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Colenbrander gaf in haar openings-
woord een korte schets van de lesop-
bouw beeldende vorming op 't Beeck-
land gegeven door de zeer betrokken
en enthousiaste docent Ron Bastiaan
Net. Bastiaan Net zet alles op alles om
de beste kunstzinnige kwaliteiten uit
zijn leerlingen naar boven te halen zo-
wel op het gebied van podiumoptre-
dens als op beeldend gebied. Van deze
resultaten konden de aanwezigen tij-
dens de openingact en tijdens het be-
zoek aan de tentoonstelling volop ge-
nieten. Op het podium werd als ope-
ning gedanst , gerapt , gezongen en ge-
beatboxed door Alix Schoonheyt en
Cleo Vlogman(zang),  Steffy Rouwen-
horst, Jermaine Pellenberg, Renske
ten Have en Jannebeth Gotink (dans),
Friedjof ten Berge (beatbox) en Wim
Besselink (techniek). Na dit verrassen-
de optreden verklaarde Colenbrander
de tentoonstelling "Beecklandtalen-
ten" voor geopend en kon iedereen on-
der het genot van drankjes en hapjes

de resultaten van de lessen beeldende
vorming, zoals tekeningen, schilderin-
gen, beeldhouwwerkjes, keramische
werkstukken, maar ook ruimtelijke
objecten in diverse materialen en ani-
matiefilmpjes gaan bewonderen.  De
oh's en ah's waren niet van de lucht en
men was zeer verrast over de diversi-
teit en eigenheid van het werk van de
leerlingen. 
Iedereen die door omstandigheden
niet bij de opening aanwezig kon zijn
nodigt Colenbrander van harte uit een
bezoek te brengen aan deze zeer ver-
rassende, kleurrijke en informatieve

tentoonstelling "Beecklandtalenten".
Een expositie die zicht geeft op het
leerproces dat leerlingen aangaan tij-
dens de lessen beeldende vorming op
't Beeckland  in Vorden. De tentoon-
stelling "Beecklandtalenten" is in de
maanden juli en augustus 2009 te be-
zichtigen tijdens de regulieren ope-
ningstijden van de bibliotheek. Met
dank aan alle leerlingen van 't Beeck-
land Vorden die geholpen hebben bij
opbouw en uitvoering van deze mooie
opening en aan Mitra voor het ter be-
schikking stellen van glazen en Hotel
Bakker voor leveren van snacks.

Vrijdagavond 26 juni jl. opende Will(emijn) Colenbrander, lid bestuur
St.Vrienden Bibliotheek Vorden onder  belangstelling van jong en oud
in GalerieBibliotheekVorden de tentoonstelling "Beecklandtalenten" van
leerlingen van klas 1 tot en met 4 van 't Beeckland in Vorden.

Op de vraag of het in Vorden ook zal
lukken, hoeft Antoinette Timmer niet
lang na te denken en zegt : ‘ Uit ge-
sprekken met vrouwenorganisaties en
ouderenbonden in Vorden, bleek dat
zij er allemaal positief tegenover
staan. Ook de schouwburgen in Zut-
phen, Doetinchem, Lochem en Win-
terswijk vonden het een goed plan.
Het blijkt gewoon dat veel mensen die
alleen zijn en die daardoor vaak de
deur niet meer uitgaan, best wel een
keertje met anderen naar een theater
willen.. Dat geldt trouwens ook voor
echtparen. Wel willen, maar op één of
andere manier komt het er niet van.
Voor al deze mensen biedt de kunst-
bus uitkomst’, zo zegt Antoinette.

Toen de Werkgroep eenmaal was ge-
formeerd, kwam natuurlijk de vraag
om de hoek kijken, naar welke uitvoe-
ringen gaat de voorkeur, want smaken
verschillen nu eenmaal ! Antoinette: ‘
We hebben toen aan de leden van de
Werkgroep gevraagd om ieder voor
zich, een ‘top drie’ op te stellen. Weet
je wat zo frappant is, de voorkeuren
kwamen nagenoeg overeen’, zo zegt
ze. Het werd uiteindelijk toneel, mu-
ziek en ballet. Zo zal bij voldoende be-
langstelling op maandag 16 november
aanstaande in de schouwburg Amphi-
on in Doetinchem de balletuitvoering
Carmen door het Kiev ballet, worden
bezocht. Carmen vooral bekend uit de
opera van Bizet krijgt een eigentijdse

invulling in deze balletuitvoering.
Woensdag 3 februari 2010 wordt in
theater Hanzehof in Zutphen het to-
neelstuk De Kersentuin van Tsjechov
bezocht. Om het familiebezit veilig te
stellen moet de kersentuin plaats ma-
ken voor vakantiehuisjes. Regisseur
Erik Vos en het Nationaal Toneel staan
borg voor kwalitatief hoog spel.

Dinsdag 23 maart 2010 zijn in schouw-
burg Amphion in Doetinchem de
kaarten gereserveerd voor de musical
Amandla! Mandela!. Niet eerder werd
er over de wereldberoemde Nelson
Mandela een musical gemaakt. Een
musical met Nederlandse en Zuid-
Afrikaanse zangers, acteurs en dan-
sers. Lamien Nijhoff: ‘Mede door bij-
dragen van de provincie Gelderland,
het Prins Bernhard Cultuurfonds en
Stichting Welzijn Vorden, kunnen we
de prijzen laag houden. Zo betaalt
men voor Carmen 26 euro per per-
soon, voor de Kersentuin 25 euro. De
musical Mandela kost 37 euro per per-
soon. Alle prijzen zijn inclusief bus-
reis, koffie en thee’, zo zegt Lamien. Er
zijn drie opstapplaatsen: Kranenburg
(Museum voor Heiligenbeelden), in
Vorden bij de Wehme en in Wich-
mond bij de Hervormde kerk.

Intussen zijn bij diverse adressen (bi-
bliotheek, dorpscentrum, de Wehme,
VVV, Stichting Welzijn, doktoren,
tandartsen e.d) aanmeldingsformulie-
ren verspreid en zijn overal affiches
opgehangen. 

Heeft men nog vragen dan kan bij de
volgende contactpersonen informatie
worden ingewonnen: Antoinette Tim-
mer 0575- 552027, Lamien Nijhoff
0575- 552118 en Josefine Meijer 0575-
547930. De Werkgroep wil richting
toekomst, wederom bij voldoende be-
langstelling , ook bezoeken aan musea
organiseren. Welk museum en de kos-
ten zijn nog niet bekend. 

Op het aanmeldingsformulier voor
een bezoek aan de drie genoemde
theatervoorstellingen kan men ook
aankruisen of er belangstelling
bestaat voor een museumbezoek in
januari 2010.

Werkgroep lanceert 
'De Kunstbus Vorden e.o.'

De dames Antoinette Timmer en Lamien Nijhoff zijn er van overtuigd dat
het experiment ‘De Kunstbus Vorden e.o. ‘ zal slagen. De dames hebben sa-
men met J. Meijer, B. Krooshof, H. Knoppers en N. Slabbekoorn zitting in
de Werkgroep Kunstbus. Deze werkgroep heeft in navolging van de al ze-
ven jaar bestaande Kunstbus Hengelo/ Steenderen (ook in Hummelo be-
staat een dergelijk project) besloten om het ook in Vorden op te starten.
De bedoeling is om cultuurliefhebbers van 55 jaar en ouder naar schouw-
burg of theater te brengen en te halen. Lamien Nijhoff: ‘ In feite heeft de
provincie Gelderland het plan opgezet. Stichting Welzijn Vorden hoorde
ervan, waarna Louise van Uden het idee in het bestuur heeft besproken en
aan ons (Antoinette en Lamien) gevraagd om één en ander verder uit te
werken. Daarna hebben wij weer een aantal mensen benaderd. Op die ma-
nier is de Werkgroep Kunstbus ontstaan’ , zo zegt ze.

van links naar rechts: Lamien Nijhoff, Louise van Uden en Antoinette Timmer

Leerlingen 't Beeckland tonen hun "Beecklandtalenten"

Zomeracties
Donderdag, vrijdag en 
zaterdagaanbieding!

•  Bij aankoop van 3 Barbequepakketten
Krat Grolsch voor  € 7.49

•  Grote Watermeloen € 0.99

•  Gratis Ice-tea glas 
bij aankoop van 3 flessen Lipton!

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Deze week verschijnt

Zie ook de 
Kermispagina’s in dit

Contact!

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos zonne-
bloemen

€1.99

Deze week
in Contact

AutoContact



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. L. Horjus uit Didam

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur ds. C. Gros uit Aalten

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 5 juli 10.00 uur dhr. J.F. v. Ballegooien, Winterswijk

R.K. kerk Vorden
Zondag 5 juli 10.00 uur Viering

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 juli geen viering
Zondag 5 juli 10.30 uur Eucharistieviering, Dames/heren-
koor

Tandarts
4/5 juli J.H.H. de Lange, Lochem tel 0573 – 25 43 57
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

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

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal af-
delingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30
uur, vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m
do: 18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk op
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl

Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & 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 omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steun-
punt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maan-
dag, woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur.
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31
59. E-mail info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Deldense buurtver. org. op
Zondag 5 juli de 21e Vorden-
se Klootschietmarathon. 10
km voor straten, bedrijven,
families, enz. Klassen: He-
ren, gemengd. Dames: vrije
klasse. Aanvang 10.00 u. Re-
creanten 6 km, aanvang
11.30 u. Start en info voor
zat. 4 juli 20.00 u. bij D. Re-
gelink, 0575-551328.

�Vrijdag 10 juli Deldens to-
neel "Bospeen en blinde vin-
ken". Aanvang 20 uur. Fam.
Scheffer, Nieuwenhuisweg 1,
Vorden.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.

Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.

Tel. (0575) 46 77 06

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

Dagmenu’s
1 t/m 7 juli 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 1 juli
Knoflooksoep / Sukadevees met aardappelpuree en rode
kool.

Donderdag 2 juli 
1/2 Haantje gegrild met frieten, appelmoes en frisse lente-
salade / Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 3 juli 
Runderbouillon met tuinkruiden / Slibtongetjes met ravigote-
saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 4 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, frieten en rauwkostsalade / IJs met
slagroom.

Maandag 6 juli 
Groentesoep / Spies Hawai met aardappelen en groente.

Dinsdag 7 juli   
Wiener Schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

�Te koop: 2 mooie paarden-
wagentjes. voor informatie
tel. 0575-553180 (na 17.00).
De heer Schouten.

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

�Medlerfeest 3 & 4 juli Vrij-
dag 3 juli Vrienden van Med-
ler Live! Zaterdag 4 juli volks-
kinderspelen + feestavond
Voor info zie: www.medler-
feest.nl

�Medlerfeest 3 & 4 juli Vrij-
dag 3 juli Vrienden van Med-
ler Live! Zaterdag 4 juli volks-
kinderspelen + feestavond
Voor info zie: www.medler-
feest.nl

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

Vlaai v/d week

Appel-citroenvlaai € 6,55
6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Weekaanbieding

•Slagroomschnitt 
met aardbeien € 6,95

•Ontbijtkoek € 1,50
aanbiedingen geldig van di 23 juni t/m za 4 juli

�Volledig gemeubileerde
bungalow te huur bij Nieuw-
Heeten, aan voet Holterberg.
3 slaapkamers. woonkamer,
keuken, tuin, bad etc. 500 eu-
ro p/m. Voor langere tijd te
huur. Voor info, foto's of even
bekijken: mail: mpoort@hot-
mail.com of bel: 06-
22518608 fam. Poort

�Aangeboden Hulp v. onder-
houd tuin en erf of verbou-
wen. Tel. 0575-461733.

Sensire zoekt

verpleegkundigen,
verzorgenden IG 

en 
gediplomeerde 
verzorgenden 
op niveau 3. 

Solliciteren via
www.Sensire.nl of

www.doenwatjehartzegt.nl

�Er is weer wolinname in
Warnsveld op zaterdag 11
juli van 9.00 - 12.00 aan de 
Lage Lochemseweg 5 te
Warnsveld. Wolhandel Jan
Wolf, tel. 0610262418

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�Last minute, vak.huis nrd
Tsjechie wk 29,34, 35 €
350/wk, 0573-452896, in-
fo@kosterjes.nl

�Open middagen Model-
treinpanorama Gerrit Huls-
hof. Elke woensdagmiddag in
juli en augustus van 14.00 tot
17.00 uur, Hulshofweg 1 in
Ruurlo: www. hulshofmodel-
treinen.punt.nl.

Nieuw!! Nieuw!! In Halle
Kringloop 

De zwarte Adelaar
Inkoop & verkoop 
meubels/inboedels
Dorpsstraat 63 Halle.

06-23337809
Open: di/vr. 13.30-17.00 uur.

Za. 13.30-16.00 uur.

�Tijdelijk te huur: Gemeubil.
vrijstaande woning in Keijen-
borg. 1 à 2 pers. huishou-
dens. Tel. 06-12708602.

�Verhuisbericht.
Oud adres: Hoetinkhof 6,
Vorden.
Nieuw adres: R. Hulleman-
Horsting, Nieuwstad 32, Ka-
mer 108, 7251 AJ Vorden.
Bij deze wil ik iedereen be-
danken voor alle hulp in de
afgelopen jaren, met name
Nancy v/d Zee en Hennie te
Pas.



UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

MUZIEK
DANS

THEATER
Het nieuwe cursusaanbod vind je op:

www.muzehof.nl
of bel voor een brochure:

0575-515350

Verslavend lekker

Bij de Keurslager houden we van
speciale vleesgerechten. Daar staan
we om bekend. Neem bijvoorbeeld
de Wave. Dat is gemarineerde kipfilet
met ontbijtspek aan een satéprikker.
Zes minuten op de barbecue of in
de pan en smullen maar! Er is wel

een risico: hier krijg je nooit genoeg van. Vraag je Keurslager
dus gerust om een onsje meer…

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Kipfilet, naturel of
gamarineerd 4 enkel € 5.00

SPECIAL

Wave 100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

100 gram
Runderrookvlees

100 gram Selderij salade GRATIS

TIP VAN DE KEURSLAGER

Boomstammetjes
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Babi pangang
500 gram € 4.98

Trots en blij zijn wij met de geboorte van onze
dochter

Carmen
Willemina

Zusje van Floor.

Carmen is geboren op 26 juni 2009.
Zij weegt 4230 gram en is 51 cm lang.

Peter Brouwer en Belinda Eggink

Biesterveld 88
7251 VT  Vorden
Tel.: 0575-551814

Voor bezoek graag even bellen.

Na een kortstondig ziekbed is overleden op de leef-
tijd van 88 jaar onze moeder, schoonmoeder en
oma

Maria Bargeman-Klein Ikkink

sinds 10 augustus 1997 weduwe van
Hendrik Johan Bargeman

* 27-9-1920 † 26-6-2009

Reina en Wim Regelink

Toon Bargeman

Marinus in herinnering en Riek Bargeman

Maarten en Ina Bargeman

Henk Bargeman

Klein- en achterkleinkinderen

Vorden, Strodijk 4

Correspondentieadres:
Koekoekstraat 7
7233 PB Vierakker

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op
dinsdag 30 juni te Vorden plaatsgevonden.

"De gordijnen zijn dicht, maar ik
zie dat het buiten nog licht is. De
trommels en trompetten hoor ik
heel in de verte. Dan is het stil." 

Nol Escher, 1995

Mr Arnold George Escher

Nol

Onze lieve, stoere, grappige, wijze Nol, poes,
pappie, opa Nol is niet meer bij ons.

