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Op 5 mei 2010 werd Stichting Witte
Vlinders dan eindelijk een feit. Het
doel van de stichting, non-profit wel-
zijnsbevordering van zowel een indi-
vidu als groep met bijzondere aan-

dacht voor maatschappelijk kwetsba-
ren, leent zich voor welzijnsprojecten
in de breedste zin van het woord. En
dat is wat de stichting graag wil, een
beetje geluk brengen in het leven van
een medemens die dat even hard no-
dig heeft, ongeacht leeftijd, geloof, af-
komst of financiële status. 

De vijf commissieleden Ans Voort-
man, Mariska Dix, Joanne Wesselink,
Jola Schutte en Anja Schot hebben al-
len hun eigen deskundigheid op het
gebied van zorg en welzijn, van assis-
tent-activeitenbegeleider tot dagbeste-
dingscoach en van verzorgende tot ju-
ridisch dienstverlener. 

Vanuit die deskundigheid én ge-
schoold door hun eigen levenservarin-
gen verwachten deze vijf vrouwen een
rol van betekenis te kunnen spelen in
het wereldje van welzijn waarin de
laatste jaren vooral de bezuinigingen
een hoofdrol hebben gespeeld. 

De projecten van de stichting richten
zich vooral op ontmoeting en creativi-
teit en het vergroten van het sociaal
netwerk van de deelnemers. 

Gerelateerd aan de woonplaatsen van
de commissieleden beslaat het aan-
dachtsgebied van de stichting voorlo-
pig Ruurlo, Borculo, Barchem en Lo-

chem. De projecten die inmiddels van
start zijn gegaan variëren van een
schildercursus tot een bloemschi-
kworkshop en van een fotoproject tot
een gratis leesmap. 

Meer informatie hierover is te lezen
op de website van de stichting,
www.wittevlinders.nl

De stichting is financieel geheel af-
hankelijk van sponsors, donaties en
geldinzamelingsacties tijdens beur-
zen en braderieën. 

Tijdens het eerste publieke optreden
met een stand op de Amnesty-beurs af-
gelopen zondag, waren de reacties van
de bezoekers zeer positief. 

Het werd volgens de commissie hele-
maal een dag met een gouden randje
toen Stichting Witte Vlinders het door
Weevers Walburg Communicatie ge-
schonken logo uit handen van Jan Bij-
vank mocht ontvangen. 

Een prachtig logo, ontworpen door
Margriet van der Heijden die het ver-
haal achter de stichting op unieke wij-
ze heeft weten vorm te geven.

Stichting Witte Vlinders 
ontvangt logo uit handen van
Weevers Walburg Communicatie

Het was al jaren een grote wens van Anja Schot uit Ruurlo om een wel-
zijnsstichting op te richten maar het kwam er maar niet van. In de afge-
lopen jaren ontmoette zij echter een viertal vrouwen die net als zij graag
iets willen betekenen voor de medemens. Alle neuzen stonden dezelfde
kant op en het juiste moment leek daar om de stichting zijn beslag te la-
ten krijgen.

Op die bewuste zondagmorgen zal
het resultaat worden gepresenteerd.
De titel van het stuk is: feest! Het
stuk wordt gemaakt naar aanleiding
van een wonderlijk verhaal uit de Bij-
bel. Jezus vertelt het terwijl hij lekker
ligt te eten (want ze lagen in die tijd
aan tafel) bij een slimme kennis. 

Het verhaal gaat over een koning die
een feestmaal organiseert. Een repor-
ter zal ons live verslag brengen van
dat feestmaal, van de gastheer die er

vol verwachting mee bezig is, van de
gasten die er komen en (hopelijk) van
de goede afloop. Iedereen, van jong
tot oud, is van harte welkom om dit
stuk te komen bekijken, het zal wor-
den ingebed in een jongerendienst. 

Vooral voor kinderen en jongeren zal
er veel te beleven zijn. En ouderen
zullen daar ongetwijfeld ook van ge-
nieten! Ook zullen er vier kinderen
van de nevendiensten van de Gere-
formeerde en Hervormde Gemeente
overstappen naar de jongeren- ne-
vendienst en catechese. Na afloop is
er koffie, thee, fris en lekkers. 

Voor meer informatie: Marije van
der Wilt, JOP Jongerenwerker in
de Protestantse Gemeente (i.w.) te
Vorden tel. (0315) 33 07 05 
email: m.vd.wilt@jop.nl

Feest in de kerk!
Vorden - Zondagmorgen 27 juni
wordt er vanaf 10.00 uur feest ge-
vierd in de Dorpskerk in Vorden.
Een heel weekend lang zijn tie-
ners bezig geweest met het ma-
ken en instuderen van een thea-
terstuk, met decor, toneelspel en
liederen.

Per avond wordt er een route uitge-
zet van 25 kilometer. Dit jaar leiden
de fietsroutes langs de omgeving
Hengelo, Wichmond-Baak-Bronck-
horst, Warnsveld-Zutphen en Al-
men-Laren-Eefde. 

De start is elke avond vanuit het
Dorpscentrum te Vorden. 

Er kan eveneens worden gekozen
om per avond mee te fietsen, opge-
ven kan dan op de avond zelf. 

Onderweg wordt er op een drankje
en een lekkere versnapering getrak-
teerd Men kan zich voor de gehele
fietsvierdaagse maandag 5 juli bij
de start opgeven. Voor nadere infor-
matie info@jong-gelre.nl

Jong Gelre 
Vorden - Warnsveld

Fietsvierdaagse
Vorden - Jong Gelre Vorden –
Warnsveld organiseert Van
maandag 5 tot en met donder-
dag 8 juli haar jaarlijkse fiets-
vierdaagse.

Heb je het boek uit, dan kan het
weg. Makkelijker kan niet. 

De bibliotheek van Vorden heeft
leesboeken en informatieboeken
voor jeugd en volwassenen deze
maand juni in de verkoop: op is op!

Vakantie,
neem een
boek mee!
Vorden - Niets is zo handig als
afgeschreven en aantrekkelijk
geprijsde boeken mee te nemen
op vakantie.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Verschillende soorten

perkplanten

4 voor €2.99

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur Jongerendienst/Overstapdienst in
de Dorpskerk, Marije van der Wilt-Karreman.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur Jongerendienst/Overstapdienst in
de Dorpskerk, Marije van der Wilt-Karreman.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 27 juni 10.00 uur dhr. Kees Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 27 juni 10.00 uur Eucharistieviering-E.H.C, Ten
Klooster, m.m.v. Strong.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 26 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Zandbelt,
Herenkoor. 
Zondag 27 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
Groep 3, Dameskoor.

Tandarts
26-27 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem (0573) 25 18 70.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78. 
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, 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.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

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

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

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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); 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,
kinderopvang.

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum 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 uur
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. 

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

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

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

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg 
Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.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
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt 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: info@portaalwegwijzer.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 Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.Te huur: 2 kamer appar-

tement in het centrum van
Zelhem. Huur € 395,- excl.
gas/elektra/water (ca. € 175)
Info:
http://sites.google.com/site/z
elhemhuis of 06-13241141

�

Gezocht: Goede hulp in
de huishouding. Eens in de
14 dagen. Bij een jong wer-
kend stel in Vorden. Reac-
ties: 0647866194

�

Te koop: stacaravan.
Staat op camping in Hengelo
Gld. Vraagprijs: 1600 euro,
incl. jaarplaats! Bel 0575-
451578 of 06-13958536.

�

Te Huur opslagruimte 90
m2 ook caravans met was-
plaats Keijenborg Tel
0610201574

�

Zondag 27 juni fietspuz-
zeltocht voor jong en oud. Af-
stand ca. 20 km. Starten tus-
sen 13.00-14.30 uur bij 't Wa-
pen vh Medler. Zie ook:
www.medlerfeest.nl

�

Zondag 27 juni fietspuz-
zeltocht voor jong en oud. Af-
stand ca. 20 km. Starten tus-
sen 13.00-14.30 uur bij 't Wa-
pen vh Medler. Zie ook:
www.medlerfeest.nl

�

Gezocht: woonruimte te
huur tot 450€ - Peter Koers.
swampfrog@t-online.de tel.
0049911563647

�

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Gevraagd: Oud ijzer/me-
talen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�

www.chinesegeneeskundevorden.nl

Boedeldag zaterdag 26
juni Locatie: Boshuisweg 1,
7233 SE Vierakker, van 9-17
uur.

�

Volleyballen? Heb je na
de zomer zin om te volleybal-
len? Dat kan in Wichmond bij
Socii! Recreantenteams: da-
mes, heren of mix. Competi-
tieteams dames. Training op
woensdagavond. Voor info,
bel Sylvie 06-57337635 of
Dianne 06-28230283.

�

Wichmond • Tel. (0575) 44 12 39
Ruurlo • Tel. (0573) 47 16 53

Vlaai van de week
Verse vruchtenvlaai

6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Puddingbroodje € 1,00

• Spiekerkoek € 4,95
Kruidkoek gebakken volgens ouderwets 
recept

Aanbiedingen geldig van di. 22 juni t/m za. 3 juli.

Dagmenu’s
23 t/m 29 juni

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags 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 23 juni
Mosterdsoep / Zwiebelrostbraten met rode wijn saus, gefrituurde
uien, aardappelen en groente.

Donderdag 24 juni
Kipfilet met champignonsaus, rijst en groente / tiramisu met
slagroom.

Vrijdag 25 juni
Minestronesoep / Italiaanse vispot met pasta en zomer rauwkost-
salade.

Zaterdag 26 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, aardappelen en groente /
ijs met slagroom.

Maandag 28 juni
Gesloten wegens personeelsuitje.

Dinsdag 29 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

KLUSSENMAN biedt
zich aan voor werk op

(zorg)boerderij of tuinderij.
Tel. 06-36588022

ZZ-zwaar amazone ge-
vestigd te Halle, heeft nog tijd
over om dressuurlessen te
geven. B t/m ZZ-licht niveau.
Nicole Ekkerink 06-
41860053

�

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

Te koop: Mercedes-Benz
S 320, bj 05/2001 blauw me-
tallic,beige leder,radio/cd
wisselaar,autom.airco,navi-
gatiesyst.vele opties dealer-
onderhouden. Prijs €
8900,00 0575-463888 wc.ja-
ger@planet.nl

�

Gezocht vlotte werkster
voor 4 uur per week. Buiten-
gebied Hengelo/Keijenborg
info 06-16673986

�

Gevraagd: Hulp in de
huishouding (Zelhem). Van
maandag t/m vrijdag onge-
veer 3 uur per dag. Informatie
0314-621028.

�

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

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



Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
 Tel: 0575-546788
 www.hesselink.nl

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma
en overgrootmoeder

Betje Harmsen - Kist
Elisabeth 

betuigen wij u onze hartelijke dank. 

Het medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de vorm
van bloemen tot uiting gebracht, was ons een grote
troost en zal steeds een dankbare herinnering blijven.

Theo † en Rieky
Willy en Marinus †
Johan en Gerrie 

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, juni 2010

Wij zijn dolgelukkig met de geboorte van onze
zoon

Gijs 
Robert  Adriaan 

15 juni 2010

Joris & Hanneke Jansen van den Berg 

Biesterveld 92
7251 VT Vorden
0575-470633

Voor bezoek graag even bellen

Ons kindje zo klein, zo zacht
wat een wonder, wat een pracht!

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Rainier Bemers
14-6-2010

Rene Bemers, Tanya de Bruin en Stijn

Henri Dunantlaan 8
7261 BX Ruurlo

Vakantie? Neem een boek mee!
Handig om boeken mee te nemen op
vakantie. Heb je het boek uit, dan kan
het weg. Bibliotheek Vorden heeft lees-

boeken en informatieboeken voor
jeugd en volwassenen in de verkoop.

Na een kortstondig ziekbed, is onze damvriend
overleden

Herman Zonnenberg

Herman was een trouw lid die de clubavonden dan
ook regelmatig bezocht.
Hij was een lid waar een vereniging op kon bouwen,
daarnaast was hij een fijn persoon om te kennen.
Bij DCH 2 is nu een lege plek ontstaan, hij zal in on-
ze gedachten blijven.
Wij wensen zijn vrouw Rikie, kinderen en kleinkin-
deren alle sterkte toe om dit verlies te dragen.

Namens bestuur en leden,
Dam Club Hengelo.

17 juni 2010

VORDENSE
STOET

MEERGRANEN-
BROOD

€ 1.99

ZACHTE
WALDKORN
BOLLETJES

PER STUK0.35

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 22 t/m zaterdag 26 juni.

ANANAS
BAVAROISE

VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Heel trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
kleindochter

Jasmijn Emma
dochter van: Michiel en Natalie Veldkamp-Dekkers,

Albert Hahnweg 206
7242 MP Lochem.

Ze is geboren op 9 juni 2010, weegt 3500 gram en
is 50 cm lang.

Hermien en Gerrit Dekkers
De Eendracht 29
7251 GA Vorden

Liefdevol verlangend uitgekeken...
Onze droom werd werkelijkheid.

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze dochter
en zusje

Esmée
Zij is geboren op 19 juni 2010 om 01.55 uur, weegt
4100 gram en is 52 cm lang.

Natasja Paul, Gerben en Dani Schuppers

De Jongstraat 22
7251 SE Vorden
tel: 0575 - 55 08 70

DANKBETUIGING

De vele kaarten, troostende woorden, de prachtige
bloemen en uw aanwezigheid na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Herman Broekman

hebben ons goed gedaan.

Riekie Broekman-Ruesink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 2010.

OPGERICHT 11 NOVEMBER 1930

CHR. MUZIEKVERENIGING
SURSUM CORDA
VORDEN

Vrijdag 25 juni • 19.00 uur gazon voor de NH Kerk:

ZOMERAVONDCONCERT
v.a. 19.45 uur binnenkomst STERTOCHT

m.m.v. de volgende muziekverenigingen:
• Concordia Vorden

• Crescendo Hengelo
• Eendracht Hummelo
• Excelsior Warnsveld

• Voormalige Schutterij Doesburg

Om ca. 20.15 uur volgt een gezamenlijke afsluiting. 
Indien u tijdens het concert wilt zitten, dan graag zelf een

stoel meenemen. 

Bij slecht weer wordt het concert in het Dorpscentrum
gehouden en vervalt de stertocht.

EFFEKTIEF VERANTWOORD
AFSLANKEN, FITTER MET 

EIWITTEN/VOEDING 
EN PROFESSIONELE

BEGELEIDING.
0575 - 46 32 05

DANKBETUIGING

De overweldigende belangstelling en deelneming
welke u ons heeft betoond na het overlijden van

Garda Everdina Garsen-ter Maten

hebben ons diep getroffen.

Wij zijn u zeer dankbaar voor de steun en troost
welke ons dit heeft gegeven.

Daar het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te
schrijven, betuigen wij u hiermede onze oprechte
dank.

Kinderen
Klein- en achterkleinkinderen

Juni 2010

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  b e l l e n
v o o r  e e n  p e r s o o n l i j k e
u i t v a a r t

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Helden van de Smaak

De provincie moet investeren in 

de steden, openbaar vervoer en de 

natuur. Maar het is onjuist om 

eerst alles kapot te bezuinigen. 

Iets minder investeren dus en geen 

bezuiniging op bijvoorbeeld de 

bibliobus, de milieufederatie en 

verkeersveiligheid.   

Jan Wijnia (groenlinks)

De ChristenUnie wil vanuit 

de rente opbrengsten van het 

stamkapitaal dat is verkregen is uit 

de verkoop van NUON aandelen, 

(jaarlijks) blijven investeren in 

zowel de stedelijke kerngebieden 

als  in dorpen en buurtschappen. 

Leefbaarheid en stimulering van 

economische bedrijvigheid staan 

daarbij centraal.

Pieter Plug (christenunie)

Investeer vooral in 
de steden

Festival vol cultuur uit de streek

Nieuw stadsdeel in Ede-Oost

De gemeente Ede ontwikkelt aan de rand van de Veluwe een nieuw 

stadsdeel. Met het project Veluwse Poort krijgen de kazerneterreinen en 

het terrein van de voormalige kunstzijdefabriek Enka een nieuw leven 

als woon- en werkgebied, met een nieuw intercitystation en een nieuwe 

verbindingsweg naar de A12. De provincie Gelderland investeert in totaal 

38 miljoen euro in het project. 

‘Dit is voor ons het meest prestigieuze project voor de komende 

decennia’, aldus wethouder Van Milligen. ‘Het is voor een gemeente als 

Ede ontzettend belangrijk om in ontwikkeling te blijven. Dit betekent 

dat je de economie moet stimuleren. Zo realiseert de gemeente dit 

moment een Kenniscampus. Het aantrekken van studenten en het 

behouden van jonge mensen in de gemeente maar ook de regio is van 

groot belang. Blijvende steun vanuit de provincie Gelderland is daarbij 

van groot belang. Het project Veluwse Poort gaat in de toekomst immers 

woningen en leefruimte bieden voor mensen uit Ede, maar óók voor 

mensen van daarbuiten.’ 

Meer informatie bij Wim Post, T (026) 359 97 62 of w.post@gelderland.nl of 

www.veluwsepoort.nu

Gastlenen overal in Gelderland  

Schone lucht in de klas

Heeft u al een OV-chipkaart? Dan kunt u op 

www.ervaarhetov.nl dalkorting bestellen. Met dalkorting 

krijgt u maar liefst 20% korting op uw busreizen. De korting 

geldt wanneer uw busreis op werkdagen na 9.00 uur start. 

In het weekend geldt de korting zelfs de hele dag. De 

dalkorting is geldig in alle bussen in de provincies 

Gelderland, Overijssel en Flevoland. Als u een persoonlijke 

OV-chipkaart heeft, kunt u uw dalkorting tot 1 september 

gratis bestellen op de website van ‘Ervaar het OV’. 

Na 1 september kost de dalkorting 7,50 euro.

Meer informatie bij Margreet Bennink,  T (026) 359 92 02 of 

m.bennink@gelderland.nl of www. ervaarhetov.nl

Wie lid is van de bibliotheek, kan tegenwoordig ook in 

bibliotheken ver van huis boeken lenen. Dit ‘gastlenen’ is 

door de provincie Gelderland financieel mogelijk gemaakt. 

Als je in Elburg woont, maar in Apeldoorn werkt, kan het erg 

handig zijn dat je daar je boeken haalt. Of in Winterswijk als 

je daar op vakantie bent. De service is mogelijk door digitale 

vernieuwingen waardoor bibliotheeksystemen steeds meer 

informatie met elkaar kunnen uitwisselen. Daardoor is het nu 

ook mogelijk een studieboek dat je eigen bibliotheek niet heeft, 

te reserveren en van elders voor je te laten ophalen. 

Meer informatie bij Rob Bögels,  T (026) 359 9310 of 

r.bogels@gelderland.nl

Binnen in scholen is de luchtkwaliteit doorgaans veel slechter 

dan buiten. Dat beïnvloedt de gezondheid en de leerprestaties. 

Door vaker te luchten wordt de lucht in de klassen schoner, maar 

zeker in de wintermaanden is dat vanwege de kou niet echt 

een optie. De provincie is afgelopen winter begonnen met het 

testen van een veelbelovend luchtbehandelingssysteem in een 

schoolgebouw in Beusichem. De test gaat deze zomer nog door. 

De omstandigheden zijn dan anders. In september of oktober zijn 

de resultaten bekend. Meer informatie bij Theo Heinink, 

T (026) 359 89 21 of t.heinink@gelderland.nl

Op 14 juni was de Gelderse verkiezing van de Helden van de 

Smaak in het Nationaal Fruitpark in Ochten. De verkiezing 

is onderdeel van de Week van de Smaak, een landelijke 

campagne voor het behoud van smaakvolle ambachtelijke 

producten en  gerechten. De jury onder voorzitterschap van 

gedeputeerde Harry Keereweer lette bij zijn beoordeling van de 

producten op duurzaamheid en ambachtelijkheid en streek- en 

seizoensgebondenheid. Fruitbedrijf  't Gelders Eiland uit Lobith 

is de winnaar. Ook is het bedrijf genomineerd voor de landelijke 

finale in de Week van de Smaak, van 19 tot en met 26 september.

Meer informatie  bij Annette Janssen, T (026) 359 80 29

a.janssen@gelderland.nl,  www.rivierengebied.nl

Reageer op

www.gelderland.nl/stelling

Wat maakt cultuur uit de streek uniek? Wie in het 

weekend van 16 -18 juli het Zwarte Cross Festival 

in Lichtenvoorde bezoekt, kan dat zien, horen, 

proeven en meebeleven. Het festival bestaat uit 

muziek, motorcross, stunts, spektakel, humor, 

theater en poëzie. ‘Maar dit jaar is er meer aandacht 

voor kunst en cultuur uit de streek. Veel muziek en 

theater in de Achterhoekse taal en met bekende en 

talentvolle jonge Achterhoekers in de spotlights’, 

vertelt theaterprogrammeur Evelien Krooshof. 

De streek heeft namelijk veel eigen cultuur en dat 

wil de organisatie zichtbaar maken. De provincie 

helpt daarbij, met een financiële bijdrage. 

Achterhoekse tradities zijn op het festival ook te 

zien, in een verrassende eigentijdse vorm. Zoals 

het ‘schilderen met een paintballgeweer’, met een 

knipoog naar het vogelschieten dat sinds lang bij 

de Achterhoek hoort. 

Meer informatie bij Floor Viveen T (026) 359 93 39 of 

f.viveen@gelderland.nl of www.zwartecross.nl

20% dalkorting in de bus

Stap na 9 uur met dalkorting in de bus

Er wordt hard gewerkt om het oude fabrieksterrein van Enka te veranderen in een prachtig stadsdeel

milieu

Bennie Jolink, 'ambassadeur'  van de  Achterhoekse cultuur   Foto Feestfabriek AKG BV
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Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



Café Uenk binnenstappen, een potje
biljarten, een drankje nuttigen aan de
andere kant van de bar en verder ge-
zellig kletsen met de (voormalige)
stamgasten. Kortom heerlijk ontspan-
nen. Toon ziet het helemaal voor zich.
Inmiddels heeft hij bij de makelaar
aangegeven dat hij zijn ‘bruine kroeg’
wil verkopen. Vraagprijs 279.000 euro.
‘Ik moet aan mijzelf denken en de
kroeg van de hand doen’, zo zegt
Toon. In het uiterste geval zou verhuur
volgens hem ook nog een optie zijn.
Echter de kans bestaat en dat reali-
seert Toon zich heel goed, dat een
nieuwe eigenaar het café niet wil
voortzetten maar dat het gehele pand
wordt afgebroken om plaats te maken
voor woningbouw! En dat is voor de
‘warme persoon’ Toon Rust , nu pre-
cies het dilemma !

Bij verkoop is dan de kans groot dat de
40 stamgasten, de biljartclub KOT en
de senioren- biljartclub en de dartclub
‘op straat ‘ komen te staan, want voor
deze ‘familie’ , zoals Toon zijn stam-
gasten omschrijft, is er in de nabije
omgeving geen stamkroeg zoals café
Uenk voorhanden. Zij wachten dus in
grote spanning af wat er staat te ge-
beuren. De komende weken is er in de
‘bruine kroeg’ een andere spanning:
het wereldkampioenschap voetbal in
Afrika. Het gehele café is al weken
lang Oranje gekleurd. Op de dag van
het gesprek met Toon is hij verdrietig.
Vier jaar geleden heeft zijn toenmali-
ge echtgenote Ivonne hem verlaten.
Dat deed Toon pijn. Vorige week is zijn

eerste vrouw Thea overleden. Toon
toog naar Delft om de begrafenis bij te
wonen en opnieuw was er de pijn. ‘Wij
hebben ondanks alles, samen toch
heel wat mooie jaren gehad’, zo zegt
Toon berustend. 

Café Uenk dateert al uit 1897. In vroe-
ger jaren was de kroeg op de zaterdag
en zondag tegen (of na) het midder-
nachtelijke uur een verzamelpunt
voor romantische Vordense jonge-
mannen. Die kwamen dan altijd nog
even bij elkaar om een biertje te drin-
ken en om tegen elkaar op te schep-
pen, welke meiden ze die avond zoal
hadden versierd. Gesprekken waarbij
het met het waarheidsgehalte niet zo
nauw werd genomen ! Biljarten, kaar-
ten, gezellig met elkaar ouwehoeren,
dat stempel droeg en draagt café Uenk
al jarenlang. 

Toen Toon Rust het café twintig jaar
geleden van Arnold Schut overnam,
waren de eerste maanden een kwel-
ling voor Toon. Zegt hij: ‘ Ik ben in
Delft geboren. Daar had mijn vader
een drankenhandel. Toen hij overleed
heeft mijn broer André de zaak voort-
gezet. Zelf werkte ik als automonteur
in een garage. Na het overlijden van
André heb ik de zaak aan aantal jaren
overgenomen, waarna het aan een
brouwerij is verkocht. Via een make-
laar kon ik nadien hier in Vorden café
Uenk kopen. Er was in de beginfase
één groot probleem, ik verstond het
Achterhoeks dialect niet. Wel dat de
klant een biertje bestelde, dat begreep

ik wel, ha, ha. Daar kwam bij dat men
hier eerst vreemd tegen een kroegbaas
uit het westen aankeek. Dat is nu een-
maal de Achterhoekse mentaliteit,
eerst de kat uit de boom kijken. Na een
poos veranderde het beeld en kan ik
het al jarenlang met iedereen prima
vinden. Ik heb ook het gevoel dat dit
intussen wederzijds het geval is.

En wat zo mooi is, wanneer hier wat te
doen is, helpen een aantal stamgasten
spontaan mee, zoals mijn ‘stille
kracht’ Appie Loman. Ook Joke, Hans,
Jacky, Willem, Dora, Angelo, ze staan
altijd voor mij klaar’, zo zegt Toon
Rust. En waar Toon apetrots op is, er is
in café Uenk nooit trammelant. ‘Ik
denk zelfs dat de politie in Bronck-
horst helemaal niet weet dat er hier
aan de Nieuwstad in Vorden een ‘brui-
ne kroeg’ is, zo zegt Toon lachend.
Doordeweeks is het café overdag geslo-
ten. Vandaar ook dat Toon, behalve
kroegbaas ook al vijftien jaar bij de fir-
ma Teger uit Ruurlo als vrachtwagen-
chauffeur op de loonlijst staat.

