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 23 juni t/m 4 augustus 2011 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Zelhem, Eeltinkweg 7, voor het uitbreiden of wijzigen, dan wel het veranderen van de werking 
 van een inrichting waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Ericaweg 3B, voor het melden van een milieuactiviteit waarop het Besluit algemene 
 regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

Maatregelen tegen wateroverlast in Zelhem
In tegenstelling tot de publicatie van vorige week rondom de vergroten van rioolleidingen in de 
Bloemenbuurt en de omgeving Vincent van Goghstraat in Zelhem, wordt de rioolbuis in de 
Goudsbloemstraat niet vergroot. Uit nadere inventarisatie bleek dit niet nodig. Ook starten we later 
met de werkzaamheden in de Cosmeastraat, vanwege een waterleiding die verlegd moet worden. 
De gewijzigde planning kunt u vinden op www.bronckhorst.nl → Plannen en projecten in uw buurt.

Werkzaamheden

Ontwerp ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’
Het ontwerp van de ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht’ ligt van 
23 juni t/m 3 augustus 2011 voor een ieder ter inzage.

De beleidsregels hebben betrekking op de wijze waarop in Bronckhorst toepassing wordt gegeven 
aan de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 2° en artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3° jo artikel 2.12, tweede lid van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht af te wijken van een bestemmingsplan. Het gaat om de zogenoemde 
‘kruimellijst’ en tijdelijke afwijking voor bewoning van niet voor bewoning bestemde gebouwen. 

U kunt het ontwerp inzien tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. 
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak 
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

U kunt het ontwerp ook digitaal inzien via www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen 
→ ruimtelijk beleid.

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

Wijziging Algemeen plaatselijke verordening 
B en w zijn voornemens de gemeenteraad voor te stellen de Algemeen plaatselijke verordening 
(APV) te wijzigen, zodanig dat vermindering van de regeldruk voor inwoners en bedrijven ontstaat. 
Het betreft de volgende vergunningen: reclamevergunning (permanente reclame), collectevergunning, 
ventvergunning en de standplaatsvergunning. Voor de deregulering van de evenementenvergunning 
en de reclamevergunning is tevens het voornemen de betreffende beleidsregels aan te passen. 

Het voorstel tot het wijzigen van de APV en de beleidsregels liggen van 23 juni t/m 19 juli ter inzage bij 
de publieksbalie op het gemeentehuis. Ook kunt u de regels bekijken op internet: www.bronckhorst.nl 
→ Actueel → Actuele informatie. U kunt t/m 20 juli 2011 uw zienswijzen ten aanzien van de voor-
stellen kenbaar maken.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

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

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Boek nu voor de beste last minutes! 
 

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

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 
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Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

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

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

Ze zijn er weer de eerste kersen 
uit onze bongerd!!

Heerlijke abrikozen 500 gram 0.99
Knapperige ijsbergsla deze week 0.59

Super grote ananas per stuk 1.25
komkommers 3 voor 0.99

Nu nog volop aardbeien ook voor de inmaak. OP=OP
Nieuwe oogst Frieslanders, Dore en Bildstar
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

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

MRB-Lensink (dealer Alkuplus)

���

Alkuplus kunststof kozijnen, deuren 
en hefschuifpuien al 20 jaar kleurvast

20°C procenten korting

profiteer van onze zonneactie.*

23 juni t/m  9 juli

Aantal 

graden 
meer dan

20°C
%

korting
======

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

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

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Dierenartsenpraktijk 
                                   Zelhem-Halle 
                                 Halseweg 27/d  7021 HV Zelhem 

                                                                          0314  -  62 12 72 

  Doetinchem-Zelhem 
 Keppelseweg 41 7001 CE  Doetinchem 

                                                                          0314  - 36 31 98 

 

 

 

 

juni 2011: ACTIE “CHIP JE DIER” 
(m.i.v. juni 2011 chip verplicht in buitenland) 
 
juni en juli 2011:  
GRATIS HUISDIER-VAKANTIE-CHECK  
 
KONIJNEN-ENT-SPREEKUUR  
Doetinchem     22 juni  2011    15.00-17.00  uur 
Zelhem              25 juni  2011    08.00-10.00  uur 

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen

20 tot 50% korting op alle topmerken

Voor al uw buiten zonweringen
voor particulieren en bedrijven

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

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

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

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

Nieu
w

in ve
rko

op

ZELHEM Vr.pr.  267.500,-- k.k.
Smidsstraat 5 - DEZE WONING KUNT U ZO BETREKKEN! Sfeervol 
VRIJSTAAND WOONHUIS MET WINKELBESTEMMING en een 
besloten achtertuin. Bj. 1955, in 2009 volledig gemoderniseerd,        
o.a. geheel v.v. kunststof kozijnen met isolerende beglazing, stucwerk, 
radiatoren, plavuizen, sanitair, badkamer, dakpannen, tuinaanleg. De 
woonkamer, hal en verdiepingen zijn v.v. moderne laminaatvloeren. 
Perceelsopp. 260 m2. Inh. 350 m3. De woning heeft een woon- en 
winkelbestemming. Achter de woning grote parkeerplaats.

Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Keuken Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink keuken 
samen met onze adviseur.

Keukenrenovatie? 
Bruggink komt met een passend advies 
voor een nieuwe uitstraling, afgestemd 

op uw budget.

Combineren met een verbouw? 
Wij zijn de ideale partner, want als 

volwaardig bouwbedrijf verzorgen we
ook uw badkamer, verbouwing of 

nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

Telefoon 0315 24 29 29
www.bruggink-bv.nl 

     Alles voor
            uw woning!

Welkom in onze 
Nieuwe Keuken Showroom!

Kijkt u gerust even rond...

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
ALLES MOET WEG: SLA UW SLAG.

25% - 50% - 70% 
KORTING

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

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

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

nog 2 wekenalles moet weg
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Gaat het huisdier mee op vakantie 
naar het buitenland dan zijn er een 
aantal zaken waar men rekening mee 
dient te houden. Denk daarbij aan de 
verplichte entingen waaronder de ra-
biësvaccinatie die minimaal 3 weken 
voor vertrek gegeven moet worden. 
Ook is in het buitenland het risico op 
parasieten en ziekteverwekkers aan-
wezig zodat het verstandig is preven-
tieve maatregelen te nemen. Om er 
zeker van te zijn dat het huisdier goed 
voorbereid op vakantie gaat nodigen 
Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle 
en Dierenartsenpraktijk Doetinchem-
Zelhem uit voor de vakantie-check 
waarbij o.a. de chip afgelezen wordt, 
het vaccinatieschema gecontroleerd 
wordt en men vragen omtrent het 
huisdier kan stellen. Uiteraard geeft 
men ook graag advies over het huis-
dier en de mogelijke gevolgen en pre-
ventieve maatregelen bij warmte.

CHIPPEN VERPLICHT
Naast het verplichte paspoort is met
ingang van 2 juni in het buitenland
een tatoeage niet meer voldoende
maar is de chip VERPLICHT! In het
najaar zal ook het chippen van huis-
dieren in Nederland VERPLICHT
worden. 

In het kader van “juni Chipmaand”
ontvangt men de hele maand juni
korting op het chippen van uw huis-
dier. Is het huisdier een thuisblijver
of wordt hij ondergebracht in een
dierenpension dan dient men tevens
rekening te houden met verplichte
vaccinaties en voorzorgsmaatregelen
m.b.t. wormen, vlooien en teken.

Maak voor een prettige en zorgeloze
huisdierenvakantie dus even een
afspraak voor een algehele vakan-
tie-check bij Dierenartsenpraktijk
Zelhem-Halle Halseweg 27/d te Zel-
hem tel. 0314-621272 of bij Dieren-
artsenpraktijk Doetinchem-Zelhem
Keppelseweg 41 te Doetinchem tel.
0314-363198

Huisdier en vakantie 
begint met een uitstapje 
naar de dierenarts
Zelhem - Chip-actie en vakantie-
check bij Dierenartsenpraktijk 
Zelhem-Halle / Dierenartsenprat-
kijk Doetinchem-Zelhem.

Je kunt de 360 kilometer lange route 
ook in etappes rijden, het drukwerk 
is verdeeld in dertien delen met tel-
kens een terugfietsroute. Ieder deel-
traject heeft een afstand die voor de 
gemiddelde fietser makkelijk is af te 
leggen. Zo is het ook voor de onge-
oefende fietser mogelijk om van de 
prachtige landschappen te genieten. 
De route volgen is makkelijk, hij is 
met fietsknooppuntenbordjes be-
wegwijzerd. De Drie Nationale Land-
schappenroute is uitgevoerd als luxe 
ringband met een omvang van een 
dikke 80 pagina’s.
Nationale Landschappen zijn gebie-
den die de Rijksoverheid heeft ge-
kenmerkt als landschappen die een 
unieke combinatie vormen van cul-
tuurhistorische en natuurlijke ele-
menten en daarmee het verhaal van 
het Nederlandse landschap vertellen. 

In de Achterhoek zijn drie Nationale
Landschappen: De Graafschap, Win-
terswijk en De Gelderse Poort. De
fietsroute slingert door deze fraaie
natuur. Bijzonder is ook dat de route
liefst twaalf steden en stadjes aan-
doet. Twaalf plaatsen die elk mogen
melden dat zij ooit stadsrechten heb-
ben gekregen. 

ROUTEBUNDEL
De 360 kilometer lange route is ge-
vat in een prachtige ringband van
een dikke 80 pagina’s, geschikt om
in een routeklem op het fietsstuur te
gebruiken. Van ieder van de dertien
deeltrajecten is een overzichtelijke
routekaart in de ringband opgeno-
men met ingetekende route. Vervol-
gens is aangegeven welke fietsknoop-
punten moeten worden gevolgd om
langs de verkozen route te rijden.
Vanzelfsprekend is er een uitgebrei-
de toelichting op het landschap en de
vele bezienswaardigheden onderweg.
Om routerondjes mogelijk te maken
is van ieder deeltraject ook een terug-
rijdroute op de kaart ingetekend. De
routegids wordt onder andere ver-
kocht bij VVV’s in de Achterhoek en
in de webwinkel van het Achterhoeks
Bureau voor Toerisme op 
www.achterhoek.nl

Nieuwe route verschenen
Fietsen door drie nationale 
landschappen
Eind mei is een voor Nederland 
uniek product verschenen: een 
fietsroute die voert door drie 
Nationale Landschappen. Alle 
drie de gebieden bevinden zich 
in de Achterhoek, een streek die 
bekend staat om haar fraaie na-
tuurschoon. Met deze fietsroute 
kun je een fraaie rondtoer ma-
ken door de Achterhoek.

En dat niet alleen, ook zullen alle 
opblaasbare attributen van Normaal 
te voorschijn getoverd worden als 
Bertus en Tinus. Dus dat belooft een 
heel bijzonder weekend te worden 
wat natuurlijk niemand mag missen. 
Voordat Normaal voor de 35e keer 
het beroemde podium betreed wat 
ieder jaar achter Flophouse wordt op-
gebouwd, zal de Taliband om 20.00 
uur het 35e jaar aftrappen waarna 
om 22.00 uur Normaal het melo-
dietje overneemt en het 35e jaar vol 
maakt. 

Maar natuurlijk is er ook het koffie-
concert op zondag 26 juni met o.a. 
de Amazing stroopwafels, Kennéh, 
Bloaskapel Stesti en niet te vergeten 
Normaal die het nog eens dunnetjes 
overdoet na de vrijdagavond. Het kof-
fieconcert vangt aan om 11.00 uur, 
waarbij eerst een lekker kopje kof-
fie gedronken kan worden wat over-
vloeit in andere kleuren dranken. 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij Jeugd-
soos Flophouse (alleen op de vrijdag-
avond) en Café Den Bremer in Toldijk, 

Café de Seven Steenen in Steenderen 
en Café de Tol in Zelhem. 
Wie kaarten wil reserveren, kan dit 
doen door overmaking van het aan-
tal kaarten maal de voorverkoopprijs 
naar bankrekening 36.11.50.075 t.n.v. 
Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de 
dag van het evenement kunnen de 
kaarten worden afgehaald aan de 
kassa. Neem voor alle zekerheid een 
kopie van het bankafschrift mee. 

Voor meer informatie kijk op www.
flophouse.nl en tot aankomend week-
end waarbij niet alleen de beroemde 
band Normaal op het podium staat, 
maar ook een bijzondere gast van 
André Rieu die graag met Normaal 
het 35 jarig jubileum extra bijzonder 
maakt.

Carillonist van André Rieu speelt met Normaal op

35e jubileum HØKEN in Toldiek

Toldijk - Aankomende vrijdag barst het 35e jaar HØKEN in Toldiek los. 
En dit jaar wordt het wel een heel bijzonder jaar, niet alleen omdat 
Normaal 35 jaar in Toldiek speelt maar dit jaar zal een beroemde caril-
lonist van André Rieu samen met Normaal 3 nummers spelen op een 
groot rijdend carillon.

Bij een totale maansverduistering be-
weegt de maan door de schaduw van 
de aarde. Daardoor is de maan gerui-

me tijd niet te zien. Het eerste deel 
van de eclips was slecht zichtbaar, 
omdat het te licht was. Doordat de 

aarde het zonlicht weerkaatste kreeg 
de maan tijdens de verduistering een 
roodachtige kleur. Kort na 23.00 uur 
was de volledige eclips voorbij en 
werd de maan steeds meer zichtbaar. 
Na middernacht was de maan hele-
maal uit de schaduw van de aarde.

Totale maansverduistering

Regio - De totale maansverduistering van woensdagavond 15 juni was 
in sommige delen van Nederland goed te zien, zo ook in de Achter-
hoek. Er waren enkele wolkenslierten, maar die onttrokken het zicht 
op de maan niet geheel.

De maan had een roodachtige kleur, voordat hij weer uit de schaduw van de aarde kwam.