Zandvoort, Utrecht,
7 augustus 1931 23 juni 2009

Cytha Escher-van Heerden

Emilie Escher en Joris Moens
Peer en Finn

Hankje Escher en Edward Nieuwenhuis 
Sam en Eva

Joris Escher
Juul en Siep
Violet Bijvanck

Hans Escher 

Carla van den Borg,
moeder van Nol’s kinderen

Wij willen graag met u Nol’s leven eren.

Hamminkweg 7
7251 RB Vorden

De crematie vindt plaats op dinsdag 30 juni 2009
om 14.45 uur. Imboslaan 6, 6952 JP te Dieren.

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij voor ons be-
tekend heeft, berichten wij u dat heden is overleden
onze lieve en zorgzame vader, groot- en overgroot-
vader

Jan Hendrik Besselink

sinds 24 januari 2006 weduwnaar van
Johanna Hendrika Lubbers

in de gezegende leeftijd van 91 jaar.

Vorden: Annie Ruiterkamp-Besselink
Henk Ruiterkamp

Hengelo Gld.: Jan Besselink

Hengelo Gld.: Henk Besselink

Kleinkinderen en achterkleinkinderen

Marian en Marco - Thijs, Luuk
Erik en Renske - Jurgen
Arjan en Ann
Anneke en Arjan - Dana

”De Menkhorst”, 25 juni 2009
Menkhorsterweg 6, 7255 LR  Hengelo Gld.

De rouwdienst en de begrafenis hebben op dins-
dag 30 juni te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Als ik eens mijn ogen sluit
En het leven vliegt eruit
En men vraagt was het goed of matig?
Was het vlot of was het statig?
Blijf dan bij die vraag niet langer staan
Vergeef me, ik heb mijn best gedaan.

Op een mooie leeftijd van 91 jaar is overleden mijn
moeder, onze schoonmoeder, oma en overgroot-
moeder

Elberdina Willemina Janssen-Klein Ikkink
Beth

weduwe van Derk Janssen

Els Braakhekke-Janssen
Bennie Braakhekke
Stephan en Moniek
Edith en Michiel

Riet ter Horst-Janssen in herinnering
Jan ter Horst
Veronique ter Horst-Jacobs
Marieke en Remco
Marcel en Helma
Dirk-Jan en Lia
Sander en Colette

en achterkleinkinderen

Wij willen de medewerkers van De Wehme en in het
bijzonder de verzorgers van de groep bedanken voor
de liefdevolle verzorging.

Vorden, 24 juni 2009
De Wehme, Nieuwstad 32 kamer 14

Correspondentieadres:
B.E. Braakhekke-Janssen
Hengeloseweg 10
7251 PC  Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

Samen plezier, samen op reis,
samen een eenheid, samen eigenwijs.
Samen kwaad, samen goed,
samen verdriet en samen weer goed.
Nu verder zonder jou, dat doet pijn,
te weten nooit meer samen te zijn.
We zullen je missen.

Met pijn in ons hart, maar intens dankbaar voor al
die fijne en gelukkige jaren die wij met elkaar heb-
ben gehad, delen wij u mee dat, na een langdurige
strijd moegestreden is ingeslapen mijn lieve vrouw,
onze zorgzame moeder en oma

Theresia Wilhemina Maria van der Meij-Berendsen
Trees

op de leeftijd van 56 jaar.

Ap van der Meij

Judith en Jurjen
Renske
Tijn

Freddy en Angelique

25 juni 2009
Zutphenseweg 45
7251 DH  Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Hett echte plaatselijke
weekblad ookk opp internet

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Drukkerij Weevers Elna
Bleekwal 10 • 7131 DB Lichtenvoorde

Tel. (0544) 371323 • Fax (0544) 371899
E-mail: info@weevers-elna.nl
Internet: www.weevers-elna.nl

Drukkerij Weevers Emaus
Nieuwstad 17a • 7141 BC Groenlo

Tel. (0544) 461828 • Fax (0544) 465984
E-mail: info@weevers-emaus.nl
Internet: www.weevers-emaus.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

LEKKERE 
AARDBEIEN CAKE

NU VOOR 3.95

WITTE PUNTJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

WADDENBROOD

DONKER FIJN 

VOLKOREN

DEZE WEEK 

VOOR            1.85

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 30 juni t/m zaterdag 4 juli.

ANANAS
BAVAROISEVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Praktijk voor tandprothetiek en
tandheelkundige implantologie 

Zutphen

R.J.B.M. Degen A.G.M. Groot Hemmink

tandarts-implantoloog tandtechnicus

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
• aanmeten en vervaardigen van een volledig / 

gedeeltelijk kunstgebit
• een kunstgebit op implantaten (klikprothese)
• reparatie van uw kunstgebit
• problemen met uw huidige kunstgebit
• plaatsen van implantaten voor uw klikprothese

Zorgverzekeraars hebben de kosten voor deze 

voorzieningen in het basispakket. Vraag vrijblijvend

advies, wij hebben reeds 12 jaar ervaring, al meer

dan 2500 patiënten geïmplanteerd. 

Paardenwal 3, Zutphen
tel.  0575 - 545953

Wij zijn gespecialiseerd in tandprotheses!

Vol smaak in de aanbieding:
Hollandse spitskool per stuk 0,99
of gesneden 500 gram 0,99
Nectarines ‘Big Top’ 10 mooie grote voor 2,99

Weekaanbiedingen:
Clementine mandarijnen
nieuwe oogst 15 voor 2,99
Hollandse tuinbonen
met gratis bonenkruid 1 kilo 1,25
Veld verse andijvie 1 kilo 0,89
of gesneden grof/fijn 500 gram 0,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

DE WAS MAG GEZIEN WORDEN
Voor de tentoonstelling is een opmerkelijke vorm geko-
zen. De tradities worden letterlijk buiten gehangen. Alle
informatie is uitgeprint op witte kledingstukken, die met
een knijper aan de waslijn worden opgehangen. Voor de-
ze bijzondere oplossing is gekozen, omdat de was een
mooie metafoor kan zijn voor tradities. De was aan de lijn
is openbaar; iedereen kan het schone goed zien hangen.
Maar het heeft ook iets persoonlijks en iets intiems, net
als tradities. De reizende tentoonstelling gaat in het Jaar
van de Tradities door Nederland trekken en zal op veel
plaatsen te zien zijn, zo ook op de vestingdag van 11 juli
in Groenlo.

DYNAMISCHE TRADITIES
Met de wasgoedtentoonstelling wil het Nederlands Cen-
trum voor Volkscultuur laten zien dat tradities verande-
ren en nieuwe betekenissen krijgen. Met tradities is het
net als met kleding. Als kleren niet meer gedragen wor-
den, belanden ze in de kast of worden vermaakt. Soms
wordt kleding ook ineens weer tevoorschijn gehaald, als
de mode weer terugvalt op oude patronen. Zo is het ook
met tradities. Tradities veranderen ook door de tijd heen.
Sinterklaas is van een heilige, een boeman geworden die
kinderen strafte. Tegenwoordig is hij een suikeroom die
cadeautjes geeft. De anijszaadjes op de beschuit met
muisjes zijn van een gerecht voor de kraamvrouw om de
moedermelk op te wekken in een snoeperij voor de
kraamvisite veranderd. Bovendien zijn tradities, net als
de was aan de lijn bij huizen, belangrijke beeldbepalen-
de elementen van onze cultuur. Of dat nu een ritueel is
als een monumentje langs de weg voor een verkeers-
slachtoffer of een markering in het leven als het kaarsjes
uitblazen op een verjaardagstaart.

GROENLOSE TRADITIES
Op deze 3e vestingdag van 11 juli ook plaats voor de ty-
pisch Groenlose tradities. Hiervoor heeft Willy Lansink
een prachtige expositie samengesteld. Ook zijn die dag
aanwezig de Oudheidkundige Vereniging en de St. Grol-
se kermis. Verder die dag natuurlijk de vaste onderdelen
zoals: draaidag Stoomhoutzagerij Nahuis, Stadsmuseum,
Grolsch museum, Slag om Grolle in de Oude Calixtus,
Huis Basten Asbeck, Kunst en Thee, Galerie Wij en men
kan de toren beklimmen van de RK Calixtus.

De vestingdag wordt 's middags afgesloten met het
kanon schieten op de Kanonsbulten.

Nationale reizende tentoonstelling 

"De was buiten,
over tradities in
Nederland" 
komt naar Groenlo op de 3e vestingdag

Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur heeft
een multifunctionele tentoonstelling samengesteld
over de achtergronden van een aantal belangrijke
tradities in Nederland. De tentoonstelling is ge-
drukt op wit wasgoed. Het is Groenlo Vestingstad
Promotion gelukt om de tentoonstelling "de was
buiten, over tradities in Nederland" op de vesting-
dag van zaterdag 11 juli 2009 naar Groenlo te halen.



De Berkelzangers uit Borculo openden
de avond, waarna Marlies Claasen
Frits Oostrik (voorzitter Raad van
Commissarissen) en Jan ten Hove (di-
rectievoorzitter) interviewde over het
reilen en zeilen van de bank. In het in-
terview werden ook belangrijke ont-
wikkelingen met betrekking tot de
kredietcrisis behandeld. Ondanks de
kredietcrisis stemmen de financiële
resultaten over 2008 tot tevredenheid.
De financieringen aan klanten namen
met bijna 9% toe en de spaargelden
groeiden met ruim 13%. De netto-
winst steeg in 2008 fors, maar staat
voor 2009 sterk onder druk door de
onevenwichtige markt als gevolg van
staatssteun aan andere grote banken
in Nederland. Sinds 1 januari 2008 no-
teerde Rabobank Graafschap-Noord
meer dan 6.000 nieuwe klanten. In de-
ze buitengewone omstandigheden
stelt de Rabobank het belang van de
klant voorop en blijft haar rol als
maatschappelijk betrokken en verant-
woord opererende bank vervullen.

Het coöperatieve gedachtegoed lieten
ze zeker niet varen. Een bedrag van
€ 700.000,= is beschikbaar gesteld als
coöperatief dividend. Met een flink
deel van dit bedrag worden lokale ini-

tiatieven ondersteund binnen de regio
waarin Rabobank Graafschap-Noord
opereert. Daarnaast worden er via de
Rabobank Foundation kansarme en
achtergestelde groepen mensen on-
dersteund, om hen perspectief te bie-
den op een zelfstandig bestaan in Ne-
derland en in ontwikkelingslanden.
Zo verstrekt Rabobank Graafschap-
Noord microkredieten aan 2.775 ka-
neelboeren in het zuiden van Sri Lan-
ka.

Nadat een korte film was vertoond
waarin het Virtueel Kantoor aan de or-
de kwam, werd het podium vrijge-
maakt voor de Old Iezer Jazz Band,
Flor d'Luna en Jan Smit. In de andere
zaal was de hele avond cabaret te zien. 

Er werd hard gelachen om Jeffrey Spal-
burg en Ernesto & Marcelino en Wil-
fried Finkers, die de zaal op z'n kop
zetten met hun humoristische pro-
gramma. Kristel Zweers sloot de avond
af met een gedeelte uit haar theater-
tour. 

De 1600 aanwezigen hebben zichtbaar
genoten van het gevarieerde program-
ma dat Rabobank Graafschap-Noord
deze avond aanbood aan haar leden.

Massale opkomst 'Dag van onze leden'
Rabobank Graafschap-Noord
Dinsdag 16 juni stond de Hanzehof in Zutphen in het teken van de 'Dag
van onze leden' van Rabobank Graafschap-Noord. Alle leden van de bank
waren uitgenodigd om deze avond toelichting te krijgen over de ontwik-
kelingen van hun Rabobank. Maar, minstens zo belangrijk was het ruime
aanbod amusement.

Een heerlijke boerderij met koeien,
paarden, kippen, schapen, konijnen
en natuurlijk de pony's. Als afsluiting
van een heerlijke ochtend mogen on-
ze peuters dan altijd een ritje op de po-
ny maken. Dit levert elke keer weer
ontroerende en leuke foto's op. De

oudste peuters weten zodra de pony te
voorschijn komt al wat er gaat gebeu-
ren en kunnen bijna niet op hun
beurt wachten, terwijl het voor de
jongste peuters soms juist spannend
is. Thuis zijn de peuters dan ook voor-
al vol van dit ponyritje. Bij slecht weer

is er altijd de mogelijkheid om op de
grote, leuke en versierde deel te spe-
len. Wat willen wij als leidsters, ou-
ders en peuters nog meer?

Daarom vinden wij dat deze familie
wel eens door ons in het zonnetje mag
worden gezet. Namens leidsters, vrij-
willigers en ouderraad applaus en on-
ze hartelijke dank!!!

Peuterspeelzaal Ot en Sien: 
Applaus en hulde aan de familie Winkel!

Al 27 jaar gaan wij met onze SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien voor het jaar-
lijkse schoolreisje naar de familie Winkel.

Ook 's avonds wist iedereen er meteen
een waar feest van te maken. De inde-
ling van het terrein was dit jaar an-
ders als voorheen. Voor de oudere be-
zoekers die niet de hele avond kunnen
staan, of gezellig met elkaar wilden
keuvelen was er een overdekt terras
met live muziek van Jelle B. Niet al-
leen de oudere bezoekers vonden dit
een goed initiatief, ook veel jeugdige
bezoekers hebben zich erg goed ver-
maakt in deze tent. Elk nummer dat
werd aangevraagd werd gespeeld en er
werd ook veel gedanst. Jelle B was ook
erg te speken over de avond en vond
jullie geweldig publiek. De maffe ober
maakte het feestje op het terras com-
pleet, hij vermaakte de bezoekers met
rare fratsen en een gezellig praatje.

In de hoofdtent barste het feest los
met de band Mmoozz. Een jonge band
met veel ervaring binnen het covercir-
cuit. Dit lieten ze meteen zien. Bij het
eerste nummer dat dat ze speelden
werd het in de tent al een waar feest.
Ze waren goed op dreef en kregen de
volledige tent mee. Alle genres mu-
ziek die bij een feest horen werden ge-
speeld, meezingers, dansnummers en
springnummers, ze waren van alle
markten thuis. 

Het was duidelijk een band die goed
bij het publiek van het Midzomerfeest
past! Als afsluiter van de avond kwam
natuurlijk onze enige echte DJ Oliver
ten tonele. De tent was goed opge-
warmd en daar speelde hij meteen
met zijn muziek op in. Een goede af-
sluiter voor de avond.

Al met al was het weer een zeer ge-
slaagd Midzomerfeest, zowel de kin-
dermiddag die erg goed bezocht werd
viel in de smaak bij onze jongste be-
zoekers als het avondprogramma dat
ondanks de regenbuien absoluut niet
in het water viel. Goede muziek, gezel-
lige sfeer, kortom een erg geslaagd
feest.

Midzomerfeest zeer
geslaagd!
Het midzomerfeest dat dit jaar 20
juni op de kasteelweide bij kasteel
Vorden werd georganiseerd was dit
jaar ook weer een waar succes. Het
feest begon om 14:00uur met de
kindermiddag, waar ruim 400 kin-
deren op af kwamen om te sprin-
gen en klauteren op de springkus-
sens, een ponyritje te maken en om
te kijken naar de theatergroep
Warboel.

