
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant 
 verschijnt ook op internet en in het 
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen  (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Berkelduikers 
zwemmen naar 
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met kampioen 
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Annemiek, zondagmorgen na een 
avondje (terecht) feesten: ’Onderweg 

heb ik nergens aan gedacht, gewoon 
gefocust op de wedstrijd. Ik had mij 

wel voorgenomen om direct in de 
aanval te gaan om de wedstrijd ‘hard‘ 
te maken en dat pakte goed uit’, zo 
sprak ze. De nationale titelstrijd ging 
over vier ronden van tien kilometer. 
Annemiek demarreerde al vrij snel 
in de eerste ronde en kreeg gelijk 
vijf vrouwen mee. Er bleven er vier 
over: Annemiek van Vleuten en Ma-
rianne Vos (beiden Rabobank), Annie 
Pieters (Skil-Agros) en Lucinda Brand 
(AA Drink). De uitgeputte Pieters 
moest al snel afhaken. Annemiek: 
‘Het peloton was toen al uiteengeval-
len. Het zware parcours eiste haar 
tol, veel vrouwen stapten vroegtij-
dig af. Het ‘pelotonnetje’ dat over 
bleef, liep op gegeven moment zelfs 
zes minuten achterstand op! Voorin 
bleef het tot het eind spannend. ‘Lu-
cinda Brand zat bij Marianne en mij 
flink in de tang. Wij sprongen om 
beurten weg om haar op die manier 
te slopen. Brand probeerde nog een 
keer weg te komen, echter ‘de pijp’ 
raakte leeg. Ik heb in die fase van 
de wedstrijd nog even flink doorge-
trokken en kwam ik alleen op kop. 
Ik schrok heel even toen Marianne 
Vos toch aansloot, had ik eerlijk ge-
zegd niet verwacht. Gelukkig had ik 
nog wat reserves over en kon ik als 
eerste finishen. Marianne en ik had-
den al tijdens de wedstrijd afgespro-
ken, mochten we in de finale met 
zijn tweeën overblijven, dan zouden 
wij allebei voor eigen kansen gaan’, 
aldus een dolgelukkige Annemiek 
van Vleuten. Oktober 2011 zag haar 
wielerleven er heel anders uit, toen 
zij werd geopereerd aan de slagader 

Nederlands kampioen wielrennen op de weg

Annemiek van Vleuten: 
‘Superblij met overwinning’

Vorden - Vorig jaar was ze tijdens de Skeelerronde van Vorden nog 
Rondemis. Afgelopen zaterdag werd de in Vorden geboren en getogen 
Annemiek van Vleuten in Kerkrade bij de vrouwen Nederlands kampi-
oen op de weg. Ze behaalde voor de eerste keer in haar wielerloopbaan 
deze nationale titel. Gezien de voorgeschiedenis, een overwinning op 
haar zelf!

Annemiek van Vleuten (midden)

De Barden van Bronckhorst hebben 
3 dingen gemeen: ze schrijven, zin-
gen en spelen prachtige liedjes, ge-
dichten en verhalen. Ze begeleiden 

zichzelf daarbij op akoestisch gitaar 
en komen uit de buurt van Vorden. 
Bovendien zijn het grote fans van 
elkaar. Het concert in de prachtige 

Westerholtzaal begint om 20.00 uur. 
Belangstellenden kunnen kaarten re-
serveren via 
www.natuurmonumenten.nl 
Vooraf aanmelden is noodzakelijk, 
wegens de te verwachten grote be-
langstelling is tijdige reservering aan 
te bevelen!

Concert Barden van Bronckhorst 
op kasteel Hackfort Vorden

Vorden - Gery Groot Zwaaftink, Mees en Arjan Verschuur treden op 
als de Barden van Bronckhorst. Kom op zaterdag 30 juni genieten van 
hun verrassend veelzijdige voorstelling op kasteel Hackfort in Vorden.

in haar lies. Annemiek: ‘Na de opera-
tie ben ik weer heel voorzichtig met
de training begonnen en vooral mijn
lies niet te zwaar belasten. Wel in de
hoop dat het weer goed zou komen’.
En het is goed gekomen, zo bleek. Be-
halve de kampioenstrui in Kerkrade
afgelopen zaterdag, behaalde Anne-
miek een week eerder tijdens het Ne-
derlands kampioenschap tijdrijden 
een fraaie tweede plek! Overigens
zaterdagmiddag in Kerkrade nog een
superblij persoon. Ria van Vleuten,
de moeder van Annemiek, was met
nog tien familieleden in Kerkrade ge-
tuige van de triomf van haar dochter.
‘In het begin van de wedstrijd was 
ik absoluut niet zenuwachtig, tegen 
het einde natuurlijk wel. Annemiek 
heeft ons tijdens de race niet gezien,
wel onze aanmoedigingen gehoord,
zo vertelde ze na afloop.
Toen ik zaterdagnacht weer in Vor-
den terug was zag ik nog juist op TV
de samenvatting van de wedstrijd.
Toen ik Annemiek als eerste de finish
zag passeren moest ik gelijk terug-
denken aan de operatie die ze vorig
jaar heeft ondergaan. Toen werd ik
toch wel een beetje emotioneel‘, zo
sprak moeder Ria. Zondagmorgen
29 juli vliegt ze s’ morgens met haar
andere dochter Marian naar Londen
om daar de Olympische wegwedstrijd
(140 kilometer) te zien. De Neder-
landse ploeg bestaat die dag uit: Ma-
rianne Vos, Annemiek van Vleuten,
Ellen van Dijk en Loes Gunnewijk. 
Annemiek van Vleuten verheugt zich
op het rijden van het kwartet vrou-
wen in Londen. Zegt ze: ‘We hebben
alle vier al laten zien dat we dit sei-
zoen in goede vorm verkeren. Boven-
dien kennen we elkaar ook heel goed.
Marianne en ik zijn thans dus ploeg-
genoten. Ellen en Loes waren in het
verleden al mijn ploeggenoten’. Over
een paar dagen vertrekken Marianne
en Annemiek naar Italië om daar deel
te nemen aan de Giro d’Italia.
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 juli 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Gereformeer-
de kerk, ds. J. Kool.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 juli 10.00 uur, Gezamenlijke dienst in de Gereformeer-
de kerk, ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 1 juli 10.00 uur, ds. Bos, Doetinchem, m.m.v. Excelsior 
koor Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 juli 9.30 uur, Woord- en communieviering, v. Heug-
ten, Volkszang.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 juni 17.00 uur, Eucharistieviering, ’t Klooster, 
m.m.v. Herenkoor.
Zondag 1 juli 10.00 uur, Woorddienst, Groep 2, m.m.v. Koor-
leden.

Tandarts
30 juni - 1 juli G.M. Wolsink, Laren, (0573) 40 21 24. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 

diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop: dak van tent, 
ong.15x30 mtr., 1x gebruikt. 
Brandvertragenddoek, zware 
kwaliteit. 06-53154507

�

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

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

�

GITAAR-BASGIT. LEREN 
SPELEN in uw eigen woon-
plaats. Voor kind&volw. 
Gratis proefl es. Info: www.
gitaarpleinoost.nl

�

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

Alleen op afspraak.

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

�

Te koop of tijdelijk te huur 
in centrum van Barchem vrij-
staande bungalow met ga-
rage en carport. Betaalbare 
huurprijs ook geschikt voor 
jong stel. € 500,-. excl. Inl. 
Tel. 06-13636404

�

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

�

Vlaai van de week

Vers-fruitvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Aardbeiencake € 3,50
Deense krakelingen € 1,25

Aanbiedingen geldig van di. 26 juni t/m za. 7 juli

Dagmenu’s 25 juni t/m 30 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren        
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

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

Dinsdag 26 juni
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost / IJs met slag-
room.

Woensdag 27 juni
Mosterdsoep / Wiener zwiebelrosbraten met aardappelen 
en groente

Donderdag 28 juni
Zuricher geschnetzeltes van kip met rösti en rauwkost / 
Griesmeelpudding met slagroom

Vrijdag 29 juni
Tomatensoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en rauwkost

Zaterdag 30 juni (alleen afhalen / bezorgen)
Varkenshaas saté met pindasaus, aardappelen en groente / 
IJs met slagroom

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 juli.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Opperdoezer ronde aardappelen
 1 kilo 2,49
Zoet/sappige witte druiven
pitloos 400 gram 1,49
Hollandse tuinbonen 2 kg 1,99
Wilde perziken (paraquayo’s)
 500 gr. 1,99
Huisgemaakte kip- of balletjesschotel 
met witte rijst en een bakje rauwkost
naar keuze p.p. 6,95

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

�

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

�



Contactjes
vervolg

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Poes vermist: Lang haar
(kruising maine coone/ turk-
se angora), bruin gevlekt
met witte bef en witte sokjes.
Roepnaam Doekie. 3 jaar.
Vermist sinds do. 14 juni.
We missen haar erg. weet
iemand waar zij is? Bel dan
alsjeblieft 06-24918582

�

Start een opleiding voor

Algemene Muzikale Vorming
voor kinderen vanaf 8 jaar en ouder. Met deze oplei-

Jan Schieven 0575-442046

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

 

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

VIB’s met GRATIS saus

4 stuks 550

SPECIAL

Pineapple inside

100 gram 220

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden kipfilet + gebraden 
spek

2 x 100 gram 338

MAALTIJDIDEE

Nasi / Bami

500 gram 329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Speklappen +
Saucijzen

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

De Boedelhof is jarig!
In één jaar tijd is-tie uitgegroeid tot een rijkge-
sorteerd kringloopbedrijf. Met zes ‘huiskamers’ 
boordevol nuttige artikelen voor verrassend lage 
prijzen. En bovendien zes miniwinkels (textiel, 
boeken, muziek, speelgoed, een afdeling babyka-

mer en een beeld- en geluidshop).

U bent zaterdag 30 juni van 10.00 tot 16.00 uur 
van harte welkom in onze gastvrije winkel om te 
zien dat we er met z’n allen in één jaar iets moois 

van hebben gemaakt.

De medewerk(st)ers en vrijwilligers van

Kringloopwinkel de Boedelhof

Monuta Vorden. 
We zijn 24 uur per 
dag bereikbaar op 
0575 - 55 27 49. 
Ook als u niet bij 
ons verzekerd bent. 
U kunt ons bezoeken 
aan Het Jebbink 4a 
te Vorden of op 
www.monuta.nl. 

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Aardbeien te koop
Van de volle grond

(de lekkerste)

Kwekerij Reukers
Scheiddijk 11
Mariënvelde

0573-461377

reint.beunk@planet.nl     tel 0575-463828 
paul@premiereacteurs.nl   tel 0575-467280

Te Huur:
Opslagruimte

voor o.a. inboedel
10 tot 200 m2

06-51577095

AMBIANCE 
EVENEMENTEN

zoekt
oproepkrachten 

voor allerhande 
werkzaamheden!

Meer informatie via 
www.ambiance-
evenementen.nl / 
0314 - 625109

...dolgelukkig zijn wij...
onze prachtige dochter en zus is geboren
 

Jet
 
Geboren op 21 juni 2012 - 13.02 uur - 3035 gram
 

Sander, Marion en Pien Visschers

Galgengoorweg 6a
7251 JH Vorden

Voor een gedegen 
rijopleiding gaat u 

naar RIJSCHOOL 
BRONCKHORST,

omgeving Hengelo, 
Vorden, Ruurlo

Personenauto 25 lessen 
inclusief examen € 1150,- 
Daarnaast leiden wij ook 

op voor Taxichauffeur 
basis, en doelgroepenver-

voer. Tevens het adres
voor bijscholing voor het 
TX keurmerk en leerlin-

genvervoer.

Telefoon 06-22667703

VIKORN 
LEKKER MEERGRANEN

MET VITAMINES 

NU VOOR

€ 2.25

met gratis 
strandbal 

zolang de voorraad strekt

WITTE 
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 26 t/m zaterdag 30 juni

BOS-VRUCHTEN
YOGHURT VLAAI

GROOT 

      € 13.25

 KLEIN

              € 8.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Zonnebloemen
per bos € 2,95 2 bossen € 5,00
Een mand met plant € 10,00
En onze vaste actie: 3 bossen bloemen

naar keuze voor € 5,00
met o.a. rozen, alstroemeria, gerbera’s en meer!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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



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

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

 
 

IINNLLOOOOPPCCOONNCCEERRTT  
77  JJUULLII  1155..3300  TTOOTT  1166..3300  UUUURR  

  
WWEENNDDYY  AADDDDIINNKK  &&  RRIITTAA  BBOOSSHHAARRTT  

ZZAANNGG  
  JJAACCKK  VVAANN  DDOODDEEWWAAAARRDD--PPIIAANNOO  

  
TOEGANG GRATIS  

 
OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 

VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 
ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 

OF OP AFSPRAAK (06-51098865) 
  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT WWEERRKKVVEELLDD

 
 

 
 
 
 
 
  

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

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

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

Christinalaan 12 - Prachtig gelegen royale VRIJSTAANDE WONING. Deze prachtige 

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

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

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

kavel van maar liefst 1288 m². De gewilde woon-

wijk is rustig gelegen en toch op korte afstand 

van het centrum. In de fraai aangelegde tuin met 

een prachtig terras is een tuinhuis met volière 

gerealiseerd. Bouwjaar 1973/2000. Perceelsopper-

vlakte 1288 m². Inhoud inclusief inpandige garage 

820 m³. Woonoppervlakte 275 m².

Vraag de brochure aan

Open huis
U BENT VAN HARTE WELKOM OP

DONDERDAG 5 JULI 2012

VAN 16.00 TOT 21.00 UUR

AAN DE STATIONSSTRAAT 12A TE RUURLO.

RON, ERIK, PETRA, TEUN EN MARJON

06-53362300

Gewijzigde openingstijden voor 
de maanden juli en augustus

Maandag t/m vrijdag:
gesloten

Zaterdag:
10.00 tot 15.00 uur



Vorige week zijn we met de trein 
naar Zutphen geweest. Dit was een 
hele beleving voor de peuters. Al-
lemaal plassen, jassen en schoenen 
aan, hesje aan en klaar voor vertrek.  
Van Kyara, onze stagiaire, kregen alle 
kinderen een keycord van de NS waar 
een trein kaartje voor ze in zat.
Op het station aangekomen, even 

wachten in het huisje op de trein en 
toen….. Allemaal instappen en een 
plekje zoeken. Toen we allemaal za-
ten vertrok de trein en kwamen we 
langs de Klimboom! Er viel veel te 
zien onderweg, koeien, zwanen, bo-
ten, een visser, voetbalveld, en nog 
veel meer.In Zutphen aangekomen 
kwam de conducteur kijken of ieder-

een een kaartje had. Juul trakteerde 
op lekkere rozijntjes en toen gingen 
we weer terug. In Vorden weer aan-
gekomen, allemaal uitstappen, even 
zwaaien naar de trein en toen tuut-
terde hij zelfs nog! Toen we weer te-
rugkwamen op de Klimboom was het 
tijd voor een boterham. Met zijn allen 
nog even gezellig buiten picknicken.
Als afsluiting van het thema verkeer 
mochten alle kinderen hun eigen 
voertuig meenemen en gingen we 
rondjes fietsen op ons verkeersplein.

Kinderopvang Humanitas Vorden 
gaat met de trein!

Vorden - Op de Klimboom zijn we met de peuters al een poosje bezig 
met het thema ‘Verkeer’. We zingen er liedjes over zoals “De wielen van 
de bus” en “Helikopter” en knutselen voertuigen en verkeersborden.

´Volkomen natuurgetrouw!’  
hoe doet hij dat dan?
Staat de natuur gelijk aan ’t schilderij 
ervan? 
Zelfs ’t kleinste stuk van de wereld 
is al onbegrensd!
Dus schildert hij ’t niets anders
dan zoals hij ’t zich wenst. 
En hoe wenst hij ’t zich? 
Zoals hij ’t schilderen kan!
Citaat Nietzsche

´Waar wij wonen´ omvat een der-
tigtal recente olieverven op doek en 

biedt de beschouwer een avontuur-
lijke reis in de fascinerende wereld 
van het landschap van MC Brouwer. 
Galerie Agnes Raben is gevestigd aan 
Nieuwstad 20 in Vorden en open van 
donderdag tot en met maandag van 
11 tot 17 uur 

Beeldend kunstenaar M C Brouwer, 
deed in de periode1990 tot 1994 haar 
opleiding tot schilder aan de Hoge-
school voor de Kunsten in Arnhem. 
Herinneringen aan haar jeugd in 
Amersfoort hebben haar nooit losge-

laten.  ´Als ik het landschap schilder 
dan denk ik veelal aan het landschap 
van mijn jeugd. In gedachten reis ik 
terug naar dat landschap, een agra-
risch gebied, een weidegebied met 
wat akkerland, waar ‘de landbouw in 
dienst stond van de veeteelt’ zoals je 
op school leerde. 

Ik bewaar goede herinneringen aan 
dat landschap; maar het is er niet 
meer. Echter, de herinneringen aan 
dat oude landschap blijven, ik blijf er 
gevoelig voor. Ik kan het nog steeds 
uittekenen. Ontelbare kilometers 
heb ik afgelegd met mijn fiets door 
dat vlakke land. Het elke dag maar 
weer gaan in regen en wind, het laat 
zijn sporen in je hoofd achter….  het 
blijft met me verbonden, dat verlo-
ren landschap. Ik schilder het als een 
portret van mijn herinneringen, een 
soort ‘zelfportret’ gevormd in dat 
vlakke land. Echter als ik het schilder 
dan ‘lijkt het niet’ zoals een foto. Het 
lijkt zoals ik het wil laten zien.´

OPENING
Zondag 24 juni om 15 uur opent Ans 
Mansveld, kunsthistorica, gespeciali-
seerd in het geschilderde landschap 
de tentoonstelling. MC Brouwer is bij 
de opening aanwezig.

AFSLUITING
Op zondag 22 juli om 15 uur wordt 
de tentoonstelling waar wij wonen 
feestelijk afgesloten met zang van 
Kerst van der Veen in aanwezigheid 
van de kunstenaar. 

U bent hierbij van harte welkom. Wel 
even reserveren s.v.p. voor 21 juli a.s. 
galerieagnesraben@live.nl

Expositie van 24 juni t/m 22 juli 2012 in Galerie Agnes Raben in Vorden

Waar wij wonen M C Brouwer

Op een stille plek, verscholen in het Achterhoekse platteland, woont 
en werkt beeldend kunstenaar MC Brouwer. Gestaag bouwt zij aan 
schilderijen die hun oorsprong vinden in de onbeschrijflijke impact 
die het landschap op haar heeft. Laag na laag, na laag worden vele 
kleuren pure olieverf met paletmes op het doek aangebracht, gladge-
streken en weer weg geschraapt. In een langdurig en tijdrovend pro-
ces groeit het schilderij naar het punt dat de kunstenaar zich wenst.

Olieverf op doek, 18 x 29,5, 2012.

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

Bryan van Amerongen werd in een 
tijd van 1 minuut en 43 seconden 
winnaar. Harry Vrogten kreeg van 
Timme Koster bloemen aangebo-
den. Hij behaalde zijn 41 ste me-
daille. Ondanks de minder gunstige 
weersomstandigheden deden er af-

gelopen week 164 personen aan de 
zwemvierdaagse mee. 

De jeugd zwom tien banen, volwas-
senen 20 banen. Woensdag 11 juli 
wordt er in het Vordense zwembad 
een survivalmiddag georganiseerd.

Zwemvierdaagse 
Vorden met kampioen 
spijkerbroekhangen

Vorden - De zwemvierdaagse in het Vordense zwembad ‘In de Den-
nen’ werd vrijdagavond afgesloten met (als nevenactiviteit) het 
kampioenschap van Vorden ‘spijkerbroekhangen’.

Harry Vrogten werd door Timme Koster (rechts) in de bloemetjes gezet

Spijkerbroekhangen

Het zijn niet zomaar computers, 
maar zogenoemde SimTouch compu-
ters. 
Een eenvoudig bedienbare en vei-
lige computer met full-HD aanraak-
scherm, zeer geschikt voor iedereen 
die geïnteresseerd is in de voordelen 
van een computer, maar opziet tegen 

installatie, onderhoud en het risico 
van virussen. De thuiszorgwinkels 
laten op 28 juni zien dat dankzij de
vooraf geïnstalleerde programma’s 
en een service abonnement het ge-
bruik van de SimTouch volledig zor-
genvrij is. 

Iedereen kan op donderdag 28 juni
tussen 10.00 en 16.00 uur binnen 
lopen bij het Sensire Servicehuis
aan de Dorpsstraat 7 in Vorden om
kennis te maken met de SimTouch.

Demonstratie 
gebruiksvriendelijke 
computer Vorden
Vorden - Op donderdag 28 juni 
2012 vindt er in het Servicehuis 
in Vorden een demonstratiedag 
van computers plaats.



Kim Nijland (100 m rug en 100 m 
vrij), Nick Bongers (200 m school, 200 
m wissel, 50 m vrij, 100 m vrij en 100 
m school) en Jeroen Kok (100 en 200 
m vrij) zwommen uitstekend. Torben 
Lammerdink en Luuk Nijland zwom-
men zelfs naar medailles. Torben be-
haalde zilver op de 200 m wisselslag 
en 50 m vrije slag, waar hij maar 9 
honderdste van een seconde boven 
het oude Nederlandse Record zat. Hij 
haalde brons op de 200 m vrije slag, 
100 m vlinderslag, 100 m vrije slag en 
de 400 m wisselslag. Luuk behaalde 
zilver op de 100 m vlinderslag en de 
200 m vlinderslag en brons op de 
100 m rugslag. Dit is een uitstekende 
prestatie van de Berkelduikers. In het 
totaalklassement werd er een knappe 
14e plaats bereikt tussen de 157 deel-
nemende verenigingen. 
In Amsterdam zijn de Open Neder-
landse Kampioenschappen gezwom-
men voor de jeugd en senioren 

(zwemmers met de leeftijd boven de 
15 jaar (vrouwen) of 17 jaar (man-
nen)). Brendon Scheepers en Nienke 
Braakhekke hebben daar de Berkel-
duikers vertegenwoordigd. Nienke 
werd 7de op de 100 m schoolslag en 
Brendon werd 22ste op de 50 m vrije 
slag wat een zeer goede prestatie was 
gezien dit zware internationale veld.
Op het Nederlands Kampioenschap 
Sprint in Heerenveen is Brendon 
Scheepers 8ste geworden op de 50 m 
vrij. Hij moest zich eerst kwalifice-
ren voor de semifinals. Dat lukte, en 
daarna slaagde hij er ook in om zich 
te kwalificeren voor de finals. Nienke 
Braakhekke heeft in haar categorie 
een Nederlands Record gezwommen 
op de 50 m schoolslag. Luuk Nijland 
zwom zeer goed op de 50 m vlinder-
slag. Hij is nog maar van jaargang 
’97 en het is een hele prestatie dat 
hij zich nu al heeft kunnen plaatsen 
voor dit Kampioenschap. Komend 

weekend kunnen de beste 24 zwem-
mers van Nederland in de leeftijd van 
9 tot 12 jaar (meisjes tot en met jaar-
gang 2001 en jongens t/m jaargang 
2000) onderling hun krachten meten 

in Dordrecht tijdens de Jaargangfina-
le. Hiervoor zijn Irene Fredriks, Zoü 
Ulkeman, Jordy Wissink, Merel van 
der Wal en Bas Wensink van de Ber-
kelduikers geplaatst.

Berkelduikers Lochem zwemmen naar medailles
Drachten - In het 50 m bad van Drachten werd het Nederlands junio-
ren kampioenschap gezwommen voor meisjes vanaf jaargang 2000 en 
jongens vanaf jaargang 1999. Om dit te mogen zwemmen moeten in 
het voorafgaande jaar onder de, door de KNZB vastgestelde, limieten 
worden gezwommen. Dit was vijf Berkelduikers gelukt.