Een opleiding tot natuurgids duurt 
bijna anderhalf jaar en omvat 26 
lessen en 26 buitenactiviteiten met 
daarnaast individuele- en groepsop-
drachten rond het thema natuur en 
milieu. De lessen zijn op woensdag-
avond. De excursies zijn op zaterdag-
ochtend en worden gehouden door 
het gehele werkgebied van beide af-
delingen. De eerste les is op 14 sep-

tember 2011 en in december 2012
wordt de cursus afgesloten met een
diploma-uitreiking. Van deelnemers
wordt verwacht dat zij zich te zijner
tijd actief inzetten voor het IVN. Hier-
bij valt te denken aan begeleiden van
wandelingen of fietstochten, maar
ook aan werkzaamheden binnen een
van de ondersteunende werkgroepen
zoals de zoogdier-, vogel-, of foto-vi-
deowerkgroep het inrichten van een
expositie of bemannen van een infor-
matiestand. 
De bijdrage in de cursuskosten be-
draagt 225 euro. 
Het volgen van een natuurgidsen-
cursus is bij uitstek geschikt om uw
woonomgeving (beter) te leren ken-
nen en de waarde daarvan in te schat-
ten en over te dragen op anderen. In-
lichtingen via tel. 0314-631779.

Infoavond IVN 
Natuurgidsencursus
Doetinchem - Op woensdag 22 
juni is er om 20.00 uur een in-
foavond in de Ontmoetingskerk, 
Meestersstraat 2, in Doetinchem, 
over de komende Natuurgidsen-
cursus van het IVN, Vereniging 
Natuur-en Milieueducatie. De cur-
sus wordt gezamenlijk georgani-
seerd door de afdelingen De Oude 
IJsselstreek en Montferland.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Meestal hebben zij een omvangrijk 
grondbezit en juist deze landgoede-
ren zijn bij de verschillende ruilver-
kavelingen de dans ontsprongen. 
Een praktisch voorbeeld kunnen we 
zien op Hackfort: de Hackfortse beek 
vormt, dankzij de tomeloze inzet van 
wijlen baron A v Westerholt, een ju-
weel waar nog veel te genieten is. Het 
ijsvogeltje is daar een vaste gast en 
komt jaarlijks tot broeden. Ook ande-
re beken zijn ter hoogte van landgoe-
deren ontzien: de Lindese Laak bij de 

Kieftskamp, de Onderlaatse Laak bij
het Velde en de Baakse beek bij land-
goed Ruurlo, de Wiersse, het Med-
ler en het landgoed Vorden. De vele
bossen zorgen voor een beslotenheid
waar vakantiegangers terecht van ge-
nieten. Dankzij het grootgrondbezit
kan de natuur zich op de talloze rusti-
ge plekjes handhaven. Met name onze
plantenwereld kan menig natuurlief-
hebber doen watertanden. De vakan-
tieganger die ons in augustus bezoekt
is dan veel te laat: in het voorjaar is
de Achterhoek in botanisch opzicht
op zijn hoogtepunt. Dan kunnen wij
genieten van o.a. muskuskruid, grote
keverorchis, bleke zegge en als grote
zeldzaamheid het vetblad. 

Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst 1, Lochem, 0575 - 43 11 98 (na
18.00 uur) T.b.v. natuur- en landschaps-
behoud wordt aan de deelnemers een
bescheiden bijdrage gevraagd.

Fietstocht natuur- en 
landschapsbehoud
Vorden - Het boek “Op en rond het 
Groote Veld” toont in vele foto’s 
hoe bijzonder mooi het gedeelte 
van de Achterhoek, dat globaal 
begrensd wordt door de plaatsen 
Gorssel, Lochem, Ruurlo, Hen-
gelo en Zutphen. Een groot deel 
van die schoonheid hebben we te 
danken aan het grote aantal kas-
telen en buitenplaatsen dat hier 
nog steeds aanwezig is.

Zelhem heeft een rijke historie op 
het gebied van de paardensport en 
als het aan de Zelhemse menvereni-
ging ligt, zal dat ook zo blijven. ‘On-
der de Zweppe’ wil een jaarlijkse (M)
Endurace in het buitengebied van 
Zelhem blijven organiseren, voor-

lopig nog op 1 dag, maar met de 
bedoeling dit uit te bouwen tot een 
meerdaags evenement. Het gaat dan 
omeen aantal lange afstandroutes 
voor paard en ruiter of aanspanning. 
Vice-voorzitter van de vereniging Jan 
Olthof, zegt hierover: “Endurance is 

een opwindende en diervriendelijke 
tak van paardensport. De hoofdzaak 
van het endurance rijden is het zo 
snel mogelijk afleggen van een uitge-
zet parcours, dat in afstand varieert 
van 25 tot 160 km. Niet alleen de tijd, 
waarin het parcours wordt afgelegd 
is belangrijk, maar ook de condi-
tie van het paard bij de veterinaire 
controles. Uithoudingsvermogen, 
samenwerking, vertrouwen en ver-
zorging zijn de sleutelwoorden voor 
succes. In aangespannen vorm heet 
deze wedstrijdsport mendurance en 
omdat onze vereniging nu eenmaal 
een menvereniging is, staan uiter-
aard ook routes voor aanspanningen 
op het programma”.

Onder de Zweppe

(M)Endurance

Zelhem - De Zelhemse vereniging van het aangespannen paard ‘Onder 
de Zweppe’ heeft zaterdag voor een groot aantal ruiters en menners 
een schitterend parcours uitgezet in het buitengebied van Zelhem. 
Er hadden zich ruim 90 deelnemers uit het gehele land, voor de te 
rijden mendurance en endurance, gemeld. Niet alleen de ruiters en 
menners genoten van het fraaie landschap en de goed georganiseerde 
rit, ook de bezoekers konden met volle teugen genieten van de sport 
en alles wat daarbij hoort. ‘Onder de Zweppe’ is enthousiast over het 
verloop van deze (M)Endurance en stelt voor 2012 een vervolg in het 
vooruitzicht.

Hun handelsmerk: onvervalste ori-
ginele arrangementen uit deze brui-
sende periode. De Bratislava hot se-
renaders spelen uitsluitend de snelle, 
vurige of de rustige, dansbare jazz uit 
de Verenigde Staten, die aan het eind 
van de jaren 1920 ook in Europa zijn 
intrede deed. Om de jazzstijl van toen 
zo goed mogelijk te kunnen recon-
strueren verzamelden de musici in 
het beginstadium zelfs oude schellak-

platen en opnamen van diverse orkes-
ten en uitvoerenden uit de jaren ’20 
en ’30. En met succes: vandaag de dag 
horen de Bratislava hot serenaders tot 
een van de toonaangevende, meer-
voudig onderscheiden orkesten van 
deze muziekrichting in Europa. Twee 
van hun inmiddels vijf uitgebrachte 
cd’s haalden al goud en platina. De 
authentieke muziekstijl is echter niet 
het enige kenmerk van de Bratislava 

hot serenaders. Als ze de oude ragti-
mestijl uit New Orleans, dixieland of 
de vroege swing spelen, gaat het ze 
vooral om de weerspiegeling van het 
optimisme dat deze muziek ook toen 
al, in een niet altijd even gemakkelij-
ke periode, teweeg kon brengen. Als 
orkest zetten zij inmiddels talrijke in-
ternationale successen op hun naam. 
En de vele fans weten het: wie dit or-
kest en de Serenader sisters eenmaal 
live heeft meegemaakt is meteen en-
thousiast. En daarvan kunnen ook de 
bezoekers van Jazztime zich overtui-
gen. Meer informatie over Jazztime at 
the Keppel Castle kunt u vinden op 
www.jazztime.nl

Jazztime at the Keppel castle

Bratislava hot serenaders

Laag Keppel - Tijdens het op 26 juni te houden jazzfestival neemt dit 
gelegenheidsorkest uit Bratislava, tegen de indrukwekkende achter-
grond van het kasteel, hun gestaag groeiende schare fans mee op een 
twee uur durende muzikale reis door de tijd naar de danslokalen en 
de jazzbars van de jaren ’20 en ’30.

EEN COMPUTER DIE HET 
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels orga-
niseren regelmatig demonstratieda-
gen voor allerlei hulpmiddelen. Dat 
er nu gekozen wordt voor een de-
monstratie van de SimTouch heeft 
alles te maken met de voordelen 
van dit systeem. De SimTouch is een 
eenvoudig te bedienen computer die 
werkt met een (full HD) aanraak-
scherm. Vooral voor mensen die nog 
nooit met een computer hebben ge-
werkt is het intuïtief om het beeld-
scherm aan te raken. SimPC heeft 
gezorgd voor eenvoudige bediening 

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

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 30 juni 
binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden 
om kennis te maken met de Sim-
Touch. Aanmelden is niet nodig. 
Geïnteresseerden kunnen de mo-
gelijkheden van deze gemakkelijke 
computer bekijken of zelf achter de 
SimTouch plaatsnemen om te erva-
ren hoe eenvoudig het is. Er zijn ex-
perts aanwezig die alle vragen kun-
nen beantwoorden.

Demonstratie gebruiks-
vriendelijke computer 
met aanraakscherm
Vorden - Op donderdag 30 juni 
vindt er in het Servicehuis een 
demonstratiedag van compu-
ters plaats. Het zijn niet zomaar 
computers, maar zogenoemde 
SimTouch computers. Een een-
voudig bedienbare en veilige 
computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor ie-
dereen die geïnteresseerd is in 
de voordelen van een computer, 
maar opziet tegen installatie, 
onderhoud en het risico van 
virussen. De thuiszorgwinkels 
laten op 30 juni zien dat dank-
zij de vooraf geïnstalleerde pro-
gramma’s en een service abon-
nement het gebruik van de Sim-
Touch volledig zorgenvrij is.

Ook in onze regio is een afdeling 
van deze internationale organisatie. 
In 1986 is FF Nederland Oost in Zut-
phen gestart en bestaat dus nu 25 
jaar. Gedurende het gehele jubileum-
jaar vinden dan ook veel bijzondere 
activiteiten plaats, maar van 23 tot 
27 juni wordt het 5e lustrum ‘echt’ 
gevierd. Twee buitenlandse clubs ko-

men in die periode op bezoek, Braun-
schweig (Dld) en Isle of Wight(GB), en
de huidige president van Friendship
Force International komt uit Atlanta
overvliegen om de festiviteiten mee
te maken. Er is een uitgebreid pro-
gramma met een ontvangst op 24 juni
door burgemeester Gerritsen op het
gemeentehuis te Zutphen, de plaats
waar het allemaal begon en met als
hoogtepunt het jubileumfeest op za-
terdagavond 25 juni in Duiven. Wilt
u meer weten over Friendship Force
kijk dan op www.friendshipforcene-
derlandoost.nl of www.thefriendship-
force.org Wilt u een programmadeel
in het jubileumjaar bijwonen om met
FF kennis te maken? Neem dan con-
tact op met de heer J.A. de Bont, voor-
zitter, tel. 0314381774 of 0630478178
of email: bont0030@planet.nl

Friendship Force Nederland Oost

25-jarig jubileum
Drempt - Friendship Force is 
een uitwisselingsorganisatie van 
mensen over de gehele wereld. 
Het doel is dat deelnemers kennis 
maken met elkaars culturen en 
levenswijzen. Tijdens de uitwisse-
lingen verblijven de bezoekers in 
gastgezinnen van de ontvangen-
de clubs en maken ze kennis met 
de gewoonten en levenswijzen in 
het gastland.
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Wat is: A. Be’duzeleg.

 B. Heed. 

 C. Noodriepe. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het bijzondere van het jaar 2011 is, 
voor Nederland, dat Monseigneur 
Hoogenboom op 4 september in het 
Duitse Essen Werden, aan de Ruhr, 
een reliek uit Ludgers gebeente krijgt 
overgedragen. Dit gebeurt tijdens een 
plechtige H.Mis in de basiliek van 
Werden met aansluitend een pro-
cessie waarin de sarcofaag met zijn 
gebeente in een schrijn door de stad 
wordt gedragen. Natuurlijk is het een 
processie begeleidt door muziekor-
kesten en vaandels. De reliek wordt 
in eerste instantie overgebracht naar 

Utrecht en op 1 april 2012, de eer-
ste zondag na Ludgers sterfdag, op
plechtige wijze geplaatst in een door
kerkelijk architect Paul van Vliet ont-
worpen reliekhouder in de kerk van
Vierakker. Wat ruim 1200 jaren ge-
leden begon onder andere door het
bouwen van een kerkje aan de IJssel
in Wichmond krijgt nu een mooie
apotheose. Het goede nieuws is dat
u op zondag 4 september de gelegen-
heid heeft dit alles mee te maken en
mee te beleven in Duitsland. De Lud-
gerkring stelt u in de gelegenheid om
met een bus mee te gaan naar Essen
Werden voor een bedrag tussen de 15
en 25 euro. Voor koffie, een andere
drank en een lunch samen wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Laat de kans op het bijwonen van
deze historische gebeurtenis u niet
ontgaan en geef u op ná de lezing in
Vierakker of bij e.ivens@hccnet.nl
of bij dhr.W.Rovers 0314-641462 of
bij het secretariaat van de parochie
HH.Twaalf Apostelen 0575-711310.

Interessante lezing over Ludger in St. Willibrorduskerk
op maandagavond 27 juni

Reliek Ludger bindt ons 
(opnieuw) allemaal!
Vierakker - Die avond zal Eddy 
Ivens van de Ludgerkring Oost Gel-
derland een lezing verzorgen over 
Sint Ludger. Deze in Nederland 
geboren missionaris werd in 805 
de eerste bisschop van Münster. 
Hij overleed in 809 in Billerbeck. 
Hij heeft als het ware het werk 
van Willibrord en Bonifatius vol-
tooid en is daarom van onschat-
bare waarde voor onze Kerk.

Hamove rijder Jarno Ontstenk die uit-
komt in de Classics reed zich beide ra-
ces in de top tien. Zaterdag werd hij 
7e en op zondag 6e. Jan Frank Bakker 
wist beide races te winnen en is daar-
mee de eerste Nederlands kampioen 
in de wegrace. Bij de zijspannen had 
het duo Marcel Ritzer en Alex Aarts 
dit weekend de nodige pech te ver-
werken. De Hamove rijders hadden 
de nodige motorische problemen 
en konden geen vuist maken tegen 
de rest. De race op zaterdag reden 
ze wel uit maar ze eindigden ach-
ter in het veld. Tijdens de warm-up 
op zondag ging hun blok definitief 
kapot,daardoor kon het duo niet 
deelnemen aan de wedstrijd.