H.S.V DE SNOEKBAARS.
Hier is de uitslag van de 3e onderlinge
55+ wedstrijd. H.S.V. de Snoekbaars
heeft met 12 vissers aan het groene ka-
naal bij Eefde gezeten. Totaal hebben
de vissers 7620gr vis gevangen
Hier volgt de uitslag:
1. A. Golstein 7100 gr
2. W. Vreeman 200 gr
3. J. Golstein 110 gr
3. W. Bulten 110 gr
4. E. Steeman 100 gr

3e Jeugd wedstrijd werd gehouden op
dinsdag 23 juni. Dit maal gingen 8
jeugdvisser naar de Berkel te Borculo.
Er werd deze avond goed vis gevangen
door iedereen. Totaal werd er 12meter
en 21cm vis gevangen.
Einduitslag is als volgt:
1. Diego van Malsum 17st 243 cm
2. Patrick Groot Jebbink 17st 215 cm
3. Yorick Hissnk 12st 164 cm
4. Ronnie Peters 11st 149 cm
5.Sander Eggink 11st 136 cm

Afgelopen zaterdag werden er korps
wedstrijden gevist voor alle aangesloten
verenigingen van de Berkel. Het jeugd-
korps van Vorden behaalde een mooie
3de plaats. Er werd gevist in de Berkel
te Borculo. Het korps bestaat uit de vol-
gende jeugdvissers. Sander Eggink,
Ronnie Peters, Bas Abbink, Patrick
Groot Jebbink en Thijs Eijkelkamp.

De volgende wedstrijd is op dinsdag 7
juli.

V i s s e n

Rond het huis is het parkgedeelte met
daar doorheen de noordelijke tak van
de Lindese laak. Deze laak zorgt er-
voor dat de flora van voldoende water
wordt voorzien. Dit gedeelte is bota-
nisch gezien dan ook het rijkste ge-
deelte van het goed. 

Anderzijds vinden we op het heide-
veldje elders op het landgoed niet een
rijke, maar wel opmerkelijke flora,
met soorten als het vleesetende plant-
je de kleine zonnedauw en tevens een
boeiend insektenleven. Hier vinden
we veel libellen die op zoek zijn naar

prooi (vliegen, muggen en andere klei-
ne insekten). Ook in landschappelijk
opzicht is de Kieftskamp heel aardig,
m.n. langs de Kieftskampweg, een
fraaie zandweg die een verbinding
vormt met de Hengeloseweg.

Het Wereld Natuur Fonds verzorgt op
zondagmiddag 12 juli een natuurwan-
deling over dit leuke landgoed. Uiter-
aard zal onze ervaren natuurgids veel
vertellen over het wel en wee van de
natuur op het landgoed. 

Start is om 14.00 uur bij de oprit naar
het huis langs de Lindeseweg. Ten be-
hoeve van natuur- en landschaps-
bescherming wordt aan de deelne-
mers een bescheiden bijdrage ge-
vraagd.

Voor eventuele nadere info kan men
contact opnemen met Job Teeuwen,
0575 - 43 11 98, na 18.00 uur.

Wereld natuur fonds
Ten zuid-oosten van Vorden vinden
we in de buurtschap Linde het
landgoed de Kieftskamp. Dit land-
goed is ten onrechte vrij onbekend.
Met name de weldadige rust die
hier heerst zorgt ervoor dat de
Kieftskamp een landgoed is met
een afwisselend natuurleven.

Zo wordt er onder ander soulmu-
ziek, muziek uit musicals en muziek

van popsterren zoals The Beatles en
Robin Williams gespeeld. Voor de
jeugd o.m. ‘Kabouter Plop’ en wat te
denken van ‘Hippie Shake’ van K3. 

Het jeugdorkest en de majorettes B
en C werken eveneens aan dit zomer-
avondconcert mee. Aanvang 19.30
uur. De toegang is gratis.

Zomeravondconcert 
Sursum Corda
De muziekvereniging Sursum
Corda geeft op dinsdagavond 7 ju-
li op het grasveld voor de plaatse-
lijke dorpskerk een zomeravond-
concert. Het harmonieorkest trak-
teert het publiek deze avond op
een programma voor jong en oud.

Ondanks een hevige plensbui vooraf-
gaande aan de races, was het circuit
goed berijdbaar. Plaatsvervangend
wedstrijdleider Groot Nuelend zorgde
voor een vlotte afwikkeling van het
programma. 

DE UITSLAGEN WAREN ALS
VOLGT:
Klasse 50 CC: 1. Niels Koolen 87 pun-
ten, 2. Marnicq Tuininga 84 punten.
Klasse 65 CC: 1. Bjorn Wisman 90 pun-
ten, 2. Tim Tuiter 79, 3. Ties Hellegers
77; 4. Koen van Dort 69 punten.
85 CC: 1. Rico Radstake 90 punten, 2.
Thijs Bulten 79, 3. Kevin Hendriksen
77, 4. Ismo Wolsinb 69, 5. Youri Pardijs
63 punten.

VAMC De Graafschaprijders
Leden van de VAMC De Graafschap-
rijders hielden vrijdagavond op het
Delden circuit spannende onder-
linge clubwedstrijden.

P. V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Peronne over een af-
stand van circa 340 kilometer. 
De uitslagen waren: 
C. Bruinsma: 1, 6, 10, 15, 18.

Rick Wuestenenk 2, 4, 13, 16, 19.
T.J. Berentsen 3, 5, 9, 11, 20.
Marc Tiemessen 7, 14, 17.
R. de Beus 8.
Comb. A en A Winkels 12.

D u i v e n s p o r t



Het Vordens Songfestival vindt dit jaar
voor het eerst plaats op de zondagmid-
dag in het weekend van het Baby Big-
gen Meal Bal: zondagmiddag 9 augus-
tus. De locatie is dus ook verplaatst
van het dorp naar de feesttent van

Boer Wesselink aan de Eikenlaan in
Kranenburg. Op het podium twee ou-
de bekenden: Nicolien Klein Brinke en
Mieke Polman. Beide vormen alleen
nu een duo; respectievelijk met Rens-
ke Nijkamp en Roel Pasman. Een van

publiekstrekkers is ongetwijfeld Johan
Kaspers uit Zutphen die ook al mee-
deed aan de X-Factor en Popstars. Ver-
der verschijnen er dit jaar ook weer
twee groepen op het podium: enkele
leden van het Vordens Mannenkoor
en de Carnavalsvereniging Kranen-
burg. 

Voor meer informatie en het volledige
overzicht van de deelnemers zie ook
de website van Kas Bendjen: 
www.kasbendjen.nl

7e editie tijdens Baby Biggen Meal Bal
Deelnemers Songfestival bekend

Kas Bendjen heeft de 17 deelnemers aan het Vordens Songfestival bekend
gemaakt. Volgens bassist en muzikaal brein Ard Schouten is het weer een
mooie mix geworden. "Het wordt echt een middag voor jong en oud. En
het niveau van de deelnemers heeft me wederom positief verbaasd", zegt
hij oprecht. Ook aan de diversiteit van de nummers zal het niet liggen:
van the Red Hot Chili Peppers tot Frans Bauer.

Mieke Polman en Roel Pasman zingen op zondagmiddag 9 augustus 'A Brand new Day' uit de musical The Wiz.

Zo kan men vrijblijvend kennismaken
met het kleinschalige team die verple-
ging en verzorging thuis geven. Tevens
kan men onder het genot van een kop

koffie of thee de bloedsuikerwaarde
en bloeddruk laten meten. Deze actie
loopt elke vrijdagochtend in de ko-
mende maand juli van 10.00 tot 12.00
uur. 

Men is van harte welkom in het Dorps-
centrum, Raadhuisstraat 6, Vorden.
Eerste verdieping, er is een lift aan-
wezig.

Juli-actie Buurtzorg
Een halfjaar na de start gaat dé
nieuwe thuiszorgorganisatie Buurt-
zorg Vorden een actie organiseren
voor de inwoners van Vorden en
omgeving.

En wat zo knap is, al lopen er op zo’n
woensdagmiddag 30 tot 40 pupillen
op het veld, Peter kent ze allemaal bij
naam en slaagt hij erin om de jonge-
tjes op een geweldige manier te stimu-
leren met als insteek de gevleugelde
woorden ‘dribbelen, dribbelen, drib-
belen ‘ ! De voetbalclub Vorden is maar
wat blij met zijn vakkundige inbreng
en zo vond de pupillencommissie:‘wij

mogen op de bruiloft van Peter en
Chantal niet ontbreken’. Er werden
een twintigtal pupillen bij elkaar ge-
trommeld. En daar stonden ze donder-
dagmiddag, in de geelzwarte club-
kleuren van ‘Vorden’ tegenover elkaar
in de rij, met de clubvlaggen van Vor-
den, zwaaiend naar het bruidspaar. 
Met name kleine Bart vond het prach-
tig. Dit ‘talent’ (hoe kan het ook an-

ders met papa Peter als trainer) speelt
net als de jongens van de ‘erehaag’
ook bij de F- jes. Kleine broer Job is nog
te jong, maar staat nu al te trappelen
om straks ook door papa getraind te
worden. En bruid Chantal? Zij is net
zo’n fervent voetballiefhebber als haar
man Peter. 

Donderdagmiddag straalde zij van oor
tot oor. Dit in tegenstelling tot vijf we-
ken geleden toen Chantal bij de degra-
datie van haar ‘cluppie‘ De Graafschap
van verdriet menig traantje moest
wegpinken En met haar vele Achter-
hoekers! Na het komende seizoen
wordt de traan weer een gulle lach,
want volgens Chantal keert De Graaf-
schap dan weer terug in de eredivisie!

Erehaag voor bruidspaar Chantal en Peter Jansen

Donderdagmiddag was het feest voor Chantal en Peter Jansen. Toen gaven
zij elkaar het ja- woord in het gemeentehuis te Hengelo met als ‘getuigen‘
de beide zoontjes Bart en Job. Het dagelijks leven van Peter Jansen staat in
het teken van voetbal. Zo is hij onder meer trainer van Sportclub Lochem,
maar wat ze vooral bij de voetbalvereniging ‘Vorden ‘ zo waarderen, Peter
geeft op de woensdagmiddag training aan de pupillen van deze club. Een
gedreven trainer met heel veel verstand van het ‘spelletje’ en die fantas-
tisch met al die kleine voetballertjes kan omgaan.

Dit jaar zullen we er staan met een ac-
tie in het kader van Stop geweld tegen
vrouwen. Wellicht heeft u de reclame-
spotjes op de radio wel gehoord deze
weken, want Amnesty international
besteed hier nu veel aandacht aan.
Amnesty's acties hebben vaak resul-
taat: zo zijn in het verleden na Amnes-
ty-acties veel mensen die onterecht ge-
vangen zaten vrijgekomen, doodstraf-

fen omgezet in andere straffen en zie-
ke gevangenen voorzien van medische
hulp. Gelukkig is actievoeren niet
moeilijk, u kunt ons helpen door de
petitie te onderteken , die sturen we
dan weer op en in de kraam kunt u in-
formatie vinden  overeen organisatie
in Congo en haar voorzitter die hun le-
ven inzetten om vrouwen die mis-
bruikt en geslagen worden weer aan
een waardig leven te helpen. Amnesty
ondersteunt hun werk. Via de website
www.amnesty.nl  kunt u de dvd bestel-
len die hun werk laten zien.
Wij hopen ook aan deze actie te kun-
nen bijdragen door veel handtekenin-
gen op te halen, tevens vinden we het
leuk u in onze kraam te ontmoeten en
te informeren over het werk van Am-
nesty en wat u zou kunnen doen aan
het verbeteren van de mensenrechten.

Amnesty International 
op de weekmarkt
Zoals iedere zomer staan we een
keer op de vrijdagochtend markt.
Dit jaar is dat vrijdag 3 juli. Wij vin-
den het belangrijk dat de activitei-
ten van Amnesty werkgroep Vor-
den het hele jaar door onder de
aandacht wordt gebracht en kie-
zen daarom ervoor om ook in de
zomer een activiteit de organise-
ren.

Het publiek bepaalt aan het eind van
de avond ook wie de wisselbeker voor
de jeugd en de wisselbeker voor de vol-
wassenen mee naar huis mag nemen.
Zaterdagmiddag worden vanaf half
twee de festiviteiten voortgezet. Dan

start onder de muzikale klanken van
de muziekvereniging Concordia de
kinderoptocht, waarna wethouder Pe-
ter Glasbergen de volks- en kinderspe-
len officieel zal openen. Jan Regelink,
de schutterskoning 2008, zal het eer-
ste schot op de nieuwe vogel lossen. 

Men kan dan ook tevens aan tal van
andere volksspelen deelnemen zoals
bijvoorbeeld ringsteken per dogcar,
doeltrappen, fles gooien, bierpul
schuiven e.d. Voor de kinderen is er be-
halve de kinderspelen ook voldoende
ander vermaak zoals de draaimolen,
springkussen, ballenbak en de ballen-
kanon. Zaterdagavond wordt het Med-
lerfeest afgesloten met een daverende
feestavond met medewerking van de
band ‘Lagoon ‘. De festiviteiten vinden
beide dagen plaats op het terrein van
CWV- MEDO (hoek Onsteinseweg/
Ruurloseweg) tegenover ’t Wapen van
het Medler.

Medlerfeest op vrijdag 3 en
zaterdag 4 juli
Komend weekend staat in het te-
ken van de traditionele Medlerfees-
ten. Dat begint vrijdagochtend
voor de kinderen van de basis-
school ‘De Kraanvogel’ wanneer zij
in het Medler aan tal van spelletjes
kunnen meedoen. Vrijdagavond
start om 19.45 uur de tweede editie
van ‘Vrienden van Medler Live ‘. Na
het geweldige succes van vorig jaar
hebben zich ook dit jaar weer tal
van plaatselijke ‘artiesten ‘ aange-
meld om op deze avond het pu-
bliek te vermaken. Er komt van al-
les op de bühne: toneel, playback-
acts, live gezongen acts en live-
bandjes.

Aan deze tocht door de buurtschap-
pen Medler, Wildenborch, Galgengoor
en Linde deden 60 personen mee. Roy

Gotink en Martijn Fokkink hadden
een prachtige tocht uitgezet met start
en finish bij t’Wapen van het Medler.
Onderweg moesten er diverse op-
drachten worden vervuld. De eerste
prijs werd gewonnen door de groep
Wenneker, 2 groep Groot Nuelend
(Onsteinseweg), 3 groep Groot Nue-
lend/Nijland.

Fietspuzzeltocht Medler
Als voorproefje op het aanstaande
Medlerfeest werd er zondagmid-
dag door het bestuur van de Oran-
jecommissie een puzzeltocht geor-
ganiseerd.

JULI
1 ANBO klootschieten t' Olde Lettink
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
29 Handwerkmiddag-Inlaswedstrijd

Welfare Rode Kruis in de Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten 26 juni t/m 31 aug.
Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.



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

Marcel Boender, Jan Willemsen en Ser-
ge van der Sweep startten tien jaar ge-
leden met het organiseren van de In-
ternationale Wedstrijden. Marcel nam
zijn ervaring als organisator en mede-
bestuurslid van de Nationale Border-
collie Vereniging mee. “Deze eerste
wedstrijden werden 2000 in Gendt bij

Arnhem gehouden,” vertelt Marcel
Boender. Direct werden al 100 deelne-
mers ingeschreven. “Iedereen was
heel enthousiast, met name over de
mogelijkheid om meerdere runs te lo-
pen. Bij een wedstrijd is het vaak één
keer op een dag lopen. Hier is het een
heel weekend waar er vier keer wordt

gelopen. En in de dagen erna nog eens
vier keer.” Vanaf het begin werd een
camping ingericht. Veel handlers hou-
den gelijk een weekje vakantie.