Toon: ‘Hartstikke leuk om te doen. Het
betekent wel dat ik zo’n honderd uur
in de week werk. Vier dagen in de
week s’ morgens om vijf uur opstaan.
Aan het eind van de middag weer
thuis en dan vervolgens s’ avonds tot
ongeveer half één s’ nachts (in het
weekend wel wat later) achter de bar
en dan slapen. Gelukkig heb ik weinig
slaap nodig, vijf uur is voor mij vol-
doende’, zo zegt Toon die stilletjes
hoopt dat café Uenk nog tot in lengte
van jaren blijft voort bestaan. Het be-
antwoorden van die vraag is voorals-
nog net zo moeilijk als de vraag of het
Nederlands elftal wereldkampioen
wordt. ‘Ik denk van wel’, zo zegt Toon
met een big-smile’.

Café Uenk in de verkoop!

Eigenaar Toon Rust,
ik stop met pijn in het hart

Vorden - Toon Rust, eigenaar van café Uenk worstelt met een dilemma. Za-
terdag 26 juni wordt hij 65 jaar. Dit heuglijke feit wordt die dag gevierd
met familie, vrienden en zijn vaste stamgasten. Voor de meeste Nederlan-
ders betekent 65 jaar , hoog tijd om het rustig aan te doen en genieten van
de ‘oude dag ‘. Dat toekomstbeeld heeft ook Toon Rust voor ogen.

Dementie is een ziekte die vooral oude
mensen treft, maar ook jongere. Met
de toenemende vergrijzing en de hoge-
re levensverwachting zal ook het aan-
tal mensen met dementie en de belas-
ting van de zorgende familieleden en
mantelzorgers toenemen. Regio Zut-
phen, Lochem en Vorden is een afde-
ling van Alzheimer Nederland die zich
inzet om dementie uit de taboesfeer te
halen. Dit doet de afdeling o.a. door:
• Het geven van voorlichting, het bie-

den van ondersteuning en het be-
hartigen van belangen van direct be-
trokkenen.

• Het vergroten van kennis, vaardig-
heden en betrokkenheid van vrijwil-
ligers.

• Ontwikkelen en uitvoeren van re-
gionale activiteiten o.a. Alzheimer-
cafés, gespreksgroepen, collecte, in-
formatiestand, Alzheimertelefoon.

Wij zoeken ook enthousiaste vrijwilli-
gers voor het verder ontwikkelen van
nieuwe activiteiten en de continulteit
te waarborgen van de bestaande acti-
viteiten. Inhoudelijke kennis van de-
mentie is wenselijk maar niet noodza-
kelijk. 

Alzheimer Nederland geeft een alge-
mene scholing voor alle nieuwe vrij-
willigers en specifieke cursussen voor
onderdelen waar de interesse van de
vrijwilliger/ afdeling naar uitgaat. 

Belangrijk is betrokkenheid, gemakke-
lijk contact leggen en samen kunnen
werken. Wij bieden een prettige werk-
sfeer met een enthousiaste groep vrij-
willigers.

Bent u gelnteresseerd of wilt zich aan-
melden neem dan s.v.p. contact met
ons op; mvheel31@gmail.com of tel.
06 46540141. 

Voor alle vragen met betrekking tot
dementie kunt U altijd bellen met de
Alzheimertelefoon; (06) 46 54 01 41
óf bezoek onze website  
www.alzheimer-nederland.nl/zutphen

Alzheimer Nederland 
zoekt vrijwilligers
Afdeling Zutphen, Lochem en Vor-
den van Alzheimer Nederland is op
zoek naar vrijwilligers die het
nieuw te openen Alzheimer Café in
Lochem medegestalte willen ge-
ven. Te denken dan aan gastvrou-
wen/-heren, p.r. medewerkers,
standwerkers, bestuurslid etc.

Velen van u vroegen zich af wat er
toch allemaal gebeurde. Voor mensen
die het als vervelend hebben ervaren,
onze excuses. Het belangrijkste voor
ons is dat we deze avond toch veel
mensen hebben wakker geschud. Veel
inschrijvingen voor het glasvezelpro-
ject waren het gevolg. Erg positief alle-
maal maar omdat we er nog niet zijn
benadrukken wij bij deze dat u niet
verplicht bent om mee te doen maar
dat het niet meer dan verstandig zou

zijn om nu mee te doen. Nu mee doen
betekent in ieder geval dat men de ka-
bel in huis heeft om gebruik te gaan
maken van diverse belangrijke dien-
sten. Misschien niet direct noodzake-
lijk maar het kan beslissend zijn of u
nog zelfstandig thuis kan wonen of
dat men op afstand een oogje in het
zeil kunnen houden. Erg veel diensten
over een simpel kabeltje. Alleen dat
kabeltje moet er wel liggen. Een keus
maken kan moeilijk zijn omdat de
providers erg op elkaar lijken en voor
u relatief onbekend zijn, daarom nodi-
gen wij u graag uit bij ons in de win-
kel, DutchPC Electronics. Wij zijn
voorzien van een servicepunt waar u
voor vragen en advies, elke dag van
10.00-18.00 uur, terecht kunt.
Let op want de inschrijvingen lopen
tot 1 juli!

Ophaalactie
Glasvezelformulieren
Vorden - Donderdag 10 juni hebben
wij, DutchPC Electronics, met on-
dersteuning van Scholengemeen-
schap `T Beeckland en Voetbalver-
eniging Vorden bij een groot ge-
deelte van Vorden de aandacht ge-
trokken met oranje shirtjes en een
ondersteunende geluidswagen.

Toen Oranje door Wesley Sneijder op
1-0 kwam, een luid gejuich op de
feestweide en uiteraard een reden
om nog eens extra het glas te heffen!
De Wildenborchers waren vrijdag-
avond bij de kapel ook al bij elkaar
gekomen, om zich de barbecue goed
te laten smaken. 
De Oranjecommissie had als inter-
mezzo, naar oud Duits gebruik (Bay-
ern) een wedstrijd ‘bierpul – schui-
ven’ georganiseerd. Bij de volwasse-
nen werd Jarno Otten winnaar, 2 Er-
na Otten, 3 Jelle Wezinkhof. Bij de
kinderen werd Dion Otten winnaar,
2 Nicole Langwerden, 3 Boukje We-
zinkhof.
Het Oranjefeest begon zaterdagmid-
dag onder begeleiding van de mu-
ziekvereniging Sursum Corda, met
een ballonnenoptocht vanaf de Nij-

landweg naar het feestterrein bij kas-
teel Wildenborch. Vervolgens wer-
den de volksspelen geopend door
Jennine Staring, bewoonster van het
kasteel en door Harrie Dinkelman,
voorzitter van de Oranjecommissie
Wildenborch. Johan Addink werd
onder luid applaus winnaar bij het
vogelschieten; 2 Bennie Wisman
(kop), 3 Piet Vliem (rechter vleugel), 4
René Eggink (linker vleugel), 5 Ar-
nold Winkels (staart). 
Het onderdeel stoelendans werd ge-
wonnen door Jan Zweverink, 2 Noan
Chalgi, 3 Reint Mennink. Bij het
schijfschieten ging de eerste prijs
ook naar Johan Addink, 2 Frits Plad-
det, 3 Jelle Wezinkhof. Het sjoelen
werd gewonnen door Appie klein
Brinke, 2 Evert Otten, 3 Jan Zweve-
rink. Bij het kegelen werd Reinier
Klein Brinke winnaar, 2 Jarno Otten,
3 Bennie Wentink. Het onderdeel
dogcarrijden werd gewonnen door
Jeroen Roosedaal, 2 Gerrie Kistema-
ker, 3 Erika Mennink. Het Oranje-
feest in de Wildenborch werd bijge-
woon door Josephine Steffens, wet-
houder in de gemeente Bronckhorst.

Johan Addink schutterskoning
Wildenborch
Wildenborch - Onderwijl de diver-
se feestvierders zaterdagmiddag
met een drankje in de hand op
een groot scherm de voetbalwed-
strijd Nederland- Spanje volgden,
waren de volksspelen nabij kas-
teel Wildenborch in volle gang.

Deze vinden plaats bij hotel Bakker
vanaf 10.00 tot 11.30 uur. De volgende
ochtenden vinden plaats op 22 juli en
26 augustus, zelfde tijd, zelfde plaats!

Koffiemorgens PCOB
Vorden - De PCOB afdeling Vorden,
gaat evenals vorig jaar de komende
zomermaanden weer koffiemor-
gens houden.

Voor de pauze worden een vijftal korte
toneelstukjes opgevoerd door talent-
volle, jonge toneelspelers uit het
buurtschap zelf. 

Na de pauze gaat dit langzamerhand
over in het blijspel ‘Alleen puur na-
tuur’, dat eveneens wordt opgevoerd
door ‘oude’ bekende toneelspelers uit
het buurtschap Delden. Cillia en Willy
zijn levensgenieters en vriendinnen.

Samen kamperen op de gezellige cam-
ping van Erik, een heerlijk vooruit-
zicht. Dan komen er plotsklaps nieu-
we campinggasten, maar wat blijkt,
daar is Arnold, de man van Cilia met
een andere vrouw (Anneke, notabene
de secretaresse van Arnold)! 

Dus zullen de beide hartsvriendinnen
Arnold wel eens een lesje leren! De re-
gie is in handen van Hanneke Kok.

Twee dagen later (vrijdagavond 2 juli )
staat het traditionele buurtfeest op
het programma met dit jaar als thema
‘Delden in Oranje’, want zo geeft de
organisatie aan: wij kunnen er niet
omheen, voetbal, voetbal, voetbal. Dus
wordt iedereen verzocht om deze
avond in het ‘Oranje’ op het feest te
verschijnen. Wat betreft de volks-
spelen, staat het vogelschieten voor
volwassenen en de stoelendans voor
kinderen op het programma. Verder
onder meer sjoelen, de ‘Kop van Jut’,
het super-blikgooien’ voor de kids tot
10 jaar en dergelijke.

Toneel- en buurtfeest Delden
Delden - De Deldense buurtvereniging verzorgt woensdagavond 30 juni in
de feestschuur van de familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1een af-
wisselende en zeer speciale toneelavond, die om 20.00uur begint.



DE UITSLAG
1. Patrick Groot Jebbink 6 stuks 97 cm
2. Ronnie Peters 4 stuks 61 cm
3. Jelle Bruinsma 3 stuks 47 cm
4. Jurgen Peters 2 stuks 33 cm
5. Thijs Eijkelkamp 1 stuks 16 cm 

Op dinsdag 1 juni werd de tweede on-
derlinge wedstrijd gevist door de
jeugd. Ditmaal gingen 8 jeugd vissers
naar de Berkel in zwiep. Hier werden
13 vissen gevangen met een totale
lengte van 207 cm.

DE UITSLAG
1. Patrick Groot Jebbink 5stuks 102cm
2. Thijs Eijkelkamp 5 stuks 64 cm
3. Rowin Burghout 2stuks 28 cm
4. Jurgen Peters 1stuks 13 cm

Volgende jeugdwedstrijd is op 22 juni. 

Op woensdag 2 juni werd de tweede
onderlinge wedstrijd gevist door de
senioren. 1 senioren gingen samen
naar de Berkel in Zwiep. De vangst viel
tegen in totaal 1560 gram.

DE UITSLAG
1. Wim Vreeman 720 gram
2. Marcel Dekkers 420 gram
3. Ab Vruggink 380 gram
4. Jan Eggink 240 gram
5. Nick ten Have 200 gram

H.S.V. de Snoekbaars
Op dinsdag 18 mei is de eerste on-
derlinge jeugd wedstrijd gevist. Er
deden 10 jeugd vissers aan mee. Ge-
vist werd er in de Berkel te Lochem.
Samen vingen ze 17 vissen met een
totale lengte van 266 cm.

PERSOONLIJK ADVIES
Er is veel belangstelling voor het ge-
zondheidsconsult. Jong en oud komt
langs met uiteenlopende vragen. In-
zicht willen in de gezondheid en le-
vensstijl is wel de voornaamste reden.
Mensen willen weten of zij wel gezond
leven en of zij misschien dingen kun-
nen veranderen om de levensstijl te
verbeteren. Maar er zijn ook mensen
die nieuwsgierig zijn naar hun bloed-
druk, cholesterol- en bloedsuikerwaar-
den. Deze kunnen een indicatie geven
van hoe gezond iemand leeft. De ge-
zondheidsconsulent kan mensen van
een gericht advies voorzien en eventu-
eel doorverwijzen naar de huisarts. De
ervaring leert dat veel mensen met een
tevreden gevoel naar huis gaan; vragen
zijn beantwoord of ze kunnen met ad-
vies en zonodig begeleiding verder op
weg naar een gezonde leefstijl.

VOORKOMEN IS BETER DAN
GENEZEN!
Iedereen kan zich aanmelden voor
een gezondheidsconsult, een verwij-
zing van de huisarts is niet nodig.
Voorafgaand aan het persoonlijke ge-
sprek beantwoordt men thuis vragen
over onder andere gezondheid, leef-
stijl, gewoonten etcetera. 

Tijdens een daaropvolgend gesprek
gaat de gezondheidsconsulent dieper
in op de antwoorden en wordt een
aantal metingen verricht. Ook wordt
de verhouding tussen lengte en ge-
wicht (BMI) bepaald. Het consult
neemt ongeveer een uur in beslag. 

Men kan zich direct bij Gerrit-Jan Hil-
ferink aanmelden via (06) 12 14 40 56
of bij Sensire via tel. (0900) 88 56
(10 ct/min).

Gratis gezondheidsconsult bij Sensire de Wehme in Vorden

Hoe gezond bent u?

Vorden - Gezondheidsconsulenten van Sensire adviseren en begeleiden
mensen in een persoonlijk gesprek naar een gezonde leefstijl. Het ge-
zondheidsconsult van Sensire  is dé manier om tijdig te signaleren of de
huidige leefstijl een risico vormt voor de gezondheid. Sensire biedt het ge-
zondheidsconsult in 2010 geheel gratis aan op verschillende locaties in
Oost-Gelderland. Bij Sensire de Wehme in Vorden geeft verpleegkundige
Gerrit-Jan Hilferink het gezondheidsconsult.

Bij  mooi weer, vindt het concert bui-
ten plaats. In het geval van slecht weer
zal Jubal binnen spelen. Op deze mor-
gen is er een gevarieerd programma
van luchtige muziek. Nummers zoals

The cream of Clapton, Brilliant Beatles
en Tango Souvenirs zullen gespeeld
worden. Ook het leerlingenorkest zal
zich van zijn beste kant laten zien. Het
belooft een mooie muzikale ochtend
te worden en het is zeker de moeite
waard om onder het genot van een
kop koffie te komen luisteren naar het
zomerconcert van Jubal, onder leiding
van dirigent Henk Vruggink, bij het
Ludgerusgebouw.

Zomerconcert
Op zondagmorgen 27 juni a.s. o
m 11.30 uur zal muziekvereniging
Jubal uit Vierakker-Wichmond een
zomerconcert geven bij het Lud-
gerusgebouw.

Uit Wit-Rusland komt de Folk Dance-
and Music Group ‘Belaya Rus’, een
groep die de tradities van de Wit-Rus-
sische folklore in ere houdt. Het reper-
toire van de groep is gebaseerd op dan-
sen uit de verschillende provincies
van het land met alle kenmerken van
de verschillende tradities, vorm gege-
ven in de manier van optreden en het
kleurenspel van de kostuums. Het la-
ten zien van deze verschillen tussen
de provincies maakt het programma
zeer gevarieerd en fascinerend om te
zien. Vaak eindigt het optreden met
het ballet Karuzel (merry-go-round)
waarbij de groepswisselingen iedere
individuele danser de mogelijkheid
geeft om zijn virtuositeit bij verschil-
lende bewegingen te laten zien. Om-

dat de manier van dansen zo anders is
dan de dansen uit onze eigen regio,
zal de groep één van de trekpleisters
van het festival zijn.
Een ander hoogtepunt wordt het op-
treden van de groep ‘Inetnon Gef Pa-
go’ uit Guam, een eiland midden in de
‘Pacific Ocean’ ‘in de buurt’ van Ha-
waii. Sinds de herwaardering van de
oude Chamorro cultuur op Guam
wordt er veel aandacht aan besteed op
de scholen. Dit heeft er toe geleid dat
er veel folkloregroepen zijn opgericht
op Guam. In 2001 kwam er voor het
eerst een groep uit Guam naar Neder-
land om in Warfum met groot succes
deel te nemen aan ‘Roakeldais’. De
groep die dit jaar naar Zelhem komt
bestaat uit jonge studenten die ver-

schillende soorten dansen zullen uit-
voeren. Zo zullen zij dansen laten zien
die vertellen over de komst van de
eerst bewoners in kano's, over het da-
gelijks leven op Guam en over de in-
vloeden van de Spanjaarden, die van
1600-1900 de baas speelden op hun ei-
land. 

“If you have ever seen a performance
of ‘Inetnon Gef Pago’, consider your-
self lucky”, Aldus de groep, maar dat
geldt natuurlijk voor het gehele festi-
val. Voor de prijs hoeft u het niet te la-
ten, want alle voorstellingen zijn,
dankzij de ondersteuning van de nodi-
ge sponsoren, gratis toegankelijk. An-
ders dan bij voorgaande festivals
wordt er wel gewerkt met (gratis) toe-
gangskaarten, die u bij de ingang van
de sporthal krijgt, zodat u bij aan-
komst weet, dat er een plaats voor u is.
In de speciale festivalkrant, die volgen-
de week in de regio verspreid wordt,
vindt u alle bijzonderheden van het
festival en een overzicht van de tijden
waarop u de optredens van de groe-
pen kunt bijwonen.

Dansfolklore van wereldformaat in Zelhem

Zelhem - Van donderdag 8 tot en met zondag 11 juli zal Zelhem in het te-
ken staan van het Internationale Folkloristische Dansfestival. Groepen
uit onder andere Zwitserland, Italië, Guam en Wit-Rusland komen naar
Zelhem om ons door hun dansen te vertellen over hun cultuur en folklo-
re. Met andere landen is de organisatie nog in onderhandelingen en zoals
bij ieder Dansfestival stuit het IDF daarbij op bureaucratie (vooral Oost-
Europa) en visumproblemen, waardoor vaak nog een week voor het festi-
val niet met zekerheid te zeggen is of de groep wel of niet komt.

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



Onder ideale weersomstandigheden
en met heel wat publiek knoopten
tien teams de strijd rond de school en
de sportvelden met elkaar aan. Presen-
tator André Knoef opende om een uur
het spellencircus met op te merken,
dat er maar liefst negen onderdelen
waren af te werken en dat de organisa-
tie daarom voor dit spektakel de toe-
passelijke titel "zeskamp" had geko-
zen. De ploegen moesten o.a. een gro-
te tractor over de Hamsveldseweg trek-
ken en via een groot luchtkussen dat
kon kantelen water overbrengen. Ver-
der moest men lopend over een bank
op een dienblad bekertjes water ver-
voeren, waarbij men door de sponzen
van een concurrerende ploeg dwars
gezeten kon worden. Telkens streden
ook twee teams tegen elkaar in een
quiz en moest men uit een modder-
bad zoveel mogelijk geld boven water
halen. In plaats van muntstukken had
men daarbij regelmatig "een hand vol
prut" in de vingers!
Op de buikschuifbaan en de storm-
baan streden de deelnemers zo fana-

tiek, dat menigeen op maandag met
lichte schaafwondjes en een wat
stram vel weer aan het werk moest.
Tot twee keer toe werden de spelen on-
derbroken en traden de teams elk met
hun eigen lied op in de karaokeshow
van Jan en Wendy Wasseveld. 

Met name het "Happy Big Medler
Team", de Spekvos uit Linde, Jong
Oranje en de Dorpsgekken lieten zich
daarbij flink gelden. 

Om vijf uur kon André Knoef de prij-
zen, taarten van bakker Joop, uitrei-
ken. Na de grote taart voor Team Tien
gingen wat kleiner uitgevallen exem-
plaren naar de Buitenbeentjes (twee-
de) en Jong Oranje (derde). De zes-
kamp werd georganiseerd door Kra-
nenburgs Belang, voetbalvereniging
Ratti en basisschool De Kraanvogel en
had als doelstelling elkaar in een on-
gedwongen sfeer te ontmoeten. Gelet
op de vele superenthousiaste reacties
is dat in ieder geval gelukt. (meer fo-
to's op www.dekraanvogel-vorden.nl)

Strijd en hilariteit bij zeskamp

Kranenburg - Team Tien bleek uiteindelijk de sterkste bij de zeskamp die
op zondagmiddag 13 juni in Kranenburg werd gehouden. Deze groep jon-
geren van 12 t/m 16 jaar onder aanvoering van Lianne ten Have en Berend
Betting ging al met een kleine voorsprong de finale in. Vervolgens bleken
acht lopers van de groep veruit de snelsten bij de estafetteloop over 2 km.

De Rabo Dikke Banden Race vormt de
opening van het programma. Deze
wedstrijd is bedoeld voor kinderen
tussen de 8 en 12 jaar. RTV Vierakker-
Wichmond geeft een helm in bruik-
leen. Opgeven kan bij een kantoor van
de Rabobank of bij Rudi Peters via r.pe-
ters35@kpnplanet.nl. Om 13.30 uur
klinkt het startschot voor de Ama-
teurs B voor een wedstrijd over vijftig
kilometer. Namens RTV Vierakker-
Wichmond staan Peter Makkink uit
Hengelo en Martin Weijers uit ́ s-Heer-
enberg aan het vertrek. Aanvankelijk
zou ook Ralf Vos uit Warnsveld deelne-
men, maar hij is vorige week tijdens

de Ronde van Vaassen zwaar gevallen.
Hij liep een klaplong en een gebroken
sleutelbeen op. Vos is inmiddels ont-
slagen uit het ziekenhuis. 

Om 15.15 uur is het de beurt aan de
Amateurs A en de Junioren. Zij rijden
zestig kilometer. Het parcours van de
wedstrijden is als volgt: start en finish
op de Industrieweg, linksaf Kerkho-
flaan, linksaf Handelsweg, rechtsaf
Ambachtsweg, linksaf Industrieweg.
Deze wegen zijn van 11.30 tot 17.30
uur voor alle verkeer afgesloten. 

De organisatie vraagt aan omwonen-
den de wegen en parkeerstroken vrij
te maken van auto´s en obstakels en
voertuigen tijdig buiten de afzetting
te plaatsen. Bewoners die van hun
voertuig afhankelijk zijn om zich te
kunnen verplaatsen, kunnen contact
opnemen met Peter Makkink via tel.
(0575) 46 41 44.

Wielerronde van Vorden
Vorden - RTV Vierakker-Wichmond
houdt op zondag 27 juni de 32e
Wielerronde van Vorden. Op een
ronde van 1400 meter in de omge-
ving van de Industrieweg wordt in
diverse categorieën om de zege ge-
streden.

Een dag eerder werd de 17-jarige ren-
ner van RTV Vierakker-Wichmond
nog zevende bij een wedstrijd in Hilva-
renbeek. In Weert wist Berentsen in de

finale van de wedstrijd met tien ren-
ners weg te rijden uit het peloton. 

Berentsen gaf vervolgens nog eens
extra gas en demarreerde uit deze
kopgroep. Later sloten nog drie ren-
ners bij hem aan. In de sprint om de
podiumplaatsen wist Berentsen als
derde over de eindstreep te komen.

Podiumplaats voor Berentsen
Wichmond - Wielrenner Joost Be-
rentsen uit Keijenborg heeft vorige
week in de Ronde van Weert een
derde plaats in de wacht gesleept.

De hoofdprijs bleek een live-optreden
op het Royal Beach Concert als voor-
programma voor DI-RECT, Kane en
Bon Jovi. De jury van de wedstrijd be-
stond uit Veronica DJ Patrick Kicken,
artiestenmanager en Idols-jury Edwin
Jansen en organisator Bob Reiche. De
band trad op voor bijna 50.000 men-
sen in Scheveningen. 

FUSE ENORM IN OPKOMST
FUSE werd ruim een jaar geleden ge-
boren uit een toevallige samenwer-

king tussen vijf artiesten. De bandle-
den hadden afzonderlijk al veel erva-
ring opgedaan in het Nederlandse en
Duitse clubcircuit. Maar na hun sa-
menkomst verliep het allemaal ra-
zendsnel. 
Waar FUSE een paar maanden gele-
den een volledig onbekende naam
was in de muziekwereld, zal het bin-
nenkort veranderen tot een veelge-
hoorde naam! Je kunt ze aanstaande
zondag nog van zeer dichtbij meema-
ken in eetcafé De Slof.

MELODISCHE POPMUZIEK
FUSE bestaat uit Benjamin Kuijpers
(zang), Didier Kerckhoff (gitaar), Mar-
co Nelemaat (drums), Marcel Everts
(basgitaar) en Menno Broer van Dijk
(piano). 
De vijfkoppige formatie maakt stevige
melodische popmuziek met een, vol-
gens de Royal Beach-jury, 'on-Neder-
lands geluid'.

Het belooft, zoals elke laatste zondag
van de maand, een spectaculaire, mu-
zikale middag te worden in De Slof
vanaf 17.00 uur. 

Zie ook: www.deslofvorden.nl

Royal Beach-winnaar FUSE 
speelt in De Slof

Vorden - Het Vordense eetcafé De Slof heeft voor zondag 27 juni een zeer
bijzondere band binnengehaald met FUSE. Deze band won in april 2010
de Royal Beach Contest dat werd georganiseerd door Radio Veronica.

Voorgaande jaren was het een toer-
nooi dat een week duurde, maar ge-
zien de vele activiteiten die kinderen
en ouders dan hebben is er dit jaar ge-
kozen voor een weekend. 

Het is gebleken dat dit een goede keus
was. We hebben dit jaar veel nieuwe
kinderen mogen begroeten. Door het
zonnige weer kon iedereen vanaf ons

mooie terras de wedstrijden volgen.
Ook van de nieuw ingerichte kantine
werd veelvuldig gebruik gemaakt. 