Ook nu blijkt dat er nog steeds veel 
animo is voor deelname aan- en het be-
zoeken van de revue. Het sleutelwoord 
dat mensen tot de revue beweegt is 
enthousiasme, daarnaast heerst er ook 
veel saamhorigheid. Bij de revue zijn 
zo’n 70 jongeren betrokken die allen 
hun steentje bijdragen om de bezoe-
kers op een novemberavond te verma-
ken. De revue wordt dit jaar opgevoerd 
op zaterdag 10-, vrijdag 16- en zaterdag 
17 november, wederom in de grote 
zaal van het Dorpscentrum in Vor-
den. Voor het opvoeren van een revue 
zijn mensen op de planken uiteraard 
essentieel. Voor een groot deel kun-
nen wij putten uit jongeren die eerder 
hebben meegedaan, maar ook nieuwe 
deelnemers zijn erg belangrijk en van 
harte welkom. Meedoen met de revue 
houdt in dat je eens per week aanwe-
zig bent bij de repetities en daarbij het 
nodige enthousiasme aan de dag legt. 

Daarvoor krijg je ook heel wat terug. 
Je doet bijvoorbeeld nieuwe contacten 
op in een gezellige groep, je ontwikkelt 
je vaardigheden en ook andere activi-
teiten van Jong Gelre zijn de moeite 
waard om aan deel te nemen. Lijkt dit 
je wat, dan nodigen we je hierbij uit!

AANMELDEN
Ben jij enthousiast en in de leeftijd 
van 16 tot 29 jaar, dan kun je je vanaf 
nu aanmelden om mee te doen met 
de revue van Jong Gelre. Je kunt je 
aanmelden voor zang, dans en toneel. 
Ook als je niet op de planken wilt 
staan, maar graag ‘achter de scher-
men’ (bijvoorbeeld bij decor, grime of 
kleding) wat wilt betekenen, dan no-
digen we je uit om je aan te melden. 
Aangezien begin augustus de meeste 
rollen en taken verdeeld worden, 
wordt je verzocht je voor die tijd aan 
te melden voor deelname. Deze op-

roep is niet alleen gericht aan nieuwe
deelnemers, ook als je al eerder hebt
meegedaan verzoeken we je eventu-
ele deelname voor 2012 te bevestigen.
Neem gerust contact met ons op als
je nog vragen hebt over wat de revue
inhoudt, wat er van deelnemers ver-
wacht wordt of over andere zaken. Je
kunt bellen met Frank Bouwmeester
(06 - 54 262 577) of Nout Nijenhuis
(06 – 15 377 992). Opgeven kan door
een e-mail te sturen aan Frank Bouw-
meester; frankbouwmeester1991@
hotmail.nlWij vinden het leuk als je
bij je aanmelding eventuele podium-
ervaring vermeldt en je verwachtin-
gen van deelname aan de revue. Dit
is niet verplicht maar het kan wel
handig zijn. Geef bij je aanmelding
sowieso aan of je zang, dans, toneel 
of iets anders wilt doen. Verder ook
graag leeftijd, mailadres en telefoon-
nummer vermelden.

Toneel-, zang- en danstalent kan zich aanmelden!

Jong Gelre zoekt podiumtalenten voor de Revue Vorden

Vorden - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de revue van Jong 
Gelre bekend om een enthousiaste groep jongeren met uiteenlopende 
talenten die zang, dans en toneel in één geheel weten te verpakken. 
In een ver verleden voerde Jong Gelre al jaarlijks met succes een revue 
op. Nadat dit enkele jaren heeft stilgelegen is er begin deze eeuw op-
nieuw mee gestart.

WAT IS ER AAN DE HAND?
Vorden is het dorp, denk ik, dat de 
meeste parkeerplaatsen in de Ach-
terhoek heeft. Ik noem er enkele: bij
de Aldi, C1000, de kerk, marktplein,
Tuunte, Rabobank, Helmink, station,
hotel Bakker, bakker en slager enz.
enz. De Bleek krijgt binnenkort ±
80 nieuwe parkeerplaatsen. En alsof 
dat nog niet genoeg is, maken we 
nog een pleintje voor 15 auto’s aan
de noordzijde van de Zutphenseweg
erbij ten koste van die gezonde plata-
nen.Straks zitten wij en de toeristen
op een terrasje midden tussen al die
geparkeerde auto’s te koekeloeren en
te treuren over al die prachtige, ge-
sneuvelde bomen. Leuk he?
Wie of wat is er fout?
A. van Burk
Beatrixlaan 14, Vorden
(al 42 jaar wonend in Vorden)

Vorden fout?
Vorden - ’Vorden is fout’ hebben 
we allemaal een paar weken gele-
den in de lucht kunnen lezen. Ein-
delijk iemand, die het hardop in
het openbaar durft te zeggen. Wat
er fout is stond er niet bij. Dus
denk ik: ‘o, dat zal wel met de bo-
menkap te maken hebben, en wat
scherp van die bedenker van deze
tekst. Hoe goed heeft hij in de ga-
ten hoe de Vordense bestuurders
met hun macht omgaan’.

Harry Renneboom: Zit-atelier is 
mijn lust en mijn leven…
Wie van plan is nieuwe zitmeubels te kopen kan 
nu ook in Warnsveld terecht. In de fabrieksshow-
room aan de Lage Weide 15 kunt u fraaie banken 
en fauteuils bewonderen bij Zitatelier.

Harry Renneboom woont in Warnsveld en begon in 
1978 zijn eerste meubelwinkel. Sinds 1997 heeft hij 
Zit-atelier met zijn eigen collectie.

De meubels worden gemaakt in een ambachtelijk 
meubelatelier. Zit-atelier verkoopt deze meubels via 
winkeliers aan consumenten in heel Nederland.

De zitmeubels van Harry kenmerken zich door hun 
fraaie uiterlijk en hun comfortabel zitcomfort. Zit-
hoogte en -diepte worden desgewenst aangepast.

Overal gekeken en nog steeds niet geslaagd? Of stelt u 
speciale eisen aan het zitcomfort? Wilt u ook gezond 
zitten op een nieuwe bank van Zit-atelier?

Bel Harry, 06 53723182 voor een af-
spraak in de showroom aan de Lage 
Weide 15 in Warnsveld.  www.zit-
atelier.nl

Het podium in de grote tent was 
deze avond het domein van Trigger, 
een vijfkoppige band die het publiek 
vermaakte met top 40-hits, dance, 
gouwe ouwe en het zelfs het levens-
lied. 
In de andere tent kon men zien wat 
voor muzikaal talent Vorden zelf in 
huis heeft. De bands Bootstrap, Far-
mers From Hell en Verdwaald speel-
den hier hun nummers. Van geheel 
andere orde dan in de twee grote 
tenten was de muziek in de Tiroler 
Stube. Dat gold overigens ook voor 
het barpersoneel dat geheel in Oos-
tenrijkse kledij was gehuld. Vanwe-

ge het 10 jarig 
jubileum was 
er ook op de 
zondagmid -
dag volop te 
doen en te be-
leven. Met een 
demonstratie 
van de brandweer, springkussens, 
ballenbak en live muziek was het 
echt een middag voor jong en oud. 
De Vordense Soppers, Popkoor Ven-
horst en Dweilorkest Toontje Onge-
regeld zorgden voor af en toe een 
“ zooitje ongeregelde” ouders. Zij 
voelden zicht weer even jong tijdens  

Spetterend tiende Midzomerfeest Vorden

Vorden - In de weide van Kasteel Vorden werd zaterdagavond 23 juni 
het tiende Midzomerfeest gevierd. In twee tenten en een Tiroler Stube 
die er dit jaar voor het eerst stond, werd een flink feestje gebouwd. Dit 
jaar duurde het feest twee dagen vanwege het jubileum, dus ook de 
zondag was er vertier voor jong en oud.

De band Trigger vermaakte het publiek zaterdagavond in de hoofdtent van het Midzomer-
feest in Vorden.

deze spetterende optredens. “Al met 
al was het weer een zeer geslaagd 
Midzomerfeest”, zo laat de organisa-
tie weten. “Goede muziek, gezellige 
sfeer, kortom een erg geslaagd feest 
waarvoor we jullie, als bezoekers 
willen bedanken.” 
Ook wil het bestuur van de Stevo de 
vrijwilligers heel graag bedanken 
voor het laten slagen van het Midzo-
merfeest. “Zonder deze vrijwilligers 

is  het niet mogelijk zo’n evenement 
te organiseren.” Daarnaast wil de or-
ganisatie Patrick Zuurveld en André 
Jimmink hartelijk danken voor hun 
bestuurlijke inzet. Na tien jaar Mid-
zomerfeest vonden zij het tijd om 
het stokje over te dragen. “Jongens 
bedankt!”

Bekijk hier een fotoreportage: 
www.contact.nl/fotos/590698



Vorig jaar werd de kwaliteit van 
het zwemwater van dit zwembad 
tot ‘beste van Nederland’ gerekend. 
Maar de laatste tijd meenden de och-
tendzwemmers (beter bekend als De 
Vroege Vogels) een penetrante mos-
terdgeur waar te nemen. 

Achteraf werd duidelijk waarom: 
badmeester Ernst-Jan werd 50 jaar. 
Dan weet je waar je de mosterd haalt! 
De Abraham-Badmeester werd als 
verrassing getrakteerd op een ontbijt 
aan de rand van het zwembad. 

Collega’s en de Vroege Vogels boden 
Ernst-Jan een passend cadeau aan. 
Dat zwemmen gezond is, blijkt wel 
uit het feit dat badmeester Ernst-Jan 
ondanks zijn 50 jaar nog steeds me-
nig ‘jong moeder hart’ sneller doet 
kloppen! 

Wilt u er ook zo jong blijven uitzien? 
Kom dan vaker zwemmen in het 
zwembad. Dat deden ook veel deel-
nemers aan de zwemvierdaagse die 
afgelopen week plaats vond.

Mosterd Mysterie in zwembad 
Vorden opgelost
Vorden - Vrijdag 22 juni werd 
duidelijk waarom het water van 
het Zwembad in de Dennen de 
afgelopen tijd steeds meer naar 
mosterd ging ruiken. Badmeester 
Ernst-Jan werd 50 jaar!

Badmeester Ernst - Jan

In de voorronde van zaterdag kwam 
Flash uit tegen Hillegom en Weert. 
Voor Flash speelden Vera Velhorst, 
Geeske Menkveld, Anne van Eeuwijk, 
Chjehrando Gasper en Niels Lijftogt. 
De wedstrijden gingen over vijf par-
tijen. Een herenenkel, damesenkel, 
herendubbel, damesdubbel en het 
mixeddubbel. Het team werd aange-
moedigd door een grote schare Vor-
dense supporters. Flash begon sterk 
en won de eerste wedstrijd tegen 
Hillegom met 4-1. Ook de tweede 
wedstrijd tegen Weert werd het 4-1. 
Het Vordense team was door naar 
de finaleronde van zondag. In de 
halve finale speelde het team tegen 
De Treffers uit Hilversum. Ook dat 
team werd met 3-2 verslagen zodat 
’s-middags om het nationaal kampi-
oenschap kon worden gespeeld. In 
de finale was Hillegom opnieuw de 
tegenstander. De finale verliep aan-
zienlijk moeilijker dan de wedstrijd 
op zaterdag. Maar Flash wist een 3-2 
overwinning uit het vuur te slepen en 
is daarmee dus Nederlands kampioen 
geworden. Bijna alle meegekomen 
supporters woonden de prijsuitrei-

king bij. Onder luid applaus werden 
de bekers, medailles en bloemen in 
ontvangst genomen.

Flash nationaal kampioen!
Vorden - Het afgelopen weekend werd in de Zutphense Hanzehal het 
nationaal kampioenschap voor regioteams gehouden. Alle kampioe-
nen uit de zeven districten die badmintonnend Nederland kent na-
men er deel. Het eerste team van badmintonvereniging Flash Vorden 
won  er het Nederlands kampioenschap in de 3e klasse.

Op 21 juni is de 3 de 55+ viswedstrijd ge-
houden in de Berkel op Stigoor te Lochem,
er deden 10 vissers aan mee waarvan door 8
personen vis is gevangen.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT
1. J.Kamphuis 3885 gr.
2. W.Bulten 1785 gr.
3. G.v Amerongen 330 gr.

Toch was het een jaar geleden best een 
groot avontuur waaraan werd begon-
nen. Zouden de inwoners van Vorden 
bereid zijn om voor voldoende aan-
voer van goederen te zorgen? En ook 
willen ontdekken hoeveel waarde-
volle spullen er in deze ‘marktplaats’ 
te koop zijn? We vragen het manager 
Wim Nijkamp en zijn antwoord is 
zeer positief. De aanvoer van bruik-
bare artikelen is verrassend groot. 
Bijna te groot. En de verkoop is hoger 
dan in de begroting was berekend. 
Bovendien is er een groep vrijwil-
ligers die enthousiast meewerkt en 
zijn er acht vaste medewerk(st)ers die 
hier een dagtaak vinden. Ook enkele 
leerlingen van het Beeckland-college 
maken in dit kringloopbedrijf op po-
sitieve wijze kennis met een voor hen 
nieuwe wereld. 

VEEL MINI-WINKELS
In de loop van dit eerste jaar heeft 
‘de Boedelhof’ van bepaalde artike-
len zoveel aanbod gekregen dat er 
ook enkele kleine ‘winkels’ konden 
worden ingericht. Zo is er een  royale 

boekenhoek, een afdeling speelgoed 
en spelletjes, een overzichtelijk inge-
richte muziekafdeling, een afdeling 
baby-artikelen, een textielcollectie en 
zelfs een welvoorziene beeld- en ge-
luidsshop, waar je op bepaalde tijden 
ook deskundig advies kunt krijgen. 
En dat alles naast een zestal ‘huis-
kamers’ met duizenden artikelen 
die een mens in het dagelijks leven 
nodig kan hebben. En die hier tegen 
werkelijk verrassend lage prijzen te 
koop zijn.

VIERING IN STIJL
Dat eerste succesvolle jaar wordt op 
zaterdag 30 juni op passende wijze 
gevierd. Met een gratis kopje koffie 
met iets erbij, met muziek van eigen 
bodem, extra koopjes en voor het 
eerst een wandeling door het maga-
zijn vol extra aanbod. En temidden 
van – hopelijk – alle drukte is er een 
ploegje mensen die als medewerkers 
of vrijwilligers terecht best een beetje 
trots zijn op wat ze in de loop van dit 
eerste jaar met elkaar in ‘de Boedel-
hof’ hebben opgebouwd.

‘de Boedelhof’ - 
precies op tijd gestart!

Vorden - ‘De Boedelhof’ viert op zaterdag 30 juni a.s. zijn eerste ver-
jaardag. Een feestelijke verjaardag, want eigenlijk is de Vordense 
Kringloopwinkel aan de Enkweg  op het juiste moment gestart. We 
moeten het immers met z’n allen, na jaren van uitbundige groei, een 
beetje soberder aan doen. Minder verspillen en niet alles maar weg-
gooien, meer producten hergebruiken. En daar speelt ‘de Boedelhof‘ 
uitstekend op in. Ook omdat de winkel ook verder een sociale functie 
vervult door werkgelegenheid te scheppen voor mensen die een zin-
volle dagbesteding zoeken.

De altijd bezige Boedelhof-baas Wim Nijkamp in een van de zes‘huiskamers’ van zijn 
jarige kringloopwinkel.

V i s s e n
Vorden - Uitslagen HSV de Snoekbaars.

Het concert start om half acht. Bij 
slecht weer wordt uit geweken naar 
het Dorpscentrum. Het publiek 
wordt meegenomen langs de grote 
sportevenementen van dit jaar, zoals 
het EK voetbal, de Olympische Spelen 
en de Tour de France. Luister naar 
muziek en waan u aan de radio ge-
kluisterd bij Langs de Lijn, of bij een 
Touretappe in de Pyreneeën. 
Tijdens dit concert zal op meerdere 
manieren afscheid worden genomen. 
Allereerst is dit het laatste concert 
voordat de zomervakantie begint. Na 
dit concert kunnen de leden van een 
welverdiende vakantie gaan genieten. 
Ten tweede is dit het laatste concert 
van dirigent Jacob Jansen. Het orkest 
heeft Jacob afgelopen week al een 
afscheidreceptie gegeven en zal hem 
na een dienstverband van zeven jaar 
gaan uitzwaaien. Tot slot is dit voor 
de muziekvereniging het laatste con-
cert onder de naam Chr. Muziekver-
eniging Sursum Corda. Zoals de afge-
lopen tijd al her en der in de media 

te lezen is geweest, zal Sursum Corda 
samen met zustervereniging Concor-
dia de nieuw op te richten muziek-
vereniging Harmonie Vorden gaan 
vormen. Het eerste optreden van de 
Harmonie zal op 23 juli zijn.

SURSUM CORDA SPEELT VOOR 
ETHIOPIË 
Tijdens het Zomeravondconcert op 
dinsdag 3 juli zullen supporters van 
Sursum Corda het publiek vragen om 
een vrijwillige bijdrage. Waar andere 
jaren deze bijdrage werd gebruikt om 
de kosten voor het concert te druk-
ken, zal deze keer de vrijwillige bij-
drage van dit concert naar het House 
of Sports in Addis Abeba (Ethiopië) 
gaan. Gerdien Robbertsen, trompet-
tiste van Sursum Corda, gaat vier 
maanden vrijwilligerswerk doen voor 
het House of Sports. Zij gaat daar 
werken voor de organisatie Respo In-
ternational. 
Respo International wil gehandicap-
ten letterlijk en figuurlijk in bewe-

ging te zetten. Deze organisatie zet 
het plezier in bewegen in om mensen
te verbinden en samen te brengen.
Zo willen ze laten zien dat mensen 
met een handicap ook talenten heb-
ben en een deel van de samenleving
zijn. Vanuit het House of sport wor-
den (gehandicapte) leraren opgeleid
om op de verschillende scholen met
kinderen met een handicap les te ge-
ven, denk hierbij aan doven- en blin-
denscholen. Ook zijn er verschillende
sportclubs opgericht voor kinderen
met en zonder handicap, die samen
sporten. Wilt u meer informatie over
de verschillende projecten van Respo
International, kijk dan op www.res-
po.org. 

Verder gaat er een gedeelte van het
opgehaalde geld naar het House of 
Music, hier worden blinden opgeleid
tot muzikant, bijvoorbeeld pianist. 
Gerdien hoopt hier langs te gaan 
en waar mogelijk te helpen. Wilt u
Gerdien volgen in Ethiopië, kijk dan
vanaf september op haar website:
Gerdienrobbertsen.waarbenjij.nu.
Steun ook het vrijwilligerswerk van
Gerdien en kom naar het Zomer-
avondconcert van Sursum Corda. Tot
ziens op 3 juli!

Zomeravondconcert 
Sursum Corda Vorden

Vorden - Dinsdagavond 3 juli zal Chr. Muziekvereniging Sursum Cor-
da het seizoen 2011-2012 afsluiten met een Zomeravondconcert. Op 
het plantsoen voor de Dorpskerk in Vorden zullen alle geledingen van 
de vereniging het een en ander laten horen en zien. Deze keer is het 
thema Sport.



Het was een ongedwongen avond 
met heel afwisselende optredens 
van ervaren zangers- en zangeressen 
en gitaristen, tot beginnende talen-
ten.
Leerlingen die optraden waren on-
der andere; Lize Gerritsen, bekend 
van de band ‘Miss Mercy!’. Lize zong 
dit keer een nummer uit haar eigen 
repertoire! Martine Smit, je weet wel 
van martinezingt.nl, bracht een ie-
der weer in ontroering met een ver-
tolking van het nummer ‘Hurt’ van 
Christina Aguilera. Ronald Hoenink 
en Emma Ebbers zongen liefde-
vol een duet van Michael buble en 
Laura Pausini. De zeer talentvolle 
Cleo Vlogman verraste ons met een 
eigen compilatie van de nummers 
‘Titanium’ en ‘Clap your hands’ van 
Sia. Cleo is inmiddels aangenomen 
bij de opleiding ‘Ondernemer en 
Artiest’! Agnes Kamphuis zong de 
sterren van de hemel met het lied 
‘Jij’ van GTST. Onno Eckhardt en 
Erik During brachten twee Neder-
landstalige duetten waaronder ‘Ik 
zou zo graag’ van Jurk dat stond als 
een huis! Mieke Polman; onze Living 
Statue in levende lijve! Mieke bracht 
op zeer muzikale wijze het nummer 
‘Something to talk about’ van Bon-
nie Raitt. 

Quirinne Jager had dit keer een 
akoestische setting om zich heen 
gecreëerd met het lied ‘Call me 
maybe’ van Carly Rae Jepsen. Roel 
Pasman, oftewel ‘Meester Roel’ zong 
op prachtige wijze het lied van Jason 
Mraz ‘I won’t give up’, en dat’ ie goed 

kon zingen dat wisten we al!  Emma 
Ebbers en Erik During zorgden voor 
een spetterende show met het lied 
‘I want to spend my life time loving 
you’ uit de film Zorro. Henk Groot 
Roessink  tevens oudste gitaarrocker 
van Muziek op Venhorst, speelde sa-
men met Niels Scheffer het nieuwe 
talent op gitaar, het nummer ’The 
reason’ van Hoobastank. En niet te 
vergeten Birthe Gerritsen, zij had 
voor de verandering haar dansschoe-
nen verruild voor de microfoon en 
zong vol overtuiging ‘Nobody’s per-

fect’ van Jessie J. Het was voor de 
leerlingen van Muziek op Venhorst 
weer reuze spannend!! 

Zoals altijd werd de avond bezocht 
door trouwe vrienden en familiele-
den van de talenten en verder door 
iedereen die van muziek houdt en 
zin had in een gezellige muzikale 
avond bij eetcafé de Slof!  Wil je meer 
weten over de mogelijkheden voor 
zang- of gitaarles of een combinatie 
van deze twee kijk dan eens op de 
site van www.muziekopvenhorst.nl

Wederom toptalent in Vordense 
Slof
Vorden -Traditie getrouw gaf en 
flink aantal leerlingen waaron-
der een aantal Vordense talenten 
van zangcoach Maartje Epema en 
gitaardocent Frank de Haan een 
flitsend concert op zaterdag 9 
juni in De Slof aan het einde van 
een muzikaal jaar!

We besteden het eerste deel (± 30 
min) aan een thema om na te denken 

over ons geloof en de samenleving.
Deze keer is het thema, Tien woor-
den.We zingen een aantal liederen 
die worden begeleid door Kees van
Dusseldorp aan de piano en op saxo-
foon Henny Blaak. Daarna is er ruim
tijd voor een kop koffie en een gezel-
lige ontmoeting.

Zondag 1 juli
Kom ont-moeten op in het 
Achterhuus Vorden
Vorden - Vanaf 19.00 uur bent u 
welkom voor een Ontmoeting in 
het Achterhuus van de gerefor-
meerde kerk, aan de Zutphense-
weg 13.

Uit de vele deelnemers zijn Petra 
Wentink uit Vorden en Emiel de 
Berk uit Hengelo GLD twee van de 
70 gelukkige prijswinnaars van een 

Apple iPod.  Deze prijs werd hun op
overhandigd door Niels Derksen en 
Heidi Vruggink van Enorm Arendsen
te Hengelo GLD.

Prijswinnaars nemen 
Apple iPod in ontvangst 
bij Enorm Arendsen Hengelo

Hengelo - Alle Enorm Keurmerk zaken in Nederland, onderscheidend
in gereedschap, techniek en veiligheid, voerden in de periode van 7
t/m 26 mei actie in het kader van de lancering van de nieuwe Enorm
website. In de actiefolder die ter gelegenheid hiervan  werd uitgege-
ven, stonden 10 letters verstopt die tezamen de oplossing www.enorm.
nl vormden. Door deel te nemen aan de prijsvraag maakte men kans
op 1 van de 10 iPad’s t.w.v. € 399,- of 1 van de 70 iPod’s  t.w.v. € 49,-. Één
cadeau ontvingen de deelnemers sowieso, namelijk een bezem!