Op 1 januari van het jaar, midder-
nacht, opent inschrijving via internet.
“Dat was als een geintje gekozen. En
de eerste jaren duurde het een paar
maanden dat het vol was, later een
paar weken en zo steeds sneller. Vorig
jaar was het binnen 20 minuten vol en
dit jaar zelfs binnen 12 minuten.” In
Engeland worden door schapenboe-
ren wekelijks wedstrijden gelopen.
Maar als daar de hond een fout maakt,
stopt de handler met de wedstrijd en
gaat weer naar huis. Omdat bijna 80%
van de handlers die in Toldijk deelne-
men hobbyisten zijn, mogen zij hun
tijd volmaken.  De laatste drie jaren is
er een bokaal te winnen, de ‘Dutch
Open Trofee’. “Er worden vier wedstrij-
den gelopen met dezelfde hond en het
gemiddelde telt. Als je drie keer goed
loopt en één keer fout, ben je geen
winnaar. Als je vier keer redelijk loopt
ben je winnaar. Een hond moet stabili-
teit hebben binnen zijn presteren.”

Na de succesvolle eerste editie besloot
de organisatie er een jaarlijks terugke-
rend evenement van te maken. Alleen
door de varkenspest sloeg het een jaar
over. Toen een jaar later de vogelpest
uitbrak is het gehele evenement ver-
plaatst naar Toldijk. Aan de Wolfstraat
bij de Vleesboerderij van Gerrit Garrit-
sen waren ze welkom. “Het is een
unieke locatie daarvoor,” vindt Mar-
cel. “En sindsdien organiseert hij daar
meer grote evenementen.” Het organi-
satiecomité wisselde van samenstel-
ling, maar Marcel Boender bleef. En
vele vrijwilligers zijn jaarlijks in touw
om tijdens het Dutch Open weekend
en/of de opvolgende doordeweekse
wedstrijden te helpen met schapen
neerzetten, de catering en dergelijke.
Daarnaast wordt de puntentelling ver-
zorgd door Liesbeth van Rees uit Dren-
the, Ferris Boender doet de inschrij-
ving en Mark Assink uit Brabant is ver-
antwoordelijk voor technische zaken.
Een schaapskudde van Landschapsbe-

heer De Wassum, dagelijks aan het
werk met Border Collies, wordt in het
weekend ingezet. De schapen die
doordeweeks de wedstrijden lopen
zijn van Willy Goossens. Er wordt voor
deze wedstrijden geen entree ge-
vraagd. “Ik wil het laagdrempelig hou-
den,” vindt Marcel. “Sommige mensen
komen gedurende het weekend een
paar keer een half uurtje kijken.” Op
de tribune hebben bezoekers een goed
overzicht over de parcoursen. In de
grote tent is gelegenheid om een
drankje te nemen en Vleesboerderij
Garritsen is verantwoordelijk voor de
broodjes warm vlees en hamburgers.

Daarnaast organiseert Gerrit Garrit-
sen in het weekend de markt met oud
Hollandse ambachten. “Er komen
mensen die iets doen met wol, daar-
naast iemand met vilt en de spinster is
weer present,” vertelt Gerrit. “Ook ko-
men een Achterhoekse wijnboer, Steve
Gammage tapt Bronckhorster Bier en
IJsboerderij de Steenoven is er met ijs.”
Er is een springkussen voor de kinde-
ren. Werden eerdere jaren demonstra-
ties gegeven met modelvrachtauto’s of
–helikopters, dit jaar wordt een kraan-
clinic gehouden in samenwerking
met Romas Grondwerken. De liefheb-
ber kan kennis maken met zwaar ma-
terieel als kranen, shovels en trekkers.
Net zoals vorig jaar rijdt er een oldti-
merbus uit 1920 van de Wolfstraat via

Bronkhorst naar Steenderen en terug.
En er zal op ouderwetse manier kool-
zaad gemalen worden tot olie, die dan
in de trekkers in plaats van diesel ge-
bruikt wordt als brandstof. Ook zijn er
muzikale intermezzo’s. Gerrit zal zelf
de accordeon bespelen en het smart-
lappenkoor Spontaan, die ook popu-
laire muziek als Boh Foi Toch of coun-
try in het repertoire heeft, komt in de
tent zingen op de zondagmiddag. 

Bij de wedstrijden schapen drijven leg-
gen de Border Collies voor hun baas
(handler) met behulp van fluitsigna-
len een zogenaamd Engels Parcours
af. De honden moeten de schapen op
de meest gecontroleerde wijze het par-
cours (in rechte lijnen) laten afleggen.
De verrichtingen worden beoordeeld
door twee ervaren juryleden (uit Enge-
land, Wales). In Toldijk wordt op twee
velden tegelijk gestreden zo kunnen
alle deelnemende honden twee par-
coursen per dag afleggen dit resul-
teert er in dat er ruim 400 runs gelo-
pen kunnen worden.  Op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag wor-
den er op diverse plaatsen in de omge-
ving eveneens trials georganiseerd. Dit
totaal biedt aan de Border Collie lief-
hebber de unieke gelegenheid om al
trekkend door Nederland gedurende 6
dagen aan 8 wedstrijden deel te ne-
men en of te bezoeken. Kijk voor infor-
matie op www.sheepdogtrials.nl.

10 jaar Dutch Open schapendrijven

Op 11 en 12 juli 2009 wordt de 10de editie van de Internationale wedstrij-
den schapen drijven met Border Collies, Dutch Open Sheepdog Trials ge-
houden op het evenemententerrein van Vleesboerderij Garritsen aan de
Wolfstraat in Toldijk. De deelnemers, Top handlers uit Europa, strijden
twee dagen lang, vanaf ’s morgens 7.00 uur om de ‘Dutch Open Trofee’. De
toegang is gratis.

In deze tekening is te zien welk parcours de Border Collie de schapen moet laten lopen.

Een handler stuurt met behulp van fluitsignalen de Border Collie over het parcours.

De organisatie van T.O.B. had voor van-
daag weer een mooie rit georgani-
seerd. Onder prima weersomstandig-
heden werd de de tocht van 110 km.
verreden. Er werd 's morgens gestart
vanaf het parkeerterrein aan de Lelie-
straat. Via allerlei mooie en rustige we-
gen die Bronckhorst rijk is, belanden
ze in het plaatsje Bronckhorst zelf.
Daar werd de veerpont  natuurlijk
even uitgeprobeerd om aan de over-
kant te komen. Zonder natte voeten

waren ze een uurtje later al weer in
zelhem waar ze een stop gepland had-
den om de inwendige mens te verster-
ken.   Hierna werd het  zuidoosten van
bronckhorst kris kras doorkruist en is
Marienvelde nog even aangedaan. Via
de lange Aaltenseweg werd hengelo
weer binnen gereden met daverend
geweld (uitlaat verloren) en werd de
dag met een hapje en een drankje af-
gesloten. 
Ook dit jaar waren er weer mooie old-

timer bromfietsen waar van sommi-
gen nog uit de jaren 50 of 60  meere-
den. O.A. Motom, N.S.U. Sparta, Zun-
dapp, Kreidler, D.K.W, Honda, Puch,
Rabeneick, Demm, enz. Op een lekke
band na hebben al deze oldtimers de
rit weer prima doorstaan, en maken
we ons op om volgend jaar voor de 10
keer er een speciale toertocht van te
maken. 

Heb je belangstelling om mee te
doen?, neem dan kontakt op met
W.Wiegerink@chello.nl. Tel. 0575-
462738.

Met T.O.B. Kris Kras door Bronckhorst

T.O.B. (toerclub oldtimer bromfietsen) hield zaterdag 27 juni voor de 9e
keer haar jaarlijkse toertocht.

CLINIC VAN PIERRE VAN
HOOIJDONK
Personeelsvoorziener AB Oost orga-
niseerde dit jaar voor de tweede
keer haar AB Oost Free Kick Compe-
titie. 64 voetballers uit Drenthe,
Overijssel, Gelderland en Flevoland
waren als beste uit de bus gekomen
na een interne competitie bij hun ei-
gen club en stonden vrijdagavond in
de finale. In de weken ervoor had-
den ze al een clinic gekregen van de
meester der vrije trappen: Pierre van
Hooijdonk. Uiteindelijk kwamen de
8 overgebleven finalisten tegenover
Piet Velthuizen te staan, de keeper
van Vitesse. 

GEMOEDELIJKE, SPORTIEVE
SFEER
Met deze bekende voetballers, een
lekker zonnetje en spreekstalmees-
ter Toine van Peperstraten was er
meteen een gemoedelijke en spor-
tieve sfeer in het stadion. Met bus-
sen vol waren de supporters met
hun spandoeken gekomen om hun
clublid aan te moedigen. Kay Huzen
bleek de beste. "Ik neem nooit de
vrije trap", aldus de 23-jarige centra-
le verdediger. "Maar dat gaat nu ver-

anderen." Zijn club kan het geld
goed gebruiken. Kay: "Ik zit ook in
de technische commissie van de
jeugd en we hebben nog doeltjes no-
dig. Dat lijkt me een goede beste-
ding."

PRACHTIG KIJKSPEL
Voetbal is volkssport nummer één
en dat maakt zo'n vrije trappencom-
petitie leuk. Voor AB Oost is deze
wedstrijd een mooie manier om
naamsbekendheid op te bouwen bij
(potentiële) klanten en medewer-
kers.  De voetballers konden uit 5
verschillende posities kiezen om
hun bal in het net te schieten, voor
het publiek een prachtig kijkspel.
Gemakkelijk is het nemen van een
vrije trap zeker niet, want verschil
zag Pierre van Hooijdonk -die op blo-
te voeten zelf een balletje mee trap-
te- al tijdens de clinics die hij gaf.
Hier had hij Kay Huzen al in het vi-
zier als mogelijk winnaar. "Hij is
heel elastisch en heeft een fraai
schot." De inmiddels 39-jarige Pierre
voetbalde bij NAC, Celtic, Notting-
ham Forest en Feijenoord en stond
bekend als specialist bij het nemen
van vrije trappen. "Ik doe het nog
steeds graag en vind het prachtig
om deze jongens te helpen." Hij
speelde 46 interlands voor het Ne-
derlands elftal en scoorde in die
wedstrijden 14 keer. Pierre is inmid-
dels in opleiding als trainer/coach
bij Excelsior Rotterdam. Met deze er-
varing en prestaties is hij ook dé
aangewezen man om de finalisten
de fijne kneepjes bij te brengen van
het nemen van een vrije trap.

Kay Huzen wint tweede
editie AB Oost Free Kick
Competitie
Ruim 3000 toeschouwers zagen
op vrijdagavond 26 juni in het
stadion van FC Zwolle Kay Huzen
van voetbalvereniging USV de AB
Oost Free Kick Competitie win-
nen. Uit handen van Pierre van
Hooijdonk ontving hij een
cheque ter waarde van € 10.000
voor zijn club. Van HC'03 bereikte
Wouter Dekker de finale.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Klemmekes.

B. Vleisblome.

C. Hulzekrabbe.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De volgende kandidaten zijn op 16
juni jl. geslaagd voor diverse oplei-
dingen:
Voor Kleermakers praktijk opleiding:
mevr. G. Ruesink uit Vorden, mevr. M.
van Kampen uit Zelhem.
Voor Aprentie coupeuse examen:
mevr. E. Scholten uit Vorden.

Voor Haute Couture: mevr A. Bouw-
meester uit Ruurlo.

Zij volgden de opleiding bij Mode-
vakschool Gerdien te Hengelo Gld., zij
is aangesloten bij Modevakschool
Haarlem-Nationaal.

Geslaagden bij
Modevakschool Gerdien

Met hun verschillende achtergron-
den, kennis en faciliteiten wil men de
komende jaren tot structurele samen-
werking komen. 

Er zal gedifferentieerde ondersteu-
ning aan schoolverlaters van het Prak-
tijkonderwijs richting reguliere ar-
beidsmarkt en (potentiële) werkne-
mers van Delta geboden worden.

ACTIVITEITEN WAAR DE INTEN-
TIEVERKLARING ZICH OP RICHT
ZIJN:
• Jobcoaching voor schoolverlaters
• Stagemogelijkheden
• Laaggeletterdheid, analfabetisme
• Cursussen t.b.v. duale trajecten
• Uitwisseling en ontwikkeling van

begeleidingsmethoden

Met deze samenwerking beogen beide
Zutphense instellingen om de jonge-
re, de werknemer van de toekomst,
zich verder te helpen ontwikkelen in
een voortdurend veranderende maat-
schappij. De intentie is om tot een
langdurige samenwerking te ko-
men.Met deze samenwerking beogen
beide Zutphense organisaties om de
jongere, de werknemer van de toe-
komst, zich verder te helpen ontwik-
kelen in een voortdurend veranderen-
de maatschappij.

Delta/Ribé en Praktijkonderwijs
helpen werknemer van de toekomst 
Unieke samenwerking tussen Delta, Ribé en het Praktijkonderwijs Zutphen van start

Delta Zutphen, Re-integratiebedrijf Ribé en het Praktijkonderwijs Zut-
phen tekenden maandag 15 juni jl. een intentieverklaring.

De heer Cantrijn, algemeen directeur Delta (uiterst rechts op foto) en de heer Oldhoven van Praktijkonderwijs Zutphen (2e van rechts)
ondertekenen in aanwezigheid van de heer Waardenburg, manager Ribé (uiterst links) en de heer Verlaan, bedrijfsmanager Delta Arbeids-
ontwikkeling (2e van links) de intentieverklaring.

Op maandag 6 juli zal Mevr. Riek
Menkhorst-Hilferink uit Zelhem enke-
le gedichten voordragen Aan de uit-
zending van 13 juli zal Linda Leerink
uit Halle haar medewerking verlenen.

Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden

via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aange-
vraagd worden voor de daarop volgen-
de week, via het tel. nummer van de
studio : 0314-624002 Ook zal Radio Ide-
aal op zondag 5 juli vanaf 10.15 uur
een kerkdienst rechtstreeks uitzenden
vanuit 'de Goede Herder Kapel' in Veld-
hoek. De heer Wim Zemmelink uit
Zelhem zal in deze dienst voorgaan.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting bij
Radio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

Er waren ruim 150 kinderen en vrij-
willigers van alle verenigingen aanwe-
zig, ook kregen we dit jaar weer hulp
van eerste en tweedejaars studenten
van het graafschapcollege, zij deden
ook erg hun best om deze middag
weer te doen slagen. De sportmiddag
heeft niets met turnen of gym te ma-
ken, de  kinderen zijn bezig met hard-
lopen, verspringen, hordelopen, speer
of balwerpen, kogelstoten, duurloop,
minimaal 800 meter en hoogsprin-
gen. Het weer zat ook mee, tussen de
rondes door konden de kinderen wat
drinken en van en een  ijsje genieten.

De middag werd afgesloten met een
zakje chips gedeeltelijk gesponserd
door de vernieuwde Coop uit Zelhem.
Er zijn die middag veel foto's gemaakt
die binnenkort te vinden zijn op de
gezamenlijke website 
www.turnsportbronckhorst.nl of 
op www.diokeijenborg.nl 

Alle kinderen ontvangen nog een di-
ploma met daarop de behaalde resul-
taten, deze worden via de verenigin-
gen verspreid.