HIERONDER DE NAMEN 
VAN DE WINNAARS 2010. 
Jongens Enkel t/m 10 1e Noah Wortel-
boer, JE10 2e Victor Vlaar, Meisjes En-
kel t/m 10 1e Amy Roekevisch, ME10 2e
Ruth Hakvoort, JE12 1e Joost van Bor-

selen, JE12 2e Wouter Tiellemans,
ME12 1e Ruth Vruggink, ME12 2e De-
na de Muinck Keizer, Jongens Dubbel
t/m 12 1e Stef Karnebeek, JD12 1e
Wouter Tiellemans, JD12 2e Michael
Hollander, JD12 2e Nick Stapelbroek,
JE14 1e Hidde van Beek, JE14 2e David
Arnold, ME14 1e Melissa Roeterdink,
ME14 2e Merel Grube, JE17 1e Jesse Le-
majnski, JE17 2e Marc Karnebeek,
JD17 1e Jesse Lemajnski en Justin Rid-
der, JD17 2e Jarno Jansen en Remon
Korenblik, MD17 1e Zoe Bouwmeester
en Sabien Gijsberts, MD17 2e Lotte
Meijs en Melissa Roeterdink.

RABO HARBACH Open jeugdtoernooi

Groot succes!

Vorden - In het weekend van 11 tot en met 13 juni is op het Vordens Ten-
nis Park het RABO Harbach open jeugdtoernooi gespeeld. Dit toernooi
wordt al vele jaren georganiseerd door het VTP en kan zich verheugen op
veel belangstelling uit de regio.

Imke Woerts reed met haar Esly in de klasse B dressuur. Ze behaal-
de in de selectieproef een 6de prijs met 191 punten.

Bij het springen behaalde Chyenne van Dijk een 3de prijs in de
klasse B. Dit deed zij met haar pony Aladin.
Ook de paarden deden goede zaken.
In de klasse L1 reed Anita Berenpas met Aragorn. Ze behaalde een
2de en 3de prijs met 195 en 185 punten.

Chris van Dijk reed in klasse L2. Met Amiga Maya behaalde hij een
1ste prijs met 188 punten.
Joanne Pellenberg reed met haar Santos in de klasse L2. Ze behaal-
de een 2de prijs met 194 punten. In de klasse Z1 reed Lisette Bijen-
hof met haar Rolexus. Ze behaalde een 1ste prijs met 219 punten.

Uitslagen L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Er werd dit weekend een wedstrijd in Empe verre-
den. Dit was een selectiewedstrijd voor de pony's.



Vrijdagochtend 2 juli worden voor de
kinderen van basisschool “de Kraanvo-
gel” de kinderspelen gehouden.Vrij-
dagavond begint om 19.45 uur de 3e
editie van “Vrienden van Medler Live”.
Na het geweldige succes van vorig jaar
hebben zich ook dit jaar weer tal van
plaatselijke “artiesten” aangemeld,
om op deze avond het publiek te gaan
vermaken. Want dat is waar het om
draait bij “Vrienden van Medler Live”.
Er komt van alles ten tonele; play-
back-acts, live-gezongen acts, en live-
bandjes. Deelnemers kunnen zich nog
aanmelden via www.medlerfeest.nl.
Alles kan en alles mag, als het publiek
maar vermaakt wordt. Datzelfde pu-
bliek bepaalt aan het eind van de
avond wie de wisselbokaal voor de
jeugd en wie de wisselbokaal voor de
volwassenen mee naar huis mag ne-
men. De after-party wordt verzorgd
door de Vordense formatie “Over the
hill”.

Zaterdagmiddag 3 juli wordt het feest
vanaf 13.30 uur vervolgd. Dan zal on-
der de muzikale klanken van Concor-
dia de kinderoptocht starten, waarna
wethouder Dorien Mulderije de volks-
en kinderspelen officieel zal openen.
Omdat men het Medlerfeest voor de
85ste keer viert, zijn dit jaar weer alle
oud-schutterskoningen en koningin-
nen van het Medler uitgenodigd om
deel te nemen aan het Keizerschieten.
Keizer Reini Groot Nuelend van 2005
en de koning van 2009 André Knoef,
zullen de eerste schoten lossen. Daar-
na beginnen de volksspelen, zoals o.a.
ringsteken per dogkar, doeltrappen,
fles gooien en natuurlijk het bierpul-
schuiven.Voor de kinderen is er naast
de kinderspelen ook weer volop ver-
maak, zoals de draaimolen, een
springkussen, ballenbak en de ballen-
kanon. Zaterdagavond wordt het feest
afgesloten met de grote feestavond
m.m.v. de Achterhoekse feestformatie
“Kiek Doar Es”! 
Al deze festiviteiten vinden plaats op
het terrein van CWV-MEDO (hoek On-
steinseweg / Ruurloseweg) tegenover
’t Wapen van het Medler.

Keizerschieten 
op 85e Medlerfeest
Medler - Vrijdag 2 en zaterdag 3 ju-
li staat het Medler weer helemaal
in het teken van het jaarlijkse
buurtfeest.

Dit gebeurt traditioneel een week
vóór het jaarlijkse Medlerfeest. Deze
tocht, waaraan iedereen deel kan ne-
men, heeft een afstand van ca. 20 km

en is geschikt voor jong en oud. Ter-
wijl men langs de mooiste plekjes
van de Achterhoek fietst, kan men
onderweg deelnemen aan verschil-
lende opdrachten. Natuurlijk wordt
weer voor een hapje en een drankje
gezorgd. De start is vanaf café restau-
rant ’t Wapen van het Medler aan de
Ruurloseweg.

Fietspuzzeltocht
Medler - Zondagmiddag 27 juni
a.s. organiseert de Oranjecom-
missie Medlertol de jaarlijkse
fietspuzzeltocht.

Hiervoor hebben zich de basisscholen
De Kraanvogel, de openbare dorps-
school en school het Hoge opgegeven.
De wedstrijden worden in estafette-
vorm gehouden, waarbij de kinderen

in vijf teams een parcours dienen af te
leggen. De groepen 5 en 6 beginnen
om 13.15 uur, de groepen 7 en 8 om
14.15 uur. De kampioenschappen vor-
men een afsluiting van de zeer succes-
volle weken schoolzwemmen. De bad-
meesters Ernstjan, Toke en Mirko heb-
ben de kinderen met veel plezier les
gegeven en kijken nu al weer uit om
het volgend jaar voort te zetten!

Zwemkampioenschappen
Vordense scholen
Vorden - Donderdag 24 juni wor-
den in het Vordense zwembad In
de Dennen de zwemkampioen-
schappen voor scholen gehouden.

De wedstrijd werd in Dinxperlo gehou-
den. Het team van Sparta moest erg
vroeg uit bed. De warming-up was al
om 8 uur. Het team van Sparta be-
stond uit: Yanelle, Esmée, Robin, So-

phie, Joyce, Renske en Demi. Sparta
kwam uit op drie onderdelen:
Op de trampoline werd een 9,33 ge-
haald. Dit leverde een 7e plaats op. 
Op de mat werd een 8,70 gehaald.

Hiermee eindigde Sparta op een 3e
plaats. 
Op de kast werd met een 8,87 een 2e
plaats gehaald. Het team van Sparta
kreeg hiervoor een zilveren standaard.
Dit is een erg mooie afsluiting van het
seizoen. We wensen iedereen succes
met de voorbereiding van het nieuwe
seizoen.

Sparta haalt zilver bij finale springen

Op zaterdag 19 juni was de finale van het springen. Via de voorronde in
Vorden had Sparta zich geplaatst voor de finale. De beste teams van heel
Gelderland streden deze dag tegen elkaar.

Het team van Sparta: achterste rij Esmée, Yanelle, Robin, Sophie. voorste rij: Demi, Joyce, Renske, Mellanie (trainster)

PV VORDEN 
De 108 duiven van PV Vorden werden
op zondag 20 juni om 14.45 uur gelost
in HAASRODE. Uitslag: T.J. Berentsen
1, 3, 13, D.J. Gotink 2, 7, 22, 27, Rick
Wuestenenk 4, 14, 18, Comb. A.&A.
Winkels 5, 26, C. Bruinsma 6, 11, 15,
17, 21, Marc Tiemessen 8, 9, 16, 20, R.
de Beus 10, 12, 19, W.J.S. Verbeek 23,
24, E. Bruinsma 25. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD 
Afgelopen zaterdag zouden de 115 dui-
ven van 13 liefhebbers de wedvlucht
Nanteuil le Haudouin vervliegen. Het
weer in Frankrijk gooide echter roet in
het eten, waardoor de duiven einde-
lijk om zondagmiddag om kwart voor
3 vanuit HAASRODE (België) aan de te-

rugreis konden gaan beginnen. De
snelste duif, jaarling duivin 9-1939929
viel om 17.01 uur op de klep van lief-
hebber W. Jansen te Hengelo Gld. Uit-
slag: W. Jansen (2/8) 1 26, G. Kempers
(5/15) 2 4 6 7 21, C. Te Stroet (3/4) 3 19
25, Robert Borneman (6/11) 5 8 9 11 12
29, B. te Stroet (2/6) 10 27, H. Hekkel-
man (1/13) 13, L Te Stroet (2/12) 14 17, J.
Teunissen (1/6) 15, V.C.J. van Melis (2/3)
16 24, W. Willemsen (2/6) 18 20, Kelly
Bergervoet (2/8) 22 23, G. Duitshof
(1/13) 28. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Ook de duiven van PV de Koerier vlo-
gen vanaf HAASRODE. Op zondag de
20ste werden om 14.45 uur van 19
deelnemers de 178duiven gelost. Uit-
slag: H. Wassink (4/14) 1 20 24 35, H.A.
Kamperman (7/15) 2 3 8 9 25 36 37, H.
Eenink (2/8) 4 30, R. van Aken (6/12) 5
10 12 19 23 27, W. Meijerman (2/11) 6
11, E. Weenk (2/6) 7 14, G.J. Wassink
(1/9) 13, A. Velthorst (5/12) 15 22 26 33
44, J.G. Poelman (3/8) 16 28 42, G.J. Velt-
horst (4/13) 17 18 31 45, Comb. Jansen
& zn. (2/6) 21 40, P. van Londen (1/7) 29,
J.Th. Reindsen (2/13) 32 39, Comb.
Menkhorst (1/12) 34, S. Gemmink
(1/10) 38, E.H.J. van Leur (1/2) 41, Comb.
Burghout & zn. (1/8) 43.

Duivenberichten 20 juni 2010
Bronckhorst - Van de vier duiven-
vereniging in de gemeente Bronck-
horst, PV De IJsselbode uit Steende-
ren, PV Vorden, PV Steeds Sneller
Hengelo Gld. en PV De Koerier uit
Zelhem vlogen er drie zondag 20
juni vanuit Haasrode (België). Van-
wege het slechte weer konden niet
alle vluchten op zaterdag door-
gang vinden. Deze werden uitge-
steld naar zondag of zullen later
deze week worden vervlogen.

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt gekoppelde internetsite: 

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de Achterhoek en vele

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

nr. verschijningsdatum betreft de periode

1 2 april 2010 3 april t/m 28 mei

2 28 mei 2010 29 mei t/m 2 juli

3 2 juli 2010 3 juli t/m 6 augustus

4 6 augustus 2010 7 augustus t/m 3 september

5 3 september 2010 4 september t/m 29 oktober

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Piet Heinstraat 9, 

7204 JN  Zutphen • tel. (0575) 58 49 70 • www.achterhoek.nl • e-mail: persberichten@achterhoek.nl

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

Informeer ook naar de gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van advertenties
in onze weekbladen:
Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, Groenlose Gids 
en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Henk Holtrigter vertelde in het kort
over het ontstaan en de werkwijze van
Glashart, over het investeren in glasve-
zelnetwerken, het afbouwen en vervol-
gens verhuren aan de providers in de
plaatsen Hengelo Gld., Keijenborg,
Vorden en Zelhem: ComOne, KickXL,
Concepts ICT en Lijbrandt. 
Al vele jaren is glasvezel beschikbaar.
Er liggen hele grote pakketten glasve-
zel op de bodem van de oceaan en
daar gaat met de snelheid van het
licht, 300.000 kilometer per seconde,
de informatie van het ene continent
naar het ander. Door de verbetering in
de ontwikkeling en het productiepro-
ces is glasvezel goedkoper geworden
en daardoor betaalbaar om tot in de
meterkast te worden aangelegd. 

Glasvezel biedt de beste techniek, is
een toekomstvast product, veilig want
geen straling, is energiezuinig en
heeft een belangrijk economisch be-
lang. “Ik denk dat het voor bedrijven
belangrijk is te beschikken over de
meest moderne infrastructuur,”
meent Holtrigter. Op het nieuwe in-
dustrieterrein in Zelhem ligt geen
glasvezel. “Maar de behoefte gaat
groeien. De kinderen van nu krijgen al
twee keer zoveel informatie dan ik op
die leeftijd. Datzelfde zie je ook bij be-
drijven. De bestanden en de eisen wor-
den zwaarder en zul je eraan toe zijn
om die infrastructuur te hebben.” Het
economisch belang hangt samen met
de werkgelegenheid. Door het ontbre-
ken van de benodigde infrastructuur
overwegen ondernemingen om weg te
gaan, waardoor een stuk werkgelegen-
heid verdwijnt. “Dat zou zonde zijn. In
de Achterhoek hebben ze het over
leegloop van plaatsen. Voor de werkge-

legenheid is dat erg vervelend.” 

Door de Opta regulering staan alle ta-
rieven vast. “Iedere provider die dat
wil, kan bij ons op het netwerk,” legt
hij uit. “KPN heeft zich gemeld en is
inmiddels aandeelhouder van Glas-
hart.” 

Een aantal ondernemers hebben hun
bedrijf binnen het aansluitgebied: de
kernen Vorden, Hengelo en Zelhem en
die worden ook aangesloten. Voor de
ondernemers die buiten het aansluit-
gebied op de bedrijventerreinen zit-
ten, zijn de kosten heel hoog. “Als je
kijkt naar de enorme graafafstanden,
dan wordt het een hele kostbare aan-
sluiting,” stelt Holtrigter. “Toch
schijnt er een enorme behoefte te zijn.
De opkomst van deze avond is goed.
Dus we gaan er naar kijken” 

Maarten Jilisen van zakelijke provider
ComOne zette uiteen hoe de samen-
werking tussen hen en Glashart ont-
stond. “Glashart kwam bij de aanleg
van glasvezel naar de particulieren
ook vele bedrijven en winkels tegen,
maar hadden daar geen assortiment
voor. ComOne kon dit wel bieden.” 

Wordt de 40% in de kernen gehaald,
kunnen bedrijven binnen het aan-
sluitgebied gratis een Fiber-to-the-
Business laten aanleggen. Op de be-
drijventerreinen wordt het door de
lengte van de kabels veel duurder en
wordt een eigen bijdrage gevraagd. De
kosten voor de aanleg van een particu-
liere verbinding wordt met deze eigen
bijdrage verrekend. Het deelnemen
van zoveel mogelijk bedrijven drukt
de kosten per meter overigens aan-

zienlijk. 

Ook de voordelen van glasvezel voor
de bedrijven werden nog even opge-
noemd: Symmetrie, hoge snelheden
up en down door de grote bandbreed-
te, stabiliteit, lage storingsgevoelig-
heid, toekomstvastheid, uitgebreide
toepasbaarheid zoals voor internet, te-
lefonie, beeld en geluid, pinnen over
IP, bewaking/alarmering en tot slot
een concurrerende prijsstelling. Toch
blijven een aantal diensten, zoals tele-
fonie en pin apart, maar wel over glas-
vezel, aangeboden. “Dat heeft te ma-
ken met security.” 

De heer Jilisen liet naar aanleiding
van een rekenvoorbeeld zien, welke
mogelijkheden aan diensten er bin-
nen een offerte kunnen worden mee-
genomen. Daar werd met interesse
naar gekeken door de aanwezige on-
dernemers. “Wij hanteren onze eigen
prijzen en u kunt ze niet direct verge-
lijken met de particuliere aanbieders.
Maar als we ons vergelijken met ande-
re zakelijke aanbieders zijn we veruit
de goedkoopste in Nederland.” 

Voor de ondernemers is het voldoende
om een formulier in te vullen dat zij
gelnteresseerd zijn in een glasvezel-
aansluiting. Na het behalen van de
40% deelnemers, zullen medewerkers
van ComOne deze ondernemers gaan
bezoeken in een inventarisatie ma-
ken. Daaruit vloeit een offerte en ver-
volgens een overeenkomst, waarna de
implementatie in fases kan gaan star-
ten. 

Tot slot werden door de aanwezige on-
dernemers vragen gesteld over de on-
der andere de doorlooptijd, het kun-
nen behouden van telefoonnummers,
mobiel bellen, het aanpassen van e-
mailadressen, vermeldingen in tele-
foonboeken en pincertificering, waar-
na de eerste contracten werden onder-
tekend.

Informatieavond glasvezel Langeler

Fiber to the Business

Bronckhorst - Ondernemers uit de gemeente Bronckhorst kwamen dins-
dag 15 juni jl. in grote getale naar Zaal Langeler om zich te laten in forme-
ren over de mogelijkheden en voordelen van glasvezel voor hun bedrijf.
Namens Glashart sprak Henk Holtrigter de aanwezigen toe. Maarten Jili-
sen van de IP zakelijke provider ComOne hield een presentatie. Het onder-
werp van deze avond was: ‘Toekomstgericht met de snelheid van het licht’.

Namens Glashart sprak Henk Holtrigter (r.) de aanwezigen toe, Maarten Jilisen van ComOne hield een presentatie.

Trouwe maar ook veel nieuwe bezoe-
kers, waaronder opvallend veel va-
kantiegangers. Via het KZV-Infoblad,
dat in de wijde omgeving werd ver-
spreid, het VVV en berichten in kran-
ten waren bezoekers opmerkzaam
gemaakt op dit derde lustrum van
KZV. Ter viering van dit derde lus-
trum was op vrijdag 4 juni jl. door
voorzitter KZV Will(emijn) Colen-
brander de overzichtstentoonstelling
"Over Zien" geopend in Galerie Agnes
Raben. In haar openingswoord stond
Colenbrander stil bij het begrip kij-
ken en zien; kunst als communicatie
zonder woorden. Om letterlijk met
de gasten in te kunnen zoomen op de
kunstwerken overhandigde zij alle

deelnemers aan KZV een loup. Deze
overzichtstentoonstelling "Over Zien"
bood de bezoekers aan KZV de moge-
lijkheid om vooraf een keuze te ma-
ken uit het grote aanbod van figura-
tieve en abstracte beeldende kunst en
vormgeving dat bij de deelnemende
ateliers en galeries in Vorden-dorp en
buitengebied te zien was. En er viel
veel te kiezen: zoals animatiefilm, fo-
tografie, schilderkunst, beelden en
klein plastiek, florale objecten, glas-
objecten en tassen. De bezoeker
maakte optimaal gebruik van deze
mogelijkheid en ging hierdoor ge-
richt en goed gelnformeerd op pad.
Lenie Suter, Atelier geWOONKUNST,
stond deze KunstZondagVorden in de

'schijnwerper'. Haar nieuwe serie
kleurrijke, abstracte schilderijen
kreeg veel belangstelling. De aanwe-
zigheid van kunstenaars/vormgevers
op de KZV locaties, waardoor de be-
zoeker de gelegenheid heeft met hen
in gesprek te gaan over de kunstwer-
ken, werkwijzen en inspiratiebron-
nen bleek ook nu weer een zeer suc-
cesvolle formule.

Zowel bezoekers als kunstenaars/
vormgevers en galeriehouders kun-
nen TERUG ZIEN op een geslaagde en
inspirerende 15e Kunstzondagvor-
den. De volgende KunstZondagVor-
den vindt plaats op 12 september
2010. Tot ziens!

Zie voor meer informatie: 
www.kunstzondagvorden.nl

Kunstzondagvorden start met "Over Zien"
Vorden - De 15e KunstZondagVorden van 13 juni jl. trok een grote
stroom aan belangstellenden uit het hele land.

In 1979 heeft Jan Lenderink het bedrijf
Distrimex Pompen opgestart vanuit
zijn woonhuis aan de Vordenseweg in
Hengelo. Korte tijd later verhuisde het
bedrijf naar het destijds nieuwe indus-
trieterrein De Huet in Doetinchem al-
waar het nog immer gevestigd zit.
De pompenlijnen van de Italiaanse fa-
brikant Calpeda en de Japanse fabri-
kant Tsurumi gecombineerd met het
enthousiasme en de drive van Lende-
rink zorgden voor een vliegende start.
Door, met name in de starttijd, een fo-
cus te leggen op de landbouw verwierf
Distrimex een goede naam in deze
markt. De pompen voor beregening,
watervoorziening en mesttransport
gecombineerd met kennis van de
agrarische markt zette Distrimex in
een leidende rol in deze sector. De le-
vering uit voorraad vanuit magazijn
Doetinchem maakte snel inspelen op
marktsituatie mogelijk. Vele land-
bouwbedrijven draaien met pompsys-
temen afkomstig van Distrimex.
De particuliere markt werd via een
aantal bekende groothandels bele-
verd. In tienduizenden tuinen in Ne-
derland en Duitsland vervullen bere-
geningspompen en handzwengelpom-
pen afkomstig van Distrimex nog im-
mer hun functie in droge tijden.
Het doortastende optreden, snel rea-
geren met advies, offerte en bij leve-
ring bleef niet onopgemerkt in de
markt en de uitbreiding naar de bron-
bemaling en grond- weg en water-
bouw markt was snel een feit.
Begin jaren 90 werd speciaal voor deze
markt samenwerking met BBA Pom-
pen uit Apeldoorn gezocht, eveneens
een familiebedrijf, welke later in de
negentiger jaren Distrimex Pompen
van Jan Lenderink over nam.

Jan Lenderink bleef verbonden aan
het bedrijf en gaf vorm aan een ex-
portafdeling. 'de Nederlandse techno-
logie op het gebied van grondwaterbe-
heersing was en is nog immer zeer in-
novatief vergeleken met gebruikte sys-
temen in het buitenland. Je verkocht
meer een nieuwe manier van denken
als alleen een product' aldus Jan.

Inmiddels staat een wereldwijd net-
werk van wederverkopers en staan de
Nederlandse pompsystemen aan de
basis van vele bekende bouwwerken
zoals de eilanden in Dubai. Lenderink
noemt 'de hoeveelheid uren in vlieg-
tuigen en andere reizen zijn ontelbaar
en derhalve was ik veel van thuis. Dit
alles was nooit mogelijk geweest zon-
der de steun van mijn familie en in
het bijzonder mijn vrouw Joke'. 

De huidige directeur Roland Berns;
'Een heel aantal sterke punten welke
ons bedrijf zijn huidige leidinggeven-
de plaats in de markt geeft zijn uit de
basis afkomstig van Jan Lenderink.
Onze dank en erkenning is derhalve
groot. Jan zijn geest en karakteristieke
handelswijze zit in de genen van het
bedrijf en de mensen die er werken.'
Afgelopen vrijdag werd een brons ge-
goten beeld van Lenderink onthuld. 
'In brons gegoten, de traditie van het
produceren van pompen, geven we
Jan een blijvende fysiek plaats in het
bedrijf'. Naast een beeld is een boek-
werk over de historie van 30 jaar Dis-
trimex, 1979 - 2009 aangeboden, ver-
zorgd door Drukkerij Weevers, leve-
rancier vanaf 1979.
'ik zwaai af met een goed gevoel en
trots, er ligt een mooie toekomst in
het verschiet' aldus Jan Lenderink.

Vanuit het souterrain in Hengelo
inmiddels wereldwijd

De oprichter en oud-eigenaar van Distrimex Pompen uit Doetinchem,
Jan Lenderink uit Hengelo, heeft afgelopen week officieel een punt gezet
achter zijn pompen carrière.



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

... als het méér moet hebben!

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

... met smaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers 
jaren  plezier van hebben. In onze showroom  
vindt  u een ruime variatie in stijlen en prijs- 
klassen. Onze adviseurs maken samen 
met u een ontwerp naar uw wensen. 
Meer inspiratie vindt u op onze site:
www.bruggink-bv.nl. 

Molenweg 11 7055 AW  Heelweg/Varsseveld  
T 0315 24 29 29  www.bruggink-bv.nl

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Erv. ALLROUND
KLUSSENMAN

heeft tijd voor klussen.
Euro 25 pu. ex.

Tel.:06-51980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl/

220694968

Gevraagd medewerk(st)er
rundveehouderij.

Ook weekend diensten.
Tel. 0610036150

OP DE 

GEHELE ZOMERCOLLECTIE

NU

Zutphenseweg 8 • VORDEN • Tel. (0575) 55 24 26 Markt 27 • ZELHEM • Tel. (0314) 62 37 06

-20% -30% -40% -50%

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
OP DE HELE VOORJAARSCOLLECTIE

VAN SANDWICHNU

50% KORTING
Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

Hangpotten 25 cm diverse soorten per stuk 5,75  

of 2 stuks 11,00

Stekplanten 13 cm per stuk 1,50   of 10 voor 14,00

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,25

Diverse soorten zoals begonia, salvia of petitia.

Zaaiplanten in bakje 10 stuks 2,20   of 20 voor 4,20

Terraspotten rood pot 20 cm diverse soorten
per stuk 2,50

Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95

Impatiens New Guinea per stuk van 1,95 voor 1,75

Spaanse margriet per stuk van 1,95 voor 1,75

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

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b, 7021 JA Zelhem

Tel. (0314) 36 04 21
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.oo uur.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kats.