Van links naar rechts: Heidi Vruggink, Petra Wentink, Emiel de Berk en Niels Derksen.

In de zeer bloemrijke theetuin achter de galerie komen 
ook beelden van Ineke te staan. Alle kunstenaars zijn 1 
juli aanwezig om de bezoekers langs de kunstwerken te 
leiden. Willemien van Gurp exposeert een selectie van 
haar schilderijen en tekeningen. Ze leerde (zichzelf) los 
te laten ‘hoe het hoort’, minder uit te werken, ruimte te 
bieden aan het toeval. De ‘speelse’ zoektocht naar de lijn-
voering en vlakverdeling is in haar werk voelbaar. Het is 
de kracht van de eenvoud die fascineert. 
Door een combinatie van collages wordt er op een subtiele 
manier een vlak gemaakt. De toeschouwer wordt uitge-

daagd op ontdekkingsreis te gaan. Opvallend is de grote 
diversiteit aan materialen, technieken, stijlen en thema-
tieken. Paul Dunki Jacobs zijn schilderijen zijn moment-
opnamen, impulsief tot stand gebracht, uitvloeisels van 
dagelijkse gedachten. Hij werkt snel op kleine doeken met 
verf ‘die hij tegenkomt’, onconventionele verf. Voor een 
ieder bereikbaar. Alle geëxposeerde werken maakt Paul 
speciaal voor de zomertentoonstelling in Galerie De Bur-
gerij.
Het veelzijdige beeldhouwwerk van Ineke onderscheidt 
zich door gebruik van ronde gladde vormen in combina-
tie met de grillige vorm van het materiaal. De hierdoor 
veelal geabstraheerde beelden zijn van steen, hout, brons 
en zilver. Van zilver zijn ook de kleinere beelden die als 
sieraad kunnen worden gedragen. De basisvorm, kleur en 
structuur van het materiaal spelen een leidende rol bij het 
uiteindelijke resultaat. Ineke werkt vanuit haar intuïtie, 
waarbij mens en natuur haar inspiratiebronnen zijn. De 
galerie is vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur 
geopend. Zie ook www.deburgerij-vorden.nl

Galerie De Burgerij Vorden opent 
zomerexpositie

Vorden - Zondag 1 juli opent Galerie De Burgerij 
aan de Zutphenseweg 11 weer haar deuren. Dan 
vindt om 14.00 uur de opening plaats van de zo-
mertentoonstelling, ditmaal met een filosofisch 
‘toefje’. T/m 19 augustus 2012 exposeren Willemien 
van Gurp en Paul Dunki Jacobs schilderijen (en te-
keningen) en Ineke Keesom organische beelden en 
sieraden.

Dan is er een optreden van het duo  
‘Buitengewoon’ (Anja den Bakker, 
zang met pianist Eelco Schuijl), 
Arie van Cuijk (cabaret), Jaap Dirkse 
(zang met pianist Wolfram Reisi-
ger) en Josée van der Staak (zang en 

voordracht met pianiste Marianne 
Weenink). Deze eerste avond staat 
bol van de prachtige liedjes en veel 
muziek, maar Arie Cuijk zorgt voor 
de nodige afwisseling. Reserveren 
kan via www.tom-vorden.nl .Hebt 
u geen vervoer of wilt u liever niet 
alleen? Dan bellen tot de voorgaan-
de maandag tot 17.00 uur met 06- 
57079558 en u wordt opgehaald en 
thuisgebracht. De rolstoel of rolla-
tor kan ook mee.

Eerste Zomercarrousel 
in TOM
Vorden - Op woensdagavond 4 
juli wordt in Theater TOM aan 
de Lindeseweg 2 in het buurt-
schap Linde, de eerste Zomer-
caroussel gehouden (aanvang 
20.00 uur).

Om 19.30 uur wordt voor de volwas-
senen begonnen met het traditio-
nele vogelschieten en diverse andere 
spelen. Voor de kinderen wordt het 
rond de klok van 21.00 uur pas echt 
spannend. Dan staat er voor groep 1 

t/m 4 van de basisscholen de stoelen-
dans op het programma. Een uurtje 
later zijn de groepen 5 t/m 8 aan de
beurt. De feestavond in Delden wordt
vrijdagavond besloten met dansen in
de versierde schuur bij Scheffer. De
band Duo Double zorgt daarbij voor
de muzikale medewerking. Zondag
16 september wordt er voor de kin-
deren in het buurtschap een speciale
kindermiddag georganiseerd. Op 12 
oktober staat een ‘dwaaltocht ‘ op het
programma.

Deldens buurtfeest
Vorden - Vrijdagavond 29 juni 
wordt in het buurtschap Delden 
het jaarlijkse volksfeest gehouden. 
De festiviteiten vinden plaats op 
het terrein van de familie Scheffer 
aan de Nieuwenhuisweg 1.



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

Ron Nijkamp (45) was met zijn be-
drijf East Group gevestigd in Varsse-
veld maar groeide daar uit zijn jas. 
De Ruurloër was al wat langer op 
zoek naar een ruimer kantoor. Het 
pand aan de Stationsstraat biedt East 
Group volop ruimte om haar activi-
teiten verder te gaan ontplooien. ,,Ik 
bied met East Group voor zowel on-
dernemers als particulieren financi-
ele en administratieve ondersteuning 
aan in de breedste zin van het woord 
om zodoende voor hen de financiële 
vraagstukken te ontzorgen”, zo ver-
klaart de Ruurlose ondernemer. Op 
basis van scherpe en vaste prijzen 
biedt East Group administratieve 
en accountancywerkzaamheden 
aan. Ron Nijkamp: ,,Doordat wij een 
kleine organisatie zijn kunnen we de 
kosten laag houden. Daardoor zijn 
onze tarieven ook laag. Bij onze Fi-
nancial Service kunnen de cliënten 
zelf aangevenwat ze zelf doen.Ver-
volgens brengen wij een offerte uit. 
Hierin staat de prijs die vastligt voor 
een jaar. Deze prijs is ook echt vast en 
is ook voor alle vragen door het jaar 

heen. Men weet dus van tevoren wat 
men kwijt is voor de administratie,de 
jaarrekening of eventuele andere 
diensten. Men komt dus achteraf 
niet voor verrassingen te staan. Voor 
onze andere diensten maken we 
persoonlijke afspraken op maat. Zo 
is het mogelijk om voor de verschil-
lende diensten van de Family Service 
een abonnement af te sluiten. Even-
tueel kan voor andere diensten, zoals 
interim management, een budgetaf-
spraak worden gemaakt. Belangrijk is 
dat men van ons openheid krijgt over 
onze contracten en facturering.”

CONFINCE
 
Erik Roekevisch (43) die voorheen 
werkzaam was in de verzekerings-
branche biedt met Confince diensten 
aan op het gebied van budgetbeheer, 
budgetcoaching en beschermingsbe-
wind. Confince is een professionele, 
zelfstandige stichting die mensen on-
dersteunt die door ziekte, leeftijd of 
andere bijzondere omstandigheden 
hun financiële zaken niet meer zelf 

kunnen of willen regelen. Erik Roe-
kevisch: ,,Wij zijn een onafhankelij-
ke organisatie die voor haar cliënten 
alle noodzakelijke financiële hande-
lingen verricht: van het controleren 
of inkomsten worden ontvangen 
tot het uitvoeren van betalingen en 
aanvragen van toeslagen. We kun-
nen beroep doen op beroepskrachten 
die deskundig zijn op financieel, ju-
ridisch en sociaal terrein.” Bij Con-
fince zijn uitsluitend gecertificeerde 
budgetcoaches werkzaam. Confince 
is werkzaam in Oost-Nederland. De 
stichting werkt volgens de kwali-
teitsverordening van de Branchever-
eniging van Professionele Bewind-
voerders en Inkomensbeheerders en 
voldoet aan de kwaliteitseisen die 
zijn opgesteld voor bewindvoerders. 
Ook hanteert Confince de richtlijnen 
die zijn opgesteld door het landelijk 
Overlegorgaan Kantonrechters. Voor 
meer informatie: www.eastgroup.nl 
en www.confince.nl 

OPENING
Op donderdag 5 juli worden de kan-
toren van Ron Nijkamp en Erik Roe-
kevisch officieel in gebruik genomen. 
Ook kan men dan een kijkje nemen 
in het toekomstige ondernemers- en 
bedrijvencentrum die nog geheel in-
gericht moet worden. Ron Nijkamp 
gaat in het nieuwe ondernemers- 
en bedrijvencentrum verschillende 
ruimten aanbieden met daarin een 
centrale spreekkamer en een onder-
steund secretarieel- en service balie.

Ron Nijkamp en Erik Roekevisch

Nieuw ondernemers- en 
bedrijvencentrum Ruurlo

Ruurlo - Ruurlo is binnenkort een centrum rijk waar zelfstandige on-
dernemers en kleinschalige bedrijven zich kunnen gaan vestigen. Het 
ondernemers- en bedrijvencentrum krijgt gestalte in het pand waar 
tot voorkort Univé Oost Verzekeringen was gevestigd. Sinds enkele 
weken hebben de Ruurloërs Ron Nijkamp en Erik Roekevisch met hun 
bedrijven East Group en Confince op de bovenverdieping van het pand 
aan de Stationsstraat hun intrek genomen. Eigenaar Ron Nijkamp 
gaat de benedenverdieping van het kantoorpand volledig renoveren 
en verhuren als ondernemers- en bedrijvencentrum. Er zijn al een 
aantal serieuze kandidaten die belangstelling hebben voor het nieuwe 
regionale ondernemers- en bedrijvencentrum.

Sinds enkele weken hebben Ron Nijkamp (links) en Erik Roekevisch met hun bedrijven East Group en Confince op de bovenverdieping van 
het pand aan de Stationsstraat hun intrek genomen.

Vestingdag zondag 8 juli 
in Groenlo belooft spektakel
Groenlo - Zondag 8 juli wordt alweer de 3e vestingdag gehouden in 
Groenlo. Het thema is deze keer Groenlo Vestingstad en Brouwstad. 
Op deze dag wordt de tweede editie van het NK beugelen gehouden 
in de Kevelderstraat. Wie o wie gaat er met de felbegeerde titel naar 
huis? Daarnaast is er nog een mooie prijs voor het meest ludiek 
uitgedoste team.

Een waardevolle aanvulling op onze 
galerie, zeggen zij. Naast beelden van 
drie andere kunstenaars staat er ook 
keramiek en brons van Hanneke van 
den Bergh en van de Groningse Syts-
ke Miedema in de tuin. Het zijn allen 
kunstenaars die een gedegen opleiding 
hebben genoten aan een academie en 
hun beroep de nodige verdieping heb-
ben gegeven door scholing op een voor 
hen specifiek terrein. 
Hanneke van den Bergh maakt vrou-
wen, meestal in duo, hoog op stellages. 
De titels voor haar werk zijn dan ook 
zeer passend, bijvoorbeeld bouw- of 
stellagenimfen. Maar ook de klassieken 
hebben haar grote interesse, getuige 
het keramische werk ‘dochters van As-
klepios’. Ooit begonnen als keramiste”, 
maakt zij nu ook werk in brons. Het 
patin op een van haar bronzen heeft 
zelfs een uitzonderlijke blauw/groene 
kleur. Naast het verfijnde keramiek 
van Anna Hulzink heeft het keramiek 
van Hanneke een andere uitstraling 

in de tuin: De grote betonnen beelden
van Sytske Miedema vragen aandacht
in de tuin. Op de eerste plaats door de
afmeting. “Onderonsje” is daar een
voorbeeld van. Bij Sytske draait alles 
om de houding in haar beelden. De 
verhouding van het menselijk lichaam
zijn veelal ondergeschikt aan het totale
beeld. De mensbeelden worden vaak
sterk vereenvoudigd van vorm weer-
gegeven. Ledematen worden achter-
wege gelaten of soms verlengd.. Haar
manier van boetseren en modelleren
bepaalt de huid van haar beelden.
Zij maakt haar beelden van beton en
brons. Kleurpigment door het beton
geeft de beelden een warme uitstra-
ling. De vijf kunstenaars in de tuin zijn
tot 16 september te zien. Carolyn in ’t
Veld en Jeanette Hagen zijn nog te zien
tot 8 juli a.s. Galerie en beeldentuin A-
quadraat zijn geopend op vrijdag, za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. En op afspraak. 
www.galerie-a-quadraat.nl

Galerie A - Quadraat

Beeldentuin waardevolle 
aanvulling
Vorden - Twee dames lopen al keuvelend door de beeldentuin. Zij
staan stil bij elk beeld en bekijken de vormgeving, het kleurgebruik
en het materiaal en geven elkaar aan wat zij bijzonder vinden aan de
beelden. Dat is het beeld van de galerie-houders van A-quadraat aan de
Mosselseweg 12 in Vorden, die onlangs de beeldentuin openden.

Geslaagd voor Haute Couture
Hengelo - Mevrouw M. van Kampen uit Zelhem.
Zij volgde de opleiding bij Modevakschool Gerdien in Hengelo Gld. aangesloten
bij Modevakschool Haarlem-Nationaal.

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

 

SINGLES 
PARTY 
Thema:  

 

  

 
 
 
 

ZATERDAG 30 JUNI  
 

Leeftijd: v.a. 25 jaar 
Aanvang: 21.00 uur 

 
 

een waardebon van  
Tapperij & Eeterij de Smoks 

 
Entree:  5,00 p.p. in de voorverkoop 

(incl. bittergarnituur)

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium
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Het eerste opstappunt is camping het 
Zwarte Schaar bij Doesburg. De boot 
vertrekt daar om 10.00 uur. Bij het 
Zwarte Schaar kun je auto of ander 
vervoermiddel parkeren. Je vaart over 
de Gelderse IJssel en je ziet het Han-
zestadje Doesburg vanaf het water 
liggen. Het eerste uitstappunt is om 
10.40 uur aan de kade Contre Escarpe 
in Doesburg. Je kunt dan de dag in 
Doesburg doorbrengen met stads-
wandelingen, terrasjes, museumbe-
zoek, torenbeklimming en om 16.30 
uur brengt de boot je terug naar het 
Zwarte Schaar. Vaar je verder, dan 

vaar je via de sluis in Doesburg de 
Oude IJssel op richting Doetinchem. 
Een schitterende tocht over deze ri-
vier brengt je eerst naar Laag-Keppel, 
het tweede uitstappunt. Vanaf 12.00 
uur kun je daar in de Dorpsstraat gra-
tis diverse galerieën, de Keppelse mo-
lens en prachtige tuinen bezoeken of 
de kasteelroute (2 km) lopen. In Laag-
Keppel of Hummelo is gelegenheid 
om op een terrasje iets te drinken of 
te eten. Speciaal voor ouders, groot-
ouders met kinderen staat er een 
huifkar bij de boot die u gratis naar 
camping Jena brengt voor een kabou-

tertocht: “Op zoek naar een kabou-
terschat!”. Na het gezellige vertoeven 
naar eigen inzicht vertrekt de boot 
weer om 15.00 uur naar het Zwarte 
Schaar. Het derde uitstappunt is om 
13.00 uur in Doetinchem. De ‘Or-
ganza’ blijft daar anderhalf uur lig-
gen en u kunt van boord gaan om te 
winkelen of wat anders te doen in het 
stadje. De terugvaart vanuit Doetin-
chem is om 14.30 uur. De ‘Organza’ 
vaart dit arrangement op woensdag 
11, 18 en 25 juli en op 1 en 8 augus-
tus. De VVV’s hebben de kosten van 
deze unieke boottocht zo laag moge-
lijk gehouden.  Een mooie vakantie-
besteding voor toerist en inwoners! 
Reserveren is wel noodzakelijk en 
kan via de VVV Bronckhorst en VVV 
Doesburg, de VVV servicepunten en 
de grote campings. Meer informatie 
over dit arrangement kunt u krijgen 
bij de VVV Bronckhorst (0575) 55 32 
22, VVV Doesburg (0313) 47 90 88 en 
Camping IJsselstrand (0313) 47 27 97.

Met de boot over de Gelderse- en 
Oude IJssel

Bronckhorst - Binnenkort hebben toeristen en inwoners van de regio 
een unieke gelegenheid om een boottocht op de Gelderse- en Oude 
IJssel te maken. Op initiatief van de VVV Bronckhorst en de VVV Does-
burg gaat de ‘Organza’ een aantal woensdagen op beide rivieren varen. 
De VVV’s hebben de boottocht aangevuld met tal van leuke activitei-
ten bij de 3 uitstappunten, waarbij ook aan de kinderen is gedacht. 
“Maak dit ommetje mee en vul zelf in wat je gaat beleven!”, is hun 
aanbeveling.

Vul zelf in wat je gaat beleven

Circa 34% van de deelnemers doet 
voor de eerste maal mee. 10% van 
de deelnemers heeft zelfs alle edities 
meegedaan en loopt voor de zevende 
maal “De Barchemse”. De jongste 
deelnemer is 15 jaar, de oudste 83.
Ook in 2012 is de 20 kilometer veruit 
de populairste afstand: zo’n 675 wan-
delaars trekken hiervoor de wandel-

schoenen aan. Ook de 30 kilometer is 
met ongeveer 300 deelnemers een ge-
liefde afstand. De 40 en 50 kilometer 
steken daar schril bij af met respec-
tievelijk 45 en 16 deelnemers. Overi-
gens is Barchem samen met Nijme-
gen en Apeldoorn een van de weinige 
vierdaagsen in Nederland waar de 50 
kilometer nog wordt aangeboden. 

Veel van de wandelaars zijn afkom-
stig uit de regio, maar ook de rest van 
Nederland is goed vertegenwoordigd. 
Barchem mag dit jaar zelfs deelne-
mers uit Frankrijk en Noorwegen 
welkom heten! De digitale inschrij-
ving via www.barchemse4daagse.nl 
is nog geopend tot en met zondag 1 
juli 2012.

Meer dan 1000 inschrijvingen 
voor Barchemse4Daagse
Barchem - Zo’n anderhalve week 
voor de opening van de Barchem-
se wandelvierdaagse hebben zich 
ruim 1000 deelnemers digitaal 
ingeschreven. Net als in voor-
gaande jaren wordt vooral aan 
het begin én aan het einde van 
de inschrijfperiode massaal inge-
schreven

De concerten zijn steeds op de don-
derdagmiddag en beginnen steevast 
om 15.30 uur. Ze zijn vrij toeganke-
lijk, er wordt wel een vrijwillige bij-
drage gevraagd. De concerten duren 
ongeveer 30 minuten en zijn laag-
drempelig van karakter. Een aantal 
van deze concertjes hebben een ‘plus’ 
bij het Lohmanorgel. Het spits wordt 
donderdag afgebeten door de vaste 
organiste van de Dorpskerk Mirjam 
Berendsen. Zij bespeelt het Lohma-
norgel met een tweetal composities. 
Een van Johann Gottfried Walther: 
het Concerto in h-moll en een van 
Johann Sebastian Bach: de Partita ‘O 
Gott, du frommer Gott’ in 9 variaties. 
Zie ook www.muziekdorpskerkvor-
den.nl

De concerten zijn steeds op de don-
derdagmiddag en beginnen steevast
om 15.30 uur. Ze zijn vrij toeganke-
lijk, er wordt wel een vrijwillige bij-
drage gevraagd. De concerten duren 
ongeveer 30 minuten en zijn laag-
drempelig van karakter. Een aantal
van deze concertjes hebben een ‘plus’
bij het Lohmanorgel. Het spits wordt
donderdag afgebeten door de vaste 
organiste van de Dorpskerk Mirjam
Berendsen. Zij bespeelt het Lohma-
norgel met een tweetal composities.
Een van Johann Gottfried Walther: 
het Concerto in h-moll en een van
Johann Sebastian Bach: de Partita ‘O
Gott, du frommer Gott’ in 9 variaties.
Zie ook www.muziekdorpskerkvor-
den.nl

Eerste Toeristenconcert in 
Dorpskerk Vorden

Vorden - Donderdag 28 juni begint de wekelijkse serie Toeristencon-
certen in de Dorpskerk van Vorden. Totaal zijn er dit jaar 10 toeristen-
concerten geprogrammeerd.

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 141 duiven van 17 deelnemers 
van De Koerier Zelhem vlogen 23 ju-
ni vanuit EPEHY. De duiven werden 
gelost om 08.00 uur. Uitslag: H. Was-
sink (4/14) 1 4 23 33, A. Kamperman 
(7/14) 2 3 5 8 9 19 25, J. Reindsen (2/7) 
6 34, R. van Aken (3/9) 7 20 29, J. Was-
sink (6/12) 10 11 15 22 26 36, W. Mas-
sen (3/5) 12 13 21, W. Meijerman (4/6) 
14 18 32 35, R. Jansen (1/4) 16, S. Gem-
mink (4/6) 17 27 28 30, M. Velthorst 
(1/7) 24, H. Eenink (1/10) 31. 

PV VORDEN 
Het was zwarte zaterdag in het lucht-
ruim boven Frankrijk en de Benelux, 
maar liefst drie vluchten stonden 
23 juni op het progamma. Te weten 
EPEHY 322 km, BLOIS 620 km en 
PERIGEUEX 875 km, dus konden de 
leden van P.V.VORDEN de lol op. Met 
een harde zuidwesten wind en de zon 
in de rug werden hoge snelheden be-
reikt. 
De vlucht van uit EPEHY werd 
een prooi voor ‘de Slof’ van Edwin 
Bruinsma, die de avond ervoor dit 
al had voorspeld in de plaatselijke 
taverne. De 75 duiven werden gelost 
om 08.00 uur bij zuidwesten wind. 
Uitslag: E. Bruinsma 1 12 18, Marc 
Tiemessen 2 19, H.J Stokkink 3 8 9 
17, Ashley Eykelkamp 4 5 11, D.J. Go-
tink 6 10 15, T.J. Berentsen 7, Comb. 
J. Meijer&Zoon 13 14, W.J.S. Verbeek 
16. 
De vlucht van uit BLOIS werd gezien 
de ochtendvlucht een snelle. De 67 
duiven werden gelost om 07.00 uur 

bij zonnig weer en zuidwesten wind. 
Ashley Eykelkamp zag zijn duif als 
een ongeleid projectiel op de klep 
vallen. Dit was tevens goed voor de 
eerste plaats in de regio, zowaar een 
knappe prestatie. Met een snelheid 
van 1578 meter per minuut, dit is 
95 km per uur en dat over 620 km. 
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1, H.B.M. 
Hoksbergen 2 3 6 7 8 12 14 15 17, 
T.J. Berentsen 4 5 11, H.J Stokkink 9, 
Comb. J. Meijer&Zoon 10 16, A. Kap-
pert 13. 
Dan stond nog de vlucht vanuit PE-
RIGEUEX, eigenlijk bedoelt als over-
nachtvlucht. Maar door de harde 
wind werd besloten om over te gaan 
tot een morgenlossing, om te voor-
komen dat duiven in de nacht thuis 
zouden komen, maar dan is 875 km 
op een dag geen kattenpis. 
Gelost om 7.00 uur kwam de eerste 
duif om 18.14 bij Combinatie J. Me-
ijer en Zoon als een speer uit de goede 
richting op de klep vallen. Ook waren 
hier ‘s avonds de prijzen verdiend en 
konden de kleppen gesloten worden 
en konden de leden terug zien op een 
mooie duivendag en welverdiend een 
toost op hun duiven uitbrengen. Uit-
slag: Comb. J. Meijer&Zoon 1 2 3 7, 
H.J Stokkink 4 5, Marc Tiemessen 6. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 23 juni stonden er twee 
vluchten op het programma bij PV 
De IJsselbode Steenderen. De Een-
daagse Fondvlucht werd vervlogen 
vanaf BLOIS (600 km). De duiven wer-

den gelost om 7.00 uur bij een noord-
westenwind. De twee snelste duiven 
werden geklokt door Ria Luesink. Uit-
slag: Ria Luesink (3/4) 1 2 8, Hulshof 
H. (2/3) 3 4, Dieks H. (1/6) 5, Boesveld 
J. (1/14) 6, Tankink TH.H.M. (1/3) 7, 
Hendriks P.R.J. (1/6) 9. 
De Midfond vlucht werd vervlogen 
vanaf PERONNE (330 km). De duiven 
werden gelost om 7.30 uur. De drie 
snelste duiven waren nu ook weer 
voor Ria Luesink. Uitslag: Ria Luesink 
(5/10) 1 2 3 17 18, Kelderman G.H.H. 
(4/9) 4 5 8 16, Hendriks P.R.J. (4/6) 6 12 
14 21, Dieks H. (2/6) 7 10, Hulshof H. 
(4/8) 9 11 19 22, Wiggerink H. (1/12) 
13, Stoel G. (3/7) 15 20 24, Tankink 
TH.H.M. (1/5) 23. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Duivenvereniging Steeds Sneller nam 
zaterdag 23 juni deel aan twee vluch-
ten. 
In BLOIS werden 45 duiven van 9 
deelnemers om 7.00 uur gelost. De 
snelste duif was van A.H.J. Peters, 
die met een snelheid van 1533 mpm 
huiswaarts vloog en om 13.36 uur 
werd geklokt. Uitslag: A.H.J. Peters 
(4/7) 1 5 8 9, R. Koers (3/9) 2 3 4, J. 
Teunissen (1/6) 6, G. Duitshof (1/2) 7, 
C. Te Stroet (1/7) 10, E. Koers (1/4) 11, 
W. Jansen (1/4) 12. 
De tweede vlucht van 23 juni werd 
vervlogen vanuit EPEHY. Om 08.00 
uur gingen 91 duiven van 12 deelne-
mers los. G. Kempers had deze vlucht 
de snelste duif. Deze kwam om 10.57 
uur op het hok en vloog hiervoor met 
een snelheid van 1774 mpm. Uitslag: 
G. Kempers (5/12) 1 6 10 11 16, C. Te 
Stroet (3/5) 2 12 19, J. Teunissen (2/6) 
3 14, L Te Stroet (8/17) 4 5 8 15 17 20 
21 23, G. Duitshof (3/8) 7 18 22, W. 
Jansen (2/4) 9 13.