Sportmiddag Turnsport
Bronckhorst weer geslaagd
Op woensdag middag 17 juni j.l.
was het weer een gezellige drukte
op de atletiekbaan Argo te Doetin-
chem. De sportmiddag werd ge-
organiseerd vanuit de samenwer-
kende sport/turnverenigingen uit
de gemeente Bronckhorst, bekend
onder de naam Turnsport Bronck-
horst.

"Duchenne Heroes" is een sponsor-
tocht die in september plaatsvindt.
Per mountainbike moet 700 km over-
brugt worden vanuit Luxemburg via

België, Duitsland terug naar Neder-
land. Doel is om zoveel mogelijk geld
bijeen te brengen om baanbrekend
onderzoek naar Duchenne spier-
dystrofie" mogelijk te maken. 

Voor meer info en sponsoring:
www.atbteamnijenhuis.nl

Super de boer Rinders
sponsort de 
broers Nijenhuis
Frans en Peter Nijenhuis binden
per mountainbike de strijd aan
tegen de spierziekte Duchenne.

De band Lou Patty houdt niet van re-
gels en staat voor alles tussen Rock,
Drum’n Bass, Punk en Dance. De band
startte in de zomer van 2007 op een
plaatselijk festival, waarna Roger
Heerink -gitaar/zang besloot met deze
club van muzikanten verder te gaan.
Jeffrey Sletering bespeelt de synthesi-
zers en laat ze janken en schreeuwen
als een gitaar met zware distortion.
Harm Lutter bespeelt de bas. Michael
Wedel zit achter het drumstel en Atty
Pattipeilohy, de enige dame binnen

het gezelschap geeft met haar krachti-
ge en soulvolle stem een bijzondere en
unieke draai aan de Lou Patty Sound.
Mei 2008 wint Lou Patty het Kleintje
Keifestival in Lichtenvoorde. Een regio-
naal festival waarin bands strijden om
een popprijs.

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de
toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-

verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Lou Patty in Live@ideaal.nl

Woensdagavond 1 juli zal de band ‘Take-Cover’ tussen 20.00 en 22.00 uur
optreden in het programma live@Ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

De locatie is aangegeven met aanwij-
zingsborden. Voorgangers in deze
dienst zijn Bart Niek van de Zedde en

Dirk Engelage. De muzikale begelei-
ding wordt verzorgd door de koper-
blazers van muziekvereniging Olden-

keppel. Vanaf 10.30 uur bent u van
harte welkom voor een kop koffie/thee
of limonade. 

Wilt u zelf een stoel en beker meene-
men?

Openluchtdienst 'Op hoop van zegen' in Laag Keppel

Op zondag 5 juli is er om 11.00 uur een openluchtdienst aan de Eldriks-
eweg 22 in Laag-Keppel.
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Het is elk jaar weer een feestelijke tra-
ditie om elkaar hier weer te zien en
een glaasje te drinken. Van Grand-café
de Egelantier tot aan de Spannevogel
en in de Kerkstraat is het weer zwart
van de mensen. Vanaf 10 uur is het Lu-
napark geopend met hierop weer di-
verse attracties. Na afwezig te zijn ge-
weest vorig jaar zijn nu weer de paar-
den die de Spalstraat gaan bezetten.
Deze traditie is eigenlijk ondenkbaar
op de tweede woensdag in juli. Op de
woensdag rijden dit jaar ook weer ou-
de motoren in een regelmatigheid-
race. Het parcours is , omzoomd met
veel publiek weer op het circuit door
de straten van Hengelo. Vrijdag zijn de
kinderspelen. Bij het verlaten van dit
spektakel krijgen de kinderen cadeau-
bonnen voor het Lunapark. Vanaf half
twee is dit geweldige spektakel weer
op de Steintjesweide. Ook nu gaan de
beentjes van de vloer bij het "dubbel-

tjesdansen"in zaal Marktzicht. 's
Avonds is de vendelafdeling voor het
eerst tijdens deze kermis op de straat
om een optreden te verzorgen bij ver-
zorgingscentrum de Bleijke. Na het
ringsteken en de kinderdisco treden
de Locale Helden voor de laatste keer
op achter partycentrum Langeler. Op
zaterdag zijn de traditionele volksspe-
len zoals vogelschieten voor de jeugd,
vogelschieten voor de leden vanaf 18
jaar en het vogelknuppelen voor de
dames. Ook een springkussen staat
hierbij opgesteld. Hier zullen de ko-
ningen voor het nieuwe seizoen be-
kend worden. Dit jaar zal de winnares
van het knuppelen officieel benoemd
worden tot "KNUPPELKONINGIN VAN
SCHUTTERIJ EMM HENGELO GLD". 

Om vijf uur is de trekking van een ver-
loting bestaande uit lootjes die gratis
zijn uitgedeeld door de exploitanten

van het kermisterrein tijdens de eerste
twee kermisdagen, te weten woensdag
en vrijdag. De drie koningen / konin-
ginnen zijn op zondag al snel weer pa-
raat bij de receptie die voor hun wordt
gehouden bij de Egelantier. Na de re-
ceptie zal de optocht van start gaan
waarbij vele mooie wagens het dorp
zullen doortrekken onder begeleiding
van enkele fraaie muziekkorpsen. De
jeugd die ook aan deze optocht mee-
doen krijgen allemaal een leuke prijs
die wordt geschonken door de firma
Arendsen van Expert Arendsen,
Enorm en installatiebedrijf Arendsen.

Het beloofd weer een leuke kermis te
worden. De horeca en de schutterij
zijn er op voorbereid. Op de website
emmhengelo.nl is het hele program-
ma te zien. Op deze site is zoveel mo-
gelijk alle actuele informatie te vin-
den van de schutterij EMM, van con-
tactadressen tot en met alle activitei-
ten uit voorgaande jaren en in de toe-
komst.

De Hengelose kermis komt er weer aan

Op woensdag 8 juli is het weer zover, van heinde en ver komen de mensen
weer naar de kermismarkt in de Spalstraat. Hengelo-ers en oud Hengelo-
ers gaan elkaar weer treffen.

De officieren van de schutterij wensen
u allen Prettige kermisdagen toe

Betsie Maalderink - Engbers 
Johan Winkelman 
Henk Oldenhave 
Reinier Hilderink

Gerard groot Bruinderink sr.
Jan en Leny Wolbrink
Ronald Buijting †

Ereleden van de vereniging
zijn:

Heintje Schel, Jan Nijenhuis, Jan en Dinie Jansen

Leden van verdienste

a. Het bevorderen van de kermis en
aanverwante evenementen.

b. Het creatief bezig houden van de
jeugd.

c. Het vormen en onderhouden van
vriendschapsbanden onder haar le-
den en tracht dit te bereiken door:
het organiseren van volksspelen en
andere evenementen betrekking
hebbende op de Hengelose kermis
en alle andere wettige middelen die
aan haar doel bevorderlijk kunnen
zijn.

Niet alleen organiseren wij de kermis,
maar het hele jaar door zijn er activi-
teiten rond het schuttersgebeuren in
de Federatie St. Hubertus waaraan wij
op bescheiden wijze deelnemen.
Hier werd onze jeugdkoning Mike Cla-
ver gehuldigd in de Kring de Achter-
hoek als Kringkoning en Jan van der
Lende had de eer om de beste com-
mandant te worden tijdens een federa-
tief concours.
De vereniging telt bijna 300 leden
waarvan een 40 tal geüniformeerde le-
den zijn ondergebracht in een drum-
band, vendelierskorps, officieren, Bie-
lemannen en Marketentsters. 
De verenigingen heeft een bestuur en
diverse commissies. De bestuurssa-
menstelling is: voorzitter Cees van
Staalduinen, secretaris Richard Veer-
ink, penningmeester Toon Stortelder,
en de leden, Eef Beek en Jan Nijenhuis.

Als commissies draaien: 
1) Commissie Volksspelen 

a) Kinderspelen, Ringsteken, Vo-
gelschieten

b) Vogelknuppelen.

2) Commissie Optocht
a) Optocht op zondagmiddag en 
b) Behendigheidsrace op woens-

dag
c) De verkeersbegeleiding bij de

evenementen

3) Commissie Exploitanten
a) Inschrijvingen exploitanten Lu-

napark
b) Overleg met overheidsinstan-

ties en sponsoren

4) Commissie Diverse activiteiten
(commandant, adjudant en de ka-
pitein)
a) Bielemannen
b) Marketentsters
c) Vendeliers
d) Dansmiddag voor 50 plussers

5) Commissie Drumband
6) Commissie PR

Om geen vrijwilliger te vergeten zijn
er in dit stuk geen namen genoemd
bij de commissies want er zijn er tien-
tallen die zich inzetten voor het wel-
slagen van de activiteiten van de
schutterij.

Schutterij Eendracht
Maakt Macht
Doel van de vereniging.

Ook alle uitslagen van deze kermis
zullen hierop worden geplaatst
De naam is www.emmhengelo.nl

Website schutterij EMM
De schutterij EMM beschikt over
een eigen website. Hierop zijn alle
gegevens geplaatst over de schutte-
rij.

1907-G. Wissink. 1915-D.W. Heesen.
1916-H. Regelink. 1917-G. Starink
1919-G. Leemreise. 1953-A. Hulstijn

1965 Hendrik Eugelink †
1966 Jan Rondeel
1967 Jan Onstenk †
1968 Jan ten Barge 
1969 Harrie Weverink †
1970 Jan Emaus
1971 Arnold Sueters †
1972 Arie de Gunst †
1973 Harrie Rondeel
1974 George Veenhuis
1975 Reinier Tannemaat †
1976 Henk Boerman †
1977 Jan van Lee †
1978 Theo Veenhuis †
1979 Henk Wissink
1980 Wim Tesselaar
1981 Gerrit Burghout
1982 Jan Sessink †
1983 Wim Wasseveld
1984 Johan Winkelman
1985 Jan Oostendarp †
1986 Henk Wissink
1987 Frans Goorman †

1988 Gerrie Bossenbroek
1989 Frans Notten
1990 Martin Bossenbroek
1991 Theo Jaaltink
1992 Gerrit Harmsen
1993 Huub Kempers
1994 Det Bijenhof
1995 Herbert Hekkelman
1996 Chris te Stroet
1997 Bas Notten
1998 Bennie Thüss
1999 Bas Notten
2000 Jan v.d.Lende
2001 Marty Joly
2002 Frank Kok
2003 Michel Besselink
2004 Gerrit Onstenk
2005 Gerrit Van der Lende / Jeugdko-
ning 2005 Koen Menting
2006 André Gieling / Jeugdkoning
2006 Jeffrey Schoenaker
2007 Jeroen Blom / Jeugdkoningin
2007 Rilana Beek
2008 Christiaan Kroesen / Jeugdko-
ning 2008 Mike Claver

KEIZERSPAREN:
2001 - 2006 Theo en Annie Jaaltink
2006 - 2011 Michel en Evelien Besse-
link

Lijst van Koningen en
Keizers vanaf 1965
Uit oude archieven opgediept
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Goedgekeurd bij ledenvergadering van 07-05-2008 en
opgenomen in het H.H. reglement.

VOGELKNUPPELEN
1.Aan het vogelknuppelen kan worden deelgenomen

door alle dames, vanaf 13 jaar.
2. Iedere deelneemster is verplicht voor zich zelf te gooi-

en, per beurt met drie stokken.
3. Is een deelneemster bij het afroepen van haar naam

niet aanwezig, dan wordt door een opvolgende verder
gegooid en is zij, nadat er 3 deelneemsters gegooid
hebben nog niet aanwezig, dan vervalt voor haar deze
beurt van gooien. 

4.Na de eerste ronde gooien kunnen zich geen nieuwe
deelneemsters meer opgeven.

5. Wordt de vogel in zijn geheel afgegooid in de eerste
twee ronden zonder dat alle onderdelen zijn afgeval-
len dan wordt de vogel opnieuw geplaatst met de nog
niet reeds gevallen onderdelen. Er is op dat moment
geen prijs gewonnen met deze worp.

6. Wanneer de vogel er wordt afgegooid in de derde en
opvolgende ronden en er zitten nog onderdelen aan,
dan heeft men alleen recht op de hoofdprijs, de ande-
re delen worden verloot onder de deelneemsters die
aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen welke plaats en
tijdstip vermeld word in de kermiskrant.

7. Diegene die de hoofdprijs heeft (de romp) en indien zij
reeds een andere prijs van de vogel heeft moet deze
weer afstaan en zal deze prijs worden verloot onder de
aanwezige deelneemsters bij de prijsuitreikingen (zie
punt 5).

8.Gooit men meerdere onderdelen van de vogel eraf,
dan mag men een onderdeel kiezen. De andere onder-
delen worden dan verloot onder de aanwezige deel-
neemsters bij de prijsuitreikingen (zie punt 5).

9.Het vogelknuppelen vind in een tijdsbestek van drie
achtereenvolgende uren plaats, met dien verstande
dat de ronde, na overschrijding van de tijd wordt afge-
maakt.

10.Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de
kermiskrant.

11. Deelname is op eigen risico.
12.Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie

RINGRIJDEN voor Dames & Heren.
1.Inschrijving voor aanvang van het ringrijden. Tijden

worden bekend gemaakt in de kermiskrant.
2.Deelnemers kunnen eenmaal inschrijven bij de com-

missie ringrijden. Een ronde bestaat uit achtereenvol-
gens één maal heen en één maal terug fietsen.

3.Deelnemers moeten op hun zadel blijven zitten en
hun voeten op de pendalen houden van de fiets. Het is
niet toegestaan om te "freewheelen" tijdens hun rit on-
der de ring.

4.De deelnemers mogen gaan fietsen naar de ring zodra
zijn/haar naam omgeroepen wordt door de omroeper
van de commissie ringrijden.

5.PUNTENTELLING: iedere deelnemer heeft een punt als
de scherpe kant van de stok door de Ring gaat. De ring-
meester beslist of de deelnemer een punt heeft. Zono-
dig raadpleegt hij de schrijver.

6.Er wordt vooraf het ringrijden bekend gemaakt hoe-
veel ronden er gereden worden. Minimaal 3 ronden,
maximaal 5 ronden. Afhankelijk van het aantal deel-
nemers. Na het aantal bekend gemaakte ronden wor-
den de punten geteld.

7. Deelnemers met een gelijk aantal punten kampen om
de prijzen

8.De deelnemers moeten zich houden aan de instruc-
ties van de commissie.

9.Deelname is op eigen risico.
10.Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie

REGLEMENT VOGELSCHIETEN.
1.De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdag-

avond voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip
worden bekend gemaakt in de kermiskrant.

2.Het vogelschieten is uitsluitend voor leden van de
Schutterij ''Eendracht Maakt Macht'' te Hengelo (Gld)
en moeten ingezetenen zijn en wonende binnen de

oude gemeentegrenzen van de Gemeente Hengelo
(Gld) die golden voor 01-01-05.

3.VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de
eerste ronde worden de Ereschoten gelost door de ge-
nodigden. In de eerste ronde wordt uitsluitend gescho-
ten op de aanhangende delen, t.w. linker- en rechter-
vleugel, kop en de staart. Dit geschiedt ook in voor-
heen vermelde volgorde.        

3a. In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de
romp. De niet afgeschoten delen uit de eerste ronde
worden verloot onder de aanwezige leden van boven-
vermelde schutterij die deel hebben genomen aan het
vogelschieten en die aanwezig zijn bij de prijsuitrei-
kingen, welke plaats en tijdstip vermeld worden in de
kermiskrant.