B. Zweerderi'je.

C. Hoo of te boo.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Deze 24 meisjes en jongens vanaf 14
jaar hebben nu een heus diploma vol-
gens de nationale norm van de kwali-
ficatie structuur sport behaald en kun-
nen nu als ze 16 jaar zijn doorstromen
in niveau 3 en hier hun lesgeefbe-
voegdheid behalen om uiteindelijk
zelfstandig voor de groep te staan. In 9

lessen kregen ze van Miranda Schreu-
der en Alida Bruggink heel wat les-
geeftechnieken en nieuwe onderdelen
aangedragen om binnen de eigen ver-
eniging in de lessen uit te voeren. De
deelnemers kwamen vooral uit de
buurt van Zutphen waardoor de gym-
nastiekverenigingen: Dio Keijenborg,

Achilles Hengelo, SZG-Zutphen, DVS
Halle, SSS Zelhem, Sperwer Hummelo,
Sv Harfsen en Valto Eefde; hun (assis-
tent)kader weer wat versterkt hebben.
Tijdens de diploma uitreiking, welke
de voorzitter van het KNGU District-
oost -Johan van de Brug- voor zijn reke-
ning kwam nemen, was door de op-
komst van bestuurders en ouders dan
ook goed te merken hoe trots iedereen
was op hun pupillen en kinderen.

Gediplomeerde assistenten

Verenigingen blij

Op zondag 13 juni hebben 24 kandidaten de opleiding assistent leider 2
gymnastiek met goed gevolg afgesloten.

Mevrouw Broekhuijsen (1960) be-
schikt over zeer ruime ervaring als
cultureel ondernemer, onder meer als
directeur van Museumpark Oriëntalis
in Nijmegen en van het Tropenthea-
ter, onderdeel van het Koninklijk Insti-
tuut voor de Tropen, in Amsterdam.
Mevrouw Broekhuijsen treedt met
ingang van 1 augustus in dienst als
opvolger van mevrouw Oosterhuis. 

Bibliotheek West-Achterhoek verzorgt
de dienstverlening middels vaste vesti-
gingen en bibliobushaltes in de ge-
meentes Bronckhorst, Doesburg en
Doetinchem. De belangrijkste speer-
punten zullen de realisering van de
nieuwbouw van de hoofdvestiging in
't Brewinc en de samenwerking bin-
nen het netwerk van Achterhoekse bi-
bliotheken zijn. 

De Raad van Toezicht volgt met de
benoeming met groot vertrouwen de
unanieme voordracht van de sollici-
tatiecommissie en de personeelsver-
tegenwoordiging.

Bibliotheek West-Achterhoek

Nieuwe directeur/
bestuurder

De Raad van Toezicht van Biblio-
theek West-Achterhoek heeft me-
vrouw drs. Wieb L. Broekhuijsen
benoemd tot directeur/bestuurder
van Bibliotheek West-Achterhoek.

Mevrouw W.L. Broekhuijsen

Hengelo - Op 15 juni jl. zijn bij Mode-
vakschool Gerdien, Schapendijk 6,
Veldhoek (Hengelo Gld.) de volgende
kandidaten geslaagd: Mevrouw M. van
Kampen uit Zelhem, voor Aprentie
Coupeuse, Mevrouw E. Scholten uit

Vorden, voor Coupeuse. Zij volgden de
opleiding bij Modevakschool Gerdien,
zij is aangesloten bij Modevakschool
nationaal (Haarlem). 

Alle geslaagden gefeliciteerd!

Geslaagden bij
Modevakschool Gerdien

Veel coureurs hebben in het (al dan
niet verre) verleden al een verdienste-
lijke staat als motorcrosser opge-
bouwd en laten nu weer (of nog
steeds) zien de techniek van het rijden
niet verleerd te zijn. De machines zijn
met de huidige techniek en materia-
len zodanig geperfectioneerd dat ze,
ondanks hun leeftijd, vaak veel beter

zijn dan toen ze gemaakt werden. In
het rennerskwartier kunt u alle fraaie
machines van dichtbij bekijken en de
coureurs zijn graag bereid u van alles
over het mechaniek te vertellen.
Bij de Pre 70 klassen gaat natuurlijk de
meeste belangstelling uit naar de tal-
rijke regionale coureurs. Zal Doetin-
chemmer Jan Keizer zijn tweecilinder

Triumph zodanig de sporen kunnen
geven dat hij de concurentie op o.a.
BSA, Matchless, LITO, JAWA en CZ het
nakijken geeft? Verder zullen Doetin-
chemmers William Lebbink (Morini)
en Paul Botteram (DKW) tegengas kun-
nen verwachten van de Keijenborgers
Joop Wesselink (IFA) en Henk Willem-
sen (CZ). En als het in zijn schema
past, zal ook Bennie Jolink op BSA op
zijn thuiscircuit het gas flink open-
draaien om Lochemmers Hans Pols-
voort (Matchless) en Dick van de Kolk
(JAWA) te vlug af te zijn. De oude tech-
niek wordt met de geuren van Castrol-
olie versterkt en veel rijders dragen
ook de kleding van toen, de tijden van
weleer komen weer tot leven … 
Verder komen de quads aan de start.
De stuurmanskunst van de coureurs
zal u versteld doen staan. Het rijden
met de quads, 4-wielige crossmotoren
met ballonbanden, levert spectaculai-
re beelden op. Het bochtenwerk is wer-
kelijk uniek en spectaculair, een genot
om te bekijken. Ook het springen met
deze 4-wielers is prachtig om te zien.
Aan de quadwedstrijd doen veel leden
van TCD Hummelo mee en zij hopen
natuurlijk voor thuispubliek te laten
zien dat ze de weg kennen op het cir-
cuit ‘de Heksenplas’. Hit fraaie circuit
biedt vele spectaculaire kijkpunten.
Als eerste natuurlijk de start, waarbij
de coureurs tegelijk van start gaan, al-
len met als doel als eerste de eerste
bocht te ronden! Verder de vele spring-
schansen (waaronder 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 start-
veld, waar u een hapje en drankje
kunt nuttigen. 

's Morgens kunt u kijken naar de trai-
ningen en de wedstrijden beginnen 's
middags. Er is de hele dag volop nos-
talgie en spanning te beleven.

NK Motorcross

Oude tijden herleven

Hummelo - Op zondag 27 juni komen meer dan 150 rijders in de verschil-
lende klassen naar het fraaie bosrijke circuit ‘de Heksenplas’ om hun
crosskwaliteiten aan het publiek te tonen. TCD Hummelo houdt dan mo-
torcrosswedstrijden voor klassieke motoren. Deze wedstrijden tellen mee
voor het Nederlands Kampioenschap en dus zullen de coureurs het uiter-
ste van mens en machine vergen om zoveel mogelijk punten in de wacht
te slepen. Nostalgie ten top met de geur van Castrol en merken als BSA en
Norton. Aan de start komen rijders op crossmotoren van voor 1970, verder
iets jongere motoren met twee schokbrekers, viertakt zijspannen en 4-
wielige quads. In de kruidentuin staan meer dan

150 kruidachtige plantensoorten,
voorzien met een naambordje met
zowel de Nederlandse dan wel de
Latijnse naam. Er staan oude fruit-
bomen zoals de moerbei, kweepeer
de mispel en oude landbouw gewas-
sen. Gemakkelijk om te weten tij-
dens het fietsen of wandeling welke
graansoorten er op dit moment op

de akkers staan. Er groeien bij- en
vlindervriendelijke planten, bijbelse
planten, maar ook het heiligboontje
en het soldatenboontje kunt u be-
wonderen. Bent u nieuwsgierig of ge-
woon gelnteresseerd kom dan naar
de open morgen. Tegelijkertijd is er
in ‘de Vlam’,(voormalig NPB gebouw)
een schilderijen expositie van me-
vrouw H. Brinkhorst- Hijink uit Die-
ren. 

De tuin is gelegen aan de Pierson-
straat 4 in Zelhem en is iedere dag
geopend en ook voor rolstoelgebrui-
kers vrij toegankelijk. 
Voor meer informatie kunt u terecht
bij: Janny Neijsen, tel.: 0314-623105.
Email: vneijsen@hetnet.nl

Open dag kruidentuin
Zelhem - De vrijwillige werkgroep
van de kruidentuin 't Zunnehöf-
ken ontvangt op 1 juli tussen
10.30 en 12.30 uur graag haar be-
zoekers tijdens deze open mor-
gen. Zij voorzien hun gasten van
gratis informatie en een smake-
lijk kruidenhapje.
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Er zijn tal van activiteiten (ook voor
kinderen!) en demonstraties onder het
motto Proef, Ontdek, Ontmoet en Ge-
niet.  De internationale wedstrijden
schapen drijven met bordercollies
mag je niet missen.  In de aanloop
naar dit weekend wordt een fotowed-
strijd georganiseerd. Iedereen heeft
zijn of haar beeld van het landschap.
Maak een foto van iets wat jij bijzon-
der, uniek, typerend vindt voor het
coulisselandschap van de Graafschap.
De inzendingen worden beoordeeld
door Jan Wagenvoort, zelf naast vele

andere bezigheden, een fotograaf in
hart en nieren. Een belangrijk criteri-
um bij de beoordeling is originaliteit
en creativiteit. De kwaliteit van de fo-
to is minder belangrijk. Mail de foto
naar: info@nationaallandschapde-
graafschap.nl.

Als je de winnaar bent krijg je bericht
en sta je op zaterdag 10 juli in de
schijnwerpers!

Het landschapsweekend is een initia-
tief van Gemeente Bronckhorst, NPO,
Sheepdog Trials, 't Onderholt, Land-
goed Zelle en Nationaal Landschap.
Het programma en meer informatie
over wat een Nationaal Landschap is
vind je op www.nationaallandschap-
degraafschap.nl

Kijk achter de coulissen
van het Nationaal Landschap De Graafschap

Fotowedstrijd

Hengelo - Op 10 en 11 juli vindt op
landgoed Zelle (Hengelo gld) het
landschapsweekend plaats. Tij-
dens dit weekend staan de werkers
in en voor het landschap centraal.

Van de 15 bedrijven zijn er nu 13
over, waaruit deze week een defini-

tieve selectie gemaakt zal worden.
Het blijft dus nog even spannend. De
jury zal zich over deze bedrijven bui-
gen en wordt op 30 juni de uitslag
bekendgemaakt van de Verkiezing
Familiebedrijf van het Jaar Oost-Ne-
derland. De winnaar gaat in septem-
ber naar de landelijke verkiezing.

Goede respons 
familiebedrijven
De afgelopen week hebben de ge-
nomineerde familiebedrijven de
vragenformulieren toegestuurd
gekregen, welke, op een enkele
na, zorgvuldig ingevuld geretour-
neerd zijn.

Steve Gammage kwam zo’n 30 jaar ge-
leden als huisschilder uit het Noord
Engelse Richmond, Yorkshire naar Ne-
derland. Hij bouwde een succesvol
schildersbedrijf op en had daarnaast
meerdere hobby’s, waarbij ‘special
beers’, speciale bieren toch de belang-
rijkste was. Meer en meer richtte hij
zich op het brouwen van bier en na
het behalen van het brouwersdiploma
ontwikkelde hij zijn eigen recepten.
Hij brouwde de bieren in Bodegraven.
Om zijn eigen brouwerij te kunnen
realiseren, verkoopt hij zijn huis in
Steenderen en vertrekt met zijn vrouw
Yvonne naar een oud boerderijtje op
Rha, waarvan het woonhuis al is ver-
bouwd. 
De verbouwing van de grote boeren-
schuur, met een oppervlakte van 550
m2, werd begin 2009 afgerond. In
Brouwerij Rodenburg is zoveel moge-
lijk het originele karakter en de histo-
rie behouden. Er zijn verschillende
ruimtes, zoals het proef- en brouwlo-
kaal met gezellige eikenhouten bar en
dubbele koperen brouwketels, een af-
deling fermentatie met 6 dubbelwan-
dige rvs-ketels en een aparte bar. Daar-
naast is op de verdieping nog ruimte
voor opslag en het laboratorium voor
kwaliteitscontrole. Inmiddels brouwt
Steve meerdere bieren: de Blond, de

Angus Tripple, de Hooge Heeren en de
EigenWeiss zijn de vier bieren die al
op Rha zijn gebrouwen. De Scrooge en
IJsselbock komen later, omdat dit ech-
te herfst en winterbieren zijn. De bie-
ren die in de nieuwe brouwerij wor-
den gebrouwen, smaken uitstekend.
“We hebben hier meer stabiliteit en
het systeem is beter. Er is meer contro-
le over het brouwproces, vooral tijdens
het gisten, wat heel belangrijk is.” 

Een bijzonder voordeel van het micro-
brouwen ligt in het kunnen maken
van kleine hoeveelheden, 500 tot 1000
liter, speciaal bier voor een speciale
gelegenheid, met eigen etiket. Bij de
Den Daas Thuishavens bijvoorbeeld
wordt binnenkort een exclusief bier
geschonken. Het begon allemaal met
de presentatie van de Bronckhorster
Bieren op Dorado Beach in september
2009. “Nanke Den Daas wilde me toen
iets laten proeven. En ik zei nog ‘lek-
ker’,” lacht Steve. “Ze gaf me een glas
water en vroeg ‘Nou, hoe vindt je het?
Is het iets om bier van te brouwen?’”
Het water kwam uit de 120 m diepe
bron van Dorado Beach in Olburgen. 
Na een week zaten Steve Gammage en
Nanke Den Daas om tafel. Een groep
betrokkenen proefde de bestaande
bieren en kozen een stijl die bij de

Thuishavens zou passen. Het is een
zacht biertje geworden. “Op 26 april
dit jaar, heb ik het eerste bier gebrou-
wen en kwamen ze tussendoor steeds
proeven vanuit de tank. En uiteinde-
lijk is het begin juni hier geschonken
en iedereen vond het fantastisch.” 
De naam van het speciale bier: ’t Klin-
kertje - Steengoed Blond, is een ode
aan het verleden. De familie Den Daas
begon ooit in de baksteenindustrie.
“Den Daas is trots op zijn biertje,”
lacht Steve. “Klinkertje is een eigen
merk, wat maandelijks met water van
Dorado Beach wordt gebrouwen voor
de Thuishavens.” 

Op 18 juni jl. werd ’t Klinkertje offici-
eel gepresenteerd op Dorado Beach in
Olburgen. Nanke den Daas, directeur
van de Den Daas Groep, heette haar
gasten welkom. “We hebben in 2007
heel goed water aangeboord onder Do-
rado Beach,” vertelt ze. “In september
2009 kwam ik Steve tegen, die in Rha
de Brouwerij Rodenburg realiseerde.
Het nieuwe park zoekt straks meer de
combinatie met ondernemers in de
omgeving zoals met Steve.” 
Steve vertelt: “Het is een licht blond,
bovengistend bier van 5% alcohol ge-
worden. Het zuivere water van Dorado
Beach is de basis. Daarbij is mout uit
Duitsland en twee aroma hops uit
Duitsland en Tjechië gebruikt. De gist
heb ik laten overvliegen uit Califor-
nië.” 
Wethouder André Baars is inwoner
van Olburgen en trots dat het doel:
‘Parels Rijgen’ in de gemeente Bronck-

Steve Gammage Brouwerij Rodenburg op Rha   Lekker bier in fraaie kratjes

Rha - Brouwerij Rodenburg is een kleine brouwerij op Rha, waar speciale
bieren worden gebrouwen. Steve Gammage heeft hiermee zijn droom
werkelijkheid zien worden. Maar liefst vier zomerbieren, een herfst en
een winterbier en het exclusief voor Thuishavens gebrouwen Klinkertje,
zijn nu in zijn assortiment. Sinds kort zijn de biertjes in speciaal vervaar-
digde kratjes verkrijgbaar, gemaakt door cliënten van Estinea.

De cliënten van Estinea tonen vol trots hun Brouwerij Rodenburg Bierkratjes.

Het Klinkertje is officieel gepresenteerd door (v.l.n.r.) Nanke den Daas, Steve Gammage en André Baars.

horst steeds meer tot uitvoer komt.
“Deze plek is voor mijzelf een hele be-
kende plek, want mijn vader heeft
hier heel wat uurtjes doorgebracht als
stoker op de steenfabriek,” vertelt hij
lachend. “Je kunt je eigenlijk niet
voorstellen dat hier water in de grond
zit van deze kwaliteit, zo zuiver.” 
Hij vindt de naam goed gekozen. “De
te heet gebakken stenen werden heel
hard: een Klinkertje. Als je goede klin-
kers tegen elkaar aantikt is het net of
je twee glazen tegen elkaar hoort klin-
ken. Ik ga met heel veel plezier een
paar biertjes voor jullie tappen.” En
daarmee werd ’t Klinkertje, Steengoed
Blond officieel in gebruik genomen. 
Nieuw zijn de speciale kratjes, waarin
de biertjes sinds kort worden ver-
kocht. Deze zijn met de hand vervaar-
digd van hout door cliënten van Esti-
nea in Gendringen. De samenwerking
kwam via mond-tot-mondreclame tot
stand. Een wijnboerderij in Montfer-
land nam al eerder speciaal op maat
vervaardigde houten kratten af voor
hun wijnflessen. Estinea hoorde van
Bierbrouwerij Rodenburg en nam con-
tact op met Steve. 
Estinea biedt zorg voor en werk aan
mensen met een verstandelijke beper-
king. Ook zij willen tot hun recht ko-
men in de maatschappij. De organisa-
tie ondersteunt cliënten in de Achter-
hoek en Twente. Die kunnen daar-

door, ondanks hun beperkingen, toch
zoveel mogelijk hun eigen keuzes ma-
ken en hun leven zo zelfstandig moge-
lijk inrichten. 
In de timmerwerkplaats worden de
kratjes vervaardigd. Daarbij worden
vooral de kwaliteiten van de cliënten
optimaal ingezet. De een is heel pre-
cies in het uittekenen van de mallen,
een ander kan heel goed (figuur)za-
gen, schuren of timmeren. En zo ont-
staat het fraaie eindresultaat. 
De cliënten van Estinea hebben recen-
telijk zelf mogen aanschouwen welke
flesjes in hun kratjes komen te staan.
Een gezellige middag met een rondlei-
ding, maar ook bierproeven viel hun
ten deel, terwijl ze tenslotte vol trots
hun Brouwerij Rodenburg Bierkratjes
presenteerden. 
De bierbrouwerij is overigens een pri-
ma accommodatie voor een streekpro-
ductenmarkt en in het proeflokaal
kunnen rondleidingen met bierproe-
verijen en maaltijden worden gereser-
veerd, maar ook feestjes, presentaties
en vergaderingen, teambuilding acti-
viteiten, bedrijfsuitjes en relatiebijeen-
komsten. Brouwerij Rodenburg, Rha-
bergseweg 9, 7224 NA RHA, telefoon
(0575) 452149, of mobiel Steve Gam-
mage (06) 16478477, Yvon Gammage
(06) 16340422. E-mail info@brouwerij-
rodenburg.nl. Meer informatie op de
site www.brouwerijrodenburg.nl
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Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk, 
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning 
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Samen met Ribé
naar een passende baan

-

Meer informatie?
www.ribe-reintegratie.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com
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Ja, ik heb interesse in een Plameco plafond en wil graag 
documentatie en een vrijblijvende prijsopgave.

Naam

Adres

Postcode/Plaats

Telefoon

Bon uitknippen en in een ongefrankeerde envelop sturen 
naar: Plameco Plafonds, Antwoordnummer 2500, 
7255 ZX Hengelo. www.plameco.nl

�

Een nieuw plafond in 1 dag!

Bel voor een afspraak tel. 0575 - 46 31 72

Kruisbergseweg 10, 7255 AE Hengelo (Gld.) 

Ontvang nu bij uw boeking 

een prachtige strandtas kado.

VakantieXperts Avanti

Stationsstraat 7 • 7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
B R O E K E N
VAN SANDWICH, NTS, CARBONE NU

20 TOT 50% KORTING

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 volop: Aardbeien
zo vers van ons eigen land!!!!

Nu ook eigen nieuwe oogst Frieslanders aardappelen!
Hollandse tuinbonen deze week 0.99 kilo

Extra zoete Ananas 0.99 per stuk
Heerlijke kersen vanaf 1.99 500 gram

Oranje Rugtas of Schoudertas met
2 kilo Elstar appelen voor 3.99

Nu volop de lekkerste aardbeien van de Achterhoek
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 25 van
21 t/m 26 juni 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

H E N G E L O



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.

• 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 toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, 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,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, 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.
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Ondernemen is in deze tijd niet niks,
toch zijn er nog veel mensen die een
bedrijf willen starten en bestaande
ondernemers met uitbreidingsplan-
nen. Bij sommige (startende) on-
dernemers loopt het niet allemaal
even goed, zij hebben een steuntje
in de rug nodig. ROZ (Regionale
Organisatie Zelfstandigen) is een
samenwerkingsverband van de ge-
meenten Hengelo (Ov) en Enschede
en voert voor de meeste gemeenten
in de Achterhoek en Twente finan-
ciële regelingen voor ondernemers
uit, maar het ROZ is er ook voor
advies, begeleiding en coaching
van ondernemers. 

Financiële regelingen
(Startende) ondernemers in de Ach-
terhoek en Twente kunnen sinds
enige tijd een beroep doen op een
nieuwe financieringsregeling. Het
gaat om nieuwe en bestaande on-
dernemers die niet in aanmerking
kunnen komen voor een normaal
bankkrediet, bijvoorbeeld door on-
voldoende zekerheden of weinig of
geen eigen vermogen. De overheid
heeft daarvoor een zogenaamd kre-
diet met borgstelling in het leven ge-
roepen. Dit is een lening van maxi-
maal € 35.000,-. ROZ draagt zorg
voor de uitvoering en werkt daarbij

nauw samen met de Rabobank en
ABN/Amro. Na screening van het
plan en de ondernemer als persoon
gaat het ministerie van Economi-
sche Zaken borg staan. Op grond van
deze borg verstrekt de bank het kre-
diet onder de gebruikelijke voor-
waarden. Op deze manier kunnen
starters die normaal gesproken
geen lening kunnen krijgen bij een
bank toch aan een startkapitaal
komen.

Ondernemers die tijdelijk te weinig
inkomsten uit het bedrijf halen om in
hun eigen levensonderhoud te voor-

zien, kunnen een beroep doen op het
Bbz (Bijstandsbesluit Zelfstandigen).
Dit geldt ook voor die bedrijven die
moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering
niet bancair voor elkaar kunnen krij-
gen. Vanzelfsprekend moet wel aan
de geldende voorwaarden worden
voldaan. Naast kredietverlening
biedt het Bbz ook de mogelijkheid
voor een tijdelijke inkomensaanvul-
ling. Van groot belang is hierbij de
oorzaken van de tijdelijke achteruit-
gang of de investeringsbehoefte te
herkennen. Vandaar dat kredietver-
lening altijd gepaard gaat met een

gedegen advies over de verdere be-
drijfsvoering. Bij het bedrijf kan een
ondernemerscoach via ROZ Twente
ingezet worden. De dienstverlening
aan ondernemers die tijdelijk finan-
ciële ondersteuning nodig hebben is
kosteloos.

ROZ ook in Bronckhorst
Door de toenemende vraag naar be-
geleiding, advisering en coaching op
het gebied van ondernemerschap en
de groeiende vraag naar financiële
regelingen voor ondernemers, zijn
de gemeente en ROZ een samen-
werking aangegaan om onderne-
mend Bronckhorst te stimuleren.
Bent u een Bronckhorster onderne-
mer en zit u in (financiële) moeilijk-
heden of wilt u een bedrijf starten en
heeft u hierbij hulp nodig? Neem dan
contact op met het secretariaat van
ROZ, via tel. (074) 245 89 77. 

U kunt via het secretariaat ook een
afspraak maken met een onderne-
mersadviseur, die maandelijks
spreekuur houdt in het gemeente-
huis van Bronckhorst. De eerstvol-
gende spreekuren zijn op 6 juli, 3 au-
gustus, 7 september, 5 oktober, 2
november en 7 december van 13. 00
tot 17.00 uur. Kijk voor meer infor-
matie op www.roztwente.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

Voor het scheiden van uw huishou-
delijk afval kunt u terecht bij één
van de 21 milieuparkjes in de ge-
meente. Door het scheiden van uw
huishoudelijk afval draagt u bij aan
het behoud van grondstoffen en een
beter klimaat. Een goed idee dus;
een bezoekje aan één van de mi-
lieuparkjes! De gemeente en Ber-
kel Milieu vragen wel dringend uw
medewerking om zwerfvuil bij de
milieuparkjes te voorkomen. 

Op de milieuparkjes zijn sinds kort
bordjes geplaatst om bezoekers er-
op te wijzen dat het plaatsen van af-
val naast de containers verboden is.
Neem producten en voorwerpen die
niet in de containers horen of pas-
sen, mee terug naar huis. Het niet
op juiste wijze aanbieden van afval -
dus naast de container in plaats van
erin - kan leiden tot een boete die
kan oplopen tot € 90,-. De gemeen-
te controleert hierop de komende
tijd streng. 

Géén jerrycans of emmers
Let er vooral op dat de containers

voor kunststof verpakkingen alléén
bedoeld zijn voor verpakkingsmate-
rialen als lege kunststof flessen,
bakjes en zakjes uit particuliere
huishoudens. Voorwerpen van hard
plastic, zoals emmers, jerrycans,
speelgoed en touw zorgen voor ver-
storing van het inzamel- en recycle-
proces. Bij een aantal milieuparkjes
zit een speciale pers in de kunst-
stofcontainers. Deze pers kan door
hard plastic producten verstopt ra-
ken. Daardoor komen volgende be-
zoekers tevergeefs bij de container
en moeten er kosten gemaakt wor-
den om de storing te verhelpen. Wilt
u weten wat er precies wel of niet in
de containers kan? Kijk op uw afval-
kalender of op www.berkelmilieu.nl. 

Lege containers en schone parkjes
Berkel Milieu leegt de containers
van de milieuparkjes in het alge-
meen op maandag, woensdag en
vrijdag en wanneer nodig vaker.
De gemeente zorgt dat de milieu-
parkjes gecontroleerd en geveegd
worden. Samen houden we Bronck-
horst schoon!