De race in de Supersport werd gewon-
nen door Stuart Voskamp die vorige 

week in Hengelo nog gediskwalifi-
ceerd werd door verkeerde koelvloei-
stof. Achteraf bleek de vloeistof wel 
goed en daarmee kreeg Voskamp de 
punten terug die hij had verdiend 
op de “Varsselring”. Nigel Walraven 
werd voor Kevin Valk 2e en was daar 
zeer tevreden mee. Joop Timmer was 
met de 7e plaats de beste Hamove 
rijder en Performance Racing Achter-
hoek coureurs Jan Roelofs en Frank 
Bakker behaalden een 9e en 11e 
plaats. Met name voor Bakker was 
dit een geweldig resultaat. De andere 
leden Nick v.Nieuwenhuizen en Cliff 
Kloots reden hun race in de achter-
hoede waar het overigens niet min-
der spannend was.

De race waar het allemaal om ging 
was die van de Dutch Superbikes. 

Bij de start vertrok Raymond Schou-
ten als eerste en bouwde een kleine 
voorsprong op ten opzichte van Arie 
Vos die hier op zijn thuis circuit reed. 
Schouten maakte echter een foutje, 
kwam naast de baan terecht en ver-
speelde zo de overwinning. Deze ging 
nu naar Vos met meteen daarachter 
Schouten op nog geen halve seconde. 
De strijd om de 3e plaats werd beslist 
in de laatste bocht voor startfinish. 
De Engelse ex MotoGP coureur Chris 
Burns wist Nederlands kampioen in 
deze klasse Danny de Boer net voor de 
streep te verslaan met een grandioze 
mooie inhaal actie. Mrtt/Hugen rijder 
Bas Winkel reed naar een 7e positie in 
deze race. Hij was de hele race aan het 
knokken met Peter Schalken,Randy 
Gevers en Allard Kerkhoven. Winkel 
was dan ook zeer tevreden met het 
resultaat en de nodige punten voor 
het kampioenschap. Winkel voelde 
zich als Hamove rijder prettiger op 
de “Varsselring” maar vind het rijden 
op stratencircuits wel mooi zo liet hij 
weten. Wim Theunissen werd 10e en 
nam ook de nodige punten mee naar 
huis voor de Hamove.

Bas Winkel 7e bij Pinksterraces Oss

Tijdens het pinksterweekend werd in Oss op het stratencircuit Paal-
graven in diverse klassen gestreden om het Open Nederlands Kampi-
oenschap wegracen. Dit alles werd georganiseerd door de stichting 
wegrace Oss. Op 1e Pinksterdag werd er getraind door de Dutch Su-
persport en Superbikes rijders die de dag erna hun wedstrijd reden. 
De Classics en zijspannen reden zowel op zaterdag als zondag een wed-
strijd voor het kampioenschap.

Bas Winkel zevende bij Pinksterraces Oss  Foto:Henk Teerink

Begin dit jaar vertrok haar trainer 
Fedor Hes omdat hij bondscoach van 
Belgie kon worden. Tijdens de kwa-
lificatiewedstrijden voor de WK, die 
deze zomer plaatsvinden in Shanghai 
, was ze ziek. Tot overmaat van ramp 
brak ze in april haar kuitbeen tijdens 
een bedrijfsvolleybaltoernooitje. 

Des te verrassender was het dat ze,
evenals vorig jaar, de nationale titel
behaalde op de 400 meter vrije slag.
Verder deed ze ook nog mee aan de
50, 100 en 200 meter vrije slag. Op
alle nummers plaatste ze zich voor de
A-finales. Op de 200 meter vrije slag
kwam ze daarbij tweehonderdste te
kort voor het brons en werd ze 4e. 

Op de 100 meter werd ze 6e en op de
50 meter gedeeld 7e. Mooie resulta-
ten gezien het feit dat ze nauwelijks
heeft kunnen trainen voor deze NK.
Wil ze zich kunnen kwalificeren voor
de Olympische Spelen in 2012 te Lon-
den dan zal ze 4.09.35 moeten zwem-
men op de 400 meter vrije slag.

Titelprolongatie 400 meter 
vrije slag Rieneke Terink
Hengelo - In het weekend van 10, 
11 en 12 juni  was de NK zwem-
men lange baan (50 meter bad) te 
Eindhoven. Ondanks een slechte 
voorbereiding met veel tegensla-
gen won Rieneke de 400 meter 
vrije slag overtuigend in een tijd 
van 4.13.90, voor haar een per-
soonlijk record.

Daar werd gesproken met mevrouw 
Bassie en de heer Schripsema van 
Stichting Zonnewater.
Er ligt een voorstel voor de raadsver-
gadering van 23 juni, om zwembad 

Hessenbad en de sporthal Hessenhal 
over te dragen aan Stichting Zonne-
water.
De CDA fractie heeft de plannen, die 
de stichting heeft met het zwembad 

en de sporthal, doorgenomen met de 
mensen van de stichting om te horen 
hoe hun visie is in dit plan.
Ook gaat de fractie op 14 juni nog in 
gesprek met de vertegenwoordigers 
van de dorpsbelangenorganisaties 
van Hummelo, Keppel en Drempt.

CDA-fractie op bezoek bij Zonnewater

Bronckhorst - Op donderdag 9 juni bracht de CDA-fractie Bronckhorst 
een bezoek aan Zorgbad Zonnewater in Hoog Keppel.

Vorden. Aan het internationale Wim 
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi voor D- 
pupillen dat in het weekend van za-
terdag 13 en zondag 14 augustus op 
de velden van de voetbalvereniging 
Vorden wordt gehouden, nemen dit 
jaar de volgende buitenlandse clubs 

deel: Bayer 04 Leverkusen, FC Kopen-
hagen, Austria Wien , West Ham Uni-
ted en Dynamo Moskou. Nederland
wordt vertegenwoordigd door Fey-
enoord, PSV FC Twente, Vitesse en de
voetbalclub Vorden .

Wim Kuijpertoernooi

Vorden. De VAMC De Graafschap-
rijders organiseert zondag 26 juni 
de ‘Kastelentoer’ een tocht door het 
fraaie landschap van de Achterhoek 
en Twente. De tocht heeft een lengte 
van circa 180 kilometer. Men kan 
zich tussen 9.00 uur en 12.00 uur 
inschrijven bij het clubhuis van De 

Graafschaprijders aan de Eikenlaan
2a in het buurtschap Kranenburg. In-
schrijfgeld bedraagt 5 euro inclusief
een consumptie. De organisatie stelt
voor de club met het grootst aantal
deelnemers een beker beschikbaar.
Voor meer informatie 0545- 273810
of tdmartijn@hotmail.com

Kastelentoer VAMC 
De Graafschaprijders
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Het lijvige boekwerk met maar liefst 
356 pagina’s en verlucht met hon-
derden werkelijk prachtige foto’s 
is samengesteld door Maria van der 
Post en Mario Nieuwenhuis die hulp 
hebben gekregen van heel veel leden 
en ook van oud-leden die prachtige 
herinneringen, anekdotes en foto’s 
leverden. Vier jaar is er gewerkt aan 
dit boek dat de titel draagt: ‘Herinne-
ringen aan 75 jaar Scouting Groenlo’ 
met een boventitel ‘over pioniers en 
avonturiers’.
Zowel Maria van der Post als Mario 
Nieuwenhuis verhaalden over het 
monnikenwerk dat is verricht om 
het allemaal voor elkaar te krijgen. 
“Soms is het maar goed dat je van te-
voren niet weet waar je aan begint”, 
zo was een van hun ludieke stellin-
gen. Het was aanvankelijk de bedoe-
ling dat het boek vorig jaar in het 
jubileumjaar vóór Sinterklaas zou 
worden gepresenteerd, maar er was 
zoveel materiaal dat werd besloten 
de presentatie uit te stellen en boven-
dien konden op deze wijze de festivi-
teiten in het jubeljaar 2010 nog wor-
den meegenomen. “Maar het is toch 
gelukt om het boek vóór Sinterklaas 
uit te brengen”, aldus een humoris-
tische Mario Nieuwenhuis. Scouting 
Groenlo is al 75 jaar springlevend; dat 
is eigenlijk wel heel treffend als je het 
boek leest en de foto’s bekijkt. De ma-
kers hebben ook nog de nodige goede 
raadgevingen gehad van de Oudheid-
kundige Vereniging die ook een aan-
tal boeken afneemt voor haar leden.

Brief
Voorzitter van Scouting Groenlo, 
Mike Ruikers, kon aan het begin van 
de bijeenkomst een groot gezelschap 
welkom heten. Maar er had zich één 
persoon afgemeld; niet direct de min-
ste want dat was prinses Máxima 
die een uitnodiging had gekregen 

vanwege haar functie als bescherm-
vrouw van Scouting Nederland. Ze 
was verhinderd, maar bracht de 
dank en de bewondering voor Scou-
ting Groenlo schriftelijk over. Gerard 
Wissink, voorzitter van de St. Ludger-
groep constateerde dat de oude en de 
nieuwe tijd hier prachtig samengaat 
en over de periode dat aan het boek 
gewerkt is constateerde hij dat als 
iets langzaam groeit het langer stand 
houdt.

Vormgeving
Veel lof werd door de Scouting vrij-
dagavond ook gebracht aan Nick 
Oostendorp van Weevers Grafimedia 
die de vormgeving heeft verzorgd 
en dat op een werkelijk indrukwek-
kende manier heeft gedaan. Namens 
Weevers Grafimedia, lokatie Groenlo, 
sprak Tonnie Zieverink die wees op 
de unieke vormgeving en dat het 
bedrijf de opdracht met veel plezier 
heeft uitgevoerd. Volgens hem heeft 
Weevers Grafimedia die toch al heel 
lang met dit bijltje hakt nog nooit 
een boek van dergelijke omvang op 
de markt gebracht. Aanvankelijk had 
hij een offerte moeten maken voor 
128 pagina’s, maar dat bleek later net 
genoeg voor één hoofdstuk!

Schrijversbank
Na de presentatie van het boek was 
er nog een verrassing voor de beide 
samenstellers want op het prach-
tige terrein van Jongensstad was een 
schrijversbank geplaatst die straks 
kan worden gebruikt voor diepzin-
nige overpeinzingen en waar de beide 
samenstellers met veel plezier plaats 
op namen.

Het boek is verkrijgbaar voor 25 euro 
en het is vanaf 18 juni te bestellen via 
www.scoutinggroenlo.nl en het boek 
kan ook worden gekocht bij Weevers 

Grafimedia in de Nieuwstad 17a in 
Groenlo.
Het boek is tevens op de vestingdagen 
van 25 juni en 23 juli te koop in de 
scoutingstand die dan is te vinden in 
de Beltrumsestraat. In totaal zijn er 
1200 exemplaren gedrukt.

‘Vier jaar hard aan gewerkt’

Jubileumboek Scouting Groenlo 
enthousiast ontvangen

Groenlo - Met veel enthousiasme en met een daverend applaus voor 
de samenstellers is vrijdagavond op Jongensstad het boek van 75 jaar 
Scouting Groenlo officieel ten doop gehouden. Het eerste exemplaar 
ging naar de oudste scout, good old Gerrit Arink, de man die zich zijn 
hele leven eigenlijk al voor scouting Groenlo inzet en vrijdagavond 
nog in ‘volledig tenue’ verscheen!

Gerrit Arink met boek en links Mario Nieuwenhuis en rechts Maria van der Post

Velen van u hebben al weleens ge-
hoord over de Herbalife producten. 
Herbalife heeft voedingssupplemen-
ten en maaltijdvervangers voor men-
sen die willen aankomen, afslanken, 
meer energie willen en voor (top)
sporters. Daarnaast hebben we ook 
een fantastische lijn voor de huidver-
zorging. U krijgt indien gewenst al-
tijd gratis begeleiding bij de produc-
ten, zodat het makkelijker wordt uw 
resultaat te behalen.
Het proefpakket werkt drempelver-
lagend, het is voor u een kans om 
de producten vrijblijvend uit te pro-

beren en zelf te ondervinden wat de
producten voor u kunnen betekenen.
Voor ons een kans u met de produc-
ten kennis te laten maken en onze
kennis op het gebied van gezondheid
en voeding met u te kunnen delen.
Na dit proefpakket is het uiteraard
aan u om te beslissen of de producten
bij uw levensstijl en uw doelen past
of niet.

U kunt ‘GRATIS PROEFPAKKET’ sms-
en naar 1 van de onderstaande tele-
foonnummers of rechtstreeks con-
tact opnemen. Voor omg. Zelhem,
Halle, Hengelo, Keijenborg, Velswijk
Nieske Pohlmann 06-54326669 of
Moniek Reindsen 06-51380128 Voor
Doetinchem en omg. Debby Schop-
pema 06-22771964, Edith Braak-
sma 06-36202555, Roy Seggelinck
06-52220222 0f Richard Kaya 06-
53170512.

Werken met gratis 
Herbalife proefpakket 
werkt drempelverlagend
Sinds kort werken wij Onafhan-
kelijke Herbalife Distributeurs 
met een zogenaamd proefpakket. 
U krijgt voor een aantal dagen 
een proefpakket mee naar huis 
en krijgt hierbij gratis begelei-
ding.

Er was veel belangstelling voor het 
grootse openluchtspel, gebaseerd 
op ‘Het huis van licht en schaduw’ 
en ‘Moeder Geerte’ van H.J. van 
Nijnatten-Doffegnies. Goed gekleed 
en klaar voor een buitje zaten de 
mensen te genieten van het tafereel 
dat zich voor hen afspeelde. Slechts 
de laatste voorstelling hinderde een 
onweersbui het stuk. Voor een kwar-
tiertje werd de tribune ontruimd en 
schuilden publiek en spelers voor de 
enorme regen en flitsen. Na een kort 
pauze kon het stuk doorgaan. In het 
openluchtspel in drie bedrijven was 
Geerte, overtuigend gespeeld door 

Marieke Klein Lenderink de belang-
rijkste personage. Veel speelde zich 
af rond haar boerderij met haar man 
Bart Obbink, Dinand Garritsen en hun 
zoons Berend Jan, Robert ter Maat, 
Dirk, August Offenberg en dochter 
Snoeksken, Renske Zenhorst. 
In totaal waren er 50 spelers die elk 
hun rol hadden in het verhaal: buren, 
kermisvrouwen, freules, dienstmeis-
jes, franse soldaten, boeren, buurjon-
gens en kinderen. 
De bouwploeg, licht en geluid en ver-
dere hand en spandienst vrijwilligers 
hadden goed werk verricht, evenals 
de velen die door het uitlenen van 

authentieke kleding en attributen
een bijdrage leverden. De regie was
in handen van Gerrit Garritsen en
Carla Hubers, de souffleur was Johan
Mennink. 