4.Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het
Koningschap op het vogelschietterrein verloot worden
onder de aanwezige leden (zie punt 3a).

5.De inhuldiging vindt daarna plaats bij de prijsuitrei-
kingen (zie punt 3a).

6.Wie het Koningschap aanvaardt verkiest zijn/haar
partner als Koning/Koningin.(Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie ach-
tereenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de
ronde, na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt.
Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de
kermiskrant. 

8.Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten
heeft, kan zich nog melden vooraanvang van de twee-
de ronde, en kan alleen mee schieten vanaf de tweede
ronde.

9.Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden
zich aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de
gemeente.

10.Deelname is op eigen risico.
11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie

REGLEMENT JEUGDVOGELSCHIETEN (opgesteld tij-
dens de algemene ledenvergadering 17-05-2005)

1.De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdag-
avond voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip
worden bekend gemaakt in de kermiskrant.

2.Het vogelschieten is uitsluitend voor jeugd in de leef-
tijd van 10 tot en met 17 jaar Zij moeten ingezetenen
zijn en wonende binnen de oude gemeentegrenzen
van de Gemeente Hengelo (Gld) die golden voor 01-01-
05.

3.VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de
eerste ronde worden de Ereschoten gelost door de ge-
nodigden. In de eerste ronde wordt uitsluitend gescho-
ten op de aanhangende delen, t.w. linker- en rechter-
vleugel, kop en de staart. Dit geschiedt ook in voor-
heen vermelde volgorde.

4.In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de
romp. De niet afgeschoten delen uit      de eerste ron-
de worden verloot onder de schutters die deel hebben
genomen aan het vogelschieten en die aanwezig zijn
bij de prijsuitreikingen, welke plaats en tijdstip ver-
meld worden in de kermiskrant.

5.Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het
Koningschap op het vogelschiet-     terrein verloot wor-
den onder de aanwezige leden (zie punt 4). De inhuldi-
ging vindt daarna plaats bij de prijsuitreikingen (zie
punt 4).

6.Wie het Koningschap aanvaardt mag een partner kie-
zen als Koning/Koningin.(Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie ach-
tereenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de
ronde, na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt.
Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de
kermiskrant.

8.Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten
heeft, kan zich nog melden voor aanvang van de twee-
de ronde, en kan alleen mee schieten vanaf de tweede
ronde.

9.Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden
zich aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de
Gemeente en zorgen voor deskundige begeleiding tij-
dens het schieten.

10.Deelname is op eigen risico.
11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie

REGLEMENTEN OPTOCHT (opgesteld tijdens de alge-
mene ledenvergadering 07-05-2008)     

1.Iedere straat, vereniging of groep die deelneemt aan
onze kermisoptocht ontvangt na afloop via de bank
een startgeld van 100 EURO bij "goed gedrag". Nieuwe
groepen, die voor het eerst een optochtwagen maken
kunnen onder bepaalde omstandigheden voor een bo-
nus van 70 EURO in aanmerking komen. Hierover be-
slist de optochtcommissie in overleg met het bestuur
van EMM. 

2.Wagens die in de voormalige gemeente Hengelo (Gld)
zijn gebouwd dingen mee in de prijzen en delen mee
in de opbrengst van de collecte. In principe krijgt iede-
re wagen van voldoende niveau een prijs. 1e prijs 200
EURO, 2e prijs 180 EURO, 3e prijs 160 EURO enz. enz.
De 1e prijswinnaar ontvangt tevens de wisselbeker.
Kinderen die deelnemen hebben altijd prijs. Op-
brengst collecte wordt tijdens de evaluatie uitgekeerd.

3.Wagens die elders zijn gebouwd of in een andere op-
tocht hebben meegelopen ontvangen na afloop via de
bank een startgeld van 100 EURO bij "goed gedrag" en
delen mee in de opbrengst van de collecte. Voor deze
categorie wagens is een aparte jurering en prijsverde-
ling van toepassing, te weten: 1e prijs 100 EURO, 2e
prijs 60 EURO en een 3e prijs van 40 EURO. Opbrengst
collecte wordt tijdens de evaluatie uitgekeerd.

4.Wagens die meedoen aan de optocht dienen een uur
voor aanvang aanwezig te zijn voor de keuring. Plaats
en tijdstip wordt bekend gemaakt in het programma
in de Kermiskrant.

5.Wagens worden voorzien van een startnummer.
6.Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico. 
7. De eigenaren van de trekkende voertuigen dienen bij

hun eigen verzekering te melden dat ze aan de op-
tocht meedoen.

8.Deelnemers kunnen twee weken voor aanvang van de
optocht een tekst inleveren met nadere informatie
over het onderwerp dat ze gaan uitbeelden. Deze tekst
zal worden voorgelezen bij aanvang van de optocht
door de omroeper en wordt meegenomen in de beoor-
deling door de jury. Het is verplicht om een titel aan
de wagen mee te geven.

9.De jury beoordeelt de wagens voorafgaand aan de op-
tocht vanaf een vaste plaats. Voorts zal gedurende de
optocht nog enkele malen worden beoordeeld hoe de
wagens in de optocht functioneren volgens hiervoor
vastgestelde richtlijnen. Het is verboden om een dis-
cussie met de jury aan te gaan naar aanleiding van het
juryrapport. 

10.Er mogen geen paarden worden gebruikt voor het
trekken van de optochtwagens, m.u.v. het konings-
paar van de EMM, dat wordt vervoerd in een koets ge-
trokken door 2 paarden.

11. De bestuurders van de optochtwagens in de optocht
dienen zich te houden aan de wettelijke richtlijnen.
Het gebruik of in het bezit hebben van alcoholische
dranken en/of verdovende middelen is tijdens de duur
van de optocht ten strengste verboden. Als sanctie zal
uitsluiting van deelname aan de optocht volgen en zal
het startgeld niet worden uitgekeerd en deelt men
niet mee in de opbrengst van de collecte.

12.Het is ten strengste verboden om voorafgaande, tij-
dens en na de optocht vanaf de wagens te strooien
en/of te gooien met ieder materiaal cq. vloeistof. Bij
overtreding zal het startgeld niet worden uitgekeerd
en deelt men niet mee in de opbrengst van de collec-
te. De desbetreffende groep die deze regel overtreedt
zal aansprakelijk worden gesteld voor eventuele scha-
de die hierdoor is ontstaan.

13.De organisatie kan te allen tijde een optochtwagen cq.
groep die niet voldoet aan redelijke schoonheids- en/of
fatsoensnormen uitsluiten van deelname aan de op-
tocht cq. terugtrekken uit de optocht.

14.Op de optochtwagens mag geen opzichtige reclame
worden gevoerd. De constructie en de afmeting van de
optochtwagen moet van dien aard zijn dat de wagen
de gehele optochtroute kan volbrengen.

15.Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,
in overleg met de commissie.

REGLEMENTEN SCHUTTERIJ ''EENDRACHT MAAKT MACHT''
HENGELO (Gld)
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De start vindt om 10.00 uur plaats bij
Café het Proathuus aan de Lindeseweg
23 in Vorden. Vooraf aan de tocht wor-
den de tractoren geparkeerd tegen-
over het café. Hier heeft u gelegenheid
om de tractoren te bekijken. 

De rust is tussen 12.00 en 13.00 uur bij
IJsboerderij Dommerholt aan de Ham-

broekweg te Borculo. Hier is ook gele-
genheid om de tractoren te bekijken.
Tevens kunt u op de (ijs)boerderij
rondkijken en de melkrobot en de lig-
boxenstal bezichtigen (via een skybox). 

Om ongeveer 15.30 uur worden de
tractoren weer terug verwacht bij de
startlocatie aan de Lindeseweg.

9e toertocht "De Graafschap"
met antieke tractoren

Op zaterdag 4 juli 2009 wordt de 9e toertocht van Trekker Evenementen
Commissie "De Graafschap" gereden. Deze 9e toertocht voor antieke
tractoren wordt door de mooie gemeenten Bronckhorst en Berkelland
gereden. De toertocht is circa 40 kilometer lang. Ook dit jaar rijden er
weer 150 tractoren mee, er zijn veel verschillende merken te bewonderen.
De toertocht wordt onder auspiciën van de OTMV (Oude Trekker en Moto-
ren Vereniging) afdeling Gelderland gereden.

Door een uitspraak van de KNVB over
een wedstrijd elders, was het punten

saldo genoeg voor een vreugdevol
feest. Hier werd dan ook door spelers,

leiders en ouders goed gebruik van ge-
maakt. 

Jongens Chapeau!  En veel succes het
komende seizoen.

Toch nog kampioen

Hoewel de competitie er al een poosje op zit vierde de spelers van HC03 E2
toch nog hun kampioenschap.

Startpunt is Café Evers Velswijk (gem.
Bronckhorst) Traditioneel wordt er el-
ke fietsdag onderweg bij de stempel-
controle een kopje koffie of een glaas-
je fris aangeboden en op de laatste dag
zal ter opluistering dweilorkest "Altied

Schik" voor een vrolijke noot zorgen.

Deze avond fiets-4-daagse is een jaar-
lijks terugkerend evenement en kan
steeds weer rekenen op een forse deel-
name. De routes zijn uitgezet door on-
ze prachtige omgeving. Iedere avond
wacht u weer een bijzonder land-
schapselement, de prachtige afwisse-
ling van bossen, kleinschalige land-
bouw en onverwachte paden. De orga-
nisatie wenst de deelnemers alvast
een fijne en zonnige vierdaagse toe.

26e Velswijkse 
avond fiets-4-daagse
Van maandag 6 t/m vrijdag 10 juli
vindt de jaarlijkse fietsvierdaagse
plaats. De deelnemers kunnen
starten tussen 18:00 en19:00 uur.
De afstand licht iedere avond tus-
sen 25 en 30 km.

Door de medewerking van een en-
thousiast gezinscombo van 8-perso-
nen uit Nijkerkerveen zal de dienst
een extra feestelijk karakter krijgen.

Het thema van de dienst, die om 10.15
uur begint, komt uit Jeremia 18. Zoals
klei in de hand van de pottenbakker.
Er zullen vooral bekende liederen wor-
den gezongen uit de verschillende
liedbundels. De dienst wordt recht-
streeks uitgezonden via Radio Ideaal. 
Na de dienst is er gelegenheid om kof-
fie te drinken en na te praten.

Zangdienst in de Goede
Herder Kapel
Zondag 05 juli is er weer een zang-
dienst in de Goede Herder Kapel in
de Veldhoek. Voorganger is de heer
Wim Zemmelink uit Zelhem.

Johanna Prick woont sinds vorig jaar
in de gemeente Bronckhorst. Zij was
eerder voor D66 lid van de gemeente-
raad van Grave. Vanaf de invoering
van het dualisme was ze enkele jaren
griffier voor de gemeenteraad van
Mook en Middelaar en heeft in die rol
veel bestuurservaring opgedaan. Te-
genwoordig is ze werkzaam bij diverse

gemeenten als parttime medewerker
grondzaken. Zij hoopt met haar ken-
nis en ervaring de fractie van D66
Bronckhorst nu en in de toekomst te
kunnen ondersteunen op het terrein
van ruimtelijke ordening milieu,
volkshuisvesting en zorg. Als hobby is
ze actief in de paardensport.

D66 gaat vanaf eind augustus het laat-
ste stuk van deze raadsperiode in met
één raadslid en drie commissieleden.
Dat is in combinatie met de recente
aanwas van nieuwe leden de opmaat
naar de verkiezingen in 2010.

Nieuw lid voor D66 fractie
Johanna Prick uit Vorden is tijdens
de raadsvergadering van donder-
dag 25 juni 2009 gelnstalleerd als
commissielid en is daarmee het
derde lid van de D66 steunfractie.

De huidige Rabobank coureur was al
verschillende malen deelnemer aan
het spel, dat voor de 26e maal vanuit
het kerkdorp wordt georganiseerd.
Zonder al te veel succes overigens. Vol-
gens de ‘tourdirectie’ in Mariënvelde
zouden dit jaar de kaarten voor Robert
Gesink anders kunnen liggen omdat
hij in Frankrijk van de partij is. “Robert
kan het spel direct belnvloeden en zo
meer punten pakken”, luidt de moti-
vatie voor de uitsluiting. Robert kreeg
de beslissing vorige week te horen tij-
dens een bezoek aan de organisatie in
Mariënvelde. De Varssevelder kondig-
de daarbij aan het besluit te zullen om-
zeilen om op die manier toch een
team voor het tourspel te kunnen in-
schrijven. “Dan regel ik wel iets via
mijn vader”, klonk het strijdlustig. Het
kwartet organisatoren van de Tour de
Mariënvelde is overigens dolblij met

de sportieve prestaties van de streekge-
noot. “Robert zorgt voor een enorme
opleving van de interesse voor het
wielrennen in Nederland. We hebben
nu weer een topper, die ook in de ber-
gen mee kan. Met hem hebben we na
Janssen en Zoetemelk misschien zelfs
wel een toekomstige Tourwinnaar in
huis. En dat is natuurlijk helemaal ge-
weldig voor de Achterhoek”, laat Peter
Valen weten. In 2008 namen ruim
3300 liefhebbers van het wielrennen
en de Tour de France deel aan het spel
in Mariënvelde. De organisatie mikt
op een stijging daarvan in de komende
jaren. “Wat is er mooier om naast Ro-
bert Gesink nog 21 andere zelfgekozen
wielrenners te volgen tijdens de
koers?”, vindt de organisatie. Vanaf za-
terdag 4 juli kan jong en oud zich in-
schrijven voor drie spannende weken
tijdens de Ronde van Frankrijk. De re-

gels zijn bijzonder simpel. Iedere deel-
nemer stelt uit de coureurs die in
Frankrijk starten een team van 22 ren-
ners samen en vanaf zondag 5 juli
gaan die rijders op jacht naar punten
voor hun ‘ploegleider’, die aan de ra-
dio gekluisterd of voor de buis zit. In-
schrijfformulieren zijn verkrijgbaar de
Rabobanken in de regio en bij vestigin-
gen van Schuurman Schoenen onder
meer . Daarnaast ook bij cafetaria de
Smulhoek in Zelhem. De inschrijving
vindt plaats op zaterdag 4 juli (de eer-
ste etappe telt niet mee in het spel,
red.). Het liefst per internet, waarop
dagelijks ook de standen bijgewerkt
worden. De webpagina, die hiervoor
bezocht dient te worden is www.tour-
demarienvelde.nl. Daarnaast kan het
inschrijfformulier op 4 juli tussen 9.00
uur en 24.00 uur worden ingeleverd
bij Tourcafé Heutinck in Mariënvelde.
Het formulier kan ook per fax (0544-
352079) of telefonisch (0544-468087)
worden doorgegeven. De prijsuitrei-
king, uit handen van een persoonlijk-
heid uit de wielersportwereld, vindt
op de zondag 26 juli om 20.45 uur
plaats in zaal Heutinck.

Startverbod Robert Gesink

Door het debuut van Robert Gesink in de Tour de France zullen vele Ach-
terhoekers het wielerspektakel de komende weken met nog meer interes-
se volgen. Voor de 23-jarige Varssevelder zelf heeft de deelname ook een
negatief effect. “We hebben hem een startverbod voor de Tour de Mariën-
velde moeten opleggen”, meldt organisator Henri Weikamp van dit ken-
nisspel rond de Ronde van Frankrijk.

De start is tussen 18.00 en 19.00 uur bij
café Evers in de Velswijk. Volwassenen
betalen 6 euro en kinderen 3 euro.