Duivenberichten 23 juni
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
Zaterdag 23 juni namen de verenigingen aan meerdere vluchten deel, 
vanuit Blois, Peronne, Epehy en Perigeaux.

Via deze uitgave houden alle be-
drijvenkringen, het Ondernemers-
platform Bronckhorst, Koninklijke 
Horeca Nederland en de gemeente 
Bronckhorst ondernemers u op de 
hoogte van de laatste ontwikkelin-
gen. Begin dit jaar kwam het eerste 
nummer uit. Doel van de nieuwsbrief 
is ondernemers met elkaar verbinden 
om zo tot een uitwisseling van kennis 

en mankracht te komen. 
In de tweede editie onder meer arti-
kelen over de nieuwbouw van Staja
in Hengelo, Bedrijvig en Onderne-
mend Zelhem en de voortgang van 
de KVO-B werkgroepen.

Bedrijven kunnen zich aanmel-
den voor de nieuwsbrief op de 
site: www.breezz.info

Tweede editie Breezz 
verschijnt deze week

Brocnkhorst - De tweede editie van Breezz, dé nieuwsbrief voor onder-
nemers in de gemeente Bronckhorst - verschijnt deze week.

Ondernemer Paul Stortelder en wethouder Dorien Mulderije tijdens de overhandiging van 
de eerste Breezz begin dit jaar.



Het waren 5 afbeeldingen van spelers 
die de consument ook in het echt 
kon krijgen bij aankoop van diverse 
Unilever producten. Iedereen kon er 
aan mee doen om zo tot de prijswin-
naar te horen die een prachtige voet-
balclinic kon winnen verzorgd door  
echte oud voetbal internationals. Rob 
Witschge, Ronald de Boer en Pierre 
van Hookijdonk verzorgden deze cli-
nic op de voetbalvelden van Quick 
Boys in Katwijk. Duizenden aanmeld-

formulieren werden er bij C1000 
Grotenhuys ingeleverd en er werd 1 
trotse winnaar uitgeloot.

DE WINNAAR WAS 
STIJN GERTSEN
Dat Stijn een geweldige middag gehad 
heeft laten de foto`s wel zien, Stijn is 
te herkennen aan de geel-zwarte Vor-
den sokken. Een prachtige middag, 
want zo vaak train je niet met deze 
oud wereldtoppers.

Stijn Gertsen trotse prijswinnaar C1000 Vorden E.K voetbalclinic

Vorden - C1000 Grotenhuys Vorden hield in het kader van het E.K. 
voetbal een prijsvraag waarbij men in moest vullen welke 5 spelers 
van het Nederlands elftal er stonden afgebeeld op het deelnamefor-
mulier.

Wendy van Eewijck en Carmen 
Smeerdijk hadden een gevarieerd 
programma in elkaar gezet, hierbij 
ondersteund door Martien Pater. 
Het “uitje” begon met een bezoek 
aan het bedrijf van Martijn Pater, die 
samen met zijn compagnon en een 
8-tal medewerkers een consultancy 
bureau runt in Amsterdam Noord op 
de NDSM werf.  Het werd een inspi-
rerend verhaal voorzien van de inte-

ressante tips, waarmee eigenlijk elk 
bedrijf zijn voordeel mee kan doen. 
Daarna volgde een rondleiding over 
de voormalige scheepwerf van de 
NDSM waar o.a. de Kunststad Am-
sterdam is gevestigd en het kantoor 
van MTV en het hoofdkantoor van de 
HEMA. Bovenin de grote kraan wordt 
binnenkort een kleinschalig hotel ge-
vestigd. De rondleiding over de voor-
malige  scheepswerf werd afgesloten 

met een bezoek aan een tentoonstel-
ling van Turkse gastarbeiders, die 
eind jaren 50 naar Nederland waren 
gekomen en bij de NDSM hadden ge-
werkt. Hierna werd de pont genomen 
naar het centrum van Amsterdam. 
Via het Haarlemmerplein, de Jordaan  
het Damrak en een aantal gezellige 
terrasjes was een restaurant in het 
Centraal Station, genaamd “1e Klas” 
het eindpunt van de trip. 
Het VOC kan terugzien op een zeer 
geslaagd werkbezoek, dat zeker voor 
herhaling vatbaar is. Als ondernemer 
is het goed om regelmatig je horizon 
te verbreden en wat dat betreft, heeft 
het bezoek aan Amsterdam hier ze-
ker aan voldaan.

“Amsterdams Uitje” VOC valt zeer 
in de smaak

Amsterdam - Na het bezoek aan Op Den 4 Akker op 26 mei jl stond – 
als afsluiting van het seizoen – een werkbezoek aan Amsterdam op het 
programma van het Vordens Ondernemerscafé. Vooraf was afgespro-
ken dat het bezoek door zou gaan, ongeacht het aantal deelnemers dat 
zich aan zou melden voor dit bijzondere uitstapje. Uiteindelijk waren 
er 9 deelnemers, die zich melden voor deze “try-out”.

Zij spelen nog op een aangepast veld. 
Het mini-veld is bestemd voor de al-
lerjongsten. Het drie-kwart veld is 
bestemd voor kinderen, die net iets 
ouder en groter zijn. Er werd ge-
speeld in 3 klassen : mini, drie-kwart 
beginners en drie-kwart gevorderden. 
Voor sommige kinderen was het hun 
eerste echte wedstrijd en zij kwamen 
dan ook behoorlijk zenuwachtig op 
het park aan. Veel ouders telden mee 
en er werd sportief gespeeld. Na een 
aantal spannende wedstrijden waren 
de winnaars bekend. Bij de mini’s 
was dit Tom Bouwmeester, bij de 
drie-kwart beginners was dit Dione 
Bouwmeester en bij de drie-kwart 
gevorderden kreeg Jens Sijtsma de 

gouden medaille. Van woensdag-
avond tot en met zondag werden ook
de clubkampioenschappen junior op
heel veld gespeeld. Uiteindelijk werd
hier gestreden in 3 poules. De finales
vonden op zondag plaats en de re-
gen en de wind zorgden voor lastige
omstandigheden. De kinderen lieten
zich echter niet uit het veld slaan en
hielden vol. Bij de jongens tot en met
12 jaar ging de eerste plaats uiteinde-
lijk naar Bryan Smits. Bij de meisjes
tot en met 12 jaar mocht Dominique
Besselink zich kampioen noemen na
een spannende finale. In de laatste
poule, jongens tot en met 14 jaar,
deed ook 1 meisje mee. De winnaar
in deze poule werd Hugo Hoenink.

Clubkampioenen bij jeugd 
VTP bekend
Vorden - Op woensdagmiddag 20 juni werden op het Vordens Tennis-
park de Clubkampioenschappen voor de allerjongsten gespeeld. In de
week, dat ook de junioren en senioren hun wedstrijden op heel veld
speelden, was er een middag georganiseerd voor de allerjongsten.

De kampioenen bij mini- en driekwart: Tom en Dione Bouwmeester en Jens Sijtsma.
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Plezier 
voor twee! 
Doe 
je mee?

Wij verzorgen klein-
schalige, aangepaste 
vakanties voor ouderen 
en zoeken hiervoor 
vrijwilligers. 

Bel voor meer informatie: 
(0318) 48 51 83 
www.allegoedsvakanties.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Bezoekadres: 

T (0314) 369 369  -  F (0314) 343 258  

www.wrij.nl  -  info@wrij.nl

3 juli Vergadering algemeen 

bestuur (kantoor 

waterschap Doetinchem)

BEKENDMAK NG

Met ingang van vrijdag 

15 juni 2012 ligt ter inzage en is 

verkrijgbaar de jaarverslaggeving

2011, in verband met de 

behandeling hiervan in de 

vergadering van het algemeen

bestuur op 3 juli 2012. 

De jaarverslaggeving ligt op 

werkdagen van 9.00 uur tot 16.00

uur ter inzage op het kantoor van 

het waterschap, Liemersweg 2 in 

Doetinchem. 

De volledige bekendmaking kunt 

u vinden op 

‘retentievijvers’ worden genoemd. Deze vijvers ‘sparen’ het hemelwater op tijdens heftige regenbuien en geven het 
langzaam af, waardoor de watersystemen niet overbelast worden. Omwonenden genieten van deze vijvers. Geen 
probleem, wel wil het waterschap u informeren over een aantal aandachtspunten.

Het waterschap beheert de meeste retentievijvers 

in stedelijk gebied. We controleren daarbij op 

verstoppingen door bijvoorbeeld zwerfvuil, grasmaaisel 

en bladafval, want zo’n vijver moet zijn werk kunnen 

blijven doen. 

Ook bewaakt het waterschap de waterkwaliteit. Burgers 

kunnen hun steentje bijdragen. Vooral brood voor 

de eendjes, maar ook hondenpoep en vissenlokvoer 

verslechteren de waterkwaliteit en kunnen leiden tot 

blauwalg en botulisme, en dat is gevaarlijk voor de 

“We maaien twee keer per jaar: in en rond juni en 

daarna nog eens in september”, vertelt Leonard Post 

van het waterschap. “Het gras dat we maaien van de 

ongeveer honderd kilometer dijk, wordt afgevoerd of, in 

balen geperst, als hooi door veehouders afgenomen.”

“We hebben nu veel aandacht voor de bestrijding van 

Jacobskruiskruid, dat de laatste jaren is opgerukt. 

Jacobskruiskruid is giftig, dus dat maaisel kunnen we 

niet bij veehouders afzetten. Dat maakt het onderhoud 

duurder. Op de vakken waar Jacobskruiskruid veel 

voorkomt maaien we vervroegd, gaan we extra bemesten 

en gaan we doorzaaien met andere kruidensoorten en 

langere grassen, zodat het kruid letterlijk in de schaduw 

komt te staan.” 

mens. Eén sneetje brood lijkt onschuldig, maar in een 

jaar tijd wordt zo een vrachtwagen aan brood in het 

water gekiept, wat lang niet allemaal wordt opgegeten. 

Tóch de eenden voeren? Doe dit dan heel beperkt en 

liefst op de oever.

Zwemmen in retentievijvers raadt het waterschap af, 

want daar zijn ze niet voor bedoeld. De waterkwaliteit 

kan behoorlijk variëren. Kijk voor de officiële (en 

gecontroleerde) natuurzwemwateren op de landelijke 

website: .

“We willen zo weinig mogelijk chemisch bestrijden, 

vanwege  de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Bovendien is een bloemrijk talud ook nog eens fraai om 

te zien.”

In deze tijd van het jaar kunnen we ze weer volop in actie zien: de maaimachines op en langs de dijken. Waterschap 
Rijn en IJssel maait het gras voor een sterkere grasmat. Deze houdt bij hoogwater de dijk beter bij elkaar.

Start v.a. half september

’t HOEKJE
eetcafé

Weekmenu
Frisse salade met balsa-

mico dressing, gebakken 
champignons en spekjes

* * *
Tonijnfilet van de grill 

met roerbakgroenten en 
sojasaus

* * *
Huisgemaakte cheesecake 

met een soep van bos-
vruchten

€ 23,50 p.p.

Spalstraat 1, 7255 AA Hengelo Gld. 

Tel. 0575-461478
www.zwaanhoekje.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
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Ouders en opvoeders kunnen met 
vragen over opvoeden en opgroeien 
terecht bij samenwerkende partijen 
voor jeugd en gezin. Veel ouders en 
opvoeders hebben de informatieve 
website van jeugd en gezin al eens 
bezocht. De website is vernieuwd en 
vanaf 28 juni a.s. bereikbaar via 
www.cjgbronckhorst.nl. Met de ver-
nieuwde website willen wij (toekom-
stige) ouders en opvoeders nog beter 
van dienst zijn

matie op de site is uitgebreid, om u 

opvoeder of professional terecht voor 

opgroeien en voor informatie over 
cursussen, adressen, lokale activitei-
ten en lokaal nieuws.

Iedereen heeft vragen
Als opvoeder heeft u vast regelmatig 
vragen over de aanpak van een situ-

gorie ouders voor nieuwe vragen, di-

antwoorden op kleine en grote vra-
gen, is 24 uur per dag te raadplegen 

fessional raadplegen voor advies. 

gen uit te wisselen met andere ou-

website. Als ouder kunt u op artike-
len op de website direct reageren.

Rechtstreeks contact opnemen
Naast de website kunt u ook recht-
streeks contact opnemen door:

website 

antwoord

via tel. (0575) 46 11 00

Antwoord op vragen over opvoeden en opgroeien

Vernieuwde website voor jeugd en gezin

In Bronckhorst is vanaf nu een ‘team 

om ouders en opvoeders te ontmoe-
ten, informeren, inspireren en advi-
seren. Het team bestaat uit vier op-
voeddeskundigen en is een aan-
spreekpunt voor alle vragen over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen 

Positieve ontwikkeling en eigen 
kracht

soorten vragen geholpen worden en 

het kind en de eigen krachten en ta-

centraal. Kortom, een team dat van 
alle opvoedmarkten thuis is en graag 

met ouders en opvoeders in contact 
komt.

Vraag van de ouders centraal
Het team organiseert ontmoetingen 
met ouders op verschillende manie-
ren en plaatsen, maar dat is geen 
kant-en-klaar pakket. Samen met ou-

behoefte aan bestaat en welke activi-
teiten georganiseerd worden.

Zorgteam scholen
Elke basisschool heeft sinds kort een 

de disciplines. Leden van het team 

met meerdere contactpersonen te 
maken heeft en het ‘verhaal’ maar 
een keer verteld hoeft te worden.

Idee of suggestie?

activiteit? Neem dan contact op met 

Hengelo e.o.: Fokalien Booy

Zelhem e.o.: 

Vorden e.o.: 

Steenderen e.o.: 

Hummelo/Keppel e.o. :

@cjgbronckhorst.nl

nieuwsbrief uit met tips over opvoe-

www.cjgbronckhorst.nl/nieuws

ve! In dit nummer speciale aandacht 

en wanneer kan een kind mee op de 
fiets. 

Kijk voor alle informatie over de 
website, de 
nieuwsbrief en 
het team jeugd 
en gezin op 
www.cjg-
bronckhorst.nl 
of scan de QR 
code.

Het ‘team jeugd en gezin’ komt naar je toe!

Vorden e.o.:
Daniëlle Bolink vorden@cjgbronckhorst.nl 06- 12 99 69 35

Hengelo e.o.:

Fokalien Booy

hengelo@cjgbronckhorst.nl

06- 53 81 77 83

Steenderen e.o.: 

Martijn Wesseling

steenderen@cjgbronckhorst.nl

06 - 12 09 38 56

Hummelo/Keppel e.o.: 

hummelokeppel@cjgbronckhorst.nl 

Zelhem e.o.:
Petra Keizer
zelhem@cjgbronckhorst.nl06- 13 43 12 08

voert de gemeente in de toekomst 

genorganisaties deelnemen. 

Samen doen

ners stimuleren om mee te doen en 
mee te denken, door samen verant-

schone openbare ruimte. Het oprui-

daarom inititatieven van inwoners, 

tailhandel, om samen te werken aan 

nadruk. Een werkgroep, bestaande 
uit o.a. inwoners en de gemeente, or-

in Bronckhorst.

Aanmelden

Zwerfvuil ruimen we samen op



Begrotingstekort 2013 en 
meerjarenbeleid 2014-2016
De raad neemt kritisch kennis van 
de omvang van het begrotingstekort 
2013, het meerjarenbeleid en de fi-
nanciële risico’s waar onze ge-
meente voor komt te staan. De raad 
stemt in met het opnemen van nieu-
we vervangingsinvesteringen van in 
totaal € 10.378.238 voor de komen-
de vier jaren. PvdA en GroenLinks 
dienden amendementen in met 
voorstellen om de begroting anders 
in te richten, deze haalden het niet.

Projectvoorstellen
Naast structurele uitgaven kent 
Bronckhorst investeringen in de 
openbare ruimte met een maat-
schappelijk nut. Hiervoor zijn een-
malige projecten opgezet. Financie-
ring van deze projecten gebeurt uit 
de algemene reserve. Voorbeelden 
van dergelijke projecten zijn revita-
lisering bedrijventerreinen, jonge-
rendebatten en herinrichting van de 
Dorpsstraat in Hummelo. PvdA en 
GroenLinks dienden een amende-
ment in om de reservering van de
€ 70.000 voor verplaatsing van het 
Cruijffcourt in Hummelo te laten 
vervallen. Dit amendement werd 
door een meerderheid van de raad 
aangenomen. Overige amendemen-
ten van beide partijen om projecten 

te schrappen of minder te financie-
ren en een amendement van D66 
om het budget voor het gemeente-
lijk vervoerplan te halveren, haal-
den het niet

TBB-voorstellen
Algemene visie
Het college stelt de raad voor de 
verbinding te versterken  door deel 
te nemen aan Achterhoek Connect, 
taken en verantwoordelijkheden bij 
inwoners/gebieden neer te leggen 
en eenmalig het woonlastenprincipe 
te hanteren en de dalende lasten 
voor afval te verdisconteren in de 
tarieven voor eigenaren/gebruikers 
van woningen en niet woningen.
De raad gaat akkoord met deze vi-
sie. Amendementen van PvdA en 
GroenLinks en D66 en GBB om niet 
aan Achterhoek Connect deel te ne-
men of het woonlastenprincipe niet 
toe te passen, werden afgewezen.

Thema Zorg en welzijn
Het model voor de werkwijze voor 
zorg en welzijn wordt de komende 
maanden uitgewerkt. De rijkstaken 
die de gemeente moet overnemen, 
worden hierin meegenomen. Waar-
deringssubsidies worden beëindigd 
en hiervoor komen nieuwe subsidie-
regelingen in de plaats: één gericht 
op zorg en welzijn van de kwetsba-

ren en een regeling voor incidentele 
subsidies. Cultuurorganisaties, zo-
als de bibliotheek, worden gestimu-
leerd een meer efficiënte werkwijze 
te realiseren. De raad stemt in met 
dit onderdeel van de perspectiefno-
ta. Het amendement van CDA, VVD 
en D66 om het college opdracht te 
geven de voorgestelde subsidie-
maatregelen te schrappen en voor 1 
april 2013 een nieuwe subsidiever-
ordening uit te werken werd aange-
nomen. Overige amendementen met 
voorstellen voor ander subsidievor-
men e.d. haalden het niet.

Thema Maatschappelijke
accommodaties
Het college stelt voor de zwemba-
den in Bronckhorst zonder gemeen-
telijke bijdrage te laten exploiteren. 
Als dat niet mogelijk is, dan is slui-
ting het gevolg. Ook de subsidies 
voor particuliere zwembaden wor-
den gestopt. Sporthallen en gymza-
len krijgen ruimte voor initiatieven 
van gebruikers, dbo’s en pachters. 
Wat dat betekent voor de exploitatie 
en spreiding van sporthallen in 
Bronckhorst, moet onderzocht wor-
den. In ieder geval is het doel een 
verlaging van exploitatietekorten bij 
accommodaties van tenminste
€ 50.000 per deelgebied. Ook vraagt 
het college de raad de voetbal- en 
korfbalvelden volledig te privatise-
ren, waarbij de toekomstvisie van 
verenigingen nadrukkelijk betrok-
ken wordt. Voor de dorpscentra 

wordt bekeken of meer horecamo-
gelijkheden een optie is. De raad 
gaat akkoord met alle voorstellen 
binnen dit thema, met toevoeging 
van twee amendementen van CDA, 
VVD en D66. De besluitvorming rond 
de zwembaden wordt aangehouden, 
waarbij het college opdracht krijgt 
om voor 31 december 2012 een in-
tegraal plan van aanpak voor toe-
komstig beheer van de zwembaden 
op te stellen. De inhoud van het an-
dere amendement  behelst compen-
satie aan verenigingen voor de toe-
komstige onderhoudskosten voor 
velden onder bepaalde voorwaar-
den. PvdA, GroenLinks en GBB dien-
den ook amendementen in voor wij-
zigingen in de voorstellen, deze 
haalden het niet.

Thema Kindvoorzieningen
Voor het thema kindvoorzieningen 
werden geen wijzigingsvoorstellen 
ingediend. De raad gaat akkoord 

met het voorgestelde beleid op dit 
thema door het college.

De thema’s Ruimte, Economie 
en Dienstverlening zijn nog niet 
behandeld. De voorstellen en inge-
diende amendementen en/of moties 
op deze onderwerpen komen 28 juni 
aan de orde. De raad komt hiervoor 
om 19.00 uur bijeen in de raadszaal. 

Voor alle informatie over de per-
spectiefnota, inhoud van de inge-
diende amendementen en de stem-
verhoudingen verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl.

Op 28 juni 20.00 uur begint de regu-
liere raadsvergadering van juni. De 
vergaderstukken 
van deze vergade-
ring vindt u ook op 
onze website
of scan de QR-code.

Op 21 juni jl. vergaderde de gemeenteraad over de perspectief-
nota 2013 - 2016. De perspectiefnota bevat de uitkomsten van 
het traject Toekomstbestendig Bronckhorst (TBB). Onder ruime 
publieke belangstelling gaven alle fracties eerst hun visie op 
het voorgestelde meerjarenbeleid.