Boete voor afval naast container

Houd milieuparkjes schoon

Sinds 2007 organiseren de VVV,
vrijwillige kunstenaars en galerie-
houders en de gemeente de
Kunst10daagse. Dit is inmiddels een
succesvol initiatief dat jaarlijks veel
bezoekers naar de Bronckhorster
galeriën en tentoonstellingsruimten
trekt. Vanaf het begin is aangegeven
dat de rol van de gemeente en de
VVV met name initiërend en facilite-
rend is en dat het de bedoeling is dat
de organisatie in handen komt van
een stichting. Sinds begin dit jaar
zijn wij met de VVV en enkele leden
van de werkgroep Kunst10daagse
bezig een stichting te formeren met
als doel:
• het bevorderen van de beleving

van kunst en cultuur onder de in-
woners en ten behoeve  van be-
zoekers van onze gemeente

• het in stand houden van de
Kunst10daagse

• b en w gevraagd en ongevraagd
adviseren bij het verwerven en in
stand houden van werken van
kunstzinnige aard

• het stimuleren van samenwerking
tussen professionele (kunst)beoe-
fenaars en organisaties op het ge-
bied van kunst en cultuur, zowel
professioneel als niet professio-
neel

Het overleg heeft onlangs geleid tot
de oprichting van een bestuur voor
de Stichting Kunst en Cultuur
Bronckhorst, zoals de nieuwe naam
luidt. Hierin zitten leden van de vijf
voormalige gemeenten, te weten:

• Johan de Boer uit Zelhem (voorzit-
ter)

• Tineke Roorda uit Steenderen (se-
cretaris)

• Ad Borest uit Vorden
• Enny Verhey uit Laag-Keppel
• Monique Wolbert uit Hengelo 

Verschillende culturele verenigingen
en galeries hebben wij hierover vori-
ge week per brief geïnformeerd en
gevraagd hierop te reageren als zij
vragen hebben. Heeft u geen brief
ontvangen, maar wel suggesties
voor het nieuwe stichtingbestuur,
dan kunt u mailen naar mevrouw E.
Pierik van de afdeling Ontwikkeling
van de gemeente: e.pierik@bronck-
horst.nl.

Organisatie Kunst10daagse

over naar zelfstandige

stichting



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

De eikenprocessierups komt steeds
vaker voor in ons land. Steeds meer
mensen komen daardoor in aanra-
king met de overlast die de rups
veroorzaakt. Wat kunt u doen aan
deze gezondheidsklachten? Lees
verder …

De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder die haar eitjes
legt in de toppen van vooral eikenbo-
men waar ze overwintert. Van april
tot begin mei komen de rupsen uit
de eitjes. Aanvankelijk zitten ze hoog
in de boom. Na een aantal vervellin-
gen komen groepjes rupsen samen
en vormen grote nesten op de stam-
men van eikenbomen. Deze nesten
bestaan uit een dicht spinsel van
draden, brandharen, vervellings-
huidjes en uitwerpselen. Vanuit hun
nesten gaan de rupsen 's nachts in
processie op zoek naar voedsel.

Klachten
Het venijn van de eikenprocessie-
rups zit in de brandharen van de
rups. Een volgroeide rups heeft er
ongeveer 700.000! Deze haartjes zijn
met het blote oog niet te zien. Met
hun weerhaakjes dringen de pijlvor-
mige brandharen bij aanraking ge-
makkelijk in de huid, ogen en lucht-
wegen. Contact met brandharen kan
binnen een paar uur klachten ver-
oorzaken, zoals (hevige) jeuk, bul-
tjes, blaasjes, roodheid en ontste-
king. De ogen kunnen rood en dik
worden en/of ontstoken raken. Ver-
der kunnen verschijnselen optreden
die lijken op een verkoudheid: een
loopneus, kriebel in de keel, hoes-
ten, moeilijk slikken en kortademig-
heid. Daarnaast kunnen zich alge-
mene klachten voordoen, zoals bra-
ken, duizeligheid, koorts en algehele
malaise. De overlast van de brand-
haren van de rups start meestal in
mei en loopt door tot en met augus-
tus.

Wat is eraan te doen?
Heeft u klachten, dan is het belang-
rijk om te voorkomen dat de brand-
haren zich verder over het lichaam
verspreiden. Het is daarom goed om
de huid direct na blootstelling met
plakband te strippen. Daarna de
huid en de ogen met lauw water af-
spoelen. De brandharen zijn niet ge-
makkelijk te verwijderen uit kleding.
Het beste is om kleding die besmet
is met brandharen heel grondig te
wassen (liefst op 60ºC). Meestal ver-
dwijnen de klachten binnen enkele
dagen tot twee weken vanzelf. Bij
hevige jeuk kunnen middelen tegen
de jeuk, zoals zalf op basis van
menthol, verlichting geven. Zijn de
klachten ernstiger, dan is het ver-
standig naar de huisarts te gaan.

Hoe voorkom je problemen?
Zorg bij een bezoek aan een natuur-
gebied waar de eikenprocessierups
voorkomt voor goede bedekking van
de hals, armen en benen en ga niet
op de grond zitten. Probeer direct
contact met rupsen, (oude) brandha-
ren, spinselnesten en vervellings-
huidjes zoveel mogelijk te vermij-
den. Maak kinderen attent op het
gevaar van de eikenprocessierups.
Vermijd wegen waar eikenbomen
met veel processierupsen staan.
Ook oude nesten van vorig jaar be-
vatten veel brandharen, die kunnen
verwaaien. 

Wat doet de gemeente?
De gemeente heeft de rupsen op
locaties buiten de bebouwde kom
waar ze in voorgaande jaren zijn
aangetroffen in het voorjaar preven-
tief bestreden. De eerste indruk is
dat deze bestrijding succesvol is ge-
weest. Op deze plekken zijn de nes-
ten verdwenen of veel kleiner. Ook
hebben we onlangs op twee locaties
in de gemeente een proef gedaan
met een natuurlijke vijand van de

rups (aaltjes). Deze is goed verlo-
pen, in de behandelde bomen komen
tot nu toe geen nesten voor. 

Begin juni kregen we de eerste mel-
dingen van nesten. Na zo'n melding
bestrijdt de gemeente zo spoedig
mogelijk de nesten in de bebouwde
kom (openbare ruimte), een zone
van 500 meter daaromheen en bij lo-
caties in het buitengebied waar veel
mensen komen (zoals openbare
zwembaden). Particulieren moeten
de bestrijding van de rupsen op hun
eigen terrein zelf regelen. Wij raden
u aan hiervoor een deskundig bedrijf
in te huren. U kunt bij de gemeente
terecht voor advies. Wij verzoeken
mensen die nesten in bomen in de
openbare ruimte aantreffen om dit
altijd aan ons door te geven, ook de
locaties die we niet bestrijden. Met
name dit laatste is van belang om
volgend jaar de preventieve bestrij-
ding op een goede manier uit te kun-
nen voeren. 

Meer weten?
Voor meer gezondheidsinformatie
over de eikenprocessierups kunt
u contact opnemen met het
team Medische Milieukunde,
tel. (088) 44 33 000 of de website:
www.ggdgelre-ijssel.nl. Voor infor-
matie over bestrijding en aanpak van
de overlast kunt u contact opnemen
met de afdeling Beheer van de ge-
meente, via tel. (0575) 75 02 50. Op
www.minlnv.nl/eikenprocessierups
zijn alle relevante informatie en
links over de eikenprocessierups
samengevoegd.

Wat te doen bij contact met eiken-
processierupsen Inwoners van Baak en andere be-

langstellenden zijn van harte wel-
kom om de woningbouwplannen op
de locatie van de voormalige Tuin-
derij Hubers in Baak te bekijken.
De gemeente organiseert hiervoor
een inloopavond op 28 juni a.s. van
19.30 tot 21.30 uur in café-restau-
rant Herfkens aan de Zutphen-
Emmerikseweg 64 in Baak. Tijdens
deze avond krijgt u een indruk van
de stedenbouwkundige opzet, de
geplande verkaveling, het bouw-
programma en de beoogde beeld-
kwaliteit. Wethouder Baars, mede-
werkers van de gemeente, de

stedenbouwkundige en de project-
ontwikkelaar zijn aanwezig om vra-
gen te beantwoorden. Ook is het
mogelijk om te reageren op de
plannen. De gepresenteerde on-
derdelen zijn de basis voor het op
te stellen bestemmingsplan. De
gemeente streeft ernaar het voor-
ontwerp van het bestemmingsplan
medio augustus voor inspraak ter
inzage te leggen. Voor meer infor-
matie kunt u contact opnemen met
de heer H. Annevelink van de afde-
ling Dienstverlening van de ge-
meente, via tel. (0575) 75 02 50 of
kijken op www.bronckhorst.nl.

Inloopbijeenkomst plannen woningbouw

Tuinderij Hubers in Baak op 28 juni

Onder de ingeleverde enquêtefor-
mulieren tijdens de woonmanifesta-
tie van 5 juni jl. hebben wij vier culi-
naire weekendarrangementen in
Bronckhorst voor twee personen
verloot. De winnaars zijn:
• Dhr./Mevr. Versteegen, Singel 22,

Hengelo (Gld)
• Dhr./Mevr. M. Hiddink, Hof van

Brussel 45, Doetinchem
• Dhr./Mevr. Elsman, Kerkekamp 3,

Hengelo (Gld)
• Dhr./Mevr. Scholten, De Teuge 26,

Zutphen

De winnaars ontvangen schriftelijk
bericht. Wij wensen hen veel plezier
toe!

Prijswinnaars Woonmanifestatie

'Kom thuis in Bronckhorst'

B en w stemden vorige week in met
een voorstel van de provincie Gel-
derland voor verschillende ver-
keersmaatregelen op de Hummelo-
seweg in Laag-Keppel. Aanleiding
hiervoor is onder andere een motie
van de gemeenteraad waarin staat
dat het realiseren van de rondweg
geen negatieve effecten mag heb-
ben op de verkeersintensiteit, vei-
ligheid en leefbaarheid op de Hum-
meloseweg in Laag-Keppel.
Samen met de provincie heeft de
gemeente enkele mogelijke maat-
regelen uitgewerkt. Voor de Hum-
meloseweg in Laag-Keppel is nu
gekozen voor het volgende: 
• instellen van eenrichtingsverkeer

in zuidelijke richting

• instellen van een verbod op
vrachtwagens

• verlagen van de maximumsnel-
heid binnen de bebouwde kom
naar 30 km/uur

• na de realisatie van de werkzaam-
heden neemt de gemeente het
beheer van de Hummeloseweg
over van de provincie 

De maatregelen moeten ervoor zor-
gen dat het verkeer op de Humme-
loseweg met 5.000 vervoersbewe-
gingen per dag vermindert tot ca.
3.700 motorvoertuigen per etmaal.

Klankbordgroep en informatiebij-
eenkomst 
De mogelijke aanpassingen zijn al
gecommuniceerd met de klank-

bordgroep rondweg Hummelo. Een
afvaardiging van de bewoners van
de Hummeloseweg zit in deze
klankbordgroep. Op korte termijn
willen de gemeente en provincie
een bijeenkomst organiseren voor
alle bewoners van de Hummelose-
weg om hun reactie te horen over
de geplande nieuwe inrichting van
de weg. 

De planning en de uitvoering van de
verkeersmaatregelen op de Hum-
meloseweg zijn afhankelijk van de
realisatie van de rondweg. Wel
moeten de werkzaamheden gereed
zijn als de rondweg wordt geopend.

B en w stemmen in met verkeersmaatregelen voor
Hummeloseweg in Laag-Keppel

Stel u maakt zich zorgen over uw
dochter, die meteen na schooltijd
achter de computer kruipt en daar-
door nauwelijks meer buiten komt?
Of u wilt uw zoon van veertien op
een verantwoorde manier leren
omgaan met alcohol, maar hij wil
met de groep meedoen en zegt dat
het wel meevalt met zijn drankge-
bruik. U vindt het moeilijk om aan
uw kinderen uit te leggen waarom
pap en mam uit elkaar gaan. 

Soms kunt u wel wat advies en on-
dersteuning gebruiken bij het op-
voeden van uw kind of kinderen.
Kijk op www.cjgbronckhorst.nl,
mail naar info@cjgbronckhorst.nl

of bel met (0575) 46 11 00. Voor gra-
tis advies van een deskundige en zo
nodig een vrijblijvende doorverwij-
zing naar een andere instantie die u
verder kan helpen. U staat er niet
alleen voor. De site biedt ook tips
voor traktaties, leuke kinderboeken
en cursussen bij u in de buurt.

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein, marktpop met live-muziek, 24 juli van 20.00 tot

01.00 uur en 25 juli van 12.30 tot 21.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 juli van
20.00 tot 01.30 uur en 25 juli 2010 van 12.30 tot 22.30 uur, café-hotel Heezen

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvraag naar

Aanvragen

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Bouwvergunningen 
• Baak, Helmichstraat 23, verbouwen woning
• Baak, Langendijk 6, bouwen woning met berging
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 21, vernieuwen kap schuur
• Hengelo (Gld), Snethlageweg 6, gedeeltelijk veranderen woning
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 13, bouwen garage
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 10, bouwen kantoorruimte
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 3, plaatsen erfafscheiding
• Vierakker, IJselweg 1, bouwen kantoor met garage/berging
• Vorden, Biesterveld 19, bouwen carport
• Vorden, Okhorstweg 1A, bouwen woning en garage/paardenstal
• Vorden, Ruurloseweg 8-14, wijzigen gevel en plaatsen dakopbouw en trap



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Vorden, Ruurloseweg 72, vergroten woning
• Zelhem, Brunsveldweg 4, gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Zelhem, Hanenhoek 19, bouwen overkapping
• Zelhem, Wisselt 40, vergroten tuinhuis

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 9 juni 2010:
• Bronckhorst, ophangen spandoeken, 21 t/m 26 november 2011 voor de landelijke collecteweek

en doorlopende collectevergunning vanaf 1 januari 2011, nationaal MS Fonds
• Keijenborg, hoek Kerkstraat/Hogenkampweg, feest met live-muziek i.v.m. kermis en tijdelijke

gebruiksvergunning tent, 25 en 26 juni van 21.00 tot 01.30 uur en 27 en 28 juni 2010 van 12.00
tot 00.30 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 25 en 26 juni van 21.00 tot 01.00 uur, 27
en 28 juni 2010 van 12.00 tot 24.00 uur, café-zaal Winkelman

• Keijenborg, venten met boeken, 12 juni 2010, stichting Staring Instituut
• Zelhem, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. het promoten van een vogelshow, 13 t/m

28 november 2010, vogelvereniging Vogelvreugd Zelhem
Afgegeven op 10 juni 2010:
• Hummelo, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. fancy fair/talentenjacht, 25 juni 2010

van 17.00 tot 23.00 uur, school De Woordhof
• Halle, zaal Lovink, verkoop loten tijdens zomerconcert, 26 juni 2010, muziekvereniging Euterpe
Afgegeven op 14 juni 2010:
• Steenderen, innemen standplaats voor de verkoop van kaas en zuivel, met ingang van 15 juni

2010 wekelijks op dinsdagen, kaashandel Nieuwenhuis
• Vorden, houden loterij tijdens beurs, 1 oktober 2010, kleding- en speelgoedbeurs Kraankuiken
Afgegeven op 16 juni 2010:
• Zelhem, afsluiten Savornin Lohmanstraat i.v.m. plaatsen kraan voor dakwerkzaamheden,

24 juli 2010 van 07.00 tot 18.00 uur, I.H.G. Hassink en T.G.F. Elshof
Afgegeven op 18 juni 2010:
• Halle, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen i.v.m. introkamp, 25 t/m

29 augustus 2010, sv Arboricultura
• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen, live-muziek en

verkoop loten tijdens toneelavond, 23 september van 19.00 tot 24.00 uur, 24 september van
19.00 tot 01.00 uur en 25 september 2010 van 13.00 tot 01.30 uur, vereniging Volksfeest Linde

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 17 juni 2010:
• Zelhem, Juttepad 14, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 17 juni 2010 :
• Keijenborg, Hengelosestraat 28, bouwen kantoorpand
• Steenderen, Paardestraat 1, bouwen agrarische bedrijfsruimte, verleend met toepassing van

artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achter-
hoek en Liemers

• Zelhem, Doetinchemseweg 47, veranderen woning
• Zelhem, Zevenweg 47, bouwen berging/hobbyruimte

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 16 juni 2010:
• Zelhem, Berkendijk1, voor het plaatsen van twee dakramen en het realiseren van een

badkamer op de verdieping

Kapvergunningen 
Verzonden op 17 juni 2010:
• Drempt, De Marke 1, 1 inlandse eik, geen herplant

Sloopvergunningen 
Verzonden op 10 juni 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 58, slopen asbesthoudend dakbeschot woning
Verzonden op 17 juni 2010: 
• Baak, Bonte Koeweg 2, geheel slopen zes schuren, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het Hengelsfeest is de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de

Winkelskamp, op 21 en 22 augustus 2010 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens het volksfeest Linde is de Lindeseweg, tussen Het Stapelbroek en de Vosheu-
velweg, van 25 september 09.00 uur tot 26 september 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer en de Kapellebultweg voor alle verkeer met uitzon-
dering van fietsers en bestemmingsverkeer. Een omleidingsroute voor het doorgaande ver-
keer is ingesteld via de Vosheuvelweg, Zelledijk, Helderboomsdijk en Het Stapelbroek. Verder
geldt van 19 t/m 26 september 2010 13.00 uur een snelheidsbeperking van 30 km/uur op de
Lindeseweg, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg

• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Biesterveld, tussen de huisnummers 43 en 98, van
28 augustus 06.00 uur tot 29 augustus 2010 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Prinses Marijkestraat van 31 juli 18.00 uur tot 1 augustus
2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, in verband met het plaatsen van een kraan voor het uitvoeren van dakwerkzaamheden
is de Savornin Lohmanstraat op 24 juli 2010 van 07.00 tot 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

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 schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit 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. 

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Verleende vergunningen

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Halle, Veengoot 6, bouwen bedrijfshal, ontheffing in verband met geringe overschrijding van

het bouwperceel, geldend bestemmingsplan 'Uitwerking 2-90 ingevolge art. 11 WRO'
• Vorden, Stationsweg 21 en 23, vergroten woning, ontheffing in verband met het overschrijden

van de maximale toegestane goothoogte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Vorden
Centrum en oost 1994'

• Zelhem, Hortensiastraat 2, plaatsen schutting, ontheffing in verband met het overschrijden van
de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Drempt, Veldweg 24, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmings-

plan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel, functiewijziging'.
• Vorden, Ruurloseweg 115, plaatsen kantoorunit, ontheffing in verband met het overschrijden

van het bestaande oppervlak van de opstallen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied
Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

De voorgenomen ontheffingen liggen van 24 juni t/m 4 augustus 2010 voor een ieder ter
inzage. 

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voor-
genomen ontheffingen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve
beschikkingen. U kunt de stukken tijdens openingstijden inzien bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt
u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen. De stukken behorende bij
de artikel 3.22 (Drempt) ontheffing zijn ook digitaal te bekijken via http://www.ruimtelijkeplan-
nen.nl /web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00040-ON01. Het besluit bestaat uit diverse techni-
sche bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl /plan-
nen/NL.IMRO.1876.OB00040-/NL.IMRO.1876.OB00040-ON01.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Halle, Aaltenseweg 24, voor het bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 24 juni t/m 4 augustus 2010
voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00033-

VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00033-
/NL.IMRO.1876.OB00033-VG01. U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal
benaderen 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.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
het besluit aan de aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlo-
pige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 11 Erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 24 juni t/m 4 augustus 2010 de volgende
ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Zomerweg 65, voor de verbouw van de woonboerderij
• Laag-Keppel, nabij Rijksweg 90, voor het plaatsen van leuningwerken nabij het voormalige

schutsluisje
• Vorden, Zutphenseweg 40, voor de restauratie van de serre en het wijzigen van de indeling van

de 1e verdieping

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen deze ontwerpbesluiten kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 5 augustus 2010. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opne-
men via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. Uitsluitend degenen die nu zienswijzen in-
dienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest en kunnen worden
aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk) beroep instellen tegen de defini-
tieve besluiten.

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Parkeerverbod
• Vorden, op 15 juni jl. besloten b en w een parkeerverbod in te stellen aan de oostzijde van de

Decanijeweg in Vorden, tussen de Decanijeweg 2 en Het Jebbink. De combinatie van gepar-
keerde auto's aan de oostzijde vanaf de Decanijeweg met de daar aanwezige wegversmalling
zorgt ervoor dat de doorgang voor vrachtwagens wordt ontnomen. Gevolg is dat deze achteruit
rijden en zo de Zutphenseweg op rijden. Dit veroorzaakt verkeersonveilige situaties

Inspraak
De maatregel ligt ter inzage van 22 juni t/m 3 augustus 2010. Als er binnen deze periode geen
schriftelijke bezwaren worden ingediend, voeren wij de maatregel na de ter inzagelegging uit. 

Wegwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), in verband met een aanpassing aan de riolering sluiten wij Het Karspel, tussen

de Sarinkkamp en de Kerkekamp, op 28 en 29 juni 2010 af
• Hengelo (Gld), in verband met aanpassing van de riolering sluiten wij de Sarinkkamp, tussen

Het Karspel en de Kerkekamp, van 30 juni t/m 2 juli 2010 af
• Toldijk, in verband met onderhoudswerkzaamheden sluiten wij de Kruisbrinkseweg van 28 t/m

30 juni 2010 af

Helaas kunnen wij de periode van de afsluitingen niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 22 juni t/m 4 augustus 2010 tijdens de ope-
ningstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Toldijk, Muizengatweg 2, voor het oprichten van een melkrundveehouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Terborgseweg 10, voor het veranderen van een veehouderij waarop het Besluit land-

bouw milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunning-
plicht van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften,
die aan bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Aanwijzing toezichthouders
B en w maken bekend dat zij op 10 juni 2010 hebben besloten een medewerker handhaving van
de afdeling Beheer aan te wijzen als toezichthouder inzake het toezicht bij of krachtens de Wet op
de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en de Algemene Plaatselijke Verordening voor het
ambtsgebied Bronckhorst. De bevoegdheden van de toezichthouder wordt ontleend aan de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) en omvatten onder meer: het vorderen van inlichtingen, het
vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, het betreden van plaatsen, het on-
derzoek van zaken en het vorderen van medewerking. Aan de aangewezen toezichthouder wordt
een legitimatiebewijs Awb verstrekt. Dit besluit treedt in werking een dag na deze publicatie en is
tijdens openingstijden in te zien bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

DDDEEE   OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG   
IIISSS   BBBEEEGGGOOONNNNNNEEENNN!!!

Wij hebben rekken vol koopjes. 
Kom en profiteer!

Raadhuisstraat 27
HENGELO (Gld.)
Tel. (0575) 46 25 47

Beltrumsestraat 34
GROENLO

Tel. (0544) 46 13 94

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

OPRUIMING
OP DE COLLECTIE NTSNU

20 TOT 50% KORTING

Schitterende kleuren, allerlei vormen, grillig dan weer strak, kronkelende paden in al hun lengten nodigen 
uit om te genieten van de natuur. Bij Ellens restaurant is het alleen maar kiezen uit pure gerechten 
gemaakt van producten uit de natuur. Geniet van de diverse smaken in vele vormen, kleuren en geuren. 
Ook een kunst. Hierna kunt u nog blijvend genieten van kunst… die u zelf kiest om mee te nemen.

Tip: iedere zondag brunch van 11.00 t/m 14.00 uur.

Salade van groene en witte asperges
met gerookte lamsham en een chutney van mango.  

Ierse Runder Rib-eye van de Grill
geserveerd met een saus van rode port en meloesui.
Of

Baramundi filet deze reuzenbaars uit de Indische Oceaan 
serveren we met een zachte mosterdsaus.

Vers fruit met sorbetijs en slagroom.

3 gangen menu + zeefdruk naar keuze*
o.a. Herman Brood, Carry  Tefsen, Sylvia Kristel en anderen

€ 79,00 voor 2 personen

Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem, Tel. 0314 623253
Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

Proeven en zien
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*Er zijn 12 verschillende zeefdrukken om uit te kiezen.

Reserveren gewenst: o.v.v. “Proeven en zien” menu.



BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS
BELANGRIJK
GLASVEZELNIEUWS

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

NOG 1 WEEK TE GAAN
Meld u aan en kom naar de inschrijfavond.

Inschrijfavond Hengelo: 23 juni,
van 19.00 uur tot 21.30 uur,

zaal Langeler

Inschrijfavond Zelhem: 25 juni,
van 19.00 uur tot 21.30 uur,

Eetcafé de Groes 

Inschrijfavond Vorden: 25 juni,
van 19.00 uur tot 21.30 uur,

Café-Restaurant De Herberg

www.hengelopglasvezel.nl www.vordenopglasvezel.nl



Vorden. Vaders, moeders, grootouders,
broertjes, zusjes, ze waren donderdag-
avond in grote getale naar sporthal t’
Jebbink gekomen, met allemaal één
doel voor ogen: de wandelaars met ve-
le bossen bloemen welkom heten. Bo-
vendien tijdens de korte intocht, hon-
derden toeschouwers langs het par-
cours. De wandelaars werden na de
uitreiking van de medailles tijdens de
laatste kilometers vergezeld door de
plaatselijke muziekkorpsen Concor-
dia en Sursum Corda. Prachtig om te
zien, diverse bewoners van de Wehme
en Beekdelle in de rolstoel en velen
van hen in een Oranjetenue gehuld.
Zelfs één oma, die onderwijl ze in
haar rolstoel werd voortgeduwd, met
heel veel enthousiasme op een vuvu-
zela blies. Haar wangen stonden bol,
de oogjes glinsterden want de toe-
schouwers beloonden haar met een
luid applaus. Een paar ‘mennekes’,
nog kleiner dan het instrument zelf,
bliezen ook met veel bravoure op het
Afrikaans instrument de vuvuzela!
Het veel besproken onderwerp tijdens
de WK en thuis op de bank voor de TV!