De prachtige locatie bij de Familie
Hebben zorgde voor de goede sfeer,
waarin het publiek het gevoel kreeg
op het erf te wonen en alles van
dichtbij mee te maken. Geweldig bij
een openluchtspel is ook de aanwe-
zigheid van paarden, geiten, ganzen
en schapen, groots en indrukwek-
kend. Dat was ook de reactie van
mensen in het publiek. “Je had niet
het gevoel bij een toneelstuk te zijn,
het leek meer of je er echt bij was.”
En dat is een compliment voor allen
die zich voor het stuk in hun rol had-
den ingeleefd.

Vijf voorstellingen Openluchtspel Baak

‘Geerte van de Voskule’ zeer geslaagd

Baak - Steeds rond de 450 bezoekers kwamen naar het Openluchtspel 
in Baak. Maar liefst vijf succesvolle voorstellingen werden gegeven. 
Het weer zat alleen de laatste avond echt tegen, maar een noodvlucht-
plan loste ook dat probleem op. Het verhaal ‘Geerte van de Voskule’ 
boeide.

Het verhaal ‘Geerte van de Voskule’ boeide het publiek.

BanenContact

www.weevers.nl

 ed ne anlE dalbkeeW ,tcatnoC  dalbkeeW ni skjilekeW .oiger ed ni u jib dobnaaerutacav eleutca teH

Groenlose Gids.

Zie BanenContact!
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Meestal hebben zij een omvangrijk 
grondbezit en juist deze landgoede-
ren zijn bij de verschillende ruilver-
kavelingen de dans ontsprongen. 
Een praktisch voorbeeld kunnen we 
zien op Hackfort: de Hackfortse beek 
vormt, dankzij de tomeloze inzet van 
wijlen baron A v Westerholt, een ju-
weel waar nog veel te genieten is. Het 
ijsvogeltje is daar een vaste gast en 
komt jaarlijks tot broeden. 

Ook andere beken zijn ter hoogte 
van landgoederen ontzien: de Lin-
dese Laak bij de Kieftskamp, de On-
derlaatse Laak bij het Velde en de 
Baakse beek bij landgoed Ruurlo, de 
Wiersse, het Medler en het landgoed 
Vorden. De vele bossen zorgen voor 
een beslotenheid waar vakantiegan-
gers terecht van genieten. Dankzij 

het grootgrondbezit kan de natuur
zich op de talloze rustige plekjes
handhaven. Met name onze planten-
wereld kan menig natuurliefhebber
doen watertanden. 
De vakantieganger die ons in augus-
tus bezoekt is dan veel te laat: in
het voorjaar is de Achterhoek in bo-
tanisch opzicht op zijn hoogtepunt.
Dan kunnen wij genieten van o.a.
muskuskruid, grote keverorchis, ble-
ke zegge en als grote zeldzaamheid
het vetblad. De maandelijkse aktivi-
teit van het Wereld Natuur Fonds, zal
komende zondag (19 juni) bestaan uit
een fietstocht die begint bij de ingang
van de NH kerk in Vorden. Via een
uitgekiende route zal onze gids u la-
ten geniet van het vele moois hier te
vinden. Uiteraard zal hij op verschil-
lende plekken even stilhouden en
vertellen over verschillende wetens-
waardigheden, zowel historisch als
natuurhistorisch. Start is om 14.00
uur bij genoemde kerk.

Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
Velhorst 1, Lochem, 0575 - 43 11 98
(na 18.00 uur) T.b.v. natuur- en land-
schapsbehoud wordt aan de deel-
nemers een bescheiden bijdrage ge-
vraagd.

Fietstocht natuur- en 
landschapsbehoud
Vorden - Het boek “Op en rond het 
Groote Veld” toont in vele foto’s 
hoe bijzonder mooi het gedeelte 
van de Achterhoek, dat globaal 
begrensd wordt door de plaatsen 
Gorssel, Lochem, Ruurlo, Hen-
gelo en Zutphen. Een groot deel 
van die schoonheid hebben we te 
danken aan het grote aantal kas-
telen en buitenplaatsen dat hier 
nog steeds aanwezig is.

Dit jaar zijn er enkele veranderingen 
op en rondom het kermisterrein. Zo-
als u misschien al gehoord of gelezen 
heeft zijn er twee feesttenten. 

Eén tent zal ingericht worden als ca-
fétent, waar u in een aangepaste sfeer 
en muziek kermis kunt vieren. Met 
voldoende zitplaatsen en een over-
dekt terras moet aan de veel gehoor-
de wens van de Keijenborger voldaan  
worden. Een andere aanpassing is dat 
er ook een invalidentoilet aanwezig is 
en vier dagen EHBO ter plaatse. 

LET OP! VOLLEDIGE 
WEGAFSLUITING KERKSTRAAT 
Al vele jaren is de Kerkstraat afge-
sloten voor het doorgaand verkeer 
tijdens de kermisdagen. Toch wordt 
daar niet door iedereen gehoor aan 
gegeven. Het schuttersgilde St. Jan 
kan niet de veiligheid garanderen 
voor de kermisbezoekers. 

Daarom is in overleg met de gemeen-
te Bronckhorst besloten (en in een 
vergunning gerealiseerd) dat vanaf 
vrijdagmorgen 24 juni tot en met 
dinsdagmorgen 28 juni de Kerkstraat 

te Keijenborg met hekken is afgeslo-
ten. De afsluiting zal geplaatst wor-
den aan de Kerkstraat ter hoogte van
de Hogenkampweg en ter hoogte van
de inrit bij de Kerk, alsmede op de
kruising met de St. Janstraat. 

Het verkeer tussen Steenderen en
Zelhem zal omgeleid worden via de
Steenderenseweg. Bloemisterij Jolan-
da blijft toegankelijk. De bezoekers
van Normaal Toldijk zullen niet door
Keijenborg kunnen en dus ook de
omleidingsroute moeten kiezen.

LAATSTE WEEK 
VOORVERKOOP PASSE-PARTOUT
Wanneer er iets nieuws is, zijn er veel
vragen. Zo ook bij de passe-partout
verkoop, een entreekaart voor toegang
in beide feesttenten voor de zaterdag-
avond, zondagavond en maandag-
avond. Inmiddels zijn al veel kaarten
verkocht door diegene die niet elke
avond aan de kassa wil komen. 

Tot en met donderdag 23 juni is de
voorverkoopavond voor de passe-par-
tout bij de divers verkooppunten, zie
www.kermiskeijenborg.nl

Voor diegene die één avond kermis
wil vieren, blijft het mogelijk elke
avond een losse kaart te kopen aan
de kassa op het feestterrein.

Kijk voor meer informatie over de
Keijenborgse kermis op www.ker-
miskeijenborg.nl of kijk in de speci-
ale Kermiskrant, als bijlage van het
weekblad Contact

Keijenborgse Kermis 
24-27 juni
Keijenborg - De voorbereidingen 
van de Keijenborgse kermis zijn 
in volle gang. Al enkele weken is 
de kermis weer het gesprek van 
de dag in het dorp. Vele buurten 
en vriendengroepen zijn al weer 
bezig met de bouw van hun ker-
miswagen en de schooljeugd is al 
benieuwd naar de kermisattrac-
ties.

Vrijdagmorgen ging het gezelschap 
per fiets vanaf het dorpscentrum in 
Vorden naar Vierakker, waar ze een 
kijkje namen bij de allereerste ‘Foto-
nenboer ‘ van Nederland ( Jan en Er-
na Borgman). Voor sommige stagiai-
res was het fietsen overigens best wel 
wennen, want voor hen was het de 
eerste keer dat ze zich op een ‘stalen 

ros’ voortbewogen! Gelukkig hadden 
ze na enkele minuten oefenen het 
fietsen onder controle. Vrijdagavond 
kregen de stagiaires in het dorpscen-
trum in Vorden een ‘puur Hollandse’ 
sinterklaasavond aangeboden. 

De Sint had zich terdege op deze spe-
ciale avond voorbereid, want in zijn 

aantekeningenboekje stonden heel 
wat wetenswaardigheden over de 
( verraste ) stagiaires. De Sint werd 
enthousiast toegezongen en had na-
tuurlijk voor iedereen een presentje 
bij zich. Zaterdagmorgen ging het 
gezelschap, opnieuw vanaf het dorps-
centrum in Vorden, per trekker voor 
een bezoek naar huis Verwolde. Ook 
stond er die dag kanoën ( met hinder-
nissen ) in de Berkel op het program-
ma. Zaterdag was er bij Herfkens in 
Baak een feestavond met medewer-
king van de band ‘Blue Mondays’. 
De Midpointmeeting werd zondag 
afgesloten met een gezamenlijke 
lunch in het dorpscentrum. Daarna 
vertrokken de buitenlandse gasten 
weer naar hun stageplekken elders 
in Nederland.

Midpointmeeting buitenlandse 
stagiaires

Vorden - Jongelui, afkomstig uit diverse landen in de wereld ( zoals 
bijvoorbeeld Brazilië, Rusland, Oekraïne, Japan, Oostenrijk , Canada, 
Amerika e.d. ) die momenteel stage lopen bij diverse land- en tuin-
bouwbedrijven in Nederland waren afgelopen dagen te gast bij Jong 
Gelre West Achterhoek. Tijdens deze ‘Midpointmeeting ‘ konden zij 
kennis maken met de leefgewoonten en de cultuur van de Achter-
hoek. De buitenlandse gasten werden ondergebracht bij gastgezinnen. 
De jongens en meisjes kwamen donderdag aan bij het dorpscentrum 
in Vorden, waar zij door de gastgezinnen werden opgehaald. S’ avonds 
stond er onder meer een partijtje klootschieten op het programma.

Lachende gezichten op de fiets

Voordat het standpunt over het col-
legevoorstel definitief bepaald wordt, 
wilde de PvdA zo breed mogelijk op-
vattingen van gebruikers en bewoners 
over deze privatisering ophalen. Er is 
gesproken met vertegenwoordigers 
van de DBO’s van Keppel, Hummelo 
en Drempt, met een medewerker én 
met de pachter van de kantine in de 
Hessenhal. Ook hebben de directeur 
en de voorzitter van het bestuur van 
Stichting Zonnewater uitgelegd wat 
de plannen zijn voor de toekomst. 
Een ding is duidelijk geworden: het is 
een ingrijpend plan, dat veel vragen 
oproept. 
Het plan is dat het Hessenbad en de 
Hessenhal worden overgedragen aan 
Stichting Zonnewater. Deze Stichting 
heeft een zogeheten zorgbad, zwem-
water voor mensen met beperkingen 
of een ziekte. Er wordt veel gebruik 
van gemaakt en daarom wil de Stich-
ting gaan uitbreiden. Meer zorgwater 
en andere wellness voorzieningen. De 
gemeente heeft positief gereageerd 
op deze plannen. Het past volgens 
haar in het voornemen om sportac-
commodaties niet meer zelf in beheer 
te hebben, maar over te dragen. Met 
andere woorden, het Hessenbad en 
de Hessenhal worden dan geprivati-
seerd. Dat houdt in dat de gebouwen 
tegen boekwaarde verkocht worden, 
maar dat daar tegenover staat dat 
de sporthal nog vijf jaar exploitabel 

blijft. 
Maar wat betekent dit voor de in-
woners van de omliggende dorpen? 
Kunnen zij blijven zwemmen in het 
bad en sporten in de hal? Blijft het 
schoolzwemmen mogelijk? En de 
schoolgymnastiek? Hierover zijn 
geen concrete afspraken gemaakt. 
Onbekend is wat de openingstijden 
zullen worden, of sportverenigingen 
gebruik kunnen blijven maken van 
de accommodaties en wat de tarie-
ven worden. De PvdA is van mening 
dat dit belangrijke zaken zijn voor de 
inwoners en gebruikers. Het is zeker 
wel de bedoeling van Stichting Zon-
newater om de sporthal open te hou-
den voor publiek, maar in deze fase is 
hier niets over afgesproken. 
In het raadsvoorstel dat 23 juni aan 
de gemeenteraad wordt voorgelegd, 
staat dat diverse belanghebbenden 
goed zijn geïnformeerd. De DBO’s 
zouden ook ingestemd hebben met 
het plan. Maar inmiddels is duidelijk 
dat de DBO’s pas onlangs in gesprek 
met de gemeente een afspraak heb-
ben gemaakt over het beheer van de 
sporthal. De afspraak houdt in dat 
de DBO’s en Stichting Zonnewater 
samen een goed plan gaan maken. 
Mocht dit niet lukken, dan gaat de 
privatisering niet door. De DBO’s 
hebben uitstekende ideeën over het 
beheer van de sporthal, met als doel 
deze zo toegankelijk mogelijk te hou-

den voor het publiek. Maar de PvdA 
vindt het toch verstandiger het pri-
vatiseringsvoorstel pas te behandelen 
in de raad als de DBO’s en Stichting 
Zonnewater hun gezamenlijke plan 
af hebben. Op voorhand instemmen 
met de privatisering, waar ook nog 
een behoorlijk bedrag van gemeen-
schapsgeld mee gemoeid is, is niet 
verstandig. 
Ook heeft de PvdA vragen bij de wijze 
waarop de pachter en de medewer-
kers zijn geïnformeerd. Er komen 
nogal wat veranderingen op hen af 
en het lijkt erop dat niet alle gevol-
gen inzichtelijk zijn gemaakt. Ook 
hier geldt: beter vooraf duidelijkheid 
scheppen, dan achteraf. 
De algemene conclusie van de fractie 
is dat het toch heel jammer zou zijn 
als een mooi plan van het Zonnewa-
ter en een uitstekend initiatief van 
de DBO’s om de verzelfstandiging 
vorm te geven, gaat vastlopen om-
dat er een rammelend raadsvoorstel 
ligt. Onbekend is wat er gebeurt als 
over een paar jaar blijkt dat het bad 
en de sporthal toch niet of veel min-
der open blijven. Onbekend is wat 
er gebeurt met het grote bedrag dat 
meegaat met deze privatisering. On-
bekend is wat er met het personeel 
gaat gebeuren. En dat is niet nodig als 
het college meer tijd neemt om deze 
zaken uit te werken. Er wordt al drie 
jaar over gepraat. Dan kunnen er nog 
wel wat maanden aan vast geknoopt 
worden. Het ondernemerschap van 
de inwoners en van de Stichting zijn 
gebaat bij een groot draagvlak onder 
de bevolking. Als dat er niet is wordt 
het een sprong in het diepe.