Fiets 4-daagse Velswijk
De biljartvereniging Velswijk orga-
niseert van 6 tot en met 10 juli voor
de 26e keer de fiets-4-daagse.
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De „Bronckhorst” kleuren
zijn bij ons beschikbaar.

Bouwvergunning
nodig?

Wij verzorgen uw bouwver-
gunning aanvraag.

AWA bouwk. tekenburo
Tel. 0575-452047,

06-30382364 of 06-40700995OPRUIMING
Zoals u gewend bent, ruimen we dan ook echt groots op,

niet 10, 20 of 30% korting, maar direct…………

ELK 2E ARTIKEL GRATIS!!!
(m.u.v. nieuwe en basis collectie)

Just Men en Just More Damesmode vindt u in het centrum van Zelhem
en voor de dames ook in Dieren (naast de Gazelle-Fabriek).

Exclusief bij ons: het hele jaar Sloggi 3+1 GRATIS
Ook bij ons verkrijgbaar: Triumph Lingerie

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

SOLDERIE

NU 70%
Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Goedkeuringsbesluit dijkverbeteringsplan IJsseldijk 
Dijkring 49 (IJsselland), te Doesburg, Olburgen 
en Zutphen
Met deze bekendmaking brengen wij u op de 

hoogte van de genomen besluiten met betrekking 

tot het dijkverbeteringsplan van een deel van de 

IJsseldijk te Doesburg, Olburgen en Zutphen.

Tevens informeren wij u over de mogelijkheid 

hiertegen in beroep te gaan bij de Raad van State.

De besluitvorming en coördinatie over de 

dijkverbetering gebeurt op basis van de Wet op de 

waterkering. Bij dit project zijn meerdere 

overheden betrokken. Gedeputeerde Staten 

vervullen een coördinerende rol.

Op 17 juni 2009 hebben Gedeputeerde Staten van 

Gelderland conform artikel 7 van de Wet op de 

waterkering, goedkeuring verleend aan het 

dijk verbeteringsplan Dijkring 49, zoals vastgesteld 

door het algemeen bestuur van het waterschap 

Rijn en IJssel op 14 mei 2009.

Uit de vijfjaarlijkse toetsing van de primaire 

waterkering op veiligheid tegen overstromingen 

blijken drie dijktrajecten van dijkring 49, niet aan de 

norm te voldoen.

Te weten: Doesburg/Stadswal (dijkpaal 164-165) 

Olburgen (dijkpaal 203-206) en Den Elterweg/de 

N314 (dijkpaal 323-328).

Het dijkverbeteringsplan omvat maatregelen om op 

deze trajecten de tekortkomingen met betrekking 

tot de stabiliteit en piping te verbeteren, over een 

totale lengte van ca. 900m.

Onlangs ontvingen wij de besluiten die andere 

bestuursorganen hebben genomen. Gedeputeerde 

Staten van Gelderland zijn het bevoegd gezag 

inzake de Wet op de waterkering en coördineren 

de vergunningsaanvragen op basis van artikel 7 van 

de Wet op de waterkering.

Het gaat om de volgende besluiten (vergunningen);

- twee aanlegvergunningen (gemeente Zutphen en 

Bronckhorst)

Terinzagelegging

Het besluit van het algemeen bestuur van het 

waterschap Rijn en IJssel tot vaststelling van het 

dijkverbeteringsplan Dijkring 49, het dijkverbeterings-

plan, ons goedkeuringsbesluit, en de overige 

stukken, liggen gedurende 6 weken ter inzage van 

donderdag 2 juli 2009 tot en met woensdag 

12 augustus 2009, op de voor de hieronder 

genoemde instanties gebruikelijke openingstijden:

- het kantoor van het waterschap Rijn en IJssel,

Liemersweg 2 te Doetinchem;

- het gemeentehuis van Bronckhorst,

Raadhuisstraat 20 te Hengelo;

- het gemeentehuis van Doesburg,

Philippus Gastelaarsstraat 2 te Doesburg;

- het gemeentehuis van Zutphen, ’s Gravenhof 2 

te Zutphen;

- het informatiecentrum van het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem.

Indien u niet in staat bent tijdens kantooruren de 

ter inzage gelegde stukken in te zien, dan kunt u 

contact opnemen met de provincie Gelderland,

telefoon (026) 359 88 10.

Beroep

Tijdens de periode van terinzagelegging kunnen 

belanghebbenden tegen de hierboven genoemde 

besluiten van de provincie en de gemeenten in 

beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, Postbus 20019,

2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u van mening bent dat u spoedeisende redenen 

hebt om het werk stil te leggen, kunt u een verzoek 

om een voorlopige voorziening indienen bij de 

voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State.

Inhoud beroepschrift

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten 

minste te bevatten:

a. de naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep is gericht;

d. de gronden van het beroep.

U wordt verzocht bij het beroepschrift indien 

mogelijk een afschrift van het besluit waarop het 

beroep betrekking heeft over te leggen.

Een afschrift van een beroepschrift en een eventueel 

verzoek om een voorlopige voorziening gelieve u 

ter kennisneming toe te zenden aan het college van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Griffi erecht

Voor het behandelen van het beroepschrift en 

een verzoek om een voorlopige voorziening wordt 

griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze 

van betaling van het griffierecht kunt u informatie 

krijgen bij de Raad van State, telefoon (070) 426 44 26.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met

de heer D. ten Hooven, telefoon (026) 359 88 10 

van de provincie Gelderland en de heer J. van Dijk,

telefoon (0314) 369 543 van het waterschap 

Rijn en IJssel.

Arnhem, 17 juni 2009

zaaknr. 2008-020836

Last minute
vakantie aanbieding bij Ellen’s
Maak samen met Ellen een reis door o.a. Frankrijk,
Italië, Duitsland en Spanje en kom in vakantiesfeer

ZONDAG 12 JULI IN ZELHEM
Aankomst: ‘s middags v.a. 15.00 uur
Vertrek: ‘s avonds

Gezellige middag met: akoestische live muziek, een
Proeverij van gerechtjes en wijnen uit de verschillende
vakantie bestemmingen, dat wordt smakelijk genieten!!

All Inclusive € 32,50
Met vroegboekkorting (reservering) € 30,- 
Ellen’s restaurant en zalen Burgemeester Rijpstrastraat 10, 7021 CR Zelhem
Tel.: 0314-623253 • www.ellensrestaurant.nl • info@ellensrestaurant.nl
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Martine Hair + Beautysalon werkt met
het beste SPA cosmeticamerk van de
wereld: (comfort zone) dit merk is ook
in 2008 weer verkozen tot beste cosme-
ticaproduct van de wereld. Om u op
een leuke en zeer voordelige manier
kennis te laten maken met het beste
merk ter wereld kunt u nu in onze
[comfort zone] studio's terecht voor
een heerlijke gezicht- of lichaamsbe-
handeling. Bij aankoop van een ge-
zichtsverzorgingsproduct wordt de
aanschafprijs in mindering gebracht
op de behandelprijs. Maakt u een af-
spraak voor een heerlijke zomerse li-
chaamsbehandeling , dan ontvangt u

een lichaamsverzorgingsproduct ter
waarde van de behandeling, de li-
chaamsbehandeling kost u dus niets !!!
(zie ook advertentie elders in dit blad)

KLIKO AKTIE!
Wilt u geen gebruik maken van een
van bovenstaande behandelingen
maar toch kennis maken met het be-
ste cosmeticaproduct van de wereld?
Maar wilt u eigenlijk liever eerst uw
huidige producten opmaken? Maak
dan nu gebruik van onze Kliko actie.
Bij inlevering van uw oude, huidige,
gezicht en of lichaamsverzorging pro-
ducten, te deponeren in onze Kliko,

ontvangt u op het eerste product 25%
korting, levert u 2 of meer producten
in, ontvangt u 50% korting.

ADVIES
Bij Martine Hair + Beautysalon werken
enkel ANBOS erkende schoonheids-
specialisten, u bent altijd welkom voor
een vrijblijvend en gratis advies.  Mar-
tine Hair + Beautysalon heeft ook de
ANBOS erkenning: acne behandelin-
gen, afhankelijk van uw persoonlijke
zorgverzekering kunnen deze behan-
delingen deels of volledig worden ver-
goed.

Martine Hair + Beautysalon, Sint Mi-
chielsstraat 2B, 0575-465715, Hengelo
Gld, www.martinehairenbeauty.nl

Zomervoordeel Martine Hair +
Beautysalon

In de maanden juli en augustus heeft Martine Hair + Beautysalon 2 gewel-
dige acties in de schoonheidssalon.

Carmen: ‘Vorig jaar dus voor het eerst
bij kasteel Hackfort. Een goede greep,
zo bleek. Het is niet alleen een fantas-
tische plek, de ‘echte‘ Berend van
Hackfort woonde vroeger beurtelings
op kasteel Vorden en kasteel Hackfort,
dus in feite een prachtige overgang.
We organiseren de Berenddag samen
met Natuurmonumenten en de VOV.
De contacten met Natuurmonumen-
ten ontstonden een paar jaar geleden
bij de aanleg van het Berendpad. Een
wandelroute vanaf het dorp naar kas-
teel Hackfort (of vice-versa). Natuur-
monumenten stelde toen haar terrei-
nen hierbij kasteel Hackfort als locatie
voor de Berenddag beschikbaar. Wij
zijn daar als organisatie erg blij mee.

Ook de samenwerking met de VOV
loopt goed. Wij zijn inmiddels als
Stichting Berenddag ‘buitengewoon
lid‘ van de VOV. Zo kunnen wij bijvoor-
beeld bij de aankondiging van deze
dag gebruik maken van de vlaggen-
masten van de VOV en kunnen wij ook
op andere wijze wat voor elkaar bete-
kenen. Meer bekendheid aan de Be-
renddag is natuurlijk ook goed voor
de Vordense ondernemers (meer pu-
bliek)’, zo zegt Carmen Rondeel. De
Berenddag op zich is gebaseerd op de
kinderboeken die Martine Letterie
over de jonge Berend van Hackfort en
zijn zusje Mechteld schreef. Zondag
zal Martine Letterie ter gelegenheid
van de zesde Berenddag met trots de
nieuwe omnibus over Berend presen-
teren, getiteld ‘ Berend en de Roofrid-
ders’. 

De Berenddag is bedoeld voor kinde-
ren in de leeftijd tot 12 jaar. Carmen
Rondeel: ‘Uiteraard zijn ook oudere
kinderen van harte welkom, die zul-
len zich deze dag eveneens prima kun-
nen vermaken. We zouden graag ie-
dereen gratis toegang tot de kasteel-
weide willen verlenen. Dat gaat echter
niet. Wij hebben, om quitte spelen,
niet alleen de entreegelden nodig,
maar ook de hulp van een aantal

hoofdsponsors (Rabobank Graafschap-
West, Bruna Vorden, autobedrijf Groot
Jebbink, de Gems, Wok Maxis, Jack
Klijn, Vos Industriële Lakverwerking
en diverse andere plaatselijke sponso-
ren). De kinderen betalen voor deze
Berenddag vijf euro en mogen daar-
voor via een speciale stempelkaart,
gratis aan alle activiteiten meedoen.
Deze week worden op de basisscholen
in Vorden flyers uitgedeeld, wat te-
vens één euro korting op de entree-
prijs betekent. Ouders, begeleiders en
andere bezoekers betalen zondag vier
euro entree’, zo zegt Carmen.

Op deze Berenddag krijgen deelne-
mers en bezoekers een spetterend pro-
gramma voorgeschoteld: roofvogel-
shows, schijngevechten door de rid-
ders van Maliënkolder. Er is een
schaapherder met kudde. Ook aanwe-
zig: bordercollies die deze dag geen
schapen maar ganzen zullen drijven.
Er zijn optredens van middeleeuwse
muziekgroepen zoals ‘Slagh ende
Stoot’ en de ‘Blauwe Schuit’. Ook is er
een optreden van theatergroep FLIQZ.
Bistro de Rotonde stelt iedereen in
staat om Middeleeuwse pannenkoe-
ken te bakken en op te eten! Voor een
drankje kan men bij de stand van De
Herberg terecht. De kinderen kunnen
tevens meedoen aan activiteiten als
pony rijden, ringsteken, familiewapen
schilderen, kleien en vilt maken.
Hoogtepunt van de activiteiten is zon-
der meer het nemen van lessen
‘zwaard vechten‘. Dan kunnen de jon-
gens door Berend van Hackfort tot
Schildknaap worden geslagen en de
meisjes tot Jonkvrouw. Als beloning
krijgen zij dan een ‘amulet‘ (een soort
medaille) omgehangen.

Carmen: ‘We hebben de datum 5 juli
bewust gekozen. Dan hebben de scho-
len in de gemeente Bronckhorst en in
het overgrote deel van Nederland nog
geen vakantie. We weten uit ervaring
dat er deze dag veel kinderen van el-
ders naar Vorden komen. Waar precies
vandaan weten we niet. Daar gaan wij
dit keer middels het noteren van
adressen en postcodes onderzoek naar
doen’, zo zegt ze. Bezoekers die met
openbaar vervoer naar Vorden komen
kunnen, indien gewenst, bij Fietsver-
huurbedrijf Profile Bleumink een fiets
huren. Behalve de inzet van het be-
stuur van Stichting Berenddag (Car-
men Rondeel, Obe Wempe, Leo West-
broek, Ria Gerdez, Chris Hofman en
adviseur Martine Letterie) zullen deze
zondag ongeveer 75 vrijwilligers assis-
teren, waaronder ook een aantal leer-
lingen van school ’t Beeckland. Car-
men Rondeel: ‘De dag is voor mij ge-
slaagd wanneer ik zondag de weide bij
het kasteel vol zie lopen, dit gekoppeld
aan het enthousiasme van de kinde-
ren’, zo zegt ze. De ‘wijze‘ jongeling
Berend van Hackfort zal deze woorden
ongetwijfeld onderschrijven!!

Zondag 5 juli Berenddag

Berend van Hackfort komt
hoogst persoonlijk een
kijkje nemen!
Carmen Rondeel, voorzitter van de
Stichting Berenddag, kijkt nu al
reikhalzend uit naar de Berenddag
die zondag 5 juli vanaf 11.00 uur tot
17.00 uur op de weide achter kas-
teel Hackfort zal worden gehou-
den. ‘Vorig jaar hadden we ruim
2000 bezoekers en dat aantal ver-
wachten we nu ook weer, mits de
weersomstandigheden het natuur-
lijk niet af laten weten. Een regen-
bui is niet erg hoor, daar kon Be-
rend vroeger ook wel tegen’, zo
zegt Carmen lachend. Trouwens
het blijft wat het aantal bezoekers
betreft op voorhand toch moeilijk
inschatten. De Berenddag werd zes
jaar geleden voor het eerst gehou-
den op de weide bij kasteel Vorden.
Toen en in de jaren daarna op deze
locatie, gemiddeld zo’n 700 perso-
nen (kinderen met ouders).

Elk bordje is uniek. Ze schildert ook in
opdracht, bijvoorbeeld een geboorte-
kaartje op een kinderservies.  Een
uniek cadeau om te geven. Tijdens de
expositie kunt u Riet aan het werk
zien, ze legt dan graag het hele proces
van het schilderen en bakken uit.

Rikie Besseling, komt uit Vierakker en
als hobby tekent en schildert ze. Ze te-
kent en schildert in opdracht. Haar
schilderijen worden gemaakt in gra-
fiet, pastel en olieverf. De olieverfschil-
derijen worden in klassiek ambachte-
lijke methodiek geschilderd. Vooral
het thema kinderen komt veel terug
in haar werken.  De spontaniteit van
de kinderen spreken haar erg aan.