Niet iedereen liep met bloemen in de
stoet. Een paar voetballertjes liepen
zonder. ‘Geen bloemen gekregen ‘? ‘Ja-
wel hoor, maar wij hebben de bloe-
men van oma aan moeder gegeven.
Wij krijgen straks een zak patat en
dan hebben wij last van de bloemen
zo legden ‘de aapjes’ met een stalen
gezicht uit ! Uiteraard gestimuleerd
door het succes van het Oranje van
Bert van Marwijk eerder op de middag
(Het Nederlands elftal won toen met 2-
0 van Denemarken), maandagavond
bij de start van de wandelvierdaagse
eveneens veel ‘Oranje’. Zo bijvoorbeeld
een groep vrouwen met een fraaie
Oranjekrans om de nek. Overigens
ook veel kinderen in de clubkleuren
van hun sportvereniging, waarvan ve-
len met een Oranjekuif aan de start
verschenen ! De scholen en ook de or-
ganiserende gymvereniging Sparta
waren met een groot aantal personen
tijdens deze 43e editie van het wandel-
evenement van de partij. Maandag-
avond werd er in het buurtschap Del-
den gewandeld, dinsdag in de omge-
ving Galgengoor. Woensdagavond lie-
pen de wandelaars in Linde, terwijl op

de slotavond het buurtschap Hackfort
werd ‘aangedaan’. 

De school Het Hoge, kreeg wat de 5 ki-
lometer betreft de wisselbeker uitge-
reikt. De jongens en meisjes van deze
school liepen namelijk als ‘groep ‘ het
mooist. Bij de 10 kilometer ging de be-
ker naar de voetballertjes van ‘Vorden
‘. School de Kraanvogel kreeg de aan-
moedigingsprijs. Voor Jolande Loman,
betekende avondwandelvierdaagse
2010, haar laatste optreden als coördi-
nator. Jolande: ‘Toen ik zeven jaar gele-
den voorzitter van Sparta werd, werd
mij gevraagd om tijdens de wandel-
vierdaagse als ‘aanspreekpunt’ te wil-
len fungeren. Tevens er voor te zorgen
dat er elk jaar weer voldoende vrijwil-
ligers voorhanden waren. Over het al-
gemeen ging dat vrij vlot, ook dit jaar
hadden we weer de beschikking over
circa 30 vrijwilligers. Ik ben deze men-
sen zeer dankbaar voor hun medewer-
king. Zelf vond ik het in al die jaren
‘een feest’ deze vierdaagse te mogen
organiseren’, zo zegt ze.

Haar man Bennie heeft de afgelopen
zeven jaren telkens de routes samen-
gesteld. Een taak die hij de komende
jaren opnieuw op zich zal nemen. De
taken van Jolande Loman worden in
de toekomst onderling door het be-
stuur van Sparta verdeeld. Zelf vindt
ze het tijd worden om het ‘stokje’ over
te dragen, hoewel ze Sparta wel heeft
aangeboden op de achtergrond be-
hulpzaam te willen blijven. Jolande: ‘
Ik heb de afgelopen dagen van alle
kanten bloemen en bedankjes ontvan-
gen. Prachtig deze wijze van waarde-
ring. Wat mij zeer heeft getroffen, het
‘bedankje’ van een vrouw die in de
Zon ( begeleid wonen ) verblijft en die
zei dat ze mij ging missen . Ik heb sa-
men met haar de intocht gelopen’, zo
zei een ‘ontroerde’ Jolande Loman.
Theo Derks werd op de slotavond ge-
huldigd voor het feit dat hij 25 jaren
achtereen heeft mee gewandeld. Ook
Obe Wempe werd in het zonnetje ge-
zet. Hij bemande de afgelopen tiental-
len jaren bij de 5 kilometer afstand, de
controlepost. Toen hij hoorde dat Jo-
lande Loman er mee ging stoppen,
vond ook Obe Wempe het na al die ja-
ren welletjes.

De 760 deelnemers genoten met volle teugen

Prachtige weersomstandigheden wandelvierdaagse
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Yvonne Hoek is fijnschilder met aqua-
relverf. Zo gedetailleerd mogelijk legt
ze beelden vast, zoals landschappen,
bloemen en stadsgezichten. Het stadje
Bronkhorst is bij haar favoriet. De
maand juli houdt zij Zomeratelier in
het stadje. Op woensdags tot en met
zondags is het Zomeratelier geopend
van 11.00-17.00 uur en kunnen belang-
stellenden nader kennismaken met
het werk en de fijnschilder-methode
van Yvonne Hoek. 
Zij is zelf aanwezig om toelichting te
geven, te demonstreren en vragen te
beantwoorden. Tevens ziet u een expo-
sitie van haar werk, waarvan ook re-
producties worden gemaakt, die te-

rugkomen in bijvoorbeeld kalenders,
magneten, placemats, liniaals, boe-
kenleggers en ansichtkaarten. 
De workshops worden gegeven ‘s
maandags van 11.00-13.00 uur of van
14.00-16.00 uur. Twee uur lang wordt
het fijnschilderen met aquarelverf on-
der leiding van Yvonne geleerd. De
keuze is om een klein doekje van 10 x
10 cm met viooltjes of een theedoek te
schilderen. Aan het eind van de les
kan het kant en klare werkstukje in
een notenhouten lijstje mee naar
huis. De kosten zijn 25 euro inclusief
schildermateriaal en lijstje, te voldoen
bij de aanvang. 
Inschrijven kan als volgt: stuur een e-
mail aan info@aquarelyvonnehoek.nl,
met vermelding van naam en adres,
één van de volgende data: 5, 12, 19 of
26 juli en ook de tijd, van 11.00-13.00
of van 14.00-16.00 uur. Het maximum
aantal inschrijvingen per workshop is
vier deelnemers. Meer informatie over
Yvonne Hoek staat op haar website
www.aquarelyvonnehoek.nl

Zomeratelier in Bronkhorst juli 2010
Werken van en met Yvonne Hoek

Bronkhorst - In de maand juli
houdt Yvonne Hoek Zomeratelier
in Bronkhorst, geopend van woens-
dags tot en met zondags van 11.00-
17.00 uur. Zij exposeert op ‘de Deel’
aan de Kapelstraat tegenover num-
mer 1, maar geeft daar ook work-
shops fijnschilderen.

Het kerkplein in Bronkhorst geschilderd door Yvonne Hoek.

Er zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Opgave voor de zomer-
drive gaarne zoveel mogelijk van te
voren, tot 17.30 uur bij Theo van Aalst,
tel. (0575) 451558, email: theovanaalst@
gmail.com. Aan de zaal inschrijven tot
19.15 uur. Er wordt gebridged van
19.30 uur tot ± 22.30 uur.

23 juni en 1 juli

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld
op woensdag 23 juni 2010 in Café
Den Bremer in Toldijk en donder-
dag 1 juli a.s. in Zaal Herfkens in
Baak.

Deze dag stond in het teken van twee
goede doelen; het KNGF, deze organi-
satie zorgt voor het opleiden van blin-
de geleide honden en Energy4All, zij
zetten zich in voor kinderen met een
energiestofwisselingsziekte. Deelne-
mers konden meedoen aan verschil-

lende activiteiten waaronder een Yoga
les, BodyBalance les, RPM/Spinning
marathon en als afsluiter het Zumba
event! Een team van HealthSpaRyokan
de Bronsbergen stond klaar om de
deelnemers te verwennen met een
massage. Onder het genot van een bar-
becue en een drankje kon het publiek
de deelnemers aanmoedigen. De op-
brengst van deze dag was ruim 600 eu-
ro. Het was een geslaagde en gezellige
dag aan het meer.

600 euro voor goede doelen

Summer Event 
bij sportcentrum AeroFitt
Zutphen - Op zondag 13 juni orga-
niseerde Sportcentrum AeroFitt
Zutphen een Summer Event aan
het meer bij Bronsbergen.

Op de 200 meter vrije slag werd ze 2e
achter Femke Heemskerk en ook op

de 400 meter wisselslag werd ze 2e,
ditmaal achter Lieke Verouden. 
Eind juni gaat Rieneke in Drachten
proberen nog een limiet te halen op
de 200 en 400 meter vrije slag voor de
Europese Korte Baan (25 meter bad),
die naar alle waarschijnlijkheideind
dit jaar plaats vindt in Eindhoven. De
limiet voor de 400 meter wisselslag
heeft ze reeds in haar bezit.

Goud op 400 meter vrije slag
Rieneke Terink 
nationaal kampioen
Hengelo - Tijdens de Open Nationa-
le Kampioenschappen te Eindho-
ven (50 meter bad) op 11, 12 en 13 ju-
ni werd Rieneke Terink nationaal
kampioen op de 400 meter vrije
slag, haar concurrenten ruim op
afstand latend.

Op 23 november 1580 wordt door En-
gelse huursoldaten in Staatse dienst
de ‘eerste klap uitgedeeld’ en het kas-
teel aangevallen en ingenomen. Mau-
rits Ripperda woonde toen met zijn ge-
zin op het kasteel. Er wordt veel ver-
nield en weggehaald, terwijl de onver-
laten bovendien de vrouw des huizes,
haar kinderen en bedienden ontvoe-
ren. Na het betalen van een losgeld
worden ze weer vrijgelaten. Maurits
ontspringt deze dans, omdat hij niet
thuis is. Kort hierna wordt door solda-
ten brand gesticht op het kasteel,
maar dan heeft het gezin Vorden al
verlaten en zijn intrek genomen in
een huis aan de Halterstraat in Zut-
phen. Daarna werd hij drost van Bie-
rum en van Norden, gelegen in het
graafschap Oost-Friesland, waar de
Ripperda´s vele bezittingen hebben.
In de loop der jaren negentig keert hij
terug naar zijn gehavende kasteel.
Omstreeks de eeuwwisseling wordt

begonnen om de schade aan het kas-
teel te herstellen. In 1617 sterft Mau-
rits. Zijn oudste zoon en erfgenaam
Adolf stelt waarschijnlijk geen prijs op
Vorden. Een jaar nadat hij Hendrik
van Eck 20.000 daalders heeft moeten
betalen, draagt hij Vorden over aan
zijn jongere broer Peter Vincent. En
die laat op zijn beurt, in 1637 Vorden
na aan zijn oudste zoontje Maurits
Herman. Na de Vrede van Munster in
1648 was er weer veel geld nodig voor
de wederopbouw en de nieuwe eigen-
aar Maurits Herman leende geld van
Jan Gijsen, de richter te Vorden. Van te-
rugbetalen kwam echter niet veel,
want wanneer Jan Gijsen op 10 decem-
ber 1683 overlijdt is er nog niets afge-
lost. Pas in 1688 betaalt Maurits Her-
man een gedeelte terug plus achter-
stallige rente. Zijn erfgenamen blijven
opgescheept met de rest van de
schuld, maar ook zij maken geen en-
kele haast daar iets tegen te doen. Na

nog eens twintig jaar is het bedrag op-
gelopen tot 8.000 guldens en dat
wordt de erven van het echtpaar Gij-
sen te machtig. Omdat er geen enkel
onbezwaard allodiaal goed bij de Rip-
perda´s meer te vinden is, vragen ze
aan Adriaen Werner van Pallandt, als
leenheer van Vorden, toestemming
om ‘ten landrechte te mogen prodede-
ren op de havesathe Vorden, sijne
meulen. . .’. Van Pallandt stemt hierin
toe en in 1709, vijftig jaar na het aan-
gaan van de lening, draagt het gericht
van Zutphen, waartoe ook het ambt
Vorden behoort, de familie Ripperda
op haar schuld te betalen. Maurits
Herman heeft niet alleen moeilijkhe-
den veroorzaakt, hij kreeg ze ook,
want tijdens de tweede Engelse oorlog
(1665-1667) trekt de bisschop van Mun-
ster, Christoph Bernard van Galen,
Gelderland binnen, daartoe overge-
haald door de Engelse Koning Karel II.
De bisschop lijkt dit een uitstekende
gelegenheid om in één moeite door
zijn eigen zaakje in het Gelderse op te
knappen. Hij bezet de heerlijkheid
Borculo, waarop hij meent rechten te
hebben en brandschattend rukt hij
verder door Gelderland. In 1665 bezet
hij kasteel de Wildenborch te Vorden,
1666 wordt kasteel Vorden zijn slacht-
offer. Wanneer Maurits Herman in
1689 overlijdt, leeft er van hem nog
één zoon, Vincent Willem, die zijn va-
der maar kort overleeft en kinderloos
bleef. Het goed gaat dan over op een
jongere tak van het geslacht Ripperda.

Bron: Historische Canon Zelhem (Project
voor het basisonderwijs) en internet.

Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit
de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH
te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (139)
Deze week een oude tekening uit 1891 van het kasteel Vorden. In de afle-
veringen 120, 121, 122 en 123 is uitgebreid aandacht geschonken aan de
gruwelen van de 80-jarige oorlog in de huidige gemeente Bronckhorst.
Ook kasteel Vorden is daaraan niet ontkomen en is aan het begin van die
oorlog in brand gestoken en het heeft daarna veel moeite, tijd en geld ge-
kost om deze schade te kunnen herstellen. Ook ‘Bommen Berend’, de bij-
naam van de bisschop van Munster, Christoph Bernard van Galen bracht
in 1666 de nog eens nodige schade toe, zodat een herstel een verhaal van
lange adem werd.

Wouter Gijsberts uit Doetinchem
heeft de Rabobank 10 kilometer ge-
wonnen in een nieuw parcoursrecord
van 33,39 minuten. Gijsberts, vorig
jaar winnaar van de 5 kilometer, voelt
zich helemaal thuis in Keppel. Hij wil-
de nu eens laten zien dat hij ook op de
10 kilometer veel in zijn mars heeft.
Langeafstandsloper Mark Groeneweg
uit Dieren finishte als nummer twee
voor Freddy Dekker uit Lichtenvoorde
die terrein moest prijsgeven. Bij de da-
mes ging op de 10 kilometer mara-
thonloopster Majet Spoelder uit
Amersfoort in een tijd van 43.46 minu-
ten met een nieuw parcoursrecord en
met een bos bloemen naar huis. Ellen
Wopereis uit Lichtenvoorde werd
tweede voor Corrie Nusselder uit
Hummelo. De loop over 5 kilometer

werd gewonnen door Henri te Braak
uit Arnhem in een tijd van 17.59 minu-
ten. Bij de vrouwen won de jonge Jo-
sien Aartsen uit Silvolde met een tijd
van 19.46 en verbrak hiermee het ou-
de parcoursrecord. De weersomstan-
digheden waren prima en de sfeer zo-
als één van de deelnemers het uit-
drukte “om door een ringetje te ha-
len”. 

De internationaal bekende jazz band
Hot& Sweet, drumband de Eendracht
uit Hummelo en ‘De Jongs’ uit
Drempt zorgden voor de nodige ritmi-
sche klanken waarop veel hardloop-
snelheid werd gemaakt. Ruim 120
deelnemers hebben met de Aviko 1 ki-
lometer jeugdloop meegaan. Veel lo-
pers kwamen van de verschillende ba-

sisscholen uit de gemeente Bronck-
horst. Aviko’s directievoorzitter M. van
de Ven gaf het startschot en verzorgde
de prijsuitreiking na afloop. Mex Hart-
jes uit Kilder en Veerle Mol uit Zut-
phen kwamen als eersten over de fi-
nish bij de 6-7 jarigen. Yorben Wolters
uit Doetinchem en Kyra Keurentjes
kwamen bij de 8 en 9 jarigen het eerste
over de streep. In de leeftijdscategorie
van 10-11 waren Luuk Nusselder uit
Hummelo en Sophie Koolen uit Vor-
den de koplopers. Bij de categorie van
12-13 jaar waren Patrick Tuenter uit
Doetinchem en Mayke Nusselder uit
Hummelo de allerbesten. Openbare-
school De Woordhof uit Hummelo is
uiteindelijk trotse winnaar van het
scholenkampioenschap van de ge-
meente Bronckhorst geworden. Na af-
loop van de Aviko Jeugdloop vond er
een verloting plaats. Twee gelukkigen
mogen bij Rijwielhandel Sonneveld uit
Doesburg een nieuwe fiets uitzoeken.
Volgens Siert Wieringa, wedstrijdcoör-
dinator Keppelrun vormen de ruim 80
vrijwilligers het hart van de organisa-
tie. Zij hebben er vooral voor gezorgd
dat ook de 3e Keppelrun, weer een aan-
trekkelijk en sfeervol hardloopevene-
ment is geworden. De organiserende
vereniging de Hessenrijders kan sa-
men met haar sponsoren terugzien op
een zeer geslaagd hardloopevenement.
Mooie foto’s zijn te zien op www.kep-
pelrun.nl. De 4e Keppelrun wordt op
zondag 12 juni 2011 gehouden.

Derde Keppelrun Parcoursrecords

Hoog Keppel - De op zondag 13 juni gehouden Keppelrun was ook dit jaar
weer een groot succes. De honderden deelnemers aan dit hardloopevene-
ment waren uitermate te spreken over de professionele organisatie. De
wedstrijden gingen over 1 km, 5 km en 10 km. door het prachtige Keppel-
se landschap. Ook het mooie weer, de gezellige sfeer en verschillende
nieuwe parcoursrecords droegen bij aan het welslagen van deze derde edi-
tie van de Keppelrun, die zich steeds meer kan verheugen landelijke be-
langstelling.

Het startpunt is Café Evers Velswijk.
De afstanden zijn 25 kilometer. Tradi-
tioneel wordt er elke fietsdag onder-

weg een kopje koffie of glaasje fris
aangeboden door Café Evers en biljart-
vereniging Velswijk.

Van 5 tot en met 9 juli Fietsvierdaagse Velswijk
Velswijk - De Velswijkse avondfiets-
vierdaagse wordt gehouden van 5
tot en met 9 juli.
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WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!

Vakantie van medewerkers
Ook de ouderenadviseurs en andere medewerkers gaan op
vakantie. In de komende periode zal dan ook regelmatig
één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zorgen dat er
toch altijd iemand is om u (in elk geval telefonisch) te woord
te staan. Op hun telefoon zullen zij inspreken wie hen ver-
vangt en waar u dan terecht kunt voor hulp. Hieronder
vindt u voor zover nu bekend de informatie:
Louise van Uden 5 juli - 23 juli,
Ans Vemeulen 12 juli - 23 juli,
Loes van der Laan 15 juli - 27 juli
Ineke Bijsterbosch 15 juli - 10 augustus,
Wilma Berns 26 juli - 16 augustus,
Paul Tiggeloven 9 augustus - 26 augustus.

Belangrijke tips voor ouderen over zorgvuldig medi-
cijngebruik
Er is geen middel voor elke kwaal. Maar voor sommige
klachten is een medicijn wel een goede oplossing. Tweeder-
de van de 65-plussers gebruikt dagelijks één of meerdere
medicijnen. Hoort u daar ook bij? Dan is er een belangrijke
folder voor u, die bij de apotheek verkrijgbaar is.
In de folder ‘Belangrijke tips voor ouderen over zorgvuldig
medicijngebruik’ komen de volgende onderwerpen aan de
orde:
1. Gaan de medicijnen die ik gebruik goed samen?
2. Heb ik voldoende informatie over het medicijn?
3. Neem ik het medicijn op de juiste manier in?
4. Bewaar ik het medicijn op de juiste wijze?
Ook het geneesmiddelenpaspoort, gratis verkrijgbaar bij de
apotheek, wordt erin besproken.

Wat moet u doen als het warm wordt
Drink voldoende, bij voorkeur water. Vermijdt inspanning,
vooral tussen 12.00 en 16.00 uur.
Blijf uit de hitte, in ieder geval de warmste uren van de dag.
Zorg voor koeling. Leg af en toe een koele handdoek in uw
nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zak-
ken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon
krijgen. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is
dan binnen en zet open als het buiten koeler is.

Musical basisschool De Akker
De schoolverlaters van Basisschool De Akker aan de Bronk-
horsterweg in Steenderen hebben ook dit jaar een musical
ingestudeerd. Deze willen ze graag opvoeren voor senioren
op maandag 28 juni om 13.30 uur in de Spil, de gemeen-
schappelijke ruimte van de school. Toegang is gratis, inclu-
sief thee. Wel graag aanmelden bij ouderenadviseur: Ineke
Bijsterbosch 06 10687320. Is vervoer een probleem, dan
kunt u dat melden en zoeken we een oplossing. 

Concertje
Op 6 juli geeft koor Steenrewalt een eind seizoenconcert in
De Bongerd. Het begint om 19.30 in de grote zaal. Er zijn
geen kosten aan verbonden en de koffie wordt u aangebo-
den door Steenrewalt. Zet het vast in uw agenda.

Geheugenspreekuur
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtin-
gen geheugenspreekuren in de grotere kernen van Bronck-
horst. Elke 4e  dinsdag van de maand in een andere kern. In
september is Steenderen aan de beurt. Te zijner tijd meer in-
formatie hierover. Wilt u daar niet op wachten dan kunt u
ook in de andere kernen terecht. Zie ook de agenda en an-
dere berichten.

Yoga
Het yogaseizoen van voorjaar 2010 is afgelopen. Vanaf 6 sep-
tember gaan we weer verder met de yoga op maandagmid-
dag. U kunt zich hier weer voor aanmelden. Hebt u zich al
opgegeven dan hoeft u dat niet nog eens te doen.
Verder zijn we voornemens een avondgroep te starten voor
deelnemers die overdag andere bezigheden hebben. Hier-
voor moeten we wel een groep hebben van tenminste 12 per-
sonen. De kosten zijn dan ongeveer € 75,- voor 15 keer. De
groep start onder voorbehoud van het aantal deelnemers. 

Computercursussen
In oktober gaat Stichting Welzijn Steenderen weer starten
met nieuwe computercursussen. De cursussen worden gege-
ven op maandag en donderdagavond in basisschool De
Steenuil. We starten op maandag 4 en donderdag 7 oktober.
De lestijden zijn van 18.30 tot 20.00 uur en van 20.00 tot
21.30 uur. Als er erg veel aanmeldingen zijn wordt er een
wachtlijst gemaakt voor een cursus die start in  februari
2011.
Belangrijk: Voor alle cursussen, met uitzondering van de
basiscursus voor echte beginners, is enige recente compu-
terervaring nodig. Een reeds gevolgde basiscursus moet niet
te lang geleden zijn.
U kunt zich opgeven voor onderstaande onderwerpen. Ze
gaan alleen door bij voldoende deelname. Minimale aantal
6 personen. Opgeven is meedoen en betalen. Voor start van
de cursus ontvangt u bericht of het doorgaat, bij welke
groep u bent ingedeeld en een rekening voor het te betalen
bedrag. De kosten voor boek betaalt u rechtstreeks aan de
docent. Degenen die zich begin dit jaar al hebben opgege-
ven hoeven dat niet weer opnieuw te doen. Zij ontvangen
vanzelf bericht.

• Basiscursus voor echte beginners: Windows XP (kennis-
making), Word 2003, Internet, Outlook Express (mailen)
10 x 1,5 uur, € 95,- en € 10,- voor het cursusboek. Nog 1
plekje vrij op de donderdagavond om 18.30 uur.

• Creatief met Word 2003: etiketten maken, kaarten ma-
ken, menukaart maken 5 x 1,5 uur. Kosten zijn € 50,- en €
10,- voor het cursusboek, inclusief koffie of thee.

• Cursus email & internet: Outlook Express, Internet Explo-
rer versie 7 en 8, 3 x 1,5 uur. Kosten € 30,- en € 10,- voor
het cursusboek.

• Cursus Windows XP & onderhoud van de computer:
mappen beheren, bestanden beheren, werken met usb-
stick, werken met cd/dvd-schijfjes, branden, handige pro-
gramma’s voor onderhoud van de computer 4 x 1,5 uur.
Kosten € 40,- en € 10,- voor het cursusboek.

• Fotocursus met programma Picasa (gratis programma):
bewerken en afdrukken van foto’s. 6 x 1,5 uur. Kosten €
60,- en € 10,- voor het cursusboek.

• Excel beginnerscursus: basisbewerkingen, maken van
een autokosten rekenblad. 5 x 1,5 uur. Kosten € 45,- en €
10,- voor het cursusboek. Nog 2 plekjes vrij op de donder-
dagavond om 20.00 uur.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel: 06 106
87320, een briefje in de bus of langskomen op het kantoor
in De Bongerd. Gegevens zie bovenaan de pagina.

Klussendienst
Neem geen risico, ga niet op een trap of kruk staan, maar
maak gebruik van de klussendienst. Een ongeluk zit in een
klein hoekje. Bij een klein klusje in of om de woning kunt
u de hulp inroepen van de centrale vrijwillige hulpdienst. U
kunt dit aanvragen wanneer u geen andere persoon  heeft
die het klusje voor u kan doen. U kunt bijvoorbeeld hulp in-
roepen voor ontluchten van de verwarming, kranen ontkal-
ken of voor kleine reparaties. De kosten zijn alleen de mate-
riaalkosten en eventueel de kilometervergoeding. U kunt
zich aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32,
tel. 0575-553405 dagelijks van 9.00 tot 11.00 uur.

Dammen 
In het Dorpscentrum is er een mogelijkheid om op maan-
dagmiddag om 14.30 uur te dammen onder begeleiding van
Simon Wiersma. Wilt u hieraan deelnemen dan kunt u con-
tact opnemen met het Dorpscentrum, tel. 552722 of  met
Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405.

Computercursussen
Vanaf 15 september is er weer een mogelijkheid een van vol-
gende cursussen te volgen: kennis maken met de computer,
Word en Windows, Internet en E-mail. Over de tijden kunt
u in de volgende rubriek lezen.U kunt zich hiervoor alvast
aanmelden bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Fietsvaardigheid in Vorden
Om alvast te noteren! Op 2 september organiseert Stichting
Welzijn Vorden samen met VVN en de ouderenbonden een
fietsvaardigheid in Vorden.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: mantelzorg en dementie; een zorg op zich. De-
mentie en de gevolgen voor de mantelzorger. Datum: 21 ju-
li van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café ‘de Born’,
Oude Bornhof 55-57, Zutphen. Tel. 06-46540141. U hoeft zich
niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer infor-
matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en
Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot dementie
kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 
Wegens de vakantie is er in juli geen keuring. In de maand
augustus is er weer een keuring maar dan vanaf 13.00 tot
17.00 uur. Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw
rijbewijs zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstel-
lenden 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 woon- en zorgcentrum ‘de Wehme’, Nieuw-
stad 32 in Vorden.