Hessenbad en Hessenhal Hoog Keppel

PvdA Bronckhorst in gesprek 
met belanghebbenden
Bronckhorst - Zaterdag 11 juni is PvdA fractie op bezoek geweest bij 
het Hessenbad, de Hessenhal en het Zonnewater in Hoog-Keppel. Er 
staan immers ingrijpende plannen voor deze voorzieningen op stapel. 
Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om zo-
wel bad als sporthal over te dragen aan Stichting Zonnewater staat op 
de agenda voor de raadsvergadering van 23 juni.
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Bij de 65 cc-ers kunnen de Neder-
landse rijders dit jaar geen potten 
breken. Roan van Moosdijk is de best 
geklasseerde Nederlander en staat op 
een negende plaats. De tussenstand 
in deze klasse wordt aangevoerd door 
de Spanjaard Jorge Prado Garcia, voor 
Riccardo Laurette uit Italië en de Est 
Jan Jacobson. Ook bij de 85 cc wordt 
het tussenklassement aangevoerd 

door een Spanjaard . Jorge Zaragoza 
Beltram gaat in deze klasse aan de 
leiding, gevolgd door Rostyslav Voyt-
sycky uit Oekraïne en de Let Arminas 
Jasikonis. De Nederlandse crossers 
zijn in deze klasse beter vertegen-
woordigd. Davy Pootjes bezet de vier-
de plaats, terwijl Joel van Mechelen 
op de achtste plaats en Jordy van No-
belen op een dertiende plaats staan.

In Halle wordt ook veel verwacht 
van de Nederlandse Kampioen van 
het jaar 2010, Freek van der Vlist uit 
Apeldoorn. In de EK cyclus heeft van 
der Vlist enkel de wedstrijd in het 
Duitse Schwedt gereden. De Apel-
doorner kent het Halse zandcircuit 
op zijn duimpje, wat hem een groot 
voordeel oplevert ten opzichte van de 
buitenlandse concurrentie.

Op zaterdag 9 juli worden de vrije- en 
de tijdtrainingen afgewerkt, gevolgd 
door de wedstrijden op zondag 10 juli. 
Op de zondag wordt het programma 
aangevuld met een wedstrijd voor het 
Nederlands Jeugd Kampioenschap in 
de klasse MX2.

Europese cross jeugd komt naar Halle

Halle - De vierde en de achtste ronde van respectievelijk de 65 cc en 
de 85 cc voor het Europese Motocross Kampioenschap zullen op 9 en 
10 juli verreden gaan worden op circuit “de Kappenbulten” in het 
Gelderse Halle. De Halse Motor en Auto Club zal dan als gastheer op-
treden voor de jeugdrijders uit geheel Europa. Zoals gebruikelijk zul-
len de mannen van de HALMAC, onder leiding van Bennie te Lindert, 
alles uit de kast halen om het circuit en de weer zo optimaal mogelijk 
te preparen.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode wer-
den op zaterdag 11 juni gelost vanuit 
PERONNE (330 km). Bij een Zuidwes-
tenwind kracht 2 werden ze gelost 
om 11.00 uur. De eerste duif maakte 
een snelheid van 1648 mpm en viel 
bij dhr. G. Kelderman op de klep om 
14.20 uur. Uitslag: Kelderman G.H.H. 
(5/12) 1 2 11 12 14, Luesink Ria (3/9) 3 
4 10, Hulshof H. (4/10) 5 6 7 13, Stoel 
G. (3/6) 8 17 18, Wiggerink H. (1/20) 
9, Dieks H. (1/4) 15, Tankink TH.H.M. 
(1/2) 16. De Vaderdagtaarten voor de 
eerste drie getekenden duiven gingen 
naar: 1. G. Kelderman, 2. H. Hulshof, 
3. G. Stoel. 
Tevens werd er het Pinksterweekend 
gevlogen vanaf CHATEAUDUN (562 
km). De duiven werden gelost om 
10.00 uur, de eerste duif bereikte zijn 
hok bij dhr. P. Hendriks om 16.24 uur. 
Hij maakte daarmee een snelheid van 
1461 mpm. Uitslag: Hendriks P.R.J. 
(3/15) 1 2 7, Hulshof H. (2/4) 3 4, Dieks 
H. (2/6) 5 6, Tankink TH.H.M. (1/3) 8, 
Kelderman G.H.H. (1/1) 9, Luesink Ria 
(1/4) 10. 
De duiven van PV De IJsselbode vlo-
gen op zaterdag 18 juni vanaf NAN-
TEUIL LE HAUDOUIN (405 km). Bij 
een stevige Zuidwestenwind kracht 
4 werden de duiven gelost om 6.45 
uur. De snelste duif was voor G. Kel-
derman. Met een snelheid van 2022 
mpm (ruim 120 km per uur!!) viel 
deze duif op de klep om 10.05 uur. 
Uitslag: Kelderman G.H.H. (5/10) 1 2 3 
4 11, Luesink Ria (4/8) 5 7 8 17, Boes-
veld J. (1/10) 6, Tankink TH.H.M. (1/2) 
9, Wiggerink H. (2/16) 10 15, Hulshof 
H. (2/8) 12 16, Dieks H. (1/4) 13, Stoel 
G. (1/6) 14. 

PV VORDEN 
Zaterdag 11 juni stond voor 99 duiven 
van PV Vorden de 2e eendaagse fond-
vlucht vanuit het Franse ORLÉANS op 
het progamma. De duiven werden ge-
lost om 9.15 uur. Gedreven door een 
zuidwestenwind kracht 2, was het we-
derom de 121 van H. Hoksbergen die 
zijn baas totaal verraste. Dit vrouwtje 
wist nu voor de 3e maal op rij een 
1e te spelen. Nog net voor de buien 
werd een vlot verlopen concours ge-
sloten. Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 
2 5 8 11 12 23 24, F.T. Hummelink 3, 
R. de Beus 4 16, Ashley Eykelkamp 6 
14 15 19, Marc Tiemessen 7, Comb. J. 
Meijer&Zoon 9 17 21, C. Bruinsma 10 
13 20 22 25, A. Kappert 18. 
Eveneens op zaterdag 11 juni stond 
de wedvlucht PERONNE op het pro-
gramma van PV Vorden. De 101 
duiven werden om 10.30 uur gelost. 
Wat kun je zelf nu een mooier ver-
jaardagscadeau geven dan een 1e 
en 2e spelen in de club en tevens 
de snelste hebben in de cc de Graaf-
schap! Dit overkwam good old Theo 
Berentsen, met een matige zuidwes-
ten wind kracht 2 kwam zijn duif, 
als door de duvel achter na gezeten 
vanaf Peronne huiswaarts. Met een 
snelheid van 100 km per uur bezorg-
de hij zijn baas de bloemen. Proficiat. 
Uitslag Wedvlucht: T.J. Berentsen 1 2 
8, R. de Beus 3 5 12, C. Bruinsma 4 10 
14 18 21, Rick Wuestenenk 6 11 22, 
W.J.S. Verbeek 7, Marc Tiemessen 9 
13 15 24 25, D.J. Gotink 16 17 20 26, 
E. Bruinsma 19, H.J Stokkink 23. 
Zaterdag 18 juni was het voor de 
duiven van PV Vorden al vroeg dag. 
Zij werden gelost in NANTEUIL LE 
HAUDOUIN. Met een krachtige zuid-
zuidwesten werden de duiven met 

doodsverachting snelheid huiswaarts
geblazen. Het was voor H.Stokkink
dan ook alle zeilen bij zetten om zijn
eerst getekende binnen te loodsen.
Met een snelheid van 122 km per uur
bracht hij de wel verdiende bloemen
thuis. Uitslag: H J Stokkink 1 11, Rick
Wuestenenk 2 5 10 19, D J Gotink 3
4, C Bruinsma 6 7 17 18, T J Berentsen
8, R de Beus 9, M Tiemessen 12, Roy
Schipper 13 16, E. Bruinsma 14 15. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
Op zaterdag 11 juni om 9.15 uur wer-
den 85 duiven van 11 deelnemers van
Steeds Sneller gelost in ORLEANS,
met zuidwesten wind kracht 3. Uit-
slag Wedvlucht: R. Koers (6/10) 1 6 7
10 17 19, A.H.J. Peters (3/13) 2 4 5, G.
Kempers (2/6) 3 9, G. Duitshof (2/5) 8
20, E. Koers (1/3) 11, S.E.J. Bergervoet
(1/5) 12, Comb. Borneman (1/6) 13, H.
Hekkelman (2/21) 14 18, J. Teunissen
(2/4) 15 21, W. Jansen (1/8) 16. 
Eveneens op zaterdag 11 juni werden
van 14 deelnemers van Steeds Sneller
om 10.30 uur 120 duiven gelost in PE-
RONNE met zuidwesten wind kracht
3. Uitslag Wedvlucht: L Te Stroet
(11/16) 1 2 3 4 6 7 8 9 14 19 25, Comb.
Borneman (1/9) 5, G. Kempers (7/16)
10 11 13 15 26 28 30, W. Jansen (2/8)
12 27, C. Te Stroet (4/12) 16 17 22 24,
S.E.J. Bergervoet (1/7) 18, G. Duitshof
(1/9) 20, J. Teunissen (1/5) 21, W. Wil-
lemsen (2/5) 23 29. 
Op zaterdag 18 juni vlogen de 54
duiven van 7 Hengelose deelnemers
vanuit NANTEUIL LE HAUDOUIN. De
duiven werden al om 6.30 uur gelost.
Uitslag Wedvlucht: G. Kempers (5/15)
1 3 7 9 12, J. Teunissen (3/5) 2 4 11, W.
Jansen (2/9) 5 6, C. Te Stroet (2/10) 8
13, G. Duitshof (1/5) 10, S.E.J. Berger-
voet (1/4) 14. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 16 duiven van 5 deelnemers van
PV De Koerier vlogen 11 juni vanuit
ORLÉANS. De duiven werden gelost
om 9.15 uur. Uitslag Wedvlucht:
R.T.J. van Aken (1/4) 1, W. Meijerman
(1/3) 2, P. van Londen (1/3) 3, H.W.
Niesink (1/4) 4. 
Eveneens op 11 juni werd gevlogen
vanaf PERONNE. Van 22 deelnemers
werden 222 duiven gelost om 10.30
uur. Uitslag: G.J. Wassink (3/13) 1 3 9,
A.H. Wassink (15/20) 2 4 11 12 17 20
25 32 33 38 43 44 47 48 55, S. Gem-
mink (4/9) 5 7 28 34, H.A. Kamperman
(11/18) 6 13 14 23 24 29 30 31 42 52
54, J.G. Poelman (3/8) 8 39 53, M.G.J.
Burghout (2/10) 10 35, H. Eenink (1/10)
15, Fr. Meijerman (1/11) 16, W. Me-
ijerman (3/11) 18 40 45, J.Th. Reind-
sen (3/15) 19 37 50, Comb. Menkhorst
(3/10) 21 22 41, G.J.W. Massen (3/8) 26
46 56, A. Velthorst (1/10) 27, G.A.M.
Dijcker (1/11) 36, E.G. te Pas (1/10) 49,
R. Jansen (1/6) 51. 
Zaterdag 18 juni werd de wedvlucht
vervlogen vanuit NANTEUIL LE HAU-
DOUIN. Van 18 deelnemers werden
172 duiven gelost om 6.30 uur. Uit-
slag: H.A. Kamperman (9/17) 1 5 9
13 18 19 20 37 39, Comb. Menkhorst
(6/10) 2 6 14 21 29 35, W. Meijerman
(3/10) 3 16 38, R.T.J. van Aken (6/10) 4
8 15 23 25 43, J.Th. Reindsen (6/15) 7
24 30 33 34 41, E. Weenk (2/6) 10 36,
G.J.W. Massen (2/6) 11 27, G.J. Was-
sink (3/12) 12 17 31, A. Velthorst (2/9)
22 28, A.H. Wassink (2/15) 26 32, Fr.
Meijerman (1/10) 40, H.W. Niesink
(1/7) 42.

Duivenberichten 11 en 18 
juni 2011
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit Zelhem vlogen zaterdag 11 juni van-
uit Chateaudun, Peronne en Orléans. Zaterdag 18 juni werd gevlogen
vanuit Nanteuil le Haudouin.

Tijdens de expositie van haar werk, 
zijn ook allerlei hiervan afgeleide 
zaken zoals kalenders, magneten, 
placemats, boekenleggers, liniaals, 

onderzetters, reproducties en heel 
veel verschillende kaarten te koop. 
Op de maandagen is het zomeratelier 
geopend voor liefhebbers, die zelf de 

penseel ter hand willen nemen. Op 4, 
11, 18 en 25 juli worden workshops 
gehouden van 11.00-13.00 uur of 
van 14.00-16.00 uur. Twee uur lang 
fijnschilderen met aquarelverf onder 
leiding van Yvonne Hoek. Tijdens 
deze workshop worden deelnemers 
geleerd om viooltjes of een theedoek 
te schilderen op een formaat van 10 
x 10 cm. Aan het eind nemen zij het 
kant en klare werkstukje mee in een 
notenhouten lijstje. De kosten zijn 25 
euro inclusief schildermateriaal en 
lijstje, te voldoen bij de aanvang. 

Inschrijven voor de workshop 
kan door een e-mail te sturen aan 
yvonne@aquarelyvonnehoek.nl met 
vermelding van naam en adres en 
één van de volgende data: 4, 11, 18 
of 25 juli. Meldt vooral ook de tijd 
11.00-13.00 of 14.00-16.00 uur. Per 
telefoon kan ook: 0316-544094. Het 
maximum aantal inschrijvingen is 
vier deelnemers per workshop. 

Zomeratelier in Bronkhorst op de 
deel tegenover Kapelstraat nummer 
1 is van 2 t/m 31 juli 2011 van 11.00-
17.00 uur. De maandagen alleen ge-
opend voor workshoppers.

Juli expositie Yvonne Hoek

Zomeratelier in Bronkhorst

Bronkhorst - De hele maand juli houdt Yvonne Hoek Zomeratelier in 
Bronkhorst. Het open atelier is van zaterdag 2 juli tot en met zondag 
31 juli 2011 geopend van 11.00-17.00 uur, uitgezonderd de workshop-
maandagen. Deze maand kunnen belangstellenden nader kennisma-
ken met het werk en de fijnschilder-methode van Yvonne Hoek. Zij is 
zelf aanwezig om toelichting te geven, te demonstreren en vragen te 
beantwoorden.