Riet Benne en Rikie Besseling laten
hun werken zien van zaterdag 4 juli
t/m vrijdag 10 juli

Rikie Besseling en Riet
Benne Exposeren in kapel
Bronkhorst
Riet Benne komt uit Apeldoorn
waar ze haar atelier heeft en ze les
en workshops geeft.
Ze maakt prachtige handbeschil-
derde porseleinen en aardewerken
serviezen, tuindecoraties en sier-
borden.

De wedstrijddag werd begonnen met
de Grand Prix klasse. De eerste klasse
die aan de start kwam was die van de
125-cc. De Spanjaard Sergio Gadea
won de race en moest van start tot fi-
nish alles geven om dit te bereiken. De
hele wedstrijd had hij het aan de stok
met z'n landgenoot Nicolas Terrol die
bijna de hele race aan de leiding had
gelegen. In de laatste ronde wist Ga-
dea hem voorbij te steken en won
daarmee de wedstrijd. Derde werd Ju-
lian Simon eveneens een Spanjaard.
Het Nederlandse de Graaf team was
met hun coureurs Danny Webb en
Randy Krummenacher uitgeschakeld
door valpartijen. Snelste Nederlander
was Michael v. d. Mark met een acht-

tiende plaats. Niet minder spannend
was de laatste race op Assen in de 250-
cc. Deze klasse zal volgend jaar vervan-
gen worden door de MOTO 2 catego-
rie. Hier ging het tussen Hiroshi Aoya-
ma en Alvaro Bautista. Bautista ver-
remde zich een ronde voor het einde
in de GT bocht en raakte Aoyama en
hierbij kwam Bautista ten val. De Ja-
panner kwam als eerste over de streep
met achter zich de Spanjaard Hector
Barbera. Derde werd wereldkampioen
Marco Simoncelli.  

In de moto GP klasse won de Italiaan-
se grootmeester Valentino Rossi de
100ste Grand Prix uit zijn loopbaan.
Hij won met gemak de wedstrijd voor

zijn teamgenoot Jorge Lorenzo. Derde
werd de uit Australië afkomstige
Casey Stoner. 

Het bijprogramma werd gevuld met
de Red Bull rookies cup en het ONK su-
persport. De Noor Sturla Faugerhaus
won de spannende race in de Red Bull
rookies cup. De laatste race van de dag
was die voor het ONK supersport met
daarbij de HAMOVE leden Swen Ah-
nendorp, Fabian Heusinkveld, Frank
Bakker en Joey Den Besten. Ahnen-
dorp had zich als tweede gekwalifi-
ceerd en pakte in de race meteen de
koppositie. Na een kwart van de wed-
strijd kreeg Ahendorp problemen met
de banden en zakte terug naar een
achtste plaats. Heusinkveld die zich
als 18e had gekwalificeerd behaalde in
de wedstrijd eveneens dit resultaat en
was daar tevreden mee. Het was een
mooi gevecht met een grote groep rij-
ders die er allemaal voor gingen. Hij
liet na afloop weten dat er iets meer in
gezeten had maar door een valpartij,
een paar ronden voor het einde waar
een vijftal motoren bij betrokken was,
werd de wedstrijd voortijdig afgevlagt.
Frank Bakker uitkomend voor het Per-
formance Racing Achterhoek werd
25e. Joey Den Besten die elke race be-
ter uit de verf komt moest helaas uit-
vallen met een motor die te heet werd
waardoor het water uit de blok liep.
De races in Assen werden bezocht
door 138. 000 bezoekers waarvan op
zaterdag 97. 000. De volgende race
voor het ONK is volgende week in Och-
sersleben vlak bij het Duitse Magden-
burg.

Regionale rijders in actie tijdens Dutch TT Assen
Afgelopen za-
terdag werd in
Assen de Dutch
TT verreden
met in het bij-
programma
een wedstrijd
voor het ONK
supersport,
waarin ook een
aantal regiona-
le teams en rij-
ders uitkwa-
men . De trai-
ningen waren
op donderdag
en vrijdag,
waarbij al vele
bezoekers kwa-
men kijken.

Foto: Henk
Teerink



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 27 van
29 juni t/m 5 juli 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl
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AH Mager
rundergehakt

Diverse varianten

Bijv. voordeelpak
Altijd laag 6.49
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toiletpapier

Pak

AH
Nectarines
of perziken
Los
Per 500 gram

Lipton ice tea
Diverse varianten

Bijv. sparkling
3 flessen
à 1.5 liter

Knorr
wereldgerechten
Diverse varianten

Bijv. kip tandoori
3 dozen
à 292 gram



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De eikenprocessierups veroorzaakt
veel overlast op dit moment. Dage-
lijks krijgt de gemeente meldingen.
In totaal kwamen sinds Hemelvaart
bijna 400 meldingen binnen. De rup-
sen zitten met name in eikenbomen
buiten de dorpskernen. 

Voorlopig effect spuiten
Begin mei bestreed de gemeente
de rupsen voor het eerst preventief
door eiken in het buitengebied te be-
spuiten met een biologisch middel.
Dit gebeurde op bomen waarover de
afgelopen twee jaar meldingen kwa-
men. Het aantal nesten of het aantal
rupsen per nest moest na het spuiten
sterk dalen. Gebleken is echter dat
de overlast helaas lang niet overal
verdwenen is. 

Inzet feromoonvallen
Op dit moment zet de gemeente als
proef feromoonvallen in om de
eikenprocessierups te bestrijden.
Feromoonvallen bevatten een sek-
suele lokstof die de mannetjes naar
de val lokken, waardoor zij niet meer
kunnen paren. Wij zetten de fero-
moonvallen in op plekken waar de
bestrijding erg moeilijk is. Voorals-
nog zijn dit de oostrand van de kom
Zelhem en de zwembaden in Hengelo
en Hoog-Keppel. 

De eikenprocessierups
De eikenprocessierups is de larve
van een nachtvlinder. Het is een
behaarde rups die in de maanden
mei tot en met september overlast

kan veroorzaken. Ze leven in groe-
pen bijeen en maken op de stammen
of dikkere takken van eikenbomen
spinselnesten. Vanuit hun nesten
gaan de rupsen 's nachts groeps-
gewijs (in processie) op zoek naar
voedsel (eikenbladen). De eikenpro-
cessierups is te herkennen aan zijn
sterke beharing. De besmette eiken-
bomen zijn te herkennen aan de
specifieke nesten: dichte spinsels
met vervellinghuidjes, uitwerpselen
en brandharen.

Overlast
De brandharen van de eikenproces-

sierups zijn de veroorzakers van
overlast. Nadat iemand in contact is
geweest met de brandharen kunnen
gezondheidsklachten ontstaan. Ook
mensen die in de nabijheid van de
besmette bomen komen, kunnen
hinder ondervinden omdat de brand-
haren zich ook door de lucht ver-
spreiden. De reacties kunnen van
persoon tot persoon verschillen. 
De huidirritaties die binnen acht uur
optreden zijn rood en pijnlijk en gaan
gepaard met hevige jeuk die tot twee
weken kan aanhouden. Als de
brandharen in de ogen komen, kan
binnen enkele uren een rode, pijn-

lijke en jeukende zwelling en irritatie
optreden. Inademing van de brand-
haren kan leiden tot irritaties en
ontstekingen van het slijmvlies van
de neus, keel en luchtwegen. Klach-
ten verdwijnen over het algemeen
binnen twee weken. Bij ernstige
klachten is het aan te raden contact
op te nemen met de huisarts.

Voorkomen overlast
Mensen kunnen zelf ongemak
voorkomen door ieder contact met
rupsen en resten ervan, zoals vrij-
gekomen brandharen en lege nesten,
te vermijden. Door bij bezoek aan
(natuur-) gebieden waar de rupsen
voorkomen te zorgen voor een goede
bedekking van de hals, armen en
benen en niet op de grond te gaan
zitten. Na aanraking van de rupsen
of haren is het belangrijk niet te
krabben of wrijven, maar de huid te
wassen of spoelen met water.

Meldingen
Ziet u processierupsen op openbare
plaatsen in Bronckhorst, neemt u
dan contact op met de afdeling
Openbare werken van de gemeente,
via tel. (0575) 75 03 37/39. 

N.B. We bestrijden niet op parti-
culiere terreinen en in bossen,
maar alleen op openbare plaatsen
waar veel mensen komen. Parti-
culieren die overlast ondervinden
van de rupsen moeten zelf een
bestrijdingsbedrijf bellen.

Veel eikenprocessierupsmeldingen
Gemeente bestrijdt alle meldingen op openbare plaatsen waar veel mensen komen

Een feromoonval.

Inmiddels zijn de schapen al weer
een paar weken losgelaten in
Zelhem. Dit in verband met een
proef om door middel van schapen
de grotere grasoppervlakken te
begrazen. De schapen staan binnen
een afgerasterde locatie en worden
dagelijks door een schapenherder
verplaatst. De proef is vooral ook
om te zien hoe bewoners reageren
op de schapen, zo dicht bij hun
woonwijk. Deze proef verloopt heel
goed, in ieder geval wat de begra-
zing betreft. Mensen reageren over
het algemeen erg positief, alleen
vergeten hondbezitters regelmatig

dat de hond aangelijnd moet zijn bij
de schapen. Het gebeurt nu geregeld
dat de schapen door een hond of
enthousiaste kinderen worden op-
gejaagd. Dat heeft tot gevolg dat ze
onrustig worden en zelfs al een keer
zijn uitgebroken. De schapen staan
normaal gesproken op een dijk waar
ook wandelaars en fietsers komen.
Ze zijn dus wel gewend aan mensen,
maar ze zijn er niet aan gewend om
opgejaagd te worden. Wilt u de hon-
den aangelijnd houden en de kinde-
ren niet achter de schapen aan laten
rennen? Dan kunnen de schapen
rustig verder grazen.

Honden aan de lijn als de schapen 

los zijn!
U bent op 2 juli vanaf 20.30 uur tot
21.30 uur van harte welkom in café-
restaurant De Herberg in Vorden  om
de plannen voor de ontwikkeling van
de hoek Dorpsstraat-Molenweg in te
zien. Deze locatie is onderdeel van
het centrumgebied van Vorden en
belangrijk voor het functioneren van
het centrum. Voor het gehele cen-
trumgebied is na de zomer een con-
cept-masterplan gereed.

De gemeente wil de kleinschalige
en dorpse bebouwing aan de Dorps-
straat zoveel mogelijk behouden in
combinatie met het op een goede
wijze toevoegen van hoogwaardige
nieuwbouw. Hierdoor kan achter de
gehandhaafde bebouwing van de
Dorpsstraat een supermarkt en
parkeerruimte gevestigd worden.
Door een voetgangerspassage kun-
nen bezoekers het centrumgebied
bereiken. 

Wilt u meer over de plannen
weten en zien dan bent u op 2 juli
van harte welkom. De ruimtelijke
visie Dorpsstraat-Molenweg ligt
vanaf 9 juli gedurende zes weken
ter inzage op het gemeente-
kantoor. U kunt de plannen ook
inzien op de website van de
gemeente; Kijk onder Infobalie �
Ruimtelijke plannen � Projecten
gebiedsontwikkeling � Vorden �
Masterplan Vorden.

Woningcorporatie ProWonen,
ontwikkelaar MKB Vastgoedplan b.v.
en de gemeente hebben het afge-
lopen jaar onderzocht of het haalbaar
is om deze locatie te ontwikkelen.
Afgesproken is dat gemeente en
MKB Vastgoedplan b.v. gezamenlijk
de ontwikkeling op zich gaan nemen.
ProWonen zorgt zelfstandig voor de
nieuwe invulling van haar woningen
aan de Molenweg.

Inloopbijeenkomst ontwikkeling

Dorpsstraat-Molenweg Vorden 2 juni a.s.



Als je op kamers gaat wonen, denk
je niet meteen aan brand. Maar sta
er toch even bij stil, want uit con-
troles van de brandweer blijkt dat
veel studentenhuizen niet brand-
veilig zijn. 

Vluchtroutes worden geblokkeerd
door fietsen, meubels en vuilnis-
zakken, of door afgesloten deuren
van kamers. En vaak is de elektri-
sche bedrading niet helemaal op
orde, zijn er veel losliggende
snoeren en aan elkaar 'geknoopte'
stekkerdozen waardoor kortsluiting
en brand kunnen ontstaan.

Weet wat je moet doen
Verstandig handelen bij een brand
doet bijna niemand van nature.
Wat doe jij als er brand uitbreekt?
Praat je daar wel eens met je huis-
genoten over? Of denk je dat het
jou nooit zal overkomen? Zelfs in
de kleinste ruimtes, die je door en
door kent, raak je bij rookontwik-
keling je oriëntatie kwijt. Je kunt
jezelf beter in veiligheid brengen
als je van tevoren een vluchtplan
maakt, met afspraken over hoe jij
en je huisgenoten bij brand kunnen
vluchten.

Maak in ieder geval afspraken over
het volgende:
1. Bepaal de snelste en veiligste

vluchtroute uit het pand en geef
deze aan op een plattegrond van
het huis. Een goede vluchtroute
gaat van boven naar beneden (in
verband met opstijgende rook)
en bij voorkeur naar de straat-
kant van het pand, zodat je
gezien wordt en hulpverleners
je kunnen bereiken.

2. Bepaal een tweede vluchtroute
voor het geval de uitweg via de
voordeur geblokkeerd is. 

3. Spreek een verzamelplaats af,
waar je elkaar na het vluchten

ontmoet. Zo kun je snel bepalen
of er nog iemand binnen is. Het
is belangrijk voor de brandweer
om dit te weten.

4. Als je het huis niet kunt verlaten
omdat de vluchtroute afgesloten
is, dan moet je naar de zoge-
noemde vluchtkamer. Spreek
af, en geef in je vluchtplan aan,
welke kamer dat is. Hij moet
aan de straatkant zijn, zodat de
brandweer er gemakkelijk bij
kan. Een andere mogelijkheid is
een balkon. Spring niet naar
beneden, probeer paniek te
voorkomen en wacht op hulp.
Blijf intussen de aandacht van
de omgeving trekken. 

5. Maak een taakverdeling. Wie is
bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de huisdieren?

6. Geef op de plattegrond aan waar
de blusmiddelen zijn en de
hoofdafsluiters van gas en elek-
tra.

7. Spreek een vaste plek af waar je
je huissleutels altijd opbergt.

8. Spreek af dat je tijdens het
vluchten altijd de deuren achter
je sluit. Hierdoor kan branduit-
breiding voorkomen, of in ieder
geval vertraagd worden.

Houd vluchtroutes vrij
Een vluchtplan hebben alleen is
niet genoeg; het is belangrijk dat
je het regelmatig controleert.
Zorg dat de vluchtroutes nooit
gebarricadeerd zijn met bijvoor-
beeld fietsen, vuilniszakken of
lege flessen. Je woonsituatie kan
ook veranderen door een verbou-
wing. Bespreek het plan een paar
keer per jaar met je huisgenoten.

Kijk op de gemeentelijke website
of op www.brandweer.nl voor de
folder of haal hem op bij het
gemeentehuis of de bibliotheek.

Veilig op kamers

Verspreid over onze gemeente
liggen honderden kleine bossen met
een oppervlakte van 1 hectare of
minder. Deze