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket,
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele-
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp,
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

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

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
22 juni Geheugenspreekuur Stichting Welzijn, Hoog-Keppel 10.00 uur
28 juni Musical leerlingen De Akker Basisschool De Akker, Steenderen 13.30 uur
06 juli Kleinconcert Steenrewalt De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
25 juli Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur
30 juli Tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur
11 augustus Barbecue Tuin Stichting Welzijn, Hoog-Keppel 16.30 uur
24 augustus Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
26 augustus Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur
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Op maandag 28 juni zal Ds. D. Engela-
ge uit Drempt d.m.v. een overdenking
meewerken aan het programma. Dhr.
Ton Rutting van de R.K parochie Vor-
den verzorgt de overdenking op maan-
dag 05 juli. Het programma 'De Muzi-
kale Ontmoeting' wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de
uitzending kunnen er van 20.00 uur

tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio : 0314-624002 
Ook zal Radio Ideaal op zondag 27 ju-
ni een openlucht kerkdienst uitzen-
den vanaf 10.15 uur. Deze dienst
wordt gehouden op het terrein van de
kampeerboerderij " de Haverkamp"
aan de Vierblokkenweg in Hengelo. De
voorganger is Robert Paul Vennema
van het Leger des Heils.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7.

Kerk en radio

Uitzending openluchtdienst
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Vrijdag 25 juni zijn er bij het jongeren-
centrum Flophouse eerst optredens
van de Hanska Band en de jonge Tali-
band, waarna Normaal in zowel oude
als nieuwe bezetting zal aantreden.
Zondag 27 juni zijn de høkers er al
vroeg bij. Om 11.00 uur begint name-
lijk het koffieconcert. Voordat Nor-
maal het podium beklimt, zijn er
shows van het Mooimankoor, maar
ook die andere Achterhoekse trots
Boh Foi Toch. Saillant detail is dat Boh
Foi Toch-gitarist Paul Kemper jaren-
lang deel uitmaakte van Normaal. In
het boek 'Ik zeg oeh…' duikt ook Tol-
dijk weer op. Normaal trad er name-
lijk ooit op kort nadat de indertijd zo
gevreesde varkenspest in het dorp was
opgedoken. Jolink en consorten zou-
den even verderop in Velswijk spelen,
maar een aantal boeren kondigde
vooraf aan dat ze de show zouden sa-
boteren. Er werden daarop uitgebrei-
de voorzorgsmaatregelen getroffen.
Bij de ingang stonden bakken met ont-
smettingsmiddel en auto's die het ter-
rein op wilden, moesten over speciale
matten rijden. 'Ik zeg oeh..' zag ruim
een maand geleden het levenslicht en
is intussen toe aan de derde druk. In
het boek ruim aandacht voor de
bloemrijke historie van de band. Waar-
onder de talloze rellen en stunts die
de band op het repertoire heeft staan. 
Ook wordt in het boek uitvoerig inge-

gaan op de betekenis van de band voor
de emancipatie van het platteland.
Herman Finkers is Normaalfan van
het eerste uur. Volgens de cabaretier
zijn de Achterhoekers belangrijk ge-
weest voor de bewustwording van de
plattelanders. Tukker Finkers kreeg
zeker in het begin van zijn carrière re-
gelmatig kritiek op zijn accent, later
zijn voornaamste handelsmerk. ,,Ik
heb toen wel eens geworsteld met de
vraag of ik me aan moest passen. Maar
ik vond dat ik mezelf aan het nadoen
was. Vandaar dat ik er later eigenlijk
nooit meer een punt van heb ge-
maakt. Maar het sterkt je wel in je ge-
dachte als je dan een band als Nor-
maal kent."
Want door Normaal waren plattelan-
ders ineens trots op hun boerenaf-
komst. De hit 'Ik bun moar een een-
voudigen boerenlul' is daar het expo-
nent van. Drummer en medeoprich-
ter Jan Manschot: ,,We wilden meer
zijn dan alleen een muziekgroep. Wa-
ren heel bewust met een eigen imago.
We waren de eenvoudige boerenlul-
len. Daarmee kwamen we op voor de
plattelanders. Dat verpakten we in een
boodschap en dat is nog steeds het cre-
do van de band. Het is een geloofsbelij-
denis geworden."

Maar bovenal was Normaal de band
die de dialectrock introduceerde. Ben
Jolink: ,,Dialect, dat was tot dan toe de
accordeon met Driekusman en
klumpkes klepperen. Wij waren ech-
ter een op blues georiënteerde rock-
band die in het Achterhoeks zong."

Normaal terug op vertrouwde bodem

Høken in Toldiek

Toldijk - Het is een begrip onder de
anhangers van Normaal: høken in
Toldiek. Het is de 34ste keer dat
Ben Jolink en zijn mannen het
dorp aandoen. En dan te bedenken
dat de band dit jaar het 35-jarig ju-
bileum viert. Een geschiedenis ove-
rigens die is opgetekend in het
boek 'Ik zeg oeh…! 35 jaar deurdon-
deren'.

Foto: Koos Groenewold

Deze zijn in de afgelopen weken in sa-
menwerking met 't Beeckland College
uit Vorden gerealiseerd en het resul-
taat mocht er wezen. De 6 leerlingen
van het college stonden met gepaste
trots tegen de trampoline geleund en
aanschouwden zo van een afstandje
hun meesterwerkjes. Eric, Lars, Kevin,
Glenn, Jordi en Brian begeleidden de
kinderen van Kindercentrum Avontu-
rijn daarna de tuintjes in en gaven

symbolisch het groene stokje over
door met hen samen een Petunia te
planten. Onder het genot van gezonde
snacks zoals groentespiesjes en harti-
ge taart werd er druk geschoffeld en
bewaterd door de jonge bezoekers van
Avonturijn. Het is nu aan hen om de
tuintjes gezond en levendig te houden
en als beloning mogen ze de gewassen
mee naar huis nemen waar, zoals we
al mochten vernemen, bepaalde

groentes zelfs 'ineens' lekker werden
bevonden. Het Beeckland en Avontu-
rijn zijn verheugd over het project, de
samenwerking werpt letterlijk zijn
vruchten af. 

De bevlogen leerlingen van het Beeck-
land hebben hun kennis buiten school
in de praktijk kunnen brengen en het
Kindercentrum in Wichmond beoe-
fend op deze wijze zijn landelijke ide-
ologie uit. Iedereen is welkom om een
kijkje te komen nemen bij Avonturijn.
En om uiteraard een vorkje mee te
prikken.

Avonturijn is een moestuin rijker

Wichmond - Maandag 7 juni j.l. was het een feestelijke dag in de achter-
tuin van Kindercentrum Avonturijn in Wichmond. Op deze dag werden
namelijk op officiële wijze de nieuwe moestuintjes geopend.

De bezoekers renden daar gezamen-
lijk met de re-enacters op dwars door
het bos. Regelmatig verplaatste het pu-
bliek zich naar de plaatsen waar op
dat moment de acties plaatsvonden.
De meeste bezoekers waren positief
over deze nieuwe opzet. De levende
etalages in het dorp op zaterdag mid-
dag konden op veel belangstelling re-
kenen. Talrijke bezoekers namen een
kijkje in een authentieke luchtschuil-
kelder in de Kerkstraat en bezochten

het veldhospitaal in het voormalige
café het Hoekje. De diverse militaire
voertuigen werden goed bekeken en
de re-enacters gaven overal uitleg bij.

Zondag om 11.45 uur trokken de Duit-
sers na 65 jaar opnieuw Hengelo Gld.
binnen en bezetten het Flak kanon
voor het museum. Niet veel later wer-
den er drie veldslagen gevoerd die alle-
maal gebaseerd waren op gebeurtenis-
sen die daadwerkelijk in de Tweede

Wereldoorlog hebben plaats gevon-
den. Eén van de re-enacters gleed uit
met zijn spijkerschoenen en brak zijn
scheenbeen en voet. Het werd toen
griezelig echt, het spel werd stilgelegd
en de man in kwestie werd door de
EHBO en met ondersteuning van de
Nationale Reserve vakkundig van het
veld gehaald. De re-enacters hebben
daarna het spel opnieuw opgepakt en
met de bevrijding van Hengelo door
deze grote groep Canadezen werd de
zondag besloten. 

Een kleine 2000 bezoekers hebben het
weekend bezocht. Volgend jaar is er
geen Slag om de Achterhoek.

Slag om de Achterhoek 2010 geslaagd

Hengelo - Het militair historische openluchtspel de Slag om de Achter-
hoek is uitstekend verlopen. Het speelde zich het hele weekend af met als
nieuwe toevoeging op zaterdag een veldslag in het buitengebied van
Hengelo Gld.

Diverse militaire voertuigen waren in het centrum.

U kunt zich voor deze tocht in-
schrijven bij de Varsselseschool aan

de Zelledijk. De lengte van de route
is ongeveer 25 kilometer en het eind-
punt is bij de familie Arink, Antink-
weg 6 in Varssel.
In de prijs zit een versnapering
tijdens de pauze en een consumptie
op het eindadres inbegrepen.

Fietstocht Varssel
Varssel - Op zondagmiddag 27 ju-
ni 2010 organiseert de fietscom-
missie van Volksfeest Varssel haar
jaarlijkse fietstocht.



Onze openingsavond is verplaast
naar de woensdagavond.

Daarom nu

10% korting
op alle behandelingen
tijdens de woensdagavond

+ een shampoo gratis
(zolang de voorraad strekt)

Deze actie is geldig tot en met 28 juli 2010.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Vol smaak:
Mooie forse krop Sla per stuk 0,99
Nieuwe oogst wilde bos perziken
(Paraguayo, kom proeven!!) 500 gram 2,49

Weekaanbiedingen:
Elstar appelen
van eigen kwaliteitsteler 2 kilo 1,99
Heerlijke Tuinbonen
met gratis Bonenkruid 1 kilo 1,59

Uit eigen keuken:
Huisgemaakte  aspergeschotel
ruime portie per persoon 7,95

Prijswinnaars Wellness actie: 
van Wiljouw, S. Vos en Hummelink

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 28 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

MENSEN DENK AAN 1 JULI !
“laat zien dat Vorden, een klein dorp,

groot kan zijn in bepaalde zaken”
De inschrijvingen lopen echt goed door! 

Maar willen we de 40% met z‘n allen behalen
dan zullen ook de mensen die nog Nee  hebben
gezegd, overtuigd moeten worden van ons dorps-
belang. Slechter worden we er sowieso niet van.

En vanaf 16,50 euro per maand hebt u al een
glasvezelkabel in huis liggen met betere beeld en

geluidskwaliteit dan het huidige systeem. 
Is het niet voor uzelf, doe het dan voor de buren,

vrienden, kennissen, broers, zussen, kinderen,
kleinkinderen.

Een eenmalig project wat bepaald of we voorop
lopen of we weer achteraan komen.

Aan u de keus!
Hebt u vragen schroom dan niet en bel met ons

speciale telefoonnummer: 0575-551263
Vul het formulier in, steun uw vereniging of

school en lever ze in bij DutchPC Electronics.
Wees niet huiverig voor iets wat de volledige

steun van de overheid en KPN heeft!

De Verfdiscounter
Zutphen

tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
bestelling van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu

tp
h

en
@

d
ev

er
fd

is
co

u
n

te
r.

n
l

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

OOPPRRUUIIMMIINNGG
tot

555000%%%   KKKOOORRRTTTIIINNNGGG
gerry weber, josephine&co, scarva, expresso, sylver,

elisa cavaletti, samoon, giovanne, frank walder, rosner,

zerres, marco manzini, fellows, vanguard, olymp,

british indigo
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Varsseveld
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Slangenburg
Heelweg

Halle Heide
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Delden Linde

Wildenborch
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Zwolle
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Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Bekveld

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Dat Crescendo een belangrijke plaats
inneemt in de Hengelose gemeen-
schap, bleek wel uit de grote opkomst.

Veel afgevaardigden van verenigin-
gen, maatschappelijke organisaties en
instellingen feliciteerden de jubileren-

de muziekvereniging. Voorzitter Joke
Helmink van Crescendo heette ieder-
een welkom. Zij was blij verrast met de
grote opkomst. De preses blikte kort
terug op de afgelopen jaren. Bij de op-
richting van de vereniging bestond
het bestuur alleen uit mannen, maar
nu 75 jaar later is dat totaal anders.

Nu bestaat het bestuur op één man na,
allemaal uit vrouwen. 
Er waren diverse sprekers die hun
lovende woorden ondersteunden met
een attentie. Namens de Supporters-
club overhandigde Evert Wentink een
cheque van 7.500 euro en een fotocol-
lage. Wethouder Paul Seesing bracht
de felicitaties over namens het ge-
meentebestuur van Bronckhorst. Wim
Kruisselbrink, afgevaardigde van de
Christelijke Bond van muziekvereni-
gingen in Oost en West Nederland
(CBOW), overhandigde een oorkonde
aan Crescendo. Namens de Kerken-
raad in Hengelo bracht Albert Vis-
scher de felicitaties over. De Suppor-
tersclub van Crescendo bestaat 35 jaar
en kreeg van Joke Helmink, namens
Crescendo, een publicatiebord voor
hun oliebollenkraam. 

Veel belangstelling was er ook voor de
(foto)tentoonstelling in de naast gele-
gen zaal. De jubileumcommissie is
hier erg druk mee geweest. De ten-
toonstelling gaf een mooi overzicht
van de vele activiteiten van 75 jaar
Crescendo. Natuurlijk kwamen weer
vele herinneringen naar boven bij de
vele foto’s, krantenknipsels en versla-
gen van concoursen. 

Mooie overzichten waren te zien van
ondermeer de slagwerkgroep, erele-
den, bestuur, optredens, de Boerenka-
pel ‘De Bloasköppe’ en Supporters-
groep. Doorlopend waren er bewegen-
de beelden te zien van video-opnames
van diverse activiteiten en van het on-
langs gehouden jubileumconcert in
de sporthal met medewerking van
Erik Hulzebosch.

Jubileumreceptie druk bezocht

Veel waardering voor muziekvereniging Crescendo

Hengelo - Het 75-jarig bestaan van de Christelijke Muziekvereniging Cres-
cendo uit Hengelo werd afgelopen zaterdag gevierd met een druk bezoch-
te en geanimeerde receptie in Ons Huis.

Aandachtig werd de tentoonstelling bekeken.

Wethouder Paul Seesing feliciteert het bestuur.

Hier en daar was het een hele klim
waar vooral de ondersteuning op de
fiets last van had. Zo nu en dan werd
er dan ook stiekem een rolstoel vastge-
houden om maar enigszins traponder-
steuning te hebben. Maar uit eindelijk
bereikte iedereen moe maar voldaan
de andere zijde van de Holterberg in
Holten. 

Via Laren bereikten ze Lochem waar
de plaatselijke Albert Heijn een fantas-
tische lunch had verzorgd inclusief
verse aardbeien en heerlijke haringen
met uitjes. De pers was ook op de deel-
nemers afgekomen. Van Graafschap

TV was een cameraman aanwezig om
de mannen (en de jongedame) te fil-
men voor de regionale televisie. 

Na een dankwoord aan de filiaalma-
nager van de Albert Heijn gingen ze
weer snel op pad.De omgeving is
adembenemend en zeer gevarieerd.
Dan rijden ze weer tussen de weilan-
den en dan weer door de bossen. De
mensen in de vele dorpen zijn zeer en-
thousiast. Geregeld halen de New York
steppers de stoet in. Deze mannen en
vrouwen zorgen onderweg mede voor
de promotie van Rolling on Wheels.
Aan het eind van de middag bereikten

ze Hengelo (Gelderland). Hier werden
ze verrast door een colonne van land-
bouwvoertuigen van een tweetal loon-
bedrijven Zweverink en Bos en twee
spuitwagens van de Groot en de Valk. 
Bij de Tienhoeve in Hengelo werden ze
naast de eigenaren van dit groepsho-
tel, ontvangen door leden van drie
fanfarekorpsen en vaandeldragers.
Eén van de spuitwagens maakte een
erehaag van water waar de deelne-
mers onderdoor reden. 

Op het terrein van de Tienhoeve sprak
de burgemeester van Bronckhorst de
heer Aalderink de deelnemers toe en
feliciteerde hen met hun prestatie.
Vervolgens had de fanfare samen met
de Vaandeldragers nog een demon-
stratie in petto. Bij de BBQ die beschik-
baar gesteld werd door De Strang
Vlees producten www.destrang.nl met
gratis dranken van Grolsch (de brou-
wer uit Groenlo) aan de bar in de tent
die door het Rode Kruis beschikbaar
was gesteld, was er nog een muzikale
verrassing, dweilorkest de Bellebloa-
zers uit Eibergen zorgde voor een vro-
lijke noot. Al snel maakten ook deelne-
mers deel uit van dit dweilorkest. 

Al deze verrassingen zorgden voor een
erg gastvrij onthaal in de Achterhoek.
Niet in de laatste plaats noemen we
nog even de eigenaren van de Tienhoe-
ve in Hengelo. In dit fantastische
groepshotel werden ze zeer welkom
ontvangen. (www.detienhoeve.nl). 

De volgende dag ging de tocht verder
van Hengelo (Gld) – naar Wichmond,
Baak , Rha, Olburgen richting Hoen-
derloo. Om zeven uur weer op om te
ontbijten, de Albert Heijn had in sa-
menwerking met de Bakkerij van Hen-
gelo een heerlijk ontbijt verzorgd. In
Hengelo namen ze dan ook nog even
de tijd om bij de Albert Heijn met veel

bombarie langs te rijden. In de stoet
reden een aantal motorrijders van Ha-
mové en leden van KMC Keijenborg
mee. De staart van de stoet werd door
de plaatselijke brandweerwagen inge-
nomen. 

De weg werd vervolgd via Wichmond
richting Baak. In beide plaatsen ston-
den deze dag een grote groep school-
kinderen (de Garve en de Sint Marti-
nus) langs de kant. In het dorpscen-
trum van Baak werd door de deelne-
mers een ererondje gemaakt langs de
haag van kinderen. De steppers na-
men hier en daar een passagiertje
mee. Ook het zijspan was favoriet bij
de kinderen. Met z’n tienen in de bak,
totdat de juffrouw het genoeg vond.
Even buiten Baak op het industrieter-
rein is het bedrijf van Achterkamp be-
drijfshulpverlening opleidingen.

Eén van de instructeurs gaf aldaar een
demonstratie van verschillende soor-
ten branden.  Enkele deelnemers en

ondersteuners mogen ook zelf even
proberen een brandje te blussen. Het
bleek niet altijd even mee te vallen. Bij
Achterkamp was ook de lunch. De fir-
ma EJ’s Kookfestijn uit Steenderen is
de cateraar die de lunch beschikbaar
heeft gesteld.  Radio Gelderland was
ook van de partij, ze waren zelfs live te
horen op de radio. Verschillende deel-
nemers lieten horen dat ze niet op
hun mondje zijn gevallen. 

Na de lunch gingen de deelnemers
richting Dieren. Ook dit was een hele
uitdaging, want iedereen gaat hier
over met het veer. De ondersteunings-
ploeg en de overige deelnemers ston-
den aan de andere zijde. Er werd dan
ook luidkeels vanaf het veer “Het is stil
aan de overkant’, gezongen. Nog ver
voorbij de IJssel sprak iedereen over de
gastvrijheid en de medewerking en de
spontaniteit van iedereen in de Ach-
terhoek en de prachtige omgeving van
de gemeente Bronckhorst en de gast-
vrijheid in Hengelo.

Rolling on Wheels

Deelnemers genoten van etappe Bronckhorst
Bronckhorst - De tocht van Rolling On Wheels, waar al eerder een artikel
over verscheen in het Contact van 9 juni j.l. heeft de gemeente Bronck-
horst bezocht. Nog voor ze Bronckhorst aandeden, was het nemen van de
Holterberg een spannend onderdeel. Al dagen werd er over gesproken en
dinsdag 15 juni was het dan zover. Ze gingen de Holterberg beklimmen.
Alle deelnemers gingen voor deze gelegenheid met de gehele groep rich-
ting Holten. Het was wederom een prachtige dag, de zon scheen regelma-
tig door de dunne bewolking, dus de omstandigheden waren perfect voor
de beklimming.



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelfsprekend 
als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen voor een 
duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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‘Piet Pauw - echte liefde op Feltsigt’ is
een kinderboekje wat zich afspeelt op
Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld.
Het boekje is geschreven door Wilma
Roozenboom, de zus van de eigenares-
se van de Kinderboerderij. Het is een
leuk verhaal, waar prachtige tekenin-
gen bij gemaakt zijn. Deze zondag-

middag kregen de Piet Pauwmiddag
bezoekers een heuse boerenzakdoek
om en werden de liefhebbertjes gesch-
minkt. Daarna verzamelden ze in de
hooischuur waar het verhaal werd
voorgelezen door Eva Eend, die dol is
op Piet Pauw. Helaas was de verliefde
pauw zoek en daarom zochten de kin-

deren samen met de eend en met
hulp van boer Albert naar hem. Eerst
vonden zij alleen maar pauwenveren,
maar gelukkig werd ook de pauw zelf
gevonden en konden de eend met
hem trouwden. De kinderen werden
uitgenodigd voor een heus trouwfeest,
met veel ranja en nog meer lekkers. 

Uiteraard werd er tussendoor door de
kinderen gespeeld op de vele plaatsen
op het terrein met de vele speeltoestel-
len voor groot en klein en kregen ook
alle boerderijdieren alle aandacht.

Eerste Piet Pauw middag druk bezocht

Bekveld - Zondag 20 juni jl. werd voor de eerste keer een Piet Pauw middag
georganiseerd in de serie Kinderevenementen in Bronckhorst deze zo-
mer. Een grote groep kinderen tussen de 4 en 8 jaar kwam naar Kinder-
boerderij Feltsigt in Bekveld en luisterden aandachtig naar het verhaal
van Piet Pauw, voorgelezen door Eva Eend.

Eva Eend gaat met de kinderen op zoek naar Piet Pauw.

Veel jongeren weten niet goed hoe ze
op een verantwoorde manier met hun
geld moeten omgaan. Volgens Plat-
form CentiQ, een samenwerkingsver-
band van onder andere het Ministerie
van Financiën, het Nibud en de Consu-
mentenbond, raken steeds meer jon-
geren in financiële problemen door
gebrek aan financiële opvoeding. De
Rabobank beschouwt het als haar
maatschappelijke verantwoordelijk-
heid om het onderwijs hierbij de hel-
pende hand te bieden. 

MULTIMEDIALE AANPAK
Het lespakket "Leren omgaan met
geld" is gericht op de sociaal emotio-
nele ontwikkeling van kinderen in re-
latie tot geld. Het pakket is multime-
diaal en er wordt gebruik gemaakt
van video, audio, internet en print.
Het lespakket kent een thematische
aanpak, afhankelijk van de leeftijd

van de kinderen. In elke groep worden
verschillende thema's behandeld, zo-
als zakgeld, reclame en het gebruik
van de mobiele telefoon. De lessen
kunnen naar eigen inzicht van de leer-
kracht worden ingezet: klassikaal,
groepsgewijs of individueel. 

GASTLESSEN
Behalve het lespakket biedt Rabobank
Graafschap-Noord alle scholen in haar
werkgebied ook nog een gastles voor
groep 8 aan met het thema Digitaal
Geld. De les wordt verzorgd door een
medewerker van de bank. De scholen
zijn hier inmiddels voor benaderd.

FINANCIËLE OPVOEDING
Uit onderzoek van de Rabobank blijkt
dat 63 procent van de ouders het ook
een verantwoordelijkheid van de bank
vindt ondersteuning te bieden bij de
financiële opvoeding. 
Ouders denken vaak ten onrechte dat
kinderen moeten leren sparen, maar
het gaat juist meer om het leren uitge-
ven van geld waarmee ze de waarde
van geld leren kennen. Zowel ouders
als leerkrachten kunnen het financië-
le gedrag van kinderen monitoren en
waar mogelijk bijsturen. Het lespakket
en de gastlessen zijn hierbij een hulp-
middel.

Rabobank Graafschap-Noord
helpt jeugd omgaan met geld
Rabobank Graafschap-Noord komt
met een gratis online multimedia-
al lespakket voor kinderen in de
groepen 1 tot en met 8 van het ba-
sisonderwijs. Het lespakket helpt
kinderen bij het leren omgaan met
geld en is door de Rabobank ont-
wikkeld in samenwerking met
Klasse-TV.

Een aardig joch, waarover Martine Let-
terie in de loop der jaren verschillende
kinderboeken heeft geschreven. Dat
was destijds ook de aanleiding om een
jaarlijkse Berenddag te organiseren.
Overigens was deze Berend, toen hij
één maal volwassen was, niet bepaald
een ‘brave broeder’, zo blijkt uit de ‘ge-
schiedenis’ over deze ridder!

De jeugd (vorig jaar waren er ruim
1500 bezoekers) kan zich vanaf 11.00
tot 17.00 uur uitstekend vermaken. Be-
rend zal in ‘levende lijve’ aanwezig
zijn. Ook komt Vrouwe Agnes die in de
middeleeuwen Mechteld (de zus van
Berend) de kneepjes tot jonkvrouw

heeft bijgebracht, te paard haar op-
wachting komen maken. De middel-
eeuwse activiteiten bestaan uit onder
meer: ringsteken,pony rijden, vechten
met zwaard tegen ‘echte ‘ridders. De
jeugd kan na het volgen van een les in
zwaard vechten tot schildknaap wor-
den benoemd, met als beloning een
diploma. 

Men kan kleien, vilt maken, een fami-
liewapen schilderen. Verder zijn er de
gehele middag doorlopend shows met
roofvogels. Er is een grote tent, daar
zorgt ‘Campvere’ voor middeleeuws
onderdak, kortom vertier genoeg. Vol-
wassenen betalen voor een bezoek aan
Berenddag vier euro, kinderen vijf eu-
ro. Daarvoor kan men gratis aan alle
evenementen deelnemen. De organi-
satie van deze dag is in handen van de
Stichting Berend van Hackfort. Er zijn
zo’n 60 vrijwilligers in touw om alles
in goede banen te leiden.