Werk van Yvonne Hoek: Kasteelweg in Bronkhorst.
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FESTIVAL OP ZICH
Het theaterprogramma 2011 is zo uit-
gebreid dat het een volwaardig festi-
val op zich is. Op de drie podia in de 
theaterweide is drie dagen lang een 
continu programma en er zijn voor-
stellingen die doorlopend in aparte 
tenten gespeeld worden, zoals De 
Stijle Want, Het Velodrome (B.),  Fa-
talia (D.), de eerste transparante kerk 
ter wereld, De Dichterskoets, Hans 
Zimmerman (D.), Pieter Post, Nieuw 
Lef, Komma 4, Piepschuim en er is 
veel straattheater. Maar ook buiten 
de theaterweide veel theater; bijna de 
helft van alle acts gaan juist niet in de 
theaterweide optreden, maar op plek-
ken als crossbaan, fijnproeversweide, 
kinderweide, stuntarena, metalwei-
de, reggaeweide, Loco arena, camping 
en andere plekken op het Festivalter-
rein. Ook zonder de theaterweide is 
de Zwarte Cross uitgegroeid tot een 
van de grootste theaterfestival van 
Nederland.

Maatwerk
De Zwarte Cross is uniek in het zelf 
verzinnen van acts en hier artiesten 
bij te zoeken. Denk hierbij aan: Het 
Zwarte Cross museum, een kijkje in 
de hersenpan van Tante Rikie, Buurt 
maken met Reinier Sijpkens, de 30 
dansende kikkers, Animatiefilms 
met live muziek, de Hertog van Gelre 
van Raaftheater, een rijdende vin-
tage bioscoop, Postbodes van Theo 
Soontjes en Hans Mirck, de dagco-
lumn van André Manuel, beschilder 
een klomp voor thuis met Achter-
hoekse beeldende kunstenaars, de 
themadansavonden (Balkanbeats & 
Bluegrass swingnight), Achterhoekse 
Lingo, Vraag het Tante Rikie, de Gro-
te meneer Kaktusshow voor volwas-
senen, de Zwarte Cross hoorcolleges 
van de hoogleraren v.d. Berg (Nano-
technologie), - Hilgenkamp (Superge-
leiding) en - Brinkman (Teleportatie), 

Volkskrant cartoonist Gummbah
houdt een voordracht over net niet
verschenen boeken en artiesten als
Jaqueline  Govaert geven een eenma-
lig akoestisch optreden in de theater-
weide. Ook worden ook gratis diverse
cursussen gegeven, zoals Mandala’s
tekenen, Buikdansen, Muziekinstru-
menten maken met groenten, Lady
Salsa,  een cursus Achterhoeks voor
gevorderden en kan iedereen zich la-
ten knippen en masseren in de Knip
- en Kneed-tent.

Cultuur uit of over de streek
Naast maatwerk programmeert de
Zwarte Cross veel uit en over de Ach-
terhoek. In de Achterhoek zit veel
talent en de Zwarte Cross is een eve-
nement dat haar afkomst niet verloo-
chent! Daarom veel artiesten uit de
streek en veel aandacht op de Zwarte
Cross voor tradities en streektaal.
Niet alleen in de programmering, ook
in de aankleding van het Festivalter-
rein en in de muziekprogrammering.
Deze programmering is mede moge-
lijk gemaakt door de Provincie Gel-
derland. 

MUZIEK, SPORT EN 
PROGRAMMA VOOR KINDEREN
Naast theater is er een interessant
‘bijprogramma’ op het Zwarte Cross
Festival. Er zijn 23 verschillende po-
dia die drie dagen lang programma
bieden. Ook is er programma speci-
aal voor kinderen. En op de baan zijn
er natuurlijk de fameuze optochten
waar ook het een en ander aan cre-
ativiteit te bewonderen is. Voor het
volledige (theater)programma en het
blokkenschema verwijzen we naar de
site.

Zwarte Cross Festival 2011; 
15, 16 en 17 juli 
Festivalterrein de Schans, Lichtenvoorde

Theaterprogramma Zwarte Cross definitief!

Theater op Zwarte 
Cross is festival an sich
Het theaterprogramma op de Zwarte Cross is rond. Meer dan 450 voor-
stellingen in drie dagen, meer dan 800 artiesten, een speciale theater-
weide, 3 speciale theaterpodia, veel maatwerk en veel verschillende
disciplines: poëzie, literatuur, muziek, dans, cabaret, straattheater,
beeldende kunst en stand up comedy. Een vreemde combinatie met
motoren en rockmuziek? Volgens de organisatie, de Feestfabriek Alles
Komt Goed BV, is dit juist een prachtige combinatie!

Myxomatose wordt veroorzaakt door 
een virus dat vooral wordt verspreid 
door stekende insecten zoals muggen, 
vliegen en vlooien. Ook is besmetting 
via direct contact met besmette die-
ren mogelijk. De ziekte kenmerkt 
zich door zwelling van de oogleden, 
mond en anus. Omdat Myxomatose 
niet te genezen is, is het belangrijk de 
ziekte te voorkomen d.m.v. een vac-
cinatie. 

VHD is een zeer besmettelijke en 
vaak dodelijke ziekte. VHS verspreidt 
zich via direct contact tussen konij-
nen, maar ook via mest, insecten 
en besmet materiaal zoals gras. Het 
konijn sterft aan bloedingen in het 
lichaam, met name in de darmen. 
Myxomatose en VHD kunnen wor-

den voorkomen door zo goed moge-
lijk insecten te weren, te zorgen voor
een goede hygiëne en door het konijn
preventief te vaccineren. Myxomato-
se dient 3 maal per jaar gevaccineerd
te worden. De eerste vaccinatie mag
vanaf de leeftijd van een maand gege-
ven worden. De bescherming houdt
2-4 maanden aan. Tegen VHD dient
1 maal per jaar gevaccineerd te wor-
den. De eerste vaccinatie mag vanaf
de leeftijd van acht weken gegeven
worden. Deze bescherming houdt
een jaar aan. De vaccinaties tegen
Myxomatose en VHD kunnen tegelijk
gegeven worden.

Op zaterdagmorgen 25 juni is er bij
Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle
een konijnen-ent spreekuur. Op
woensdagmiddag 22 juni a.s. is het
konijnen-ent-spreekuur in de prak-
tijk Doetinchem-Zelhem aan de Kep-
pelseweg 41 te Doetinchem. Tijdens
deze spreekuren kan men het konijn
tegen een gereduceerd tarief laten
enten. Ook vindt er dan een algehele
check-up plaats en worden gebit en
nagels gecontroleerd.

Dierenartsenpraktijk Zelhem-Halle / Doetinchem-Zelhem
Konijnen-ent-spreekuur juni 2011
Zelhem - Myxomatose en VHD 
zijn twee dodelijke konijnen-
ziekten die d.m.v. een vaccinatie 
voorkomen kunnen worden. De 
dierenartsen roepen dan ook alle 
konijneneigenaren op om hun 
konijn d.m.v. een vaccinatie te la-
ten beschermen.

In dit artikel stond een verkeerde da-
tum. Vele mensen zijn daardoor op 

de verkeerde datum bij de Plus super-
markt geweest. Het moet zijn dat za-
terdag 2 juli in Hengelo Gld bij Eland
Plus supermarkt de inzamelactie,10
uur op de fietstrainer voor Duchenne
Heroes, gehouden wordt.

In de pedalen voor Duchenne
Hengelo - Onlangs is er een ar-
tikel over Duchenne Heroes in 
weekblad Contact verschenen.

De CJV zomerkampen staan in deze 
regio bekend om een geslaagde week 
vol plezier, sport, (nieuwe vriend-
schappen) en vooral gezelligheid. 
Voor de kinderen in de leeftijd van 
6 tot en met 12 jaar is er het kamp-
terrein in Eibergen waar ook dit jaar 
weer de blauwwitte tenten weer wor-
den opgezet. 

In deze week wordt er weer van al-
les ondernomen van zwemmen tot 
knutselen en van spelen in het bos 
tot zingen.

SURVIVALKAMP
Voor de kinderen van het voorgezet 
onderwijs tot en met 15 jaar is er het 
survivalkamp. Dit kamp staat in het 
teken van een bomvolle week met 
survivalactiviteiten zoals kanoën, 
abseilen, stormbanen en nog veel en 
veel meer. Maar natuurlijk staat een 
grote dosis humor, gezelligheid en 
het maken van plezier bij het kamp 
voorop. Het is gewenst dat deelne-
mers aan dit kamp, minimaal één 
jaar naar het voortgezet onderwijs 
zijn geweest.

De kampdata zijn: Kamp A: maandag 
4 t/m zaterdag 9 juli (8 t/m 10 jaar). 
Kamp B: zaterdag 9 t/m vrijdag 15 juli 
(10 t/m 12 jaar). Kamp C: zaterdag 16 
t/m dinsdag 19 juli (6 t/m 8 jaar). Sur-
vivalkamp: zaterdag 9 t/m zaterdag 16 
juli. (12 t/m 15 jaar). Ben je geïnteres-
seerd in de kampen van het CJV, wil je 
graag wat meer informatie, of ben je 
benieuwd wie zich al heeft opgegeven 
voor het kamp? Kijk dan op www.cjv-
zomerkampen.nl Op de website kun 
je je aanmelden als deelnemer van 
een van de kampen, als vrijwilliger of 
als donateur van de stichting. 
Voor meer informatie kun je ook 
contact opnemen met penningmees-
ter Mark Eenink via telefoonnummer 
0575-461336 of mail je vraag naar 
info@cjvzomerkampen.nl

Laatste mogelijkheid tot inschrijven

CJV Zomerkampen Bronckhorst 2011
Hengelo - Nog een aantal weken en dan is het al weer zover. Dan gaan 
de CJV zomerkampen 2011 al weer van start. Ook dit jaar heeft een 
groot aantal vrijwilligers er weer veel energie in gestoken om weer een 
geweldig programma op poten te zetten voor kinderen in de leeftijd 
van 6 tot en met 15 jaar.

Dinie Wisselink heeft na 32 jaar schil-
deren al vele exposities op haar naam 
staan. Haar werk komt voort uit de 
grote fascinatie voor de natuur en in 
het bijzonder voor dieren en land-
schappen. Dit jaar komen in haar 
collectie schilderijen voor, waarin 

weerspiegelingen in het water te zien 
zijn. Verder heeft ze in de loop der 
jaren een geheel eigen kleurgebruik 
ontwikkeld. 

Anny Slakhorst schildert al ruim 
15 jaar en heeft ook al diverse ma-

len geëxposeerd. Elke dag geniet zij 
weer van de oneindige variatie van 
beelden en kleuren om haar heen. 
Het is steeds een uitdaging om zelf 
weer iets nieuws te creëren. Zij haalt 
de inspiratie dan ook uit alles was er 
dagelijks om haar heen te zien is. Zo 
af en toe maakt ze een uitstapje naar 
iets abstracts, wat de spanning erin 
houdt. Zij wil zich qua stijl daarom 
niet in een hokje laten plaatsen, maar 
gewoon doen waar ze zin in heeft.

Expositie Kapel Bronkhorst 25 juni t/m 1 juli

Anny Slakhorst en Dinie Wisselink

Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst is vanaf zaterdag 25 juni tot 
en met vrijdag 1 juli een expositie te bezichtigen van Anny Slakhorst 
en Dinie Wisselink. Zij tonen schilderijen in olieverf. De kapel is dage-
lijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Werk van Dinie Wisselink (l.) en Anny Slakhorst in de Kapel van Bronkhorst.

Onder leiding van Jan Pardijs trokken 
de ongeveer zeventig deelnemers het 
veld in om de natuur die er om het 
bedrijf van de familieligt, te bewon-
deren. Met de uitleg van Jan erbij was 
de het een bijzonder geslaagde excur-

sie. Het bedrijf van de familie Pardijs 
is aan de Mosselseweg 4 in Vorden en 
is dagelijks te bezoeken. 
Het is een van de bedrijven van het 
project Boerenkleuren het Land-
schap. Weidevogels zoals de grutto, 

de kievit en de tureluur voelen zich 
hier thuis. Maar ook het ijsvogeltje is 
steeds vaker te zien als hij komt vis-
sen in de sloot. De varkensschuren 
hebben plaatsgemaakt voor ouder-
wetse hoogstam fruitbomen. 

Bekijk de presentatie in de stal en ge-
niet van een kopje koffie.

Vorden - Op 6 juni heeft Agrarische Natuurvereniging een succesvolle 
excursie georganiseerd bij de familie Pardijs in Vorden.

Onder leiding van Jan Pardijs trokken de deelnemers het veld in.

Excursie Agrarische Natuurvereniging
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Het evenement wordt georganiseerd 
door sportcentrum Aerofitt en eetcafé 
‘de Groes’. Inschrijven voor deelname 
loopt via de website www.aerofitt.nl 
en staat open voor iedereen die woon-
achtig of geboren is in de gemeente 
Bronckhorst. Er zijn flinke prijzen te 
verdienen voor de winnaars. 
Alle materialen voor de onderdelen 

worden geleverd door enthousiaste
lokale ondernemers. Aansluitend aan
de prijsuitreiking is er een spetterend
roof-top optreden van de bekende
rock formatie ‘Moonyard’ vanaf het
dak van ‘de Groes’. Verder wordt de
gehele dag muziek gedraaid door ‘DJ
Mono’, die zal zorgen voor de juiste
evenementensfeer.

Sterkste man van 
Bronckhorst

Zelhem - Op 13 augustus vindt in Zelhem het evenement ‘Sterkste
man van Bronckhorst’ plaats. De deelnemers gaan in het centrum
van Zelhem de strijd aan in verschillende loodzware onderdelen als
‘vrachtwagen trekken’, ‘stenen sjouwen’ en ‘auto drukken’ om de titel
en de bijbehorende eer in de wacht te slepen.