“Vraag je niet af wat de omgeving voor jou kan betekenen, maar 
wat jij voor de omgeving kunt betekenen”. Voor CDA zijn deze 
houding en gedachte uitgangspunten. Het TBB-traject heeft een 
krachtige impuls gegeven aan het besef bij de Bronckhorsters 
dat een actieve opstelling nodig is om met elkaar de omgeving 
leefbaar te houden. De fractie heeft veel overleg met dbo’s en 
verenigingen. De kansen en zorgen wegen ze mee in het proces.
TBB is volgens CDA een langdurig proces. De fractie geeft het 
college complimenten voor de opgestelde perspectiefnota, maar 
op een aantal punten baart de inhoud zorgen. Bronckhorst kan 
nog een aantal financiële risico’s verwachten en tegen deze
achtergrond geeft de begroting geen rooskleurig beeld.
Uitgangspunt is en blijft voor het CDA dat Bronckhorst financieel 
gezond moet blijven.
Voor de VVD is het speerpunt dereguleren (vermindering van re-
gelgeving). De overheid moet niet alles willen regelen. De partij 
vindt het vanzelfsprekend dat beroep wordt gedaan op inwoners 
en ondernemers en dat er ruimte komt voor initiatief. In deze
financieel moeilijke tijd staat onze welvaart op het spel. Vast-
houden aan verworvenheden is daarom niet mogelijk. Inwoners 

mogen minder vanzelfsprekend van ondersteuning uitgaan. 
Bronckhorst moet aantrekkelijk blijven. Pijnlijke ingrepen zijn 
daarvoor noodzakelijk en dat zal moeilijk zijn, beseft de VVD. Dit 
hoeft niet ten koste te gaan van kwaliteit. De perspectiefnota 
spreekt vertrouwen uit in inwoners die betrokkenheid en verant-
woordelijkheid voelen. VVD kan zich vinden in de perspectief-
nota. Net als het CDA stelt de VVD dat er een vervolg moet komen 
op TBB.
De PvdA is teleurgesteld over de inhoud van de perspectiefnota. 
De partij noemt het hele traject volksverlakkerij: TBB zou geen 
bezuiniging zijn. Inwoners kunnen zich niet herkennen in het 
stuk en echte waardering ontbreekt voor de inbreng van inwo-
ners. Voor de fractie was het niet mogelijk een goede integrale 
afweging te maken. Terugtredende overheid mag dan de trend 
zijn, maar als gemeente kun je kiezen om dat niet te doen. De in-
woner is kind van de rekening en moet taken van de overheid 
overnemen. PvdA wil een socialer alternatief bieden.
GroenLinks vindt weinig van TBB-uitkomsten terug in de per-
spectiefnota. Stoppen van waarderingssubsidies, zwembaden 
sluiten, dat bedenken de inwoners niet. GroenLinks stelt voor 
subsidies in stand te houden, juist als steun voor het ontwikke-
len van gebiedsgerichte accommodaties. De partij is ontstemd 
over de kortingen op natuur en milieueducatie. Jeugd opvoeden 
met kennis van natuur is de basis en daar profiteer je van in de 
toekomst. Wat GroenLinks betreft mogen ondernemers meer 
aangesproken worden op eigen verantwoordelijkheid. Minder 

uitgeven moet, maar sociale pijlers moeten overeind blijven.
Volgens D66 deed het TBB-traject veel stof opwaaien. Het is zoe-
ken naar een nieuwe relatie tussen overheid en samenleving. In 
de 20e eeuw raakten we gewend aan een verzorgingsstaat en 
dat bracht veel welstand en welzijn. Maar nu leven wij in een an-
dere tijd. De vraag is: Gaan we de uitdaging van 21e eeuw aan? 
D66 is positief, maar heeft punten van kritiek. Financiële argu-
menten voeren de hoofdtoon. Met de bezuinigingsvoorstellen op 
gebied van sport en cultuur kan D66 niet uit de voeten. De onder-
bouwing is onvoldoende om goede keuzes te maken. De fractie 
stelt voor om contracten/subsidies met verenigingen langer 
door te laten lopen, zodat zij voldoende tijd krijgen om zelf een 
goed plan te maken. Daarbij moet de uitgangspositie voor ver-
enigingen gelijk zijn.
GBB kan het voorliggende beleid niet verantwoorden richting de 
inwoners. Samenhang ontbreekt en het stuk geeft voor de ko-
mende vier jaar geen zuiver financieel beeld. GBB acht realisatie 
van de plannen op deze manier zeer twijfelachtig. Met verenigin-
gen is geen overeenstemming bereikt en zij krijgen geen ant-
woord op hun vragen. Daarmee vindt GBB het TBB-proces niet 
consequent. Ook vindt de fractie dat de raad voor voldongen fei-
ten is gesteld, doordat toch met een aantal verenigingen over-
eenkomsten zijn gesloten en noemt als voorbeeld de aanpak met 
de zwembaden. Over de situatie met zwembad en cultureel cen-
trum De Brink in Zelhem diende GBB een motie van afkeuring in. 
Deze motie haalde het niet. 

Raadsvergadering 21 juni 2012

Uit de raad

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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

De gemeente vindt het belangrijk open en tijdig 
met u te communiceren. Om de afstand zo klein 
mogelijk te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en diensten, activitei-
ten en vele besluiten. We doen dat op verschil-
lende manieren. Via deze gemeentepagina’s, 
www.bronckhorst.nl, allerhande gesprekken en 
bijeenkomsten etc. Veel inwoners zijn ook actief 

op sociale media, zoals facebook en twitter. 
Daarom is de gemeente ook hier te vinden. 

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) of 
vindt ons leuk op facebook (www.facebook.
com/gemeentebronckhorst) en weet wat er 
speelt bij de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media



Openbare bekendmakingen

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

Regelmatig leidt flinke regenval tot 
water op straat en in sommige ge-
vallen tot ondergelopen kelders. Zo 
ook op 23 mei op ondermeer de 
Snethlageweg, De Heurne en de 
Vordenseweg in Hengelo. Er viel 
toen in drie kwartier ongeveer 45 
mm regen. De gemeente heeft de 
afgelopen jaren al veel gedaan om 
dit soort situaties te voorkomen. Zo 
is ondermeer de riolering in het 
centrum vergroot om het water 
sneller af te kunnen voeren. Ook zijn 
maatregelen getroffen om er voor te 
zorgen dat minder regenwater in 
het vuilwaterriool terechtkomt. 

De natuur hebben wij echter niet in 
de hand. De neerslag komt in steeds 
heftigere buien en wij kunnen niet 
voorkomen dat er water op straat 
komt te staan. Bij zeer zware buien 

zoals die van 23 mei bleek dat de 
getroffen maatregelen niet afdoen-
de waren om schade te voorkomen. 
Wel proberen wij zoveel mogelijk de 
schade te beperken en daarom voe-
ren wij nog een aantal aanpassin-
gen door. Zo willen we ondermeer 
het verhoogde kruisingsvlak De 

Heurne/Hofstraat omzetten in een 
andere snelheidsremmer om daar 
het waterprobleem op te lossen. 
Verder leggen wij in de Snethlage-
weg een afvoerleiding aan. Deze 
maatregelen worden vóór de bouw-
vak uitgevoerd. Voor het najaar 
staan er nog verdere maatregelen 

Aanpassingen riolering en bestrating Hengelo 

(Gld) om neerslagafvoer te verbeteren
Vanaf 2 juli a.s. worden de boven-
grondse glasbakken die nog op ver-
schillende plekken in de gemeente 
Bronckhorst staan, weggehaald. Het 
gaat om 14 glasbakken die tijdelijk bij 
winkels waren geplaatst. Nu er met 
de 23 milieuparkjes in de gemeente 
voldoende scheidingsmogelijkheden 
zijn voor glas, worden de tijdelijke bo-
vengrondse containers weggehaald. 
Op iedere glasbak wordt met een 
sticker aangegeven op welke datum 
deze precies wordt verwijderd. Met 
uw glas kunt u terecht naar een van 
de milieuparkjes in de kernen van de 
gemeente Bronckhorst. Een overzicht 

van de milieuparkjes vindt u op
www.berkelmilieu.nl.
Met vragen kunt u terecht bij de Afval-
Informatie-Lijn van Berkel Milieu,
tel. (0575) 54 56 46.

Bovengrondse glasbakken verdwijnen 

uit straatbeeld

 De gemeente is verantwoordelijk 
voor de registratie en verwerking van 
gevonden en verloren voorwerpen. 
Binnenkort voeren wij gevonden 
voorwerpen waarvan de wettelijke 
bewaartermijn is verstreken weer af. 
Op www.bronckhorst.nl  Actueel  
Actuele informatie  Gevonden voor-
werpen staat een overzicht van alle 
gevonden voorwerpen die bij ons zijn 
aangemeld. Bent u iets kwijtgeraakt, 
kijk dan eens op de website naar deze 
lijst.

Beschikt u niet over internet, dan 
kunt u ons ook bellen, via tel. (0575) 
75 02 50.

Gevonden voorwerpen

Bent u inwoner en van plan een be-
drijf te starten, maar u weet niet waar 
u moet beginnen? Heeft u advies no-
dig bij de lopende gang van zaken in 
uw onderneming, omdat het even wat 
minder gaat? Dan kunt u bij ROZ
(Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
terecht. Deze organisatie voert voor 
de meeste gemeenten in de Achter-
hoek, waaronder Bronckhorst, en 
Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit bij-
standsverlening zelfstandigen (Bbz) 
uit. Ondernemers die tijdelijk te wei-
nig inkomsten uit het bedrijf halen om 
in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 

moeten investeren om levensvatbaar 
te blijven en de financiering niet ban-
cair voor elkaar kunnen krijgen.
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden vol-
daan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkhed voor een tij-
delijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-
ondernemerspunt voor Twente en de 
Achterhoek en kan u via Qredits een 
krediet tot max. €50.000 worden ver-
strekt. Ga naar www.rozachterhoek.nl 
voor meer informatie over de diverse 
regelingen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden.

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend 

Bronckhorst te stimuleren. Voor meer 
informatie kunt u bellen met het
secretariaat van ROZ, (074) 245 89 77, 
of mailen naar info@rozgroep.nl. U 
kunt via het secretariaat ook een af-
spraak maken met een ondernemers-
adviseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende spreekuren zijn op
3 juli, 7 augustus en 4 september a.s. 
van 13.30 tot 17.00 uur. Ook op www.
rozgroep.nl en www.rozachterhoek.nl 
vindt u veel informatie. Verder houdt 
ROZ u op de hoogte van onder meer 
ondernemersnieuws, bijeenkomsten 
en workshops via www.twitter.com/
rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. 
Het maandelijkse alarm heeft tot doel 
het landelijke waarschuwings- en 
alarmeringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 

omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 2 juli a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

schutterij Eendracht van Bronkhorst

triathlon, 9 juni 2013 van 08.00 uur tot 15.00 uur, stichting Triathlon Hengelo Gld
-

sluiten van de Kerkstraat (tussen Ruurloseweg en de Raadhuisstraat) en van de Spalstraat (tus-
sen Ruurloseweg en Raadhuisstraat), 26 mei 2013 van 07.00 uur t/m 21.00 uur, Oudheidkundige 
vereniging Hengelo (Gld)

uur t/m 5 augustus 14.30 uur, groepskamperen voor ± 40 kampeermiddelen, tijdelijke gebruiks-
vergunning tent, 27 juli t/m 5 augustus 2012, stichting Elia

2012, groepsaccommodatie de Haverkamp

uur, stichting Triathlon Hengelo Gld
-

gustus 2012 van 20.00 tot 01.00 uur, M.H. Eenink
-

melo, Steenderen, Baak, Olburgen en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het pro-
moten van Zomer in Gelderland, 5 tot 20 juli 2012, omroep Gelderland 

incl. afsluiten van diverse wegen, 20 oktober 2012, VAMC de Graafschaprijders

 Horsterkamp, 12 augustus 2012 van 07.00 tot 17.00 uur, koetsenvereniging In de Reep’n

Aanvragen

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 14 juni 2012: 

Ontvangen op 18 juni 2012: 

Ontvangen op 20 juni 2012: 

Ontvangen op 21 juni 2012: 

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 8 mei 2012: 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

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

tank 

De stukken liggen van 28 juni t/m 8 augustus 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 14 juni 2012:

-

Afgegeven op 19 juni 2012:

-
-

tember 2012, sv Arboricultura

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 

30 kampeerplaatsen) 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

02.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

bestemmingsverkeer 

uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
-

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

(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. 

Voorlopige voorziening 

bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in werking. 

verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

Verleende vergunningen

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet 

-
mende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Hengelo/Vorden Wet BAG’
-

-
maat vast voor al die wooneenheden gezamelijk en staat per toegestane wooneenheid 100 m2 aan bij-

-
gelijkheid tot het splitsen van woningen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
 Infobalie  Ruimtelijke plannen

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Zienswijze indienen?
-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de ge-
meenteraad.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zelhem Wet BAG’

voor al die wooneenheden gezamelijk en staat per toegestane wooneenheid 100 m2 aan bijgebouwen 

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Zienswijze indienen?
-

mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Wientjesvoort - Zuid’’

-

inzage.

-
stel

30 recreatiewoningen

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

 Infobalie  Ruimtelijke plannen
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep
-

bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep  instellen tegen het vaststellingsbe-

-
hage.

binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
-

king voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 
2-4 Toldijk’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 2-4 Toldijk’ is op 24 mei 2012 onher-
roepelijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het uitbreiden van het agrarische bouwperceel tot een oppervlakte van 
2,3 ha in verband met de uitbreiding van een melkveehouderij met een ligboxenstal.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Notitie reikwijdte en detailniveau MER bestemmingsplan Tolstraat (ong.) in 
Drempt  
De gemeente Bronckhorst is bezig met de voorbereidingen ter realisering van een nieuw agrarisch 

-

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2012

-

2012 in werking.

U kunt de beleidsregels op de volgende manieren inzien:
 snel naar  regelgeving

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 

-
derzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkene schriftelijk op de hoogte 
gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrij-

wij betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, 

adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrij-
ving van de volgende persoon:

Gemeentelijke regelgeving algemeen

 Drempt
-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Zienswijze indienen?

gemeenteraad.
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Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

EK aanbieding JUNI
PVC vloer

compleet gelegd
v.a. € 47,95 per m2

inclusief egaliseren*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Rondweg 2, Vorden
0575-552222
www.groot-jebbink.nl
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Aankomende week begint het al. De 
bouwhekken en dranghekken zullen 
overal opduiken en kenbaar maken 
dat het weekend waarin het Mekka 
van Toldiek weer helemaal los barst! 
Vrijdagavond 29 juni beginnen de 
Farmers From Hell met een spectacu-
lair optreden en mogen de 36e versie 
van Høken in Toldiek openen tot een 
uurtje of 21.30 uur. Ondertussen heb-
ben Bennie Jolink en zijn kornuiten 
zich al een beetje opgewarmd en ja-
gen rond 22.00 uur de Farmers From 
Hell van het podium, want dan be-
gint pas het echte Høken in Toldiek 
in zowel olde als ni-je bezetting! 
De zondag zal in het teken staan 
van het koffieconcert met Blaaska-
pel Stesti, Kenneh en de Back Corner 

Boogieband onder leiding van Hen-
drik Jan Lovink! En de Back Corner 
Boogieband doet het niet alleen met 
Hendrik Jan Lovink, maar er staat 
ook een geweldige zangeres op het 
podium die haar oorsprong in Tol-
diek vindt, oftewel Marieke Ruessink. 
Zij zal de band ondersteunen met een 
knap staaltje stembandenwerk! 
Natuurlijk wil iedereen naar dit 
mega mooie weekend, dus koop nu 
al kaarten, bij de voorverkoopadres-
sen Flophouse te Toldijk (alleen op de 
vrijdagavond ), Café Den Bremer in 
Toldijk, Café de Tol in Zelhem of Café 
de Seven Steenen in Steenderen. 
Wie van heeeeeel ver weg komt kan 
de kaarten ook reserveren door het 
totaalbedrag van het aantal te bestel-

len kaarten over te maken op bank-
rekeningnummer. 36.11.50.075 t.n.v. 
Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de 
dag zelf kunnen de kaarten worden 
afgehaald. Neem voor de zekerheid 
een kopie van het bankafschrift mee! 
En wie het weekend helemaal com-
pleet wil maken, kan natuurlijk ook 
gezellig blijven slapen op de mooiste 
minicamping van Toldiek die één 
weekend in het jaar geopend is en 
dit jaar het weekend van 29 juni, 30 
juni en 1 juli. Dit prachtige drie ster-
ren weiland biedt de mogelijkheid 
om een tentje op te zetten, maar niet 
voordat contact is geweest met de 
Familie Kuperij, die dit drie sterren 
grasland beheert! Dus wie wil komen 
logeren tijdens Høken in Toldiek bel 
dan even met de Familie Kuperij, te-
lefoon (0575) 452752. 

Voor meer informatie, kijk op www.
flophouse.nl en kijk onder Høken in 
Toldiek 2012.

Het is bijna zover, Høken in 
Toldiek 2012!

Toldijk - Ja, lieve mensen en lieve lezers, jullie lezen het goed nog 
een weekje en dan is het eindelijk zover! Afgelopen vrijdag is de laat-
ste Flopavond van het seizoen geweest met het Examengala, wat een 
groots feest is geweest. Er wordt nu dan weer uitgekeken naar een 
geweldige week en weekend.

Normaal tijdens het jubileumconcert van 2011.

Het geeft je gereedschap in handen 
waarmee je doelbewust de overtui-
gingen kunt herstructureren die 
het patroon van jouw leven vormen. 
Jouw overtuigingen zijn in feite de 
grootste krachten die op je bestaan 
inwerken. Het doel van de 3-delige 
cursus is om je te begeleiden bij een 
onderzoek van je eigen overtuigings-
systeem, waarmee je de dingen kunt 
wijzigen die je wilt veranderen. De 

avatarcursus laat je kennismaken 
met de innerlijke werking van je be-
wustzijn.

De Avatar Cursus wordt 8 maal per
jaar in Nederland georganiseerd. De
eerstvolgende training is van 7 t/m
15 juli in Hotel De Scheperskamp in
Lochem. Je kunt tijdens die periode
iedere dag met de training beginnen.
Ter voorbereiding zijn er in Hotel De
Scheperskamp vanaf 5 t/m 15 juli ie-
dere dag informatie-uurtjes. In korte
tijd wordt er een helder beeld gege-
ven over wat avatar is en wat de trai-
ning kan inhouden. Aanmelden kan
via janetvanderblom@hotmail.com 
Meer informatie over Avatar is te vin-
den op www.avatar.nl.

Avatar training in Hotel 
De Scheperskamp Lochem
Lochem - Avatar is een 9-daagse 
praktische en ervaringsgerichte 
bewustzijnstraining met het le-
ven van de deelnemer als centraal 
thema. Het is het meest krach-
tige, pure zelfontwikkelingspro-
gramma dat er is.

Toen de gasten om 19.00 uur aan-
kwamen trok er net een hoosbui 
over. Van chagrijnige gezichten was 
echter geen sprake. Een aantal van 
hen zocht de droogte op in de over-
dekte keuken van het pop-up restau-
rant op het boerenerf. Daar kwamen 
de geuren van het voorgerecht je al 
tegemoet. Anderen namen plaats ‘op 

delle’ waar de band hen alvast op-
warmde met hun muziek. Weer een 
ander deel van de groep hield de gei-
ten in de schuur gezelschap.
Als de laatste regendruppels op de 
lange tafels uiteengespat zijn en de 
zon achter de wolken doorbreekt, 
gaan de handjes bij zowel de organi-
satie als de gasten uit de mouwen. In 
een mum van tijd was het meubilair 
van het openluchtrestaurant droog. 
Met het goudgele zonlicht op hun 
gezicht heette Jan Bijvank van Wee-
vers Grafimedia de gasten welkom 
namens de organisatie en Bert Kots 
deed dat als gastheer.
Vervolgens vertelde chef-kok René 
Klein gepassioneerd wat iedereen op 
zijn bordje zal krijgen. Gaon etten in 
de Achterhoek staat voor al het lek-
kers dat de streek te bieden heeft. In 
plaats van regen kwamen even later 
in ras tempo de borden op tafel. Ge-
nietend van deze culinaire verrassing 

maakten de gasten in een ontspan-
nen sfeer kennis met elkaar terwijl 
de nieuwsgierige boerenzwaluwen
over hun hoofden scheerden.  
Tussen de gangen door was er mu-
ziek en poëzie uit de streek.
Voor wie daar niet van houdt, had-
den de boerderij en omgeving nog ge-
noeg te bieden. Iedereen kon gaan en

staan waar hij of zij maar wilde. Zo
bleef de een op het erf staan kletsen
terwijl de ander een kijkje nam in de
stallen of het boerderijwinkeltje. 
Na het hoofdgerecht begon de sche-
mer in te treden en terwijl de Gaon-
bezoekers op het dessert wachtten,
liepen de gasten van de boerderijcam-
ping tussen de tafels door om hun 
tanden te poetsen voor het slapen
gaan. De Gaon-gangers genoten nog
even van een heerlijk Achterhoeks 
aardbeientoetje en keerden met een
‘metnemtoete’ vol streekproducten 
weer huiswaarts. 

Ga voor meer
beelden van 
Gaon! naar 
Contact.nl

Regen? 
Gewoon Gaon etten 
in de Achterhoek!

Winterswijk - Ook al komt de regen met bakken uit de lucht: gewoon
Gaon! Dat dachten de bezoekers van het culinaire en culturele eve-
nement Gaon etten in de Achterhoek dat vrijdagavond 22 juni bij 
geitenkaasboerderij De Brömmels in ‘t Woold bij Winterswijk werd
gehouden.

Naast hun werkzaamheden maken 
Marion en Lidy deel uit van de feest-
commissie. Aangezien afgelopen za-
terdag het tweejaarlijkse personeels-
uitje werd gehouden, ontstond bij de 
dames het idee om collega’s in hun 

woonplaats Ruurlo met een feestelijk 
ontbijt te verrassen. Iets wat duidelijk 
in de smaak viel. Na het luxe ontbijt 
dat werd afgesloten met een glas 
champagne vertrok het gezelschap 
per bus naar Voorst waar het per-

soneelsuitje werd vervolgd met een 
fietstocht. Een lang dienstverband is 
bij Bloemendaal & Wiegerinck overi-
gens bepaald geen unicum. Verschil-
lende personeelsleden zijn Marion 
Roekevisch en Lidy van den Brink al 
voorgegaan. De gemoedelijke sfeer 
op de werkvloer heeft er ongetwijfeld 
mee te maken. Het personeel vormt 
een constante factor in de organisa-
tie. Een gegeven waarmee de directie 
zich gelukkig prijst. Het resulteert 
immers in optimale kennis van het 
klantenbestand en alles wat daarmee 
te maken heeft. Het niet alsmaar 
hoeven inwerken van nieuwe per-
soneelsleden levert tijdwinst op. Dit 
kan geheel geïnvesteerd worden in 
klantenrelaties. Dit neemt niet weg 
dat onlangs twee nieuwe medewer-
kers het team hebben versterkt. Het 
kantoor heeft veel klandizie te dan-
ken aan de zogenoemde mond tot 
mond reclame. Klanten verwijzen 
bijvoorbeeld hun kinderen en kennis-
sen naar Bloemendaal & Wiegerinck. 
Met raad en daad worden relaties 
bijgestaan. Daarbij wordt zoveel mo-
gelijk getracht een vertrouwensband 
met cliënten op te bouwen. Een per-
soonlijke benadering en korte lijnen 
staan daarbij centraal. Klanten kun-
nen terecht voor alle fiscale en finan-
ciële zaken in de ruimste zin van het 
woord, van kindgebonden budget tot 
erfbelasting en alles wat daar tussen-
zit.

Twee medewerksters Bloemendaal &Wiegerinck

Bijzonder ontbijt in Ruurlo voor 
jubilarissen

Ruurlo - Bloemendaal & Wiegerinck Accountants en Belastingadvi-
seurs in Vorden heeft zaterdag twee jubilarissen in het zonnetje gezet. 
De medewerkers Marion Roekevisch en Lidy van den Brink kregen 
tijdens een gezamenlijk ontbijt van hun werkgever een cadeau aan-
geboden. De dames zijn respectievelijk 30 en 25 jaar aan het kantoor 
verbonden.