Middeleeuws spektakel 
op Berenddag
Vorden - Zondag 27 juni wordt voor
de achtste keer de ‘Berenddag’ ge-
houden. Dit jaar voor de derde keer
op de prachtige locatie bij kasteel
Hackfort, waar zo rond 1500 Be-
rend van Hackfort heeft gewoond.

Het ensemble bestaat uit Gudrun
Herb en Baldrik Deerenberg, fluit en
Frank Wakelkamp op de cello en de vi-
ola da gamba. Blokfluit is niet zomaar
blokfluit. Behalve de vele instrumen-
ten die zij normaal al spelen speelt

Baldrick ook nog een blokfluit, die hij
heeft gebouwd naar een 17e eeuws
model, uit antiek ivoor. 

Frank speelt enkele werken voor cello
en viola da gamba en is de basso conti-
buo bij het fluitspel. 
Zij spelen muziek van o.a. Bertali,
Dufay, Rääts, B.Britten en J.S.Bach.
Muziek uit de vroege Renaissance tot
en met hedendaagse. 

Het concert begint om 15.30 uur. Vol-
wassenen betalen 7,50 euro. Kinderen
tot 15 jaar gratis.

Laatste zondagmiddagconcert
dorpskerk
Vorden - Zondag 27 juni a.s. sluit
het Ensemble “The Great Charme”
uit Zutphen de zondagmiddag-
muziekserie in de Dorpskerk van
Vorden van dit seizoen af met een
prachtig concert van allerlei soor-
ten blokfluiten, barokcello en vio-
la da gamba.

Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding. Het doel
is de zorg aan kankerpatiënten te ver-
beteren. Wij vragen u twee keer een
vragenlijst in te vullen via het Internet.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wilt u er mede voor zorgen dat in de
toekomst andere kankerpatiënten be-
ter geholpen kunnen worden? 

U kunt zich aanmelden op de website
www.rug.nl/psy/omgaanmetkanker. 

Weet u niet zeker of u tot de doel-
groep behoort of heeft u andere
vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl of bellen met
mevrouw T.M. Brakel, telefoon 050-
3636757.

Omgaan met kanker
Bronckhorst - De Rijksuniversiteit
Groningen zoekt voor niet-com-
mercieel onderzoek mensen die
zelf de afgelopen zes maanden hun
behandelingen voor kanker heb-
ben afgerond.

De aankleding van het parkeerterrein
en het terras bij café ‘de Tol’ ademt
een kerstsfeer en als dweilorkest ‘de
Klippeleaters’ de eerste kersttonen ten
gehore brengt, komt er een serene
rust op de markt, een effect dat zich
nog eens herhaalt als het ‘Vocaal En-
semble’ uit de Keijenborg kerstliede-
ren zingt. Natuurlijk is het een kerst-
markt met een enorme knipoog, want
de beloofde 40 meter schans blijkt
geen springschans te zijn, maar een

horizontaal liggende ‘schans’ met een
heel klein ‘startheuveltje’. Overal zit-
ten dit soort subtiele grapjes verwerkt.
Zo kost 1 lot € 0,50 en krijg je er (maar)
negen voor € 5,--. De aangekondigde
ijsbaan blijkt niet open te kunnen,
omdat het de afgelopen periode niet
gevroren heeft. Ook de presentatie zit
vol kleine grapjes en brengt regelma-
tig een glimlach op de gezichten van
de bezoekers. Zelfs Sinterklaas kwam
even ‘buurten’.

De ‘Doe een Wens Stichting’ is blij met
de aandacht en de opbrengst van de
Kerstmarkt. De stichting zet zich in
om de wensen van ernstig zieke kinde-
ren te vervullen. 

Zo was één van de prijzen in de verlo-
ting een gedichtenbundel, dat als gro-
te wens was samengesteld door een
ernstig ziek kind. Door bemiddeling
van de ‘Doe een Wens Stichting’ kon
zij dit boekje samenstellen. 

Zo zijn er inmiddels (landelijk) vele
wensen vervuld, maar blijven er nog
steeds veel wensen, die het verdienen
om vervuld te worden. De stichting is
dan ook blij met initiatieven als de
Kerstmarkt.

Opbrengst Kerstmarkt voor ‘Doe een Wens’

Zelhem - Het lijkt misschien ietwat vreemd, een Kerstmarkt op zondag 20
juni, maar als de opbrengst naar een goed doel gaat en vele vrijwilligers,
deelnemers, een compleet koor en een dweilorkest met kerstmuziek zich
de gehele dag belangeloos inzetten voor het welslagen, dan kun je het ook
een goed idee vinden. Vooral als de opbrengst voor de Stichting ‘Doe een
Wens’ meer dan € 1100,-- is, blijkt het toch een goed idee te zijn.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kats:
A1: Ineens. 
"Hee grep den hane en deed 'm zo kats de kop af."
A2: Helemaal. 
"Dat is kats van de bane" (Dat gaat helemaal niet door).

B. Zweerderi'je: Het steeds weer opkomen van zweren. 
"Jan hef altied zweerderi'je an de veute."

C. Hoo of te boo: Hoe dan ook. 
"Hoo of te boo, wi'j hebt 'm nooit weer esprokkene."

Van elke verkochte route wordt € 1 af-
gedragen aan het Ronald McDonald
fonds. De VVV's van de Achterhoek
hebben ook rond de 5 Jubileum Fiets-
routes een speciale actie ontwikkeld.
Deelnemers aan een prijsvraag kun-
nen het nieuwste model Nokia mobie-
le telefoon winnen en daarmee hun ei-
gen ervaring met de Jubileum Fiets-
route fotograferen en filmen. 
Op de gloednieuwe websites van de
VVV's Zutphen, Doetinchem, Montfer-
land, Winterswijk, Lochem, Borculo,
Eibergen, Neede en Ruurlo staat een
prijsvraag. Deelnemers aan die prijs-
vraag kunnen één van de 5 mobiele te-
lefoons winnen, het gaat om het
nieuwste model van Nokia. Deze hy-
permoderne telefoon in chique zilver-
chroom uitvoering met groot beeld-
scherm heeft o.a. een hele goede ca-
mera en GPS. De bediening is ge-
bruiksvriendelijk zodat iedereen er
snel mee overweg kan. Ze zijn beschik-
baar gesteld door de firma De Ruijter
Mobitel uit Winterswijk. De prijswin-
naars worden uitgenodigd om de tele-
foon plus Jubileum Fietsroute bij de
betreffende VVV op te komen halen.
Vervolgens gaan ze de fietsroute afleg-
gen en maken daarbij onderweg met
hun gewonnen telefoon foto- en film-
opnamen. Op deze manier worden
hun persoonlijke ervaringen vastge-
legd. De Jubileum Fietsroutes door de

Achterhoek voeren langs het mooiste
wat deze fietsregio bij uitstek heeft te
bieden. De VVV's hebben de routes zo
ontworpen dat ze aan de hand van het
gewaardeerde fietsknooppunten sys-
teem kunnen worden gefietst. Voor
het overzicht is in de routefolders een
kaart van het routetraject opgeno-
men, met daarbij aangegeven een aan-
tal bijzondere afstappunten. 

De routes hebben een lengte van ca. 50
km., zodat er alle tijd is om onderweg
bezienswaardigheden aan te doen of
bij een gezellige Achterhoekse horeca-
gelegenheid iets te drinken of eten. Het
beeldmateriaal dat door de prijswin-
naars is gemaakt wordt door de VVV's
weer gebruikt om op hun website te
zetten. Zo zien de prijswinnaars het re-
sultaat van hun creaties weer terug.

Met de prijs kan een heerlijke fietsdag
worden vastgelegd. De routes bedek-
ken samen de hele Achterhoek, elke
route voert door een bepaald deel van
de streek en heeft daarmee een eigen
karakter. Maar altijd zijn de routes een
combinatie van mooie natuur en
landschap, schilderachtige stadjes en
dorpen en interessante bezienswaar-
digheden onderweg. Er is dus heel wat
te fotograferen en te filmen; de tele-
foons hebben dan ook een ruime ge-
heugencapaciteit. Een leuke tip voor
de prijswinnaars: maak er een bijzon-
der fietsweekend of korte vakantie in
de Achterhoek van. De VVV's weten de
leuke en betaalbare overnachtings-
adressen. Zo ontstaat een heuse VVV
125-jaar Jubileumvakantie in de Ach-
terhoek.

Jubileumactie VVV's Achterhoek

VVV 125 jaar
In 2010 bestaat de VVV 125 jaar. Eén
van de jubileumactiviteiten is een
serie speciale Jubileum Fietsroutes.
De VVV's in de Achterhoek hebben
5 Jubileum Fietsroutes uitge-
bracht, die te koop zijn bij de VVV's.Serenade is een jong, inspirerend duo,

Rens Polman (zang, gitaar, piano) en
Koen Brouwer (zang), dat met een hel-
dere close harmonie en mooie
gitaar/pianobegeleiding elke gewenste
gelegenheid voorziet van een muzika-
le invulling. Ze leveren sfeer, gezellig-
heid, spontaniteit en bovenal veel uit-

nodigend muzikaal plezier. Serenade
speelt ballads, maar ook iets pittigere
nummers. De muziek is altijd toegan-
kelijk, ligt soepel in het gehoor en
spreekt daardoor veel verschillende
luistergroepen aan. Het repertoire be-
staat uit een mengelmoes van muziek
van de jaren 60 tot nu.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal. 

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

live@ideaal.org

Serenade op podium

Zelhem - Woensdagavond 23 juni a.s. zal het duo Serenade tussen 20.00
en 22.00 uur optreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De dag werd georganiseerd door Veilig
Verkeer Nederland, afdeling Bronck-
horst en Stichting Welzijn Hengelo.
De aanwezigen werden verdeeld in
twee groepen. De ene groep ging aan
het oefenen op een uitgezet circuit
met hindernissen en de andere groep
kreeg informatie over (nieuwe) ver-
keersregels en verkeerssituaties waar-
mee de gebruiker van een scootmobiel
of rolstoel mee te maken krijgt. Op een
scherm werden beelden vertoond van

onder meer (nieuwe) verkeersborden,
maar ook vragen over veiligheid van
een scootmobiel, verzekering, alcohol
en medicijnen in het verkeer kwamen
aan de orde. Sensire was aanwezig
met een stand van diverse hulpmidde-
len die te gebruiken zijn voor ouderen. 
Op het parkeerplein konden de men-
sen met hun eigen scootmobiel of rol-
stoel oefenen. Er was een circuit uitge-
zet met diverse obstakels. Slalom-
mend tussen de pionnen, over een

(pallets)bruggetje rijden en over
plankjes waren enkele onderdelen.
Met aanwijzingen en begeleiding wer-
den de oefeningen gedaan door de
deelnemers die er later steeds meer
plezier in kregen om te oefenen. 

“Achteruitrijden is voor de meesten
het moeilijkst”, zegt een begeleider.
“Belangrijk is het aanpassen van de
snelheid. Spelen met de snelheids-
knop, daar gaat het om”. Een monteur
van een gespecialiseerd bedrijf was
aanwezig om advies te geven. Hij lette
deze middag vooral op de zithouding,
gebruik van spiegels en de spanning
van de banden.

Oefenen met scootmobiel en rolstoel

Spelen met de snelheidsknop

Hengelo - Zo’n twintig deelnemers waren afgelopen donderdag aanwezig
op de informatie- en oefenmiddag voor mensen die gebruik maken van
een scootmobiel of een elektrische rolstoel. De activiteit werd gehouden
bij zaal Wolbrink in Hengelo.

De deelnemers krijgen uitleg.

Behalve de kennismaking met het
plattelandsleven kregen zij ook ty-
pisch Nederlandse folklore voorge-
schoteld . Direct na aankomst in het
dorpscentrum in Vorden, waar de jon-
gens en meisjes door gastgezinnen
werden opgehaald , kregen zij een me-
mo overhandigd met Sinterklaas lied-
jes. Konden ze alvast oefenen voor de
Sinterklaasavond in het Ludgerus ge-
bouw in Vierakker. 

De Sint had alle pech van de wereld,
door de te lage waterstand in de Baak-
sebeek kon de boot niet varen. Zo
werd Sint met boot en al op een aan-
hanger gehesen en naar Vierakker ge-

reden, waar hij hartelijk werd toege-
zongen. Onder het genot van de Hol-
landse lekkernijen chocolademelk en
speculaas, aangeboden door de uitba-
ters van het Ludgerusgebouw, werden
alle stagiaires één voor één door de
Sint toegesproken. Dolle pret natuur-
lijk. Sint bleek een echte kindervriend,
hij nam niemand mee naar Spanje !
Tussen het ‘punteren’ door maakten
de buitenlandse jongeren in Giet-
hoorn met nog een staaltje ‘Hollandse
folklore’ kennis. 

Voetbal kijken naar de wedstrijd Ne-
derland – Spanje en met ‘Hup Holland
hup’, lekker met die gekke Hollanders
mee- blèren ! De stagiaires afkomstig
uit onder meer Canada, Rusland,
Amerika, Japan vermaakten zich de-
zer dagen ook met een bezoek aan
Zutphen, een partijtje klootschieten
en een feestavond. 

De trip naar de Achterhoek werd af-
gesloten met een gezamenlijke lunch
in het dorpscentrum in Vorden.

Internationale Midpointmeeting

Sinterklaasavond en 
'Hup Holland hup'
Vorden - De circa 45 buitenlandse
jongeren die momenteel bij ver-
schillende agrarische bedrijven in
Nederland stagelopen, waren de af-
gelopen vier dagen op uitnodiging
van de PJG afdelingen Vorden/
Warnsveld, Laren Lochem, Steende-
ren en Hummelo en Keppel hier in
de regio te gast.
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DRUKWERK VRAAG NAAR ONZE MOGELIJKHEDEN

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nlWeeversdrukkerij

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81                 Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Scherp geprijsd
Slijtvaste vloertegels, 60 x 60 cm

Kleuren: zwarthardsteen en grijs

SLECHTS 24,90 m²

Laatste kans!
Scoor deze week nog een showroomkeuken

Deze aanbiedingen gelden t/m 30 juni 2010

Nog 1 week

Tot 70% korting op 
showroomkeukens

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

Bouwkundig Tekenburo
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Gevraagd: gemotiveerde en enthousiaste
CNC-operators & operators

  

Onze opdrachtgever is een ambachtelijk productiebedrijf
die zich uitstekend heeft gepositioneerd op de Nederland-
se markt. Het bedrijf kent een eigen productenlijn en fabri-
ceert daarnaast in opdracht van grote merken. Kwaliteit en
leverbetrouwbaarheid staan hoog in het vaandel en maakt
dat er een hoge klant-tevredenheids-score wordt behaald
met het gehele team.

Taken:
- Aansturen van de productie en leidinggeven aan ca. 45

personen;
- doorvoeren van procesoptimalisaties teneinde het

rendement van de productie te verhogen;
- uitdragen van een duidelijke visie naar medewerkers

om de nieuwe organisatiestructuur optimaal vorm te
geven;

- vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers
(Multi tasking);

- De natuurlijke wil om processen te blijven verbeteren;
- Costcontrol en reduction, budget verantwoordelijk.

Profiel:
- HBO opgeleid met relevante werkervaring in een

productieomgeving;
- People Manager, organisator;
- Vertrouwd met LEAN processen;
- Affiniteit met hout en vormgeving;
- ervaring met optimalisatietrajecten;
- communicatief en overtuigend;
- leidinggevende capaciteiten;
- zelfstandig en proactief;
- analytisch;
- in staat om verandertrajecten in gang te zetten en af te

ronden.

Indien u zich kunt vinden in bovenstaande omschrijving,
dan nodigen wij u van harte uit om te reageren. Bij voor-
keur via e-mail naar Ingrid van der Wagt,
i.vanderwagt@europlanit.nl. Telefonisch bereikbaar onder
nummer: 0575 - 55 55 18.

Namens onze opdrachtgever Bannink Stoel- en Meubel-
fabriek in Borculo zijn wij per direct op zoek naar een

Productieleider M/V
gedreven, enthousiast en een
peoplemanager

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde & Doetinchem - fulltime - vacature-
nummer; VDB00328

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

Functie eisen;
• Woonachtig in de omgeving;
• minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
• allround inzetbaar;
• geen 9 tot 5 mentaliteit; 

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ LASSER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VIW00323

Werkzaamheden;
Vanwege toenemende orderdruk zijn wij namens hen op zoek
naar een gemotiveerde constructiebankwerker/ lasser. Wij vra-
gen een ruime ervaring in de montage van bovenstaande of
soortgelijke producten.

Functie eisen;
• Ervaring in soortgelijk functie;
• flexibel inzetbaar.

SLIJPER/ LASSER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VVN00326

Werkzaamheden;
Het samenstellen en opbouwen van kunststof apparaten en in-
stallaties. Lassen, boren en zagen.

Functie eisen;
• afgeronde opleiding op (V)MBO niveau richting metaal (BBL

niveau 2);
• kennis van vorm- en plaattoleranties;
• kennis van tekening lezen (zowel mono- als samenstelteke-

ningen);
• kennis van lasapparaten en slijpmachine;
• ervaring met meerdere soorten metaal: staal, RVS en alumi-

nium;
• kennis van MIG/MAG en TIG lassen;
• allround inzetbaar.

ASSISTENT KANTER M/V
Omgeving Aalten - fulltime - vacaturenummer; VVN00312

Werkzaamheden;
Op de afdeling Kanten zoeken wij een aanpakker die werkzaam-
heden verricht als: zagen, boren, stiftlassen, ontbramen e.d.

Functie eisen; 
• afgeronde opleiding op (V)MBO niveau richting metaal;
• kennis van tekening lezen en lezen van de werkopdracht;
• in staat zijn om te werken met o.a.: staal, RVS en aluminium;
• bereidheid tot het werken in ploegendienst.

TECHNISCH COORDINATOR M/V
Omgeving Deventer - fulltime - vacaturenummer; VMK00322

Werkzaamheden;
Het aansturen en coördineren van alle soorten onderhoud en
beheer werkzaamheden, alsmede van het in bedrijf stellen van
gebouwgebonden installaties. Optimalisatie met betrekking tot
het gebruik van deze installaties. Beheer en planning van de
werkzaamheden van onderhoudscontracten. Onderhouden van
goede contacten met interne en externe opdrachtgever en on-
deraannemers / leveranciers. Uitbrengen van offertes voor re-
paraties en modificaties. Leidinggeven aan en coachen van
monteurs. Het opstellen en beheren van logboeken.

Functie eisen;
• Technische opleiding op minimaal MBO-niveau, aangevuld

met relevante opleidingen;
• veiligheidsdiploma VOL;
• commerciële feeling; 
• leidinggevende capaciteiten; 
• ervaring met automatiseringsystemen.

®

®
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GOMA is op zoek naar:

�
�
��������������

Wij zijn op zoek naar scholieren van 16 jaar of ouder, die gemotiveerd zijn
om ons te helpen met allerlei voorkomende werkzaamheden tijdens de
vakantieperiode.

De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 07.30 tot 16.30 uur.
Tijdens drukke periodes wordt er in overleg op zaterdag gewerkt.

�
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Heb je vragen, dan kun je bellen met Jos Beunk. Om je aan te melden kun je
mailen naar Sabine Kuster. Graag ontvangen we jou reactie voor 1 juli a.s.

Goma B.V., Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.
Tel. 0575-468211 • E-mail s.kuster@goma.nl

ECOTRANS BV

IETS BIJVERDIENEN OP DE ZATERDAG?!

Ecotrans BV zoekt op korte termijn een: 

MEDEWERKER WASSTRAAT M/V

Voor het wassen van onze vrachtwagens op
de zaterdag.

Wij zoeken voor deze functie: 
• een jonge enthousiaste aanpakker van ±18 jr.
• wonende in de omgeving van Vorden

Voor sollicitatie:
Ecotrans B.V.
Ambachtsweg 18
7251 KW  Vorden
t.a.v. de heer R. den Hollander
of mailen Roel@ecotrans.nl



Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

In verband met uitbreiding, 
zijn wij op zoek naar een

Ervaren assistent-accountant (m/v)

Voor deze functie zijn wij op zoek naar een enthousiast persoon met inte-
resse voor cijfers en ambitie voor het vak. Een passende
opleiding en enkele jaren ervaring maken het dat je pri-
ma in staat bent om ons team te komen versterken. Van-
zelfsprekend ben je accuraat en flexibel ingesteld. 

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het samenstellen van jaarreke-
ningen, het verzorgen van belastingaangiften, het voeren
van besprekingen met klanten, uitvoeren van adviseren-
de taken en begeleiden van collega’s.

Wie zijn wij? Wij zijn een jong, dynamisch kantoor met een team van
zes personen waarin een prettige en collegiale werksfeer
heerst.

Wat bieden wij? Een baan met een hoge mate van zelfstandigheid en vol-
op afwisseling, met voldoende mogelijkheden tot verde-
re groei.

Heb je interesse? Stuur dan je sollicitatie (met cv) naar:
Oudenampsen
Administratieve en Fiscale dienstverlening
T.a.v. Mw. H.J. Oudenampsen CB
Raadhuisstraat 2-A
7251 AB  Vorden

email: houdenampsen@oudenampsen.nl www.oudenampsen.nl

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een
vrolijke gemotiveerde 

collega
Ben jij tussen de 18 en 25 jaar en wil jij graag 

ongeveer 38uur werken? Reageer dan!

Wij werken volgens het kapperscao en bieden de
mogelijkheid om curcussen te volgen.

Ben je enthousiast? Mail dan naar:
daxwesselink99@hotmail.com

Ruurloseweg 16 | 7255 DH Hengelo (Gld.) | 0575-461264

Dorpsstraat 29a | 7221 BN Steenderen | 0575-452555

Lurvink
Dames- en Herenkapsalon

Veevoederhandel H. Vlogman te Vorden is op zoek naar een

Allround medewerker verkoop & bezorging
(16-24 uur per week)

In deze zelfstandige en afwisselende functie houd je je voornamelijk bezig
met het helpen van klanten (verkoop van o.a. diervoeders, hooi, stro en
strooisel) en het bezorgen van bestellingen.

Je bent in ieder geval in het bezit van een rijbewijs B. Een vrachtwagenrijbe-
wijs en heftruck certificaat zijn wenselijk, maar niet noodzakelijk. Daarnaast
ben je fysiek in staat om zakken van 20-25 kg te tillen. Ook vinden wij het
belangrijk dat je enige ervaring hebt in de agrarische sector en affiniteit met
de verkoop. 

Solliciteren?!
Je sollicitatie kun je sturen aan Veevoederhandel H. Vlogman, t.a.v. Her-
man Vlogman, Zutphenseweg 125, 7251 DP te Vorden of per email aan
h.vlogman@zonnet.nl. Voor vragen kun je bellen met Herman Vlogman,
tel.: 0575-552959. 

Ons bedrijf bestaat bijna 20 jaar. Wij werken zeer regio-
naal, zijn klantgericht en kwaliteit staat voorop! Wij le-
veren aan agrarische bedrijven, paardenbedrijven en
aan particulieren.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor
slechts € 195,–  per maand bij BOC. Mogelijkheid om

wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde sta-
geplaatsen.

Schrijf je nu in voor de opleiding MBO beveiliger 2 
en krijg een training zelfverdediging cadeau!

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

AC
TI

E ACTIE

®

®

Goma BV is een onderneming van ca. 100 medewerkers, die zich beweegt op het
gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete eindproducten. Deze
producten worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaal. De
fabricage vindt plaats op moderne grotendeels CNC-gestuurde machines (kleine tot
middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen
ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachines. Daarnaast heeft Goma
BV een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling. Goma BV kenmerkt zich
door haar uitstekende arbeidsvoorwaarden en goede opleiding- en
doorgroeimogelijkheden.

Vanwege het vertrek van een medewerker in verband met het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd, zoekt Goma BV een full-time
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met logistieke belangstelling, in het bijzonder voor het inkoopproces.

Functieomschrijving
Als administratief medewerker ben je betrokken bij een correcte afhandeling van

verschillende administratieve werkzaamheden. Denk hierbij aan het afroepen van

bestellingen bij leveranciers op basis van een automatisch besteladvies en het

verwerken daarvan en daarnaast diverse werkzaamheden voor de financiële

administratie. Afhankelijk van jouw kwaliteiten en ambitie kun je extra

werkzaamheden of projecten uitvoeren. Er zijn dus volop mogelijkheden in de

functie verder te groeien. Kortom: een veelzijdige functie. 

Functie eisen
• Je hebt een MEAO-opleiding of een MBO+/ werk- en denkniveau; 

• Je hebt bij voorkeur enige ervaring in een soortgelijke functie;

• Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse en Duitse taal in woord en

geschrift; 

• Je hebt kennis van en vaardigheid in het omgaan met geautomatiseerde

systemen (o.a. Microsoft office en ERP systemen);

• Je bent pro actief, accuraat en communicatief vaardig. 

Voor nadere informatie over de functie kun je contact opnemen met de heer

D.J. Kok.  Wil je voor deze functie in aanmerking komen, stuur dan je brief of e-mail,

voorzien van CV, vóór 9 juli 2010 aan de afdeling PZ, t.a.v. mevrouw S. Kuster.

GOMA BV
Postbus 8, 7255 ZG Hengelo Gld.

Tel.: 0575-468211, Fax: 0575-468275

E-mailadres: s.kuster@goma.nl



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

2.49
4.09

4.58

3.-
2 stuks

Coca-Cola
light, regular of zero,

8.70

6.99
actie-literprijs 0.78

11.59

7.99

    

0.99 

1.99

5.00
 

2 voor

Page
toiletpapier
zacht & sterk of
dubbel lang, voor-
deelpak 16-32 rollen

Coca-Cola
light, regular of zero,
6-pack à 6 flessen
x 1.5 liter

Hollandse bloemkool
per stuk

Beckers snacks
kroketten, hamburgers, frikandellen of
snackmix original, voordeelpak 8-20 stuks
3.29 / 4.09

Grote lavendel
winterhard

Knorr
Wereldgerechten
alle soorten,
2 pakken voor
2 - 3 personen
naar keuze
3.54 / 4.58