Velen begonnen bij de overzichtsten-
toonstelling WIE? WAT? WAAR? bij 
de ABNAMRO, het nieuwe startpunt 
van KZV, waar men gastvrij ontvan-
gen werd met koffie en een groen 
rugzakje met daarin het Info-blad en 
een flesje water om zo goed uitgerust 
en voorbereid de kunstroute langs de 
locaties van hun keuze te beginnen. 
Anderen kozen er juist voor om in 
het buitengebied te beginnen waar 
o.a. Galerie A-quadraat gevestigd is, 
die ditmaal in de Schijnwerper stond 

en dan te eindigen bij de overzichts-

tentoonstelling om zo toch nog een 
glimp op te kunnen vangen van een 
niet bezochte locatie.
De ervaring leert dat het voor de 
meeste bezoekers onmogelijk is om 
alle locaties te bezoeken omdat bij-
na overal de kunstenaar/vormgever 
aanwezig is om met het publiek in 
gesprek te gaan. Dat het publiek dit 
waardeert blijkt uit de geanimeerde 
gesprekken die ontstaan. Er wordt 
volop van gedachten gewisseld over 
kunst in het algemeen en de werk-
wijze en ideeën van de kunstenaar/
vormgever in het bijzonder.

Zo werd ook op deze PinkSterKunst-
ZondagVorden weer aan een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
St. KZV i.o. voldaan:” het toeganke-
lijker maken van beeldende kunst en 
vormgeving voor een breder/groter 
publiek” en kunnen zowel publiek als 
deelnemers terugkijken op een zeer 
geslaagde dag. Voor meer informatie: 
zie www. kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden op een mooie Pinksterdag.....

PinkSterKunst

Vorden - Op deze mooie 1e Pink-
sterdag trok een stroom van 
bezoekers een groen lint door 
Vorden-dorp en buitengebied. 
Kunstliefhebbers waren uit alle 
delen van het land toegestroomd 
om PinkSterKunst te bezoeken: 
de tweede KunstZondagVorden 
van dit jaar.

Ooit jaagden we om te eten, of jaag-
den anderen op ons. We moesten dus 
vechten of vluchten om te overleven. 
De wereld is sinds de oertijd behoor-
lijk veranderd, maar wij vechten en 
vluchten nog steeds om te overleven. 
Een beetje tegenslag kunnen we ge-
rust verdragen. Maar wat als de span-
ning steeds terugkeert of niet meer 
stopt? Als je steeds gepest wordt op 
school? Of bij elke nieuwe reorga-
nisatie vreest voor je baan? Als je je 
niet altijd volkomen veilig voelt bij je 
partner?
Er zijn duizenden situaties waarbij 
spanning zich ophoopt. Dat vinden 
we zo gewoon dat we het vaak am-
per merken. De spanning zet zich 
vast als fysiek trauma en je ervaart 
bijvoorbeeld spier- en gewrichtspijn, 

stress, geïrriteerdheid, spelletjes- of
andere verslaving en angst. Elke ge-
beurtenis die aan dat trauma raakt,
kan maken dat je je slachtoffer voelt,
compleet met gevoelens van geleden
schade, belediging, vernedering of
verlies. Misschien zelfs wraak. We
verwachten immers opluchting als
iemand z’n ‘gerechte straf’ krijgt,
maar helaas: we voelen die pijn nog
steeds, ook na een afrekening. Dus ra-
ken we gefrustreerd, worden we nog
bozer, intoleranter of verbitterder.
Ook zomaar uit je slof schieten kan
een teken zijn dat je teveel spanning
hebt opgeslagen in je lichaam. Maar
ja, als je je dan schuldig voelt ontstaat
ook weer stress… Daarom is het zo
belangrijk om af te rekenen met je
eigen oude pijn. Het lucht enorm op!
Rebalancing en Somatic Experiencing
zijn technieken die daar snel en pri-
ma bij helpen. 

Xandra Veltman, natuurgenees-
kundig therapeut, (0575) 442 885
www.respectrum.nl Afhankelijk van
je ziektekostenverzekering worden
sessies (deels) vergoed.

Xandra Veltman

‘Afrekenen met je pijn 
lucht op!’
Baak - De meeste mensen ken-
nen wel iemand waar ze echt een 
enorme hekel aan hebben. “Ik 
zou hem wel wat kunnen aan-
doen!” grommen ze er over. Van 
die gedachte hebben ze vaak zelf 
het meeste last. Hoe komt dat? 
En wat kun je eraan doen?

Het is dit jaar ruim 50 jaar geleden 
dat de allereerste 50cc motocrosswed-
strijd, tellend voor het Nederlands 
kampioenschap plaatsvond. De offi-
ciële wedstrijden in deze klassen wer-
den tot en met 1981 georganiseerd.
Het begon eerst hobbymatig, een 
bromfiets prepareren en geschikt 
maken voor de terreinsport. Nadien 
werd de vraag zo groot dat er diverse 
locale constructiebedrijfjes en leve-
ranciers op deze markt insprongen. 
De opkomst van met name Japanse 
motorfietsen deed deze (opstap)klas-
se in de motocross de das om. Maar 
gelukkig zijn er nog genoeg van deze 
oude motoren in takt gebleven en 
wordt nu dus de herinnering van 
toen, het snerpend geluid, voorbijko-
mend als een stel wespen en de her-
kenbare geur weer nieuw leven in ge-

blazen. De 50cc klasse was vroeger de 
kweekvijver van de motorcross. Gro-
te namen zijn daaruit voortgekomen, 
zoals Jo Lammers, Pierre Karsmakers, 
Gerrit Wolsink, Frans Sigmans, Peter 
Herlings, Gerard Rond, Gert-Jan van 
Doorn en (Mr. Dakar) Jan de Rooij. 
Maar ook veel lokale toppers zijn 
ooit op de 50cc begonnen. Velen van 
u zullen de oude merknamen nog 
herkennen, VS Kreidler, LBS Kreidler, 
Homoet Kreidler, Gebben Kreidler, 
HeJa Sachs, Van Veen Kreidler, Beta, 
Puch Cobra, Huvo Minarelli, Fland-
ria, Zündapp, … en nu kunt u uw ge-
heugen in Hummelo op 26 juni weer 
opfrissen. Bij de overige klassen (met 
meer cc’s) komen ook weer rijders op 
merken welke de verbeelding aan-
spreken aan de start. Wat te denken 
van BSA, MATCHLESS, LITO, JAWA, 

Morini, DKW, IFA, Greeves, Bultaco, 
Sparta, Hedlund, Husqvarna, Maico, 
CZ, Montesa, CCM en ook motoren 
van huidige merken als Yamaha, Su-
zuki, Honda en KTM komen aan de 
start.
In het rennerskwartier kunt u alle 
fraaie machines van dichtbij bekij-
ken en de coureurs zijn graag bereid 
u van alles over het mechaniek te 
vertellen.

Bij de 50c zal Peter Bergsma (Hum-
melo) op zijn Puch Cobra zijn kennis 
van zijn thuiscircuit ten volle probe-
ren uit te nutten.
Regionale rijders welke aan de start 
komen zijn o.a. William Lebbink (‘s 
Heerenberg), Joop Wesselink (Keijen-
borg), Henk Willemsen (Keijenborg), 
Gerrit Lenselink (Hengelo), Jos Ten-
back (Silvolde), Gerard Migchelbrink 
(Silvolde), Gerrit Polsvoort (Lochem), 
Jan Westerveld (Sinderen), Hans Leu-
verink (Silvolde), Paul Dulmen (Ulft), 
Devid Bremer (Dieren), Johan Rou-
wenhorst (Ruurlo), Gerrit Siebelink 
(Dinxperlo), Hans Polsvoort (Lochem), 
Henny Berends (Didam), Christiaan 
van Voorst (Zutphen), Paul Botteram 
(Doetinchem), Roel Berends (Zeve-
naar), Jochem Rouwenhorst (Ruurlo), 
Stef Willems (Baak), Winand Hoenink 
(Vorden), Alfons Hoevers (Eerbeek), 
Benjo Bolt (Hummelo), Peter Rietman 
(Doetinchem), Ad Ridderhof (Henge-
lo), Dik vd Kolk (Lochem) en als zijn 
schema het toelaat ook Bennie Jolink 
(Hummelo)

De oude techniek wordt met de geu-
ren van Castrol-olie versterkt en veel 
rijders dragen ook de kleding van 
toen, de tijden van weleer komen 
weer tot leven … Naast de solo moto-
ren komen ook de viertaktzijspannen 
aan de start. De coureurs en bakke-
nisten moeten er alles aan doen om 
met deze zware zijspanmotoren goed 
voor de dag te komen en dat doen ze 
dan ook met volle overtuiging, spec-
takel gegarandeerd. Het fraaie circuit 
“de Heksenplas” biedt vele spectacu-

Met Kreidler en Zündapp terug naar de jaar zeventig,50cc weer terug op “de Heksenplas”

NK Classic Motocross in Hummelo

TCD Hummelo organiseert op de laatste zondag van juni motocross-
wedstrijden voor “klassieke” motoren. Met dit jaar voor het eerst 
sinds de begin tachtiger jaren van de vorige eeuw de 50cc op “de Hek-
senplas” Op zondag 26 juni komen ca 200 rijders in de verschillende 
klassen naar Hummelo om op het fraaie bosrijke circuit “de Heksen-
plas” hun crosskwaliteiten aan den publieke te tonen. De wedstrijden 
tellen voor het Nederlands Kampioenschap en dus zullen de coureurs 
het uiterste van mens en machine vergen om zoveel mogelijk punten 
in de wacht te slepen..

laire kijkpunten. Als eerste natuurlijk 
de start, waarbij de coureurs tegelijk 
van start gaan allen met als doel als 
eerste de eerste bocht te ronden!! 
Verder de vele springschansen (waar-
onder drie tafelbulten) en de diverse 
korte en lange bochten nodigen uit 
voor scherpe uitrem- en stuuracties. 
En natuurlijk is het ook goed toeven 
in de tent bij het startveld, waar u een 
hapje en drankje kunt nuttigen.

Het programma is als volgt:
- trainingen vanaf 09.30 uur

- wedstrijden vanaf 12.30 uur.

Een interessant programma en dus
een hele dag volop historie op de
Heksenplas in Hummelo. U kunt het
beleven door op zondag 26 juni naar
“de Heksenplas” te komen. Voor de
entréeprijs hoeft u het niet te laten,
die is namelijk slechts € 5,00 (jeugd
t/m 15 jaar en “klassiekers” vanaf 65
jaar mogen gratis van de sport genie-
ten). Het circuit “de Heksenplas” is
te bereiken via de Sliekstraat (N314),
afslag Rozengaarderweg.

www.weevers.nl

nieuws uit uw regio

Van huis uit zijn wij verbonden met de Achterhoek. Door onze plaatselijke en 

regionale uitgaven is er een sterke verwevenheid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 



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

Wat is: A. Be’duzeleg: 
  Bewusteloos. “Kom der mor neet ko(r)t bi’j: 
  hees slot ow beduzeleg, want hee is onmundeg helleg”.

 B. Heed: 
  1) Struikheide. “Tusken ‘t heed steet volle heedhekkele”.
  2) Heide, heideveld. “’t Heed brendt”.

 C. Noodriepe: 
  1) Overrijp. “De peern wordt noodriepe a’w ze neet gauw plukt”.
              2) “At ze noodriepe bunt, valt ze van de beume”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Christien Ferrari zal deze dienst 
voorgaan. Het zal een bijzondere 
openluchtdienst worden met veel 
verschillende elementen die samen-
komen rondom het thema: Buiten 
spelen!  Deze dienst zal worden 
voorbereid samen met de CBS Var-
ssel, een kerk en schooldienst dus. 
Kinderen zullen vertellen wat ze 
allemaal doen met buiten spelen, 
maar we zullen ook horen hoe hun 
ouders en grootouders buiten speel-
den! Waren dat heel andere spelle-
tjes?  Wanneer je groter wordt dan 
speel je steeds minder buiten, zo 
staan we stil bij de kinderen die van 
school af gaan en die straks naar het 
middelbaar onderwijs gaan. We ho-
ren van de jongeren van de JWR  hoe 
zij speeltuinen maken in Roemenië 

zodat juist de armste kinderen daar 
fijn samen kunnen buiten spelen. 
We zullen horen hoe Jezus als kind 
buiten speelde met andere kinderen 
en hoe God blij is over de wijsheid 
spelen voor Gods aangezicht (Spreu-
ken 8).  Al met al een bijzonder 
thema om samen mee bezig te zijn 
als jong en oud. Het koor Inspira-
tion uit Vorden zal zingen in deze 
dienst. U bent van harte welkom in 
deze Openluchtdienst waarbij we 
natuurlijk hopen dat het weer zo is 
dat we ook werkelijk buiten kunnen 
spelen voor Gods aangezicht!  Maar 
mocht dat niet zo zijn laat u dan 
niet ontmoedigen, want we kunnen 
de dienst verplaatsen naar binnen. 
De dienst begint om 10.15 uur. 
Na afloop is er gelegenheid om na 
te praten onder het genot van een 
kopje koffie of thee. Ook voor de 
kinderen is er iets lekkers en na-
tuurlijk alle ruimte om lekker bui-
ten te spelen.

Openluchtdienst
Hengelo- Zondag 26 juni is er 
een openluchtdienst op kam-
peerboerderij de Haverkamp 
aan de Vierblokkenweg.

NIEUWS: 
Zoals ieder jaar wordt er gezorgd voor 
vernieuwingen op en rond het terrein, 
zo staat er dit jaar een heus Apres ski 
paleis met achterhoeks meest beken-
de skihut dj’s. Om de tegenstelling 
compleet te maken verrijst tegenover 
het apres ski paleis een beachbar, 
waar de lekkerste cocktails gemaakt 
worden en waar men kan genieten 
van een heerlijk zomers sfeertje in 
het warme strandzand. Ook voor de 

mensen die even willen uitrusten of
voor de ouderen onder ons, is er ui-
teraard weer het bekende verwarmde
terras! 

NOG MEER NIEUWS: 
De voorverkoop wordt al jaren ge-
daan door diverse ondernemers in
Hengelo, Zelhem, Vorden en sinds af-
gelopen jaar ook in Steenderen. Om-
dat er dit jaar naar verwachting veel
kaarten verkocht gaan worden, is er
een extra voor verkoop punt bedacht,
namelijk via de internetsite www.
hengelsfeest.nl Hier kunt u ‘net als
in de reguliere voorverkoop’ kaarten
bestellen. Vervolgens wordt uw aan-
koop netjes gratis bij u thuis bezorgd.
Iedereen die voor 1 augustus online
kaarten besteld maakt kans op een
meet en Greet met Jannes tijdens het
Hengelsfeest! 
De online kaartverkoop is inmiddels
gestart, wees er snel bij want op =
op!!