Marion Roekevisch (links) en Lidy van den Brink vierden hun jubileum bij Bloemendaal & 
Wiegerink met een ontbijt met collega’s.
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Een slordige 37 jaar bestaat Normaal 
intussen en nog altijd zijn de uitvin-
ders van de dialectmuziek vol goede 
zin. Vlak voor de Veldtocht van start 
ging, dook de band de studio in voor 
de nieuwste cd: ‘Halve Soul, Hele-
maal Høken’. Zoals de naam al doet 
vermoeden: deze keer dus een soul-
cd. Niet verwonderlijk dat daarop 
een blazerssectie een prominente rol 
speelt. Binnenkort treedt Normaal 
meerdere keren op met deze blazers, 
een groepje Belgen dat onder leiding 
staat van Jan de Ligt, de saxofonist 
die veelvuldig in actie komt met 
Normaal. Volgende week zondag 1 
juli tijdens het koffieconcert in Tol-
dijk, maar ook op zaterdag 7 juli in 
Dalfsen en later die maand tijdens de 
Zwarte Cross. 

Opmerkelijk: een rockband die een 
soul-cd maakt. “Ach, valt best mee,” 
vertelt Ben Jolink in de Commodore 
Studio. “Soul is immers net zo’n 
breed begrip als pak ‘m beet blues.” 
Wat volgens de illustere Achterhoe-
ker inhoudt dat er voor de band mu-
zikaal allerlei wegen vallen te bewan-
delen. “Van jazzy of blues-soul tot 
hele stevige muziek. Rode draad op 
de cd wordt niettemin de blazerssec-
tie. We creëren eenheid doordat zij 
op alle nummers een belangrijke rol 
krijgen.” 
De cd verschijnt later dit jaar, maar 
op deze manier krijgen de anhan-
gers, zoals de Normaalfans zichzelf 
noemen, alvast een kijkje in de keu-
ken. De opnamen verlopen volgens 
Jolink meer dan voorspoedig. Er was 

dan ook een overdosis aan materiaal 
beschikbaar. 
Met dank ook aan de goede gezond-
heid van de Normaal-voorman, die 
vorig jaar nog grote hinder onder-
vond van zijn aangeboren astma. 
“Samen met de doktoren hebben we 
echter mijn levensstijl nader onder 
de loep genomen. En nadat ik die 
aan hun advies heb aangepast, gaat 
het nu erg goed met me.” Dat heeft 
volgens hem verstrekkende gevol-
gen voor zijn creatieve proces. “Het 
is lang geleden dat ik zó productief 
ben geweest. Sterker, dit is zelfs mijn 
creatiefste periode sinds de jaren ’67-
’68 toen ik mijn afstudeerwerkstuk 
‘Ik Ben’ maakte. En het publiek kan 
daar nu nader kennis mee maken. 

Tijdens de huidige tour spelen we al 
werk van de nieuwste cd, maar tij-
dens de shows in Toldijk, Dalfsen en 
de Zwarte Cross, waar dus de blazers-
sectie meespeelt, doen we er nog eens 
een extra schepje bovenop.” 

Zie ook: www.normaal.nl.

Normaal biedt kijkje in de keuken

Toldijk - Normaal voegt weer een nieuw hoofdstuk toe aan het toch 
al zo spannend weglezende jongensboek van deze Achterhoekse rock-
formatie. Ben Jolink en zijn mannen zijn namelijk momenteel weer 
op weg voor een nieuwste tour. Of Veldtocht, zoals zo’n tournee in 
Normaaljargon heet. Binnenkort staan enkele opvallende optredens 
op de agenda, waarbij het publiek alvast een voorproefje krijgt op het 
nieuwste album dat later dit jaar verschijnt.

‘Halve Soul, Helemaal Høken’ wordt de nieuwe cd van Normaal. (foto Koos Groenewold)

Tijdens deze bijeenkomst werd er een 
demonstratiewedstrijd gespeeld door 

Arjan Pastoors en tennisleraar Eric 
Gaertner.Aan het eind mochten ook 

de kinderen een balletje meeslaan. 
In de toespraak van voorzitter Wim 
Notten passeerden vele gebeurtenis-
sen en activiteiten uit die 35 jaar de 
revue. Er zijn een aantal leden, die lid 
zijn vanaf de oprichting. Deze werden 
door de voorzitter in het zonnetje ge-
zet. Daarna werd de feestavond in de 
tent tot in de late uurtjes voortgezet.

Tennisvereniging De Nieuwe 
Hellewei Steenderen 35 jaar

Steenderen - Tennisvereniging De Nieuwe Hellewei in Steenderen vier-
de zaterdag 23 juni het 35-jarig bestaan. De dag begon om 16.00 uur 
met een reünie waarbij ook vele oud-leden aanwezig waren.

De jeugd en tennisleraar van De Nieuwe Hellewei met toptennisser Arjan Pastoors.

Felix Wolbert had zich slim in het 
wiel genesteld van de snelste man 
Wouter de Groot, hij kwam in de 
laatste meters knap over hem heen 
en won op deze manier. De tweede 
renner was uiteindelijk toch Wouter 
de Groot en als derde kwam Pascal 
Schoots over de streep. De overige 
RTVers deden ook goed mee, Martijn 
Versteege uit Hengelo werd 13e en de 
Vordense coureur Eric de Greef reed 
naar een 18e plaats, Simon Bargeman 
kwam als 23e over de meet. Voor de 
organisatie was dit een droom, in het 
jubileum jaar (35 jaar RTV Vierakker/ 
Wcihmond ) een RTV’ er als eerste op 
het ereschavot. Prachtig ! 

Ook in de Sportklasse deden de RTV’ 
ers goed hun best, Arnout Huren-
kamp won hier met overmacht. De 

Hengelose RTVer Peter Makkink reed
naar een 5e plaats, net voor Martin 
Weijers die als 7e over de streep
kwam . Chris Limpers werd 21e , Ralf
Vos en Kevin van Kesteren werden
23e en 24e. Voor de Jubilerende wie-
lerclub RTV Vierakker / Wichmond
was het ondanks het mindere weer
een sportief succes. De Rabo dikke 
banden race uitslagen zullen volgen-
de week vermeld worden. Ook reden
het afgelopen weekend twee RTVers
mee in de NK Profs te Kerkrade. Daar
was het super slecht weer, Rens te 
Stroet en Thijs v Amerongen gingen
heel lang mee ( 170 kilometer ) maar
moesten uiteindelijk toch de toppers
laten gaan. Nikkie Terpstra werd win-
naar , hij reed daar de Rabo-trein aan
gort en kwam solo als de Nederlands
kampioen over de meet.

RTV’er Felix Wolbert wint 
Rabo Ronde van Vorden
Vorden - De Rabo Ronde van Vorden kreeg afgelopen zondagmiddag
een verrassende winnaar. Felix Wolbert uit Hengelo rijdend voor het
Kanjers voor Kanjers team en lid van de RTV Vierakker / Wichmond
reed een super sterke finale met clubgenoot Simon Bargeman uit Kra-
nenburg die zich geheel opofferde. Hij reed vijf ronden lang een gat
dicht naar de op dat moment voorop rijdende Coen Bosch.

Het Achterhoeks Museum 1940-
1945 in Hengelo Gld. doet mee met 
de expositie:’Onze jongens in Indië, 
het vergeten leger’ en in de tweede 
week van september, week 37 komt 
de Bandritzer 561 bij het museum te 
staan. Het is een interactieve multi-
mediashow die je meeneemt door 
de militaire geschiedenis van Gelder-
land. 

Vakantietip: Alle kinderen die op de 
volgende link de actiebon uitprinten

http://www.gelegerdingelderland.nl/

jeugd/actiebon-vakantieboek , krijgen
gratis het Opsporing verzocht vakan-
tieboek van Gelegerd in Gelderland.
Hartstikke leuk met allerlei wetens-
waardigheden, puzzels, cartoons
enzovoorts. Echt vet om te hebben. 
Dus print de bon en haal het vakan-
tieboek op bij het Achterhoeks Mu-
seum 40-45 aan de Marktstraat 6 in
Hengelo Gld. en neem gelijk je vader
en moeder of opa en oma mee want
die wilden altijd al een keer het mu-
seum bekijken. Voor meer informa-
tie: www.museum40-45.com .

Gelegerd in Gelderland 
gratis vakantieboek

Hengelo - De hele zomer door zijn er in de provincie Gelderland aller-
lei activiteiten met betrekking tot de geschiedenis van militairen in
onze provincie. Van de Romeinen tot en met de kazernes op de Veluwe
en van de Slag om Arnhem tot aan de bevrijding van de Achterhoek.

Het gratis vakantieboek.
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Ik heb namelijk ook met jongere 
mensen te maken. Mensen met pro-
blemen c.q. een beperking. De Stich-
ting Welzijn Vorden wordt inmiddels 
‘breder’ gedragen. De vragen die mij 
bereiken variëren nogal. Bijvoorbeeld 
ook jonge mensen kunnen hulmidde-
len nodig hebben. Mijn rol daarin is 
het beantwoorden van vragen zoals 
waarvoor heb je ze nodig, kunnen we 
nog meer voor je betekenen? We heb-
ben hierbij Welzijn Vorden de ‘top- 
tien’ van hulpmiddelen op voorraad: 
krukken, po-stoelen, elleboogkruk-
ken, rolstoelen, bed-verhogingen 
voor zwangere vrouwen etc. Al deze 
attributen zijn het eerste half jaar 
kosteloos te lenen. Indien ze struc-
tureel nodig zijn, ondersteun ik de 
mensen bij aanvragen voor definitief 
in eigendom, het kosten plaatje e.d., 
zo zegt Wilma Berns.
De locatie waar de Stichting Welzijn 
Vorden is ondergebracht (Dorpscen-
trum  vindt ze prachtig. ‘Heerlijk in 
het centrum van het dorp. Bovendien 
is hier de Buurtzorg gevestigd en aan 
de overkant Sensire. We zitten hier 
echt onafhankelijk. Toen wij nog bij 
de Wehme waren ondergebracht, 
waren veel mensen in het dorp in de 
veronderstelling dat wij verbonden 
waren aan de Wehme. Niet dus! De 
insteek van onze Stichting is laag-
drempelig te zijn. Dat mensen die 
vragen hebben of hulp nodig heb-
ben, bij ons kunnen aankloppen of 

nog beter, bij ons binnenstappen’, zo 
zegt Wilma Berns die constateert dat 
het ‘Maatjesproject’ in een behoefte 
voorziet.
Wilma: ‘Dit hebben wij een jaar ge-
leden opgestart. Het doel van het 
‘Maatjesproject’ is dat senioren elkaar 
zoeken en vinden, om gezamenlijk 
iets te ondernemen of contacten te 
hebben. De doelgroep hier is wel 55 
Plus. We zijn gestart met een groep 
van tien personen, thans zijn het er 
25. Ze komen op de eerste maandag 
van de maand om 10.00 uur in het 
Dorpscentrum bijeen. Ik zorg voor 
de koffie, komen er nieuwe men-
sen bij, dan stel ik ze voor en vertel 
ik wat over ‘Vriendschap 55 Plus’. 
Wanneer ik dan zie dat mensen wat 
met elkaar afspreken, samen ergens 
naar toe gaan, samen een wandeling 
maken, samen een hobby delen, dan 
schenkt mij dat grote voldoening’, zo 
zegt Wilma.
In 2010 is Wilma Berns ook aange-
steld als projectleider van het project 
‘Eenzaamheid in Vorden’. Met name 
bedoelt om eenzame mensen uit hun 
isolement te halen. Wilma: ‘Bij het 
eenzaam zijn, kunnen diverse fac-

toren een rol spelen: verlies van een 
partner of een belangrijke relatie, 
verhuizing, financiële omstandighe-
den. Het grote probleem is dat men-
sen vaak niet willen weten dat ze 
eenzaam zijn, of ze hebben het niet 
in de gaten. Ik vervul bij dit alles een 
bemiddelende rol’, zo zegt Wilma. 
Zo heeft ze regelmatig contact met 
de plaatselijke huisartsen, kerkelijke 
instanties, zorginstanties, mantelzor-
gers e.d.
Wilma gaat bij deze eenzame men-
sen op bezoek en bespreekt zijn of 
haar situatie en probeert er achter te 
komen op welke manier ze kan hel-
pen. Wilma: ‘Ik ben bang dat door de 
recessie, vanwege financiële proble-
men, het aantal eenzame mensen zal 
toenemen. Ik zal er alles aan doen om 
ze met raad en daad bij te staan. Ik 
doe hierbij een beroep op de samen-
leving dat wanneer zij merken dat er 
in hun familie, woonomgeving zich 
een dergelijk iemand bevindt het bij 
mij aan te melden 0575-553159 of 
nog beter een mailtje zenden naar 
w.berns@sswb.nl. Het ‘Maatjespro-
ject’ kan daarbij ook een positieve rol 
spelen’, zo zegt ze.

Welzijn geldt voor iedereen

Wilma Berns: ‘Maatjesproject 
voorziet in behoefte’
Vorden - Wilma Berns bekleedt 
sinds een paar jaar bij de Stich-
ting Welzijn Vorden de functie 
van ‘Ouderenadviseur’. Een om-
schrijving die niet helemaal recht 
doet aan de praktijk. Zegt ze: 
‘Toen ik in Vorden begon was ou-
derenadviseur echt bedoeld voor 
55 plussers. De visie is een beetje 
veranderd, het gaat bij ‘Welzijn’ 
niet alleen om oudere mensen, in 
feite geldt welzijn voor alle leef-
tijden.

Stichting Krasnakin wil weer onge-
veer dertig kinderen uitnodigen om 
in mei-juni 2013 zes weken te komen 
aansterken in Zutphen. Daarvoor 
moet veel geregeld worden. Zo moe-
ten er minimaal achttien gastgezin-
nen worden gezocht, waar twee jon-
gens of twee meisjes per gezin en de 
drie onderwijzers gedurende zes we-
ken te gast mogen zijn. De openbare 
basisschool Theo Thijssen in Zutphen 
wil, net als in 2011, ‘gastschool ‘ zijn. 
De kinderen moeten gedurende deze 
zes weken gewoon naar school en 
krijgen les van onderwijzers die met 
hen meekomen. De kinderen die naar 
Zutphen komen, hebben een vermin-
derde weerstand omdat ze leven in 
een gebied met veel te veel radioactie-
ve straling. Afhankelijk van de hoe-
veelheid straling in de zone waarin ze 

wonen, gaan ze één à twee keer per 
jaar naar een herstellingsoord buiten 
het stralingsgebied, om aan te ster-
ken. Stichting Krasnakin biedt elke 
twee jaar een dertigtal kinderen de 
mogelijkheid om extra aan te sterken 
in Zutphen. De ervaring leert dat de-
ze reis hun ook een mentaal steuntje 
in de rug geeft. De kinderen zijn even 
weg uit een vrij uitzichtloze situatie, 
krijgen nieuwe energie en doen een 
ervaring op waar ze nog lang aan te-
rugdenken. Na de komende zomerva-
kantie gaat Stichting Krasnakin actief 
op zoek naar gastgezinnen. Mensen 
die nu al belangstelling hebben, kun-
nen dit laten weten aan Julia Loen, de 
coördinator gastouders (julia.loen@
krasnakin.nl ). Zij krijgen dan in het 
najaar een uitnodiging voor de eerste 
informatieavond in november. Begin 

2013 zijn de gastouders bekend en 
starten de voorbereidingen voor het 
ontvangen van de kinderen. De gast-
gezinnen worden zo goed mogelijk 
voorbereid op de komst van de kin-
deren. Er worden informatieavonden 
en een aantal Russische taallessen 
georganiseerd. De kinderen in Wit-
Rusland worden uiteraard daar voor-
bereid op hun reis.
  
FONDSWERVING
Een belangrijk onderdeel van de 
voorbereidingen is het werven van de 
noodzakelijke financiën voor de to-
tale organisatie van de reis. Een groot 
deel is nodig voor onder meer de 
heen- en terugreis per bus en de hier-
voor benodigde documenten voor 
zowel kinderen als gastgezinnen. 
Stichting Krasnakin heeft al jaren een 
aantal trouwe ‘sponsoren in natura’. 
Maar er is ook geld nodig. Daarom 
zijn donateurs van harte welkom en 
worden bedrijven in Zutphen bena-
derd. Zie voor meer informatie www.
krasnakin.nl

Gezondheidsreis Wit-Russische kinderen

Stichting Krasnakin gestart met 
voorbereidingen
Ruurlo - Stichting Krasnakin is gestart met de voorbereidingen voor 
de gezondheidsreis die zij iedere twee jaar organiseert voor Wit-Rus-
sische kinderen. Het gaat om kinderen van acht tot twaalf jaar uit 
Krasnapolje, het in 1986 radioactief besmette Tsjernobyl rampgebied 
in Wit-Rusland. Maurits van Uhm uit Ruurlo is secretaris-penning-
meester van Stichting Krasnakin.

Waarom is Hof te Ruurlo een bijzon-
dere tuin? Nou, je komt er planten 
tegen die je niet overal tegenkomt, 
bijvoorbeeld een bonte en rode vlier, 
bontbladige beuk, veel kleuren rozen 
en Clematis. 
Er staan ongeveer 1800 verschillende 
soorten planten in de ‘Cottage-achti-
ge’ tuin, maar het is lastig tellen hoe-
veel er in staat. Wat wel bekend is, 
is dat er meer dan 350 verschillende 
soorten Hosta in staan. Die staan 

meest in pot zodat je er eindeloos 
mee kan schuiven. De tuin is inge-
deeld door Buxus- en Taxushagen en 
heeft diverse aparte doorkijkjes en 
hoekjes. Daarom is het telkens weer 
verrassend wat men in de tuin te zien 
krijgt. Ook zijn er een paar vijvers en 
diverse terrassen en bankjes. De Hof 
te Ruurlo is een particuliere tuin van 
elfhonderd vierkante meter rondom 
een gewoon vijftige jaren woonhuis 
naast de molen Agneta. De molen is 
van ver al te zien. 
Voor meer informatie: zie de website 
www.hofteruurlo.nl
De tuin is beperkt toegankelijk voor 
rolstoelen, rollators, wandelwagens. 
De ingang is aan de Molenlaan. Zater-
dag 30 juni is de tuin van 10.00 tot 
17.00 uur open en woensdagavond 4 
juli van 18.00 tot 22.00 uur.

Dag- en avondopenstelling

Open tuin Hof te Ruurlo
Ruurlo - Het is hoogzomer en 
de eigenaren van de tuin ‘Hof 
te Ruurlo’ willen graag met an-
dere tuinliefhebbers delen in 
wat zij mooi vinden. Daarom 
wordt de tuin zaterdag 30 juni en 
woensdag(avond) 4 juli weer voor 
publiek open gesteld.

Er zijn vier klassen t.w. heren, da-
mes, gemengd (minimaal 2 dames) 

en een vrije klasse. Een team moet 
uit tenminste drie en maximaal uit 
vijf personen bestaan. Per team mag 
één deelnemer lid zijn van de NKB, 
AKF of NKF. Bij de vrije klasse mogen 
meerdere personen lid zijn van een 
bond. Er is ook een Recreantenklasse 
over 6 kilometer, speciaal bedoelt 
voor diegenen die 10 kilometer te 
lang vinden. De heren starten zondag 
1 juli om 10.00 uur vanaf de familie 

Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1 te 
Vorden. De dames, gemengd en vrije 
klasse starten om 10.30 uur. De recre-
anten om 11.30 uur. Halverwege het 
parcours is er een pauze en wordt een 
hapje en drankje aangeboden. Het in-
schrijfgeld bedraagt 8 euro per team. 

Men dient zich voor zaterdag 30 juni 
(18.00 uur) aan te melden bij Dick Re-
gelink, telefoon 0575- 551328.

Klootschietmarathon om kampioenschap van Vorden
Vorden - Zondag 1 juli worden 
in het buurtschap Delden de 
Vordense kampioenschappen 
klootschieten gehouden. Een ma-
rathon over een afstand van 10 
kilometer. Deelname is mogelijk 
voor bedrijven, straten, buurten, 
families, verenigingen e.d.

De enthousiaste medewerkers wil-
len hun klanten weer eens laten 
zien hoe zij hun BHV-ers opleiden en 
trainen. Op deze dag gaan de trainin-
gen gewoon door. Genodigden kun-
nen meekijken. ’s Middags wordt er 
een demonstratie gegeven van het 
blusmiddel DSPA. Op www.dspa.nl 
vindt men alle informatie over dit 
veilige blusmiddel. Diverse zieken-

huizen en zorginstellingen hebben
al aangegeven dit blusmiddel aan te
willen schaffen. Maar waar kan nou
een goede demo worden gegeven?
Juist, in Baak. De demonstratie van
dit milieuvriendelijke blusmiddel
vindt plaats in een van de goed geou-
tilleerde trainingsgebouwen van het
trainingscentrum De Maalderij.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen

Klantendag met 
demonstratie DSPA

Baak - Achterkamp Bedrijfsopleidingen gaat weer een klantendag or-
ganiseren en wel op donderdag 28 juni. De eerste aanmeldingen zijn
al binnen van relaties, waaronder scholengemeenschappen uit de re-
gio, zorginstellingen, ziekenhuizen en productiebedrijven. Uiteraard
worden er rondleidingen en demonstraties gegeven. Ook wordt er
‘s middags een demonstratie gegeven van het blusmiddel DSPA.

Luchtfoto van het trainingscentrum voor brandweer en bedrijfshulpverlening De Maalde-
rij in Baak.

Muziek = een hobby vol Emotie Emo-
tie samen delen = Samen Leven 
Dat willen ze ieder kind laten bele-
ven, daarom gaan ze naar de basis-
scholen toe. Maar daar is materiaal 

voor nodig … 
Hiervoor gaat Anita de Nijmeegse
vierdaagse sponsorloop lopen. Steun
Anita: www.devierdaagsesponsor-
loop.nl. 
Stem op Muziekvereniging Nieuw
Leven van het Coöperatiefonds van
de Rabobank, via de website: www.
stemophetcooperatiefonds.nl. 
Doneren kan ook: op banknr. 3611 56
618 t.n.v. Nieuw Leven o.v.v. Muziek
maken is Cool. 
Anita en Wilma hopen op ieders
steun.

Zelf muziek maken is COOL!
Steenderen - Onderzoek heeft 
aangetoond dat het zelf muziek 
maken de leerprestaties van kin-
deren bevorderd. En het zelf mu-
ziek maken helpt mensen door 
moeilijke tijden heen, dat heb-
ben Anita Bongers en Wilma Bij-
vank zelf ervaren!

Zij gingen met ezels en potten verf 
aan de slag in het park de Bleijke in 

Hengelo, wat natuurlijk veel bekijks 
opleverde. Voor de schilders was het 
echt genieten, prachtig weer en wer-
den er mooie schilderijen gemaakt. 
De Deldense Joffers en Jonkers, een 
20 leden tellende club, hebben het 
schilderseizoen afgesloten met dit 
buitengebeuren en aansluitend de 
dag beëindigd met een hapje en een 
drankje. In september wordt weer 
aan een seizoen begonnen.

De Joffers en Jonkers naar buiten
Hengelo - Donderdag 21 juni, was 
een geweldig mooie dag om bui-
ten te schilderen. Het was een op-
merkelijk gezicht bij het verzor-
gingstehuis de Bleijke om daar in 
de middag een stel vrouwen en 
mannen als een zwerm bijen te 
zien neerstrijken.
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De Omsmeders zijn een dichtgenoot-
schap dat verbonden is met het Poë-
ziecentrum Nederland in Bredevoort. 
Voor dit project hebben zij éénwoord-
gedichten geschreven. Beeldend kun-
stenaar Jan Opdam laat die gedichten 
stollen tot kunstwerken. Eénwoord-
gedichten zijn zielebewegingen. Zij 

zeggen meer dan duizend gewone 
woorden. Tijdens het KasteelTuinFes-
tival worden de éénwoordgedichten 
opgesteld op het op het middenter-
rein. Verder wordt op het middenter-
rein een tweeëneenhalve meter hoge 
festivalengel opgesteld, eveneens een 
beeld van Jan Opdam.

Het is weer een verbreding van het 
muziekfestival. Met 12 groepen op 
vier podia, continu optredend tussen 
16.00 en 24.00 uur, blijft muziek de 
kern van het festival. Maar naast de 
muziekoptredens worden stap voor 
stap nieuwe activiteiten toegevoegd, 
voor jong en voor oud. Kinderen kun-
nen worden geschminkt en deelne-
men aan workshops met ballonnen. 
Voor de wat oudere bezoekers is deze 
muurbloemlezing een boeiend feno-
meen. Zo wordt het nog meer een 
veelzijdig en inspirerend festival.

Muurbloemlezing tijdens 
KasteelTuinFestival

Ruurlo - Tijdens het KasteelTuinFestival Achterhoek op 7 juli in Ruur-
lo maken de bezoekers kennis met een bijzonder samenwerkingspro-
ject van Jan Opdam en de Omsmeders. Poëzie en beeldende kunst wor-
den daarin verenigd.

Lucie Klaassen:

In balans met paarden

Wichmond - Een opmerkelijke constatering: ‘ In balans met paarden ‘.
In het zomerhuisje naast haar boerderij De Kovel ( 1832 )aan de Lank-
horsterstraat in Wichmond kom je er al snel achter dat Lucie Klaassen
ervan overtuigd is, dat paarden heel veel voor mensen kunnen beteke-
nen. ‘ En dan is het echt niet noodzakelijk dat je een ritje op een paard
moet maken’, zo zegt ze. Andersom maken paarden ook contact met
mensen, zo bleek.

Lucie Klaassen en haar paarden

In de Perspectiefnota van het college 
worden in het kader van TBB voor-
stellen gedaan om de meerjarenbe-
groting sluitend te maken. In deze 
plannen wordt de waarderingssubsi-
dies voor verenigingen stopgezet en 
worden de zwembaden gesloten (of 
overgenomen door andere partijen 
zonder gemeentelijke bijdrage). Dat-
zelfde lot is weggelegd voor de sport-
hallen die daarnaast nog eens 50.000 
euro per jaar per gebied moeten be-
zuinigen. Er worden dus taken die de 
gemeente nu uitvoert gewoon op het 
bordje van de burger gelegd.
Tegelijkertijd stelt het college voor 
verschillende gemeentelijke taken 
anders te organiseren, de OZB fors te 
verhogen voor woningbezitters maar 
het bedrijfsleven daarin te ontzien. 
Ook boekt het college bezuinigingen 
in op de uitvoering van welzijn- en 
zorgwetten en op leerlingenvervoer.
PvdA Bronckhorst kan alleen maar 
concluderen dat het college de bewo-
ners van Bronckhorst als belangrijk-
ste kapitaal heeft ontdekt – als vrij-
willigers, bestuurders, mantelzorgers 
etcetera, maar ze daarna in de kou 
laat staan. Omdat de PvdA niet vanaf 
de zijlijn alleen maar tegen is, heeft 
de partij een beter plan gemaakt, 
waarmee de doelstellingen van be-
zuinigingen ook bereikt worden en 
eveneens gebiedsgericht gewerkt 
wordt. Een constructieve benadering 
en we hopen dan ook op steun van 
andere raadsfracties. 

 Het 15 punten plan van de PVDA. 
Een uitbreide versie leest op de web-
site www.bronckhorst.pvda.nl

1. Een beperktere verhoging van de 
OZB voor woningen dan in de college-
plannen (geen 6%, maar 4%) en een 
grotere verhoging van de OZB voor 
niet woningen. 
2. We steunen we de voorstellen voor 
nieuwe modellen zorg en welzijn, 
maar niet die van de Wet Werken 
naar Vermogen. 
3. De waarderingssubsidies blijven 
bestaan.
4. Kostenbesparende werkwijzen van 
bibliotheek en muziekschool. 
5. Voortzetten van het bewegingson-
derwijs. 
6. Bezuinigingen op leerlingenver-
voer met vooraf onderzoek naar haal-
baarheid.
7. Voorlopig de zwembaden open 
houden. De PvdA wil dat welwillende 
burgers, vereni-gingen en dbo’s, die 
druk bezig om de kansen tot voort-
zetting te onderzoeken, daarvoor tot 
eind 2013 de gelegenheid krijgen. 
Wel vinden wij dat de gemeente pro-
bleemeigenaar is: de gemeente moet 
de ontwikkeling van deze plannen 
begeleiden en medio 2013 een totaal-
plan aan leveren bij de raad. Dit geldt 
ook voor de baden in de Dennen en 
de Brink. 
8. Ook voor de sporthallen geldt een 
soortgelijk plan: tot eind 2013 heeft 
het college de tijd om samen met 
de verenigingen, de gebruiker en de 
dbo’s bezuinigingsplannen te maken 
voor de sporthallen. Ook hier geldt: 
de gemeente is probleemeigenaar en 
zij moet dus deze plannen begeleiden 
en medio 2013 een totaalplan aan te 
leveren bij de raad. 
9. Sporthallen en zwembaden moeten 

hun bijdrage leveren aan de bezuini-
gingen. Elke sector moet jaarlijks een 
bedrag van tenminste € 50.000 bezui-
nigen. 
10. De privatisering bij de buitensport 
kan doorgang vinden. Wel moet de 
gemeente in het najaar aangeven op 
welke wijze ze maatwerk heeft gele-
verd aan de verenigingen teneinde 
cumulatie van bezuinigingsmaatre-
gelen te voorkomen. 
11. Rode fiets suggestiestroken en ro-
de verkeersdrempels moeten blijven; 
de veiligheid van de zwakkere weg-
gebruiker vraagt hierom.
12. Minder bezuinigingen op onder-
houd van hangplekken en activitei-
ten voor de jeugd.
13. Afbouw van het grondbedrijf. In 
deze tijd waarin de woningbouwquo-
ta naar beneden zijn bijgesteld is een 
gemeentelijke bemoeienis daarin niet 
meer aan de orde. 
14. Een vergelijkbare situatie gaat op 
voor het beleidsterrein Toerisme & 
Recreatie. In een tijd waarin de over-
heid zich terugtrekt en meer en meer 
overlaat aan burgers (zie voorstellen 
zwembaden en sporthallen) kan ook 
meer verwacht worden van onder-
nemers. De PvdA wil daarom dat de 
gemeente de taken op het beleidster-
rein T&R afstoot.
15. Het is niet nodig om zowel een 
subsidioloog te hebben voor Neder-
lands en provinciaal niveau en daar-
naast nog iemand die zich op Europa 
richt. Alle werkzaamheden kunnen 
door 1 functionaris worden uitge-
voerd. 

Alle maatregelen die de PvdA voor-
stelt zijn financieel doorgerekend. 
Dan blijkt dat de plannen realistisch 
en betaalbaar zijn; ze voldoen aan 
de doelstelling om een meerjaren 
sluitende begroting te realiseren. De 
PvdA blijft zo bij haar verkiezings-
programma, met haar heldere keuze 
voor de mensen van Bronckhorst.

Een alternatief plan voor de bezuinigingen
Bronckhorst - De PvdA Bronckhorst biedt een alternatief plan voor 
de bezuinigingen van de gemeente. De waarderingssubsidies voor de 
verenigingen blijven bestaan en de zwembaden hoeven niet (direct) 
worden afgestoten of gesloten. Sporthallen en gymzalen draaien zoals 
ze dat tot nog toe doen. 
Om dat te realiseren moeten er wel offers worden gebracht. De ge-
meente kan diverse taken afstoten, burgers en ondernemers betalen 
een iets hogere OZB.

Toen er van een paard van Lucie een 
plaatje moest worden ‘geschoten’, 
kwam het dier gelijk aanlopen en leg-
de het zijn hoofd tegen de fotograaf 
aan, alsof hij wilde zeggen ‘ ik mag je 
wel, je bent een vertrouwd persoon’. 
Lucie Klaassen heeft twee paarden, de 
6 jarige hengst Seni en de zesjarige 
ruin Beer. Paarden betekenen alles 
voor haar, noem het maar een pas-
sie. Ze wil daar ook anderen deel van 
laten uitmaken. Ze gaat van paarden 
haar werk maken, eigenlijk met paar-
den en met mensen. Geboren in Tiel 
werd de thans 47 jarige Lucie Klaas-
sen al op zeer jonge leeftijd ‘gegrepen 
‘ door de liefde voor paarden.
Daarover zegt ze: ‘ Ik was ongeveer 
tien jaar, toen ik bij onze buren de 
pony’ s mocht verzorgen. Later wer-
den dat paarden. Ik vond het super 
heerlijk om met deze dieren om te 
gaan. Ik wist dan ook zeker: ik word 
later dierenarts. Echter toen bleek 
dat ik niet tegen bloed en ingewan-
den kon, moest ik de ambitie om 
dierenarts te worden , laten varen. Ik 
gooide het roer om en ‘dook ‘na de 
studie het bedrijfsleven in en heb ik 
vele jaren in binnen- en buitenland 
als business controller bij de KLM ge-
werkt. Ik wilde hoe dan ook carriere 
maken, wellicht te fanatiek, want op 
gegeven ogenblik kreeg ik een gewel-
dige burnout. Ik geraakte compleet 
uit balans. Tijdens de hulpverlening 
kreeg ik de vraag voorgelegd: ‘ Waar 
wordt u blij van ‘? 
Ik merkte toen dat ik tot rust kwam 
door met paarden bezig te zijn. Om 
contact met een paard te krijgen, 
moet je jezelf volledig op het dier 
richten. Zo kwam ik op het idee om 
trainingen en workshops met paar-
den te verzorgen. Mensen kunnen 
op die manier leren hun eigen balans 
te vinden’, zo zegt Lucie enthousiast. 
Drie jaar geleden maakten Lucie en 
haar vriend een tocht door de Ach-
terhoek, op zoek naar een geschikte 
locatie. Toen de huidige boerderij aan 

de Lankhorsterstraat te koop bleek,
werd haar huis in Amsterdam , drie
hoog achter, verkocht en kwam de 
verhuiswagen in onze hoofdstad
voorrijden om de inventaris naar 
Wichmond te brengen.
Terwijl ze honderd – uit over haar 
passie vertelt, komt Irma Wormgoor
binnenstappen . Ze ‘lest ‘ bij Lucie 
en is daarover zeer enthousiast. Zegt
ze: ‘ Ik heb vroeger altijd een paard
gehad, daarna een jaar of vier ‘stil 
gestaan’ en nu wil ik weer met mijn
paard Cody aan de slag’. Lucie Klaas-
sen: ‘ Les geven doe ik bijvoorbeeld, 
hoe je op basis van lichaamstaal met
een paard kunt communiceren. Dat
kan op verschillende manieren: wer-
ken met een loslopend paard, grond-
werk met halster en lijn, werken aan
de hand, dat soort dingen. Waar het
om gaat , hoe toon je leiderschap. Ik
richt mij op twee doelgroepen, men-
sen die met paarden om willen gaan
en op mensen die inzicht willen krij-
gen in hun eigen levenspatroon en
een paard als spiegel gebruiken’, al-
dus Lucie Klaaassen. 

Zondag 1 juli houdt ze op haar boer-
derij aan de Lankhorsterstraat 3 van
13.00- 16.00 uur open huis. Dan geeft
Lucie Klaassen demonstraties over
haar manier van werken met paar-
den. Kinderen kunnen die middag
een ritje op een pony maken. Karin 
Groot Jebbink zal paardenmassages
geven, er is een mini- markt waar 
bijvoorbeeld zadels en andere toebe-
horen gekocht kunnen worden. Ho-
listisch paardentherapeut Kune Huy-
ben is aanwezig. Eva Roemaat doet
als afsluiting met haar twee paarden
( haflinger en shetlander ) een vrij-
heidsdressuur. Er is een verloting met
als hoofdprijs een gratis overnachting
( bed- en breakfast ) in haar boerderij
met een eveneens gratis paardenses-
sie. Wil men het ‘ open huis ‘ bezoe-
ken dan van te voren een mailtje naar
info@inbalansmetpaarden.nl

In de categorie 6 t/m 9 jaar wint Stil-
ton met Fantasia VI, Manon Sikkel 
wint in de categorie 10 t/m 12 jaar 

met Hoe word ik een koppelaar? De
Nederlandse Kinderjury is dé pu-
blieksprijs voor kinderboeken. Ruim
32.000 kinderen stemden de afgelo-
pen maanden op hun favoriete boek
van het afgelopen jaar. 

Kijk voor meer informatie en de jury-
rapporten op www.kinderjury.nl.

Prijzen Nederlandse Kinderjury

Winnaars Geronimo 
Stilton en Manon Sikkel
Regio - De Nederlandse Kinder-
jury 2012 heeft de schrijvers Ge-
ronimo Stilton en Manon Sikkel 
beloond met een prijs. In het 
DeLaMar Theater in Amsterdam 
namen zij hun prijs in ontvangst.



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

Er is muziek van Mooi Wark (‘Oh 

Yvon’ en ‘Vaya Condios’), ‘t duo Al-
les Andès met ‘Mien Dinxper’, Alwie 
kroeze met ‘Ode an mien Va’ en Nor-
maal met ‘Achter de schuur’. Harm 
oet Riessen zingt over, Ie kent Riessen 
niet meer en het duo Weijland zingt 
over een ‘Dreumpeerd’.
Op de Präötstoel zit de ‘Slager van ’t 
Darp’. Verder natuurlijk de spreuken 

en gezegden en de wekelijkse Lime-
rick van Henk uut Darp, gevolgd door 
de Olde boerderieje, van ‘t Veluws 
Duo in de rubriek Uut de Olde deuze.

U kunt Radio Ideaal Dialectbeluiste-
ren via de FM 105.1-107.7 of via de 
kabel op FM 91.1. Daarnaast ook op 
internet via www.ideaal.org.

Jan Saalmink vertelt over ‘de Harmonicaspöller’
Zelhem - In het radioprogramma 
Ideaal Dialect dat aanstaande 
zondag van 11.00 tot 12.00 uur op 
Radio Ideaal wordt uitgezonden 
vertelt Jan Saalmink een verhaal 
over ‘de harmonicaspöller’.

Als coördinerend docent bij oplei-
dingsinstituut CIVO van de verpleeg-
kundige vervolgopleidingen voor 
oncologie verpleegkundigen, pallia-
tieve zorg verpleegkundigen en voor 
de opleiding kinderverpleegkundige 
komt Ingrid van Zuilekom in haar 
werkzaamheden regelmatig in aan-
raking met de werkzaamheden van 
de CliniClowns. De marathon wordt 
gehouden op 7 oktober 2012 op het 
campus terrein van de universiteit 
van Twente te Enschede. 

Ze lopen voor een fantastisch doel: 
CliniClowns. Aan ieder meelopend 
team wordt gevraagd om minimaal 
1.100 euro aan sponsorgeld in te leg-
gen. “Wij helpen mee om een lach 
te toveren op het gezicht van zieke 

of gehandicapte kinderen. U TOCH 
OOK! Dat kan door ons te sponsoren!” 
Dit mag op verschillende manieren: 
shirtsponsors, logo’s, geld doneren. 
Deze week ontvangen diverse bedrij-
ven in de omgeving van Rha, Steen-
deren en verder in en buiten de ge-
meente Bronckhorst een brief waarin 
gevraagd wordt om het team te spon-
soren. “Ook kunt u ons als particu-
lier sponsoren. Wilt u dit doen neem 
dan contact op met teamcaptain In-
grid van Zuilekom, telefoon (0575) 
452744 of PR-functionaris Gerard 
Wiecherink, telefoon (0575) 450708 
van team SteendeRUN.” 
Het team heeft een eigen weblog op 
www.rodeneuzenrace.nl. Hier zijn 
hun activiteiten en de hoogte van het 
sponsorbedrag te volgen. 

WAT DOET CLINICLOWNS 
Stichting CliniClowns Nederland 
biedt kinderen met een ziekte en 
handicap afleiding en plezier. De 
clowns laten hen weer even baas zijn 
over hun eigen situatie. Momenteel 
spelen meer dan 70 speciaal opgelei-
de professionele CliniClowns in ruim 
100 ziekenhuizen en andere zorgin-
stellingen door heel Nederland. Wan-
neer de CliniClowns niet in het zie-
kenhuis aanwezig zijn, kunnen kin-
deren nog steeds in de clownswereld 
terecht. Door de interactieve Clini-
Clowns Speelkoffer in het ziekenhuis, 
de spannende online belevingswereld 
Neuzenroode.nl voor kinderen die 
thuis worden verzorgd en door ver-
schillende clowneske evenementen 
voor kinderen en hun gezin. 

Met de opbrengst van de Rode Neu-
zen Race kan CliniClowns nóg meer 
zieke en gehandicapte kinderen be-
reiken. 

Voor meer informatie en het laat-
ste CliniClowns nieuws: www.clini-
clowns.nl.

Marathon Rode Neuzen Race van de CliniClowns

Team SteendeRUN trekt de hard-
loopschoenen aan

Rha/Steenderen - Ingrid van Zuilekom komt in haar werk regelmatig 
in aanraking met de werkzaamheden van de CliniClowns. Een stich-
ting die geweldig goed werk verricht voor zieke en gehandicapte kin-
deren. Meelopen in de Rode Neuzen Race marathon om op die manier 
geld in te zamelen voor de CliniClowns is daarom ook een dankbare 
en sportieve uitdaging. Met hardlopende vrienden Jet Wolbrink, Carry 
Schepers, George van Aalst, Gerard Wiecherink en Wynand Willemsen 
is een sportief team samengesteld om in estafettevorm deze marathon 
te lopen: SteendeRUN.

Het team SteendeRUN trekt de hardloopschoenen aan voor de CliniClowns marathon Rode Neuzen Race.

De eerste stappen tot het vormen van 
de band Serendipity zijn gezet tij-
dens een gezamenlijke vakantie van 
voormalig toetsenist/zanger Hans 
en oerlid Bram. Bram had al wat ja-
ren ervaring als bassist in een band 
in Vlaardingen (Picklelegaz) en later 
heeft hij verdere ervaringen opge-
daan als geluidsman. In de persoon 
van Jeroen (broer van Bram) werd een 
gitarist gevonden, terwijl Henk (broer 
van Hans) de drumstokken in eer-
ste instantie ging hanteren. In 2002 
kwam de huidige drummer, Marcel 
Wensink, in zijn plaats.

Na een, tot voor kort, mislukte zoek-
tocht naar een geschikte zanger(es) 
en toetsenist(e) werd besloten om 
verder te gaan als trio, maar door het 
toetreden van toch een toetsenist is 
de bezetting nu. Marcel Wensink-
drums, Bram Steen-basgitaar, toet-
sen, PK5 en achtergrondzang, Jeroen 

Steen-gitaar, zang en Arthur Borst-
(deeltijd)toetsen
Het repertoire van Serendipity is En-
gelstalig eigen werk. Muziek en tek-
sten worden door de bandleden zelf
geschreven. De stijl is moeilijk te om-
schrijven. De huidige nummers lo-
pen uiteen van rock met een vleugje
sympho, wat progressief en hier en
daar nog wat andere invloeden en ui-
teraard is er ruimte voor een enkele
melodieuze ballad.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ 
bijwonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of beluisteren via Radio
Ideaal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar Ideaal Radio, Te-
levisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.
org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Serendipity bij Live@Ideaal Zelhem - Woensdagavond 4 juli speelt Serendipity tussen 20.00 en 
22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café ‘de Mal-
lemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Het gemeentehuis van Oss en mo-
dezaak Ter Horst Van Geel, werden 
door respectievelijk de vakjury en pu-
bliek uit 30 genomineerde gebouwen 
gekozen als het ‘ mooiste gebouw 
van Oss’. Winnende architecten en 
opdrachtgevers werden bekend ge-
maakt tijdens de debatavond van 
Ontwerpkring Oss en het Brabants 
Dagblad. Het publiek bracht op de 
website van het Brabants Dagblad 
2108 stemmen uit, waarvan 567 op 
de modezaak Van Horst Van Geel, dat 
is ontworpen door Friso Woudstra. 
Opdrachtgever Jan ter Horst en Friso 
Woudstra kregen ieder een oorkonde 
uit handen van Twan van den Brand, 
adjunct- hoofdredacteur van het Bra-
bants Dagblad. 

De publieksprijs ( een bronzen beeld-

je ) ontworpen door kunstenaar Ton
Maria Nijhof, werd door de kunste-
naar zelf aan Friso Woudstra over-
handigd. Opmerkelijk: de vakjury
koos het vernieuwde gemeentehuis
tot het mooiste gebouw van Oss ( dat
in opdracht van de gemeente Oss is 
ontworpen door architectenbureau
‘De Twee Snoeken ‘ uit Den Bosch ).
Het in 2007 verbouwde winkelpand
van ‘Modewinkel Ter horst Van Geel ‘
staat aan het Waldplein in Oss. De fa-
milie Ter Horst had de bedoeling het
winkelpand weer een authentieke 
uitstraling te geven. Dat is volgens de
Ontwerpkring Oss goed gelukt. Friso
Woudstra tekende voor het ontwerp
met een klassieke Jugendstil- gevel.
Zo herleefde in Oss een deel van het
oorspronkelijke straatbeeld. Ook de
materialen zijn authentiek.

Mooiste gebouw van Oss

Publieksprijs voor 
architect Friso Woudstra

Vorden - Architect Friso Woudstra uit Vorden heeft vorige week de
publiekspijs voor het mooiste gebouw van Oss gewonnen. Een prijs 
die eens in de zes jaar wordt uitgereikt, dit keer over de periode 2006-
2012.

In de raadsvergadering van 21 juni  
bleek dat D66 de enige partij is in de 
gemeenteraad die het voorstel van 

het college steunt, omdat de Dorps-
raad  Hummelo plannen aan het ma-
ken is voor de verplaatsing. De ander 
politieke partijen in de raad dachten 
daar anders over, het bedrag werd ge-
schrapt. Dit is een lelijke streep door 
de rekening. D66 betreurt  het dat 
de politiek in Bronckhorst niet kan 
wachten op de plannen.

D66 en het Cruijf Court 
Hengelo
Hengelo -In de voorbereidingen 
voor de begroting 2013 van de 
gemeente Bronckhorst was een 
bedrag opgenomen voor het ver-
plaatsen van het Cruijf Court in 
Hummelo.



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

Wethouder Paul Seesing van de ge-
meente Bronckhorst, opende Zomer-
cultuur met een ‘elfje’ en wenste 
voorzitter, Erna Dokter, een geslaagd 
evenement toe en dat werd het. 
Meer dan 4.000 bezoekers, waarvan 
ook een groot deel van buiten onze 
gemeente kwam. Op de podia wa-
ren weer diverse artiesten te horen. 
Voor ‘elck wat wils’ was het devies. 
Op het pomppodium waren het de 
Eendracht en Olden Keppel met een 
gezamenlijk optreden. Een geweldig 
mooie volle klank klonk vanaf de 
stadspomp. Zeker voor herhaling vat-
baar. Fado- zang en Feeling met Pien 
als solist en Hot & Sweet in de begelei-
ding werden bijzonder gewaardeerd. 