Win een meet en greet met Jannes

Hengelsfeest!
Hengelo - Nog even en het is weer 
zover, het Hengelsfeest! De 6e edi-
tie wordt een feest om nooit te 
vergeten. Dit jaar wordt er flink 
uitgepakt met o.a. De koning der 
Piraten: Jannes! Ook staat er een 
spectaculair optreden van de per-
fect showband op het program-
ma, vele mensen kennen hun 
bekende meezingers en de oerge-
zellige sfeer die de band met zich 
mee brengt.

De Bond van Nederlandse Architec-
ten, BNA, is initiatiefnemer en coör-
dinator van de Dag van de Architec-
tuur en heeft als doel om het werk 
van architecten onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Dit 
jaar organiseert de BNA een landelijk 
Open Huis architectenbureaus, met 
als thema: ‘Van architectenbal tot 
ontwerpwinkel’. “Het is belangrijk 
om onder de aandacht te brengen 

wat een architect doet,” benadrukt 
Friso Woudstra. “Het maken van een 
tekening is maar een heel klein facet. 
De architect vertegenwoordigt een 
opdrachtgever. Samen werken zij aan 
een compleet plan waarin zaken zijn 
geregeld met de welstandscommissie, 
een planning is opgenomen, het bud-
get wordt bewaakt en een aannemer 
wordt gezocht.” 
Friso Woudstra Architecten bna is ge-

vestigd op landgoed De Wientjesvoort 
en geeft gedurende deze dagen een 
gratis consult voor zowel nieuwbouw 
als hergebruik van oude panden. Het 
bureau kiest voor optimale materiali-
satie en detailleringen. “Opdrachtge-
vers herkennen dat in ons werk. Ze 
waarderen ons om het handschrift 
van onze architecten en onze passie 
voor bepaalde stijlvormen.” 
Friso Woudstra vindt de uitstraling 
van een huis belangrijk, naast het 
afleveren van keurig werk en het be-
halen van de kwaliteitsnormen. “We 
letten op de verhoudingen van een 
huis en het buitenaanzicht. Maar he-
laas heeft een architect het imago om 
duur te zijn en dat zijn we dus niet.” 
Meer informatie is te vinden op 
www.dagvandearchitectuur.nl. Friso 
Woudstra Architecten bna, Landgoed 
De Wientjesvoort, Ruurloseweg 83, 
7251 LC Vorden. Dag van de Architec-
tuur: zaterdag 25 en zondag 26 juni 
2011 geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Tijdens Dag van de Architectuur open

Friso Woudstra Architecten bna

Vorden - Op zaterdag 25 en zondag 26 juni neemt Friso Woudstra 
Architecten bna deel aan de Dag van de Architectuur. Op beide dagen 
is het bureau van 11.00 – 16.00 uur geopend en geven zij een gratis 
consult voor zowel nieuwbouw als hergebruik van oude panden.

‘s morgens verzamelden de kinderen 
zich in de zaal van de Vrendenberg 
waar Walter Stellaart uitleg gaf over 
het schilderen op doek met acryl-
verf. Het weer was wisselvallig en 
daarom konden de deelnemers geen 
buitenlocatie kiezen. De groepjes in 
de verschillende leeftijdscategorieën 
vonden een plekje in de schuur, op de 
deel, in de koeienstal en de feestzaal 
en gingen elk met hun begeleiders 
aan de slag. 
Met een vel papier en houtskool voor 
een schets en een doek, kwasten en 
verf in de kleuren blauw, rood, geel 
en wit gingen ze aan het werk. Voor 
de afwerking kon tot slot nog wel een 
tipje zwart worden gevraagd, maar 
dat deden er weinig. 
Na het maken van de schets, gingen 
de kinderen met het doek aan de 

slag. Zij maakten kleurrijke schilde-
rijen, soms naar voorbeeld, soms uit 
fantasie. Rond de klok van twee uur 
werden alle werken bij elkaar gelegd 
en kregen de kinderen de tijd om de 
schilderijen van elkaar te bekijken. 
De ouders kwamen ook al binnen. 
Voor de jury, bestaand uit Lony Stel-
laart, Christien Laan en Martienke 
Schiphorst, ging iedereen weer even 
naar buiten. Zij had geen gemakke-
lijke taak. Bij elke groep, moest het 
leukste, beste of interessantste schil-
derij worden gekozen. Toch lukte dat 
en konden alle deelnemers en hun 
(groot)ouders binnenkomen voor de 
afsluiting van de middag. 

Jaap Berenbak bedankte allereerst de 
begeleiders met een attentie. De jury-
leden kregen een bloemetje. Dan was 

het zover. De jury haalde de winnaars 
van elke categorie een voor een naar 
voren om te vertellen wat ze zo mooi, 
bijzonder, kleurrijk of leuk vonden 
aan hun werk. 
Voor de categorie 4-6 jaar was het 
Dee Ellens, 7-8 jaar Lotte Sloot, 9 jaar 
Julia Zaarbelink, 10 jaar Willemijn 
Hagenbeek en 11-12 jaar Pien Scheu-
ter. Zij kregen allemaal van Jaap Be-
renbak een lijst voor hun schilderij. 
Daarnaast werd een algemeen win-
naar gekozen, met bijzonder talent: 
Lies Ellens. Zij kreeg de hoofdprijs, 
een uitgebreid pakket om te kunnen 
verdergaan met schilderen. 

De hoofdsponsor Rabobank moest 
toch ook even genoemd worden. De 
opbrengst van deze dag gaat naar de 
drie goede doelen die de Lions Bronk-
horst in 2011 steunt. Dit zijn de St. 
Willlibrorduskerk in Vierakker, Het 
Passion in Doetinchem en Kinder-
hulp Dominicaanse Republiek in 
Steenderen.

Lions Bronckhorst Jeugdschilderdag

Baak - Met 54 deelnemers schilderend in de koeienstal, op de deel, in 
de schuur en in de feestzaal van De Vrendenberg beleefden de vrij-
willigers van de Lions Bronckhorst zaterdag 18 juni een succesvolle 
Jeugdschilderdag.

De winnaars van de Jeugdschilderdag met hun begeleiders en Lions vrijwilligers.

Verder is er natuurlijk veel dialect/
streektaal muziek te horen met mu-
ziek van Hiddink en Schreurs, Liane 

Abeln, Daip River, Kenèh. 
Bijzonder is de cd die Piter Wilkens
maakte met de Friese vertaling
van de liedjes van Cornelis Vrees-
wijk. Ook aan de gasproken streek-
taal wordt aandacht besteed met
verhalen,Amparte weurden, Spreu-
ken en gezegden en de Limmerick
van Henk uut Darp.
De uitzending is op zondag 26 juni
van 11.00 tot 12.00 uur op Radio ide-
aal dialect.

Zondagscholen, onderwerp 
op Radio Ideaal Dialect
Zelhem - Naar aanleiding van de 
expositie over de zondagscholen 
in de regio in Museum Smede-
kinck, besteedt ook Ideaal Dia-
lect aandacht aan dit onderwerp. 
Meister Sielias leest een verhaal 
voor over het ontstaan van de 
zondagschool in Halle heide.

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

Toldijk - Deze zomer worden door de 
Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden.Uitslag zomer -drive 
-1 op 9 juni 2011 Bridgeclub Bronk-
horst. Lijn A 1. An Wortel & Nel Hen-
driks 66,67 %; 2. Marietje Geurts & 
Greet Jansen 57,81 %; 3. Theo Damen 
& Marijke Hilderink 54,17 %. 

Lijn B 1. Wil ten Holder & Ans Knaake 
59,72 %; 2. Karin Notten & Joop te 

Veldhuis 57,64 %; 3. Jolanda Olden-
have & Dick Wijers 53,47 %. 
Uitslag zomer –drive -2 op 16 juni 
2011 Bridgeclub Bronkhorst. 
Lijn A 1. Paul ter Heggen & Jack 
Richmeier 66,67 %; 2. Inge Pellenberg 
& Reint Pellenberg 62,80 %; 3. Els van 
der Jagt & Silva Schreiber 59,82 %. 
Lijn B 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 61,04 %; 2. Annelies Schröder & 
Jan Rondeel 58,23 %; 2. Diny Mijnen 
& Herman Stapelbroek 58,23 %. 
De eerstvolgende drives worden ge-

speeld op donderdag 23 juni (en niet 
zoals eerder aangekondigd op woens-
dag) in Café Den Bremer aan de Z.E.-
weg te Toldijk en donderdag 30 juni 
in het St. Ludgerusgebouw, Vierak-
kersestraatweg 37, 7233 SH in Vierak-
ker. 
De entree is 2 euro per persoon. Er 
zijn per lijn prijzen te winnen. Inlich-
tingen bij de secretaris, telefoon (0314) 
844221. Aan de zaal inschrijven kan 
tot 19.15 uur. Er wordt gebridged van 
19.30 uur tot ± 22.30 uur.

B R I D G E N



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: 

Oproepkrachten voor 
promotie activiteiten M/V

Functieprofiel: 
- Ca. 18 - 25 jaar oud:
- Flexibel en zelfstandig;
- Goed met kinderen;
- Rijbewijs en bij voorkeur in bezit van eigen auto;
- Bereid zijn wisselende uren en (met name) in de 

weekenden te werken.

Wij bieden: 
- Afwisselende functie bij zeer diverse opdracht-

gevers;
- Ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
- (Interne) opleidingsmogelijkheden;
- Leuke salariëring. 

Geïnteresseerd? Stuur een email met korte CV  
voor 9 juli naar: nienke@ambianceevenementen.nl 
(o.v.v. sollicitatie)

Meer informatie? 
www.ambianceevenementen.nl / 0314-625109.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

Functie eisen;
- Niet claustrofobisch (i.v.m. werk in straalcabine);
- geen luchtwegen- of rugaandoeningen;
-  beheersing van straal- en spuittechniek;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VDB835496

Werkzaamheden;
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en 
spuiten van producten. Het betreft veelal grote series. Wij zoeken 
kandidaten die van aanpakken weten. Naast het bedienen van 
de machines zul je ook producten moeten afhalen en ophangen. 
Tevens verzorg je het logistieke proces van het product binnen de 
organisatie. 

Functie eisen;
- Je beschikt over technisch inzicht;
- je bent een aanpakker met een goede fysieke conditie;
- je bent woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr.; VIO821817
 
Werkzaamheden;
In deze zelfstandige functie verricht je ‘s ochtends logistieke hande-
lingen in het magazijn en ‘s middags administratieve handelingen 
op kantoor. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 
je kunt doortastend en overtuigend optreden als dit nodig is. Je 
hebt in deze functie contacten met diverse leveranciers.
 
Functie eisen;
-  Afgeronde LTS/MTS opleiding; 
-  technische kennis;
-  kennis van ERP systemen.

CO2 LASSER M/V
Omgeving Dieren – Fulltime – vacaturenummer; VMK830796

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig lassen vanaf tekening 
van plaatwerkconstructies en losse onderdelen. Je vervaardigt dus 
een breed scala aan einddoelen uit voornamelijk plaatstaal. Het 
betreft een uitdagende baan met kans op een vast dienstverband.

Functie eisen; 
-  Relevante afgeronde opleiding en aantoonbare werkervaring;
-  zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
-  tekening lezen;
-  werken in dagdienst.

MACHINEBEDIENER M/V
Omgeving Lochem – Fulltime – vacaturenummer; VMK835488

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Lochem zoeken wij per direkt 
een productie medewerker & machinebediener voor een tijdelijke 
opdracht. Je maakt zowel grote als kleine series aan de machine.

Functie eisen; 
-  Minimaal LTS niveau;
-  ervaring in de metaalbranche in een pré;
-  bereidheid tot werken in ploegendienst;
-  ervaring met verspanen;
-  ervaring met Siemens is een pré.

OP ZOEK NAAR

ÉCHTE VAKANTIEKRACHTEN !?

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2011 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening 

biedt verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in 

een zestal zorgcentra. Daarnaast levert Markenheem ook 

thuiszorg en huishoudelijke zorg via de WMO in de 

gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, 

waarbij persoonlijke aandacht en de wensen van onze 

cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 

500 medewerkers en meer dan 500 vrijwilligers. 

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

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

Stichting Markenheem is op zoek naar ervaren:

Verpleegkundigen m/v
die intramuraal aan de slag willen (contracten tussen 24 en 32 uur)

Verzorgenden VIG m/v voor onze Thuiszorg
(contracten tussen 12 en 32 uur)

Verzorgende Schavenweide m/v
(contract van 20 tot 28 uur)

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

Bertus Overbeek gaat, aan het eind van het jaar, na een dienstverband van ruim 

46 jaar genieten van de VUT. Bertus is met het bedrijf meegegroeid en vervult nu 

al vele jaren de functie van eindredacteur. Wij zijn op zoek naar zijn opvolger voor 

deze veelzijdige functie waarin u verantwoordelijk bent voor de 5 uitgaven van 

Weekblad Contact en de interneteditie www.contact.nl. Leidinggeven,

coördineren, commercie en verrichten van administratieve werkzaamheden zijn 

belangrijke aspecten in de functie.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in 

een dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is 

gebleven. Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijlke instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Interesse? 

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v.

de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Eindredacteur m/v

Weevers Grafi media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo,
Aalten en Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in
eigendom van de familie Weevers.
De organisatie bestaat uit een hoofdvestiging in Vorden en 5 nevenvestigingen 
en is totaalleverancier van concept & ontwerp, internetdiensten, sign, offset- en 
digitaal drukwerk en uitgever van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en 
Groenlose Gids. Weevers is een middelgroot grafi sch familiebedrijf, dat sinds 
1982 in het bezit is van het VPGI-ISO 9001 certifi caat, vanaf 1995 milieu
gecertifi ceerd en meer recent het certifi caat voor duurzaam inkoop van drukwerk 
heeft verworven. Er werken in totaal ruim 75 vakmensen.

Wij zijn op zoek naar een full time



Kunststof en aluminium kozĳ nen 

Kwaliteit voor een betaalbare prĳ s

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier

Showroom dagelĳ ks geopend

Voorjaarsactie: € 250,- korting op een hefschuifpui met                
geïntegreerde rolhor