Nevermind sloot af met swingende 
pop. Op het dorpsstraatpodium met 
als altijd voortreffelijk à capella van 
VPS KeK en de ontdekking volgens 
velen van Chrashing Pilots, twee zus-
jes Vels uit Drempt, waren succesvol. 
Het kasteelpodium bracht een steen-
goede band Karlijn & Friends, Marike 
met speciale songs en Old Ni’js. Onze 
oervaders van de Achterhoekse Rock 
kunnen het nog echt !! Jan Manschot 
sprak: “Duuzend procent !“. Het was 
genieten volgens de bezoekers. Dit 
jaar was er speciaal aandacht voor 
de literatuur. Het dichterscollectief 
HiPP, dat eigen gedichten voordroeg 
met afsluitend bij elk gedicht pas-
sende muziek. Een nieuw aanpak in 

de Achterhoek, die door dichter en 
toeschouwer als bijzonder verrassend 
werd ervaren. Volgens dichter Hans 
Mellendijk zou dit vaker moeten ge-
beuren. Een afhaalpoëzie kraam waar 
echte gedichten op bestelling werden 
gemaakt. Bijzondere boekenkramen 
en een kinderpoëziewedstrijd waar 
Loes Hazelaar de 6 prijswinnaars let-
terlijk in het zonnetje zette. Kinder-
activiteiten, de kasteeltuin was open, 
Nijntje was te bezichtigen. Lefamm 
net terug uit New York danste parel-
tjes in de straat en de Knupduukskes 
deden hun volksdansen tussen het 
publiek. Ook werd door de bezoe-
kers genoemd de ontmoetingen van 
‘oude bekenden’ uit dit deel van 
onze gemeente Bronckhorst. Dankzij 
stichting Keppelcultuur, sponsoren, 
speciale subsidie van de gemeente, 
dorpsraden en medewerking van kra-
menbouwer, evenementen bedrijf en 
vooral van de vele vrijwilligers werd 
de vierde Zomercultuur een groot 
succes.

Zomercultuur Laag Keppel Groot succes

Laag Keppel - Het op 7 juni gehouden culturele evenement in de Dorps-
straat werd opnieuw een groot succes. Het mooie weer leverde dit jaar 
een extra positieve bijdrage en werkte sfeer verhogend. Een spontaan 
dansje, het zonnetje, prachtige kunst in kraam en galerieën, allemaal 
ingrediënten die Zomercultuur tot een geweldig ‘uitstapje’ op Vader-
dag maakten.

Spontaan dansje

Voorspelt NOS/KNMI om 20.00 uur ’s 
avonds in het NOS-Journaal voor de 
volgende dag 30 graden of hoger? Bel 
dan de Bibliobus Hotline (026) 38 60 
911 voor informatie over mogelijke 

aanpassingen in de routes na 12.00 
uur op die verwachte tropische dag. 
Bij twijfel … de hotline kan helpen. 
Ook de site www.biblioservice.nl 
geeft op tropische dagen informatie 

over de aanpassingen in de routes na 
12.00 uur van de bibliobussen. 
In de zomervakantie komt de biblio-
bus niet van maandag 23 juli tot en 
met vrijdag 10 augustus 2012. Dit 
zijn de weken 30, 31 en 32. Natuur-
lijk is het mogelijk om voor de vakan-
tieperiode extra boeken te lenen! 

De medewerkers van de bibliobus 
wensen iedereen een fijne vakantie.

Nieuws van de bibliobus

Zomerklimaat en zomervakantie

Regio - De zomervakantie komt eraan. In de bibliobus wordt in de 
zomer rekening gehouden met hoge temperaturen, dan zal de bus 
niet uitrijden. De bibliobus zal in verband met vakantie drie weken 
niet komen.

Voor alle 33 tentoongestelde kunst-
werken is een volgorde berekend, 
waarbij alle werken die als eerste 
werden genoemd 3 punten kregen, 
alle als tweede genoemd 2 punten 
en als derde 1 punt. Tijdens de prijs-
uitreiking is bekendgemaakt, dat het 
werk met de titel ‘De weg naar bo-
ven’ van Ruud Kaper de eerste plaats 
bij de top-drie heeft gekregen, met 
een puntentotaal van 507. De tweede 
prijs ging naar Riet van Schie met ‘Kij-
ken door ander ogen’ en derde werd 

Wilma Brouwer met haar kunstwerk
‘Homo humus’. Ook werd weer een
kaartje getrokken. De invuller van dit
kaartje krijgt een kunstbon van Het
Web ter waarde van € 100,-- thuis ge-
stuurd. Geconstateerd werd, dat deze
dertiende editie van de KWR weer
bijzonder succesvol is geweest. Van
diverse kanten werd lovend gespro-
ken over de kwaliteit van de kunst-
werken. Er zijn naar schatting 8.750
bezoekers geweest, waaronder weer
velen uit alle delen van Nederland.

Uitslag publieksprijs 
Kunstwandelroute 
Hummelo

Hummelo - Tijdens de Kunstwandelroute op het landgoed Enghuizen
zijn door het publiek dit keer 460 kaartjes ingevuld met de persoonlij-
ke keuzen voor de drie beste kunstwerken op de route. Op donderdag-
avond 21 juni heeft in Galerie Het Web aan de Veentjes te Doetinchem
de prijsuitreiking plaatsgevonden.

1e prijs Ruud Kaper ‘De weg naar boven’

2e prijs Riet van Schie ‘Kijken door ander ogen’

3e prijs Wilma Brouwer ‘Homo humus’
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VVV Bronckhorst informeert - 
Evenementenkalender

Dinsdag 26 juni 

VIERAKKER 

Midden in de prachtige natuur van het landgoed Suideras ligt 
de Vierakkerse St. Willibrorduskerk. Deze kerk wordt behal-
ve om haar schitterende ligging geroemd om haar interieur. 
De kerk werd gebouwd in 1870. Als u wilt weten hoe een 19e 
eeuwse neogotische kerk er uit heeft gezien, dan moet u echt 
naar Vierakker komen! Van mei tot half september: dinsdag- en 
donderdag van 13.30 tot 16.00 uur. Sowieso is het indrukwek-
kende interieur van de prachtige St.Willibrorduskerk dagelijks 
te bewonderen. Vanuit het voorportaal werpt u een blik naar 
binnen. Met een muntstuk licht het hoofdaltaar aan. Dagelijks 
van 10.00 tot 16.00 uur. info: St.Willibrordus in Vierakker, 
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE VIERAKKER, (0575) 44 12 86, 
info@demooistekerk.nl, http://www.demooistekerk.nl

DOESBURG--> BRONCKHORST

Elke woensdag- en zaterdagmiddag tuft de ‘Knapzak’ over de 
Oude-IJssel van Doesburg naar Doetinchem en weer terug. 
En u kunt mee..... De Knapzakvaart kunt u reserveren bij de 
VVV Bronckhorst ‘Winkel’ in Vorden. Fietsen kunnen mee 
aan boord. Meer info over tarieven en vaartijden is verkrijg-
baar bij de VVV Winkel in Vorden! info: (0575) 55 32 22, info@
vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

VORDEN

Elke woensdagmiddag in het zomerseizoen kunt u o.l.v. een 
VVV-Gids deelnemen aan de Achtkastelenfietstocht. U vertrekt 
om 13.00 uur vanaf de Vordense VVV winkel en bent rond 
17.30 uur weer terug. Deelname kost € 6,00 p.p. incl. koffie met 
koek en een leuk aandenken. Reserveren kan via onderstaand 
telefoonnummer.info: VVV Bronckhorst - Winkel Vorden, 
Kerkstraat 1b, 7251 BC, (0575) 55 32 22, info@vvvbronckhorst.
nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

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

Ontmoet de kruidenvrouw Smoks Hanne in Zelhem... Na de 
vijf voorgaande, zeer succesvolle edities ook dit jaar weer: de 
Smoks Hannemiddag! Tijdens deze middag, die wordt gehou-
den op woensdag 27 juni 2012, kunnen er bij kruidenvrouw 
Smoks Hanne allerlei avonturen worden beleefd. Kinderen 
kunnen worden geschminkt, er worden verhalen verteld, punt-
mutsen gemaakt en vlieglessen gegeven. Je kunt ringsteken op 
een bezemsteel. Ook kan er onder leiding van een heks een 
heksendans worden ingestudeerd. De middag, die begint om 
13.00 uur en om ongeveer 16.30 uur is afgelopen, is geschikt 
voor kinderen tussen 5 en 10 jaar (plus natuurlijk de ouders 
en/of grootouders). U bent van harte uitgenodigd om met uw 
kinderen mee te doen op deze middag! De entree is € 5,00 per 
deelnemend kind. Kinderen van leden van de Oudheidkundige 
vereniging Salehem hebben onder toezicht van een pasjeshou-
der € 1,00 korting. Ouders, grootouders en kleine kinderen die 
niet meedoen hebben gratis toegang tot het terrein. info: Mu-
seum Smedekinck, Pluimersdijk 5, 7021 HW ZELHEM, (0314) 
62 06 64, http://www.museumsmedekinck.nl

Donderdag 28 juni 
BAAK 

De St. Martinuskerk is in de zomermaanden elke donderdag-
middag geopend voor bezichtiging. Tijdens de openstellingen: 
expositie van o.a. dierportretten in olieverf en pastel van José 
Spiek. (tevens demonstraties werken met pastel). info: St. Mar-
tinuskerk Baak, Wichmondseweg 17, 7223 LH BAAK, http://
www.12apostelen.nl/uw-eigen-kerk/baak---h-martinus. tot vrij-
dag 28 september 2012 do: 13:30 - 17:30 uur

VIERAKKER 

   Zie 26 juni

VORDEN 

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

28 juni Mirjam Berendsen Lohmanorgel, openingsconcert Toe-
ristenconcerten. Aanvang: 15.30 uur info: Dorpskerk. Toeris-
tenconcerten., Dorpsstraat, 7251 BC VORDEN

De PCOB, protestantse ouderen organisatie in Vorden organise-
ren in de maanden juni , juli, en augustus koffie ochtenden die 
voor iedereen toegankelijk zijn. Deze worden gehouden in de 
prachtige tuinen van hotel Bakker in Vorden en bij slecht weer 
in een van de fraaie zalen van dit hotel.Deze worden gehouden 
iedere vierde donderdag van deze maanden van 10.30 uur tot 
12.00 uur. info: PCOB: Koffieochtenden., Dorpsstraat 24, 7251 
BC VORDEN, (0575) 46 46 38, midden.40@kpnplanet.nl

Zie 27 juni

Vrijdag 29 juni 

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

Chr. Muziekvereniging Julian houdt haar jaarlijkse zomer-
avondconcert bij de boom op de markt in Zelhem.
info: Plataan concert, Markt, 7021 AA ZELHEM, http://www.
prinsesjuliana.nl
vrijdag 29 juni 2012, 19:00 uur

BRONKHORST 

Een grote tuin van 2700 m2 in Engelse formele stijl. Twee zicht-
assen doorsnijden de tuin, waarin zich diverse kamers bevin-
den. Boventuin, benedentuin, stiltetuin met 3 formele vijvers 
en tenslotte een boomgaard met hoogstam oude fruitrassen. 
Veel vaste zomerplanten en rozen. info: Heeren van Bronck-
horst , Onderstraat 1, 7226 LB BRONKHORST, (0575) 45 25 35, 
(0575) 45 06 15, info@heeren-v-bronckhorst.com. Zaterdag 30 
juni 2012, 11:00 - 18:00 uur zondag 1 juli 2012, 11:00 - 18:00 uur 

Zie 27 juni

Ponykeuring op terrein de Hiet-
maat
info: Ponykeuring New Foreststamboek te Hengelo Gld., 
Zelhemseweg 13A, 7255 PS HENGELO GLD, 06-51537424, info@
marktvereniging.nl, http://www.marktvereniging.nl, zaterdag 
30 juni 2012, 09:00 - 16:00 uur

VORDEN 

Kasteel Vorden is elk weekend geopend voor bezichtiging. Ook 
op overige dagen is het kasteel vaak geopend. Belt u even van 
te voren als u zeker wilt zijn. info: Bezichtigen Kasteel Vorden, 
De Horsterkamp 8, 7251 AZ VORDEN, (0575)-550684, info@kas-
teelvorden.nl, http://www.kasteelvorden.nl
 

Gery Groot Zwaaftink, Mees en Arjan Verschuur treden op als 
de Barden van Bronckhorst. 
Gery, Mees en Arjan brengen samen een veelzijdig programma, 
dat ter plekke ontstaat. Het idee is eenvoudig en uitdagend: de 
barden zingen, spelen of vertellen om de beurt een lied, gedicht 
of verhaal. Het lot bepaalt wie er begint en elk volgende liedje, 
gedicht of verhaal moet op de één of andere manier aansluiten 
bij het vorige. Vooraf weten de barden dus niet wat ze van el-
kaar kunnen verwachten. Kortom, een verrassende voorstelling 
zowel voor het publiek als voor de barden. info: Baakseweg 8, 
7251 RH VORDEN, 035 - 6 55 99 11, 20:00 uur

Expositie van schilderijen van Jan Rekker en fotografie en hai-
ku’s van Betty van Engelen. Openingstijden Werkdagen van 
9.00 tot 18.00 uur en zondags rondom eredienst. info: Lamberti 
Kerk, Markt, 7021 AA ZELHEM, diversezaken@mac.com. 

Wilkin vd Kamp geeft deze vakantieweek bijna dagelijks een 
Bijbelstudie. Verder Praiseavond, talentenjacht, kinderclub, 
kidspraise, sport, film en nog veel meer. info: Vakantiepark/
Conferentieoord De Betteld, Aaltenseweg 11, 7021 HR ZELHEM, 
(0314) 62 72 00, http://www.betteld.nl

BRONKHORST 
Zie 30 juni

VORDEN 
Zie 30 juni 

Op 1 juli organiseert Lucie Klaassen een open dag, om mensen 
kennis te laten maken met haar mooie plek, haar werkwijze 
en paarden. De toegang is gratis. Wel vraag zij je om je van te 
voren aan te melden, zodat zij de logistieke voorwaarden goed 
kan regelen (oa parkeergelegenheid, catering). Er worden di-
verse demonstraties gegeven van haar werkwijze met paarden, 
voor een paar mensen is er de gelegenheid om zelf even te oe-
fenen en ervaren en er zal een minimarkt zijn met een aantal 
paard gerelateerde onderwerpen. De details van het program-
ma staan op de website www.inbalansmetpaarden.nl. Op deze 
dag zijn er diverse aanbiedingen voor lessen en workshops en er 
wordt onder de bezoekers een overnachting in onze landelijke 
B&B verloot inclusief een individuele paardensessie. 
info: Lankhorsterstraat 3, 7234 ST WICHMOND, info@inbalan-
smetpaarden.nl. zondag 1 juli 2012, 13:00 - 16:00 uur

Zie 30 juni 

   Zie 30 juni 

Voordat iedereen van zijn verdiende vakantie gaat genieten, 
verzorgt de Ieselkapel haar jaarlijkse openluchtconcert in de 
bekende gemoedelijke Egerländersfeer. Op een buitenterras 
van camping de Pluimerskamp kunnen de gasten, al of niet on-
der een parasol, genieten van polka’s, marsen en walsen. info: 
Camping De Pluimerskamp, Pluimersdijk 2, 7021 HW ZELHEM, 
(0314) 62 16 06, info@pluimerskamp.nl, http://www.pluimers-
kamp.nl, zondag 1 juli 2012, 14:00 - 17:00 uur

Ook mogen er twee jokers worden 
ingezet tijdens deze tour die dubbele 
punten opleveren, en het zal niet ver-

bazen dat hierdoor de Hessentour tot 
op het laatste moment nog spannend 
is wie dit jaar de Hessentour zal win-

nen. De Hessentour heeft hierdoor 
dan ook ieder jaar een stijgende deel-
name. Naast het gebruikelijke klas-
sement is er ook ieder jaar een jon-
gerenklassement tot en met 13 jaar. 
Zij kunnen voor 1 euro per deelna-
meformulier meedoen. Een deelna-
meformulier voor volwassenen kost 5 
euro. Na aftrek van wat kleine kosten 

verandert het inschrijfgeld in prijzen-
geld wat de deelnemers dus ten goede 
komt. De wielrenners van de Tour de 
France starten op 30 juni en eindigen 
op de Champs-Élysées in Parijs op 22 
juli. De ‘Hessentour’ start op maan-
dag 2 juli zodat een ieder twee dagen 
tijd heeft om te kijken welke renners 
er in vorm zijn om dan vervolgens je 
eigen favoriete renners door te geven. 
Tot uiterlijk zondag 1 juli 20.30 uur 
kunnen inschrijfformulieren ingele-

verd worden op adressen in Drempt
en Hummelo die op de website ver-
meld staan. Wil je deelnemen aan
het spel of wil je weten hoe je aan
het deelnameformulier kunt komen
of ben je benieuwd naar de standen
die dagelijks ververst worden of spel-
regels? Kijk dan op de website: home.
online.nl/lbouwmeister Mocht een en
ander dan nog niet duidelijk zijn, dan
kunt bellen met H.Veeneman (0313)
477062.

Hessentour



www.weevers.nl

Recreatieboerderij Erve ‘t Byvanck. Waar lanen met beuken en 
eiken samen komen ligt Erve ’t Byvanck, gebouwd in 1898. De 
monumentale bomen geven het erf een statige allure en maken 
het tot een idyllische plek. Al meer dan tien jaar verwelkomen wij 
gasten op ons erf om te kamperen of te logeren. Een gedeelte van 
de oude boerderij, de voormalige dèle, is nu het gastenverblijf. 
Hier zijn vier gastenkamers, elk met eigen sanitair. Er is een 
gezamenlijke woon-/eetkamer.
Gasten kunnen ook gebruik maken van de daar aanwezige 
keuken. Bed & Breakfast gasten kunnen bij ons genieten van 
een comfortabel verblijf in een gemoedelijke sfeer. Zo slaapt u 
op boxspring bedden en treft u in de badkamer een mandje aan 
met producten voor uw persoonlijke verzorging. Er is een heerlijk 
terras in de boerderijtuin en op de ontbijttafel staan zoveel 
mogelijk producten uit de streek. Als gast heeft u ‘uw eigen plekje’ 
op ons erf maar, indien gewenst zijn wij er om u behulpzaam te 
zijn. Bijvoorbeeld om u te adviseren over mooie plekjes in de 
omgeving die het bezoeken waard zijn.
Wordt u de winnaar van een arrangement op Erve ’t Byvanck, dan 
bieden wij u het volgende: twee overnachtingen voor twee personen 
op basis van Bed & Breakfast de Luxe (incl. 
producten voor de persoonlijke verzorging 
en vrij gebruik van koffi e/thee en niet alc. 

dranken). Een keuze uit diverse fi ets- en 
wandelroutes te starten direct vanaf het 
erf. Rust, ruimte en een gastvrij verblijf!

Recreatieboerderij Erve ‘t Byvanck
Bruggertweg 5
7156 NB Beltrum
telefoon: 0545 261552
e-mail: info@erve-byvanck.nl
website: www.erve-byvanck.nl

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

Gastvrij Achterhoek – het is hier gemoedelijk is ons motto voor “Winnen met Weevers” in 2012. 

Het hele jaar laten wij onze relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 

Contact, Groenlose Gids en Elna kennismaken met de gastvrije Achterhoek. Iedere maand biedt 

een ‘Bed & Breakfast van de maand’ een gratis verblijf aan op haar locatie. Dat betekent dus 

12 keer per jaar kans op een paar dagen lekker uitrusten en genieten van het Bed & Breakfast 

arrangement en de nabije omgeving. 

Elke maand kunt u zich aanmelden op www.winnenmetweevers.nl voor een gratis Bed & Breakfast 

arrangement voor twee personen, voor twee overnachtingen inclusief ontbijt. De deelnemende 

Bed & Breakfasts bevinden zich allen op bijzonder mooie locaties in de Achterhoek, vaak gelegen 

aan fi ets- en wandelroutes. Door de gastvrouw en/of -heer van de verschillende Bed & Breakfasts 

zult u vriendelijk en gastvrij worden ontvangen en gedurende het verblijf werkelijk in de watten 

worden gelegd. Vaak heeft de gastvrouw en/of -heer voor haar gasten een verrassing in petto.

12 Maa nden, 12 Bed & Brea kfa st a rra ngementen

jul
i

Geniet van de gastvrije Achterhoek!

2012



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

FINANCIEEL ADMINISTRATEUR M/V
Vestiging Vorden - fulltime - vacaturenr. VLB930867

Als financieel administrateur ga je zelfstandig administraties 
voeren. Je stelt concept jaarrekeningen samen en verzorgd 
fiscale aangiftes. Incidenteel verzorg je de facturatie. Je levert 
een bijdrage aan het verder automatiseren van administratieve 
trajecten.
 
De kandidaat die wij zoeken beschikt over minimaal een 
afgeronde HBO opleiding richting bedrijfseconomie of accoun-
tancy. Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je 
beschikt over minimaal 3 jaar relevante werkervaring en uitste-
kende contactuele vaardigheden in zowel woord als geschrift.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Lianne Bouwhuis. 
Telefoonnr.: 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

LEAD ENGINEER M/V  
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VCP931478

Werkzaamheden
Als Lead Engineer voor de afdeling Engineering ben je medeverant-
woordelijk voor de uitvoering van multidisciplinaire projecten in de 
voedingsmiddelenindustrie. Je taken bestaan uit het vervaardigen 
van bestekken, specificaties en protocollen. Het verzorgen van de 
bijbehorende documentatie. Het optimaliseren van het proces. 
Het uitvoeren van detailengineering en het aansturen van sub-
contractors.

Functie eisen
-  HTS opleiding WTB, Procestechniek, Chemische Technologie of 

Levensmiddelentechnologie;
-  Aantoonbare ervaring in procesindustrie met 3 jaar werkervaring;
-  Klantgericht, communicatief vaardig;
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits is 

een pré).

LASEROPERATOR M/V 
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VMK931068

Werkzaamheden
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij per 
direct een laseroperator. In deze functie ben je verantwoordelijk 
voor bediending van de lasersnijmachine (vlakbedlaser). Het werk 
is in 2 ploegendienst. Heb je ervaring neem dan direct contact met 
ons op voor de mogelijkheden!

Functie eisen
-  Opleidingsachtergrond in de metaal;
-  Ervaring met lasersnijmachine.

CNC PONS/NIBBELAAR M/V  
Omgeving Wehl - Fulltime - vacaturenr. VMK930806

Werkzaamheden
Als allround CNC Pons/Nibbelaar ben je verantwoordelijk voor het 
zelfstandig en vanaf tekening ombouwen, programmeren, afstellen 
en bedienen van een ponsmachine. Je vervaardigt een breed scala 
aan subdelen en einddelen uit voornamelijk staalplaat in veelal 
kleine tot middelgrote series. Het betreft een functie met kans op 
een vaste baan!

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding richting metaal;
-  Aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie;
-  Zelfstandig kunnen werken.

PRODUCTMEDEWERKER METAAL M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VLB930867

Werkzaamheden
Als productiemedewerker metaal ga je diverse machines bedienen 
en afstellen voor seriematige productie o.a. een CNC zaagmachine, 
excenter persen en een klinkmachine. Verder ga je op basis van 
tekening materialen bewerken, assembleren en de producten 
verpakken. Je voert periodieke kwaliteitscontroles uit over je eigen 
werkzaamheden en voormateriaal en registreert deze. Je verhelpt 
kleine machine/stempel storingen. Het betreft een vaste baan in 
dagdienst.

Functie eisen
-  Opleiding richting metaal, aangevuld met enige werkervaring 

binnen dit werkgebied;
-  Enige kennis van machines;
-  Een heftruck certificaat is een pré.

WERKVOORBEREIDER  M/V  
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenr. VAS931935

Werkzaamheden
Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het uitwerken 
van de tekeningen aan de hand van een offerte. Hiervoor wordt 
uitstekende kennis van AutoCAD programma vereist. Daarna stel 
je de productiemappen op. Je geeft verantwoordelijkheid aan de 
projectleider en zelf stuur je de productieleider(s) aan. 

Functie eisen
-  Meerdere jaren ervaring met tekenprogramma AutoCAD;
-  Ervaring als werkvoorbereider binnen interieurbouwindustrie;
-  Sterkte communicatieve vaardigheden;
-  Stressbestendig.
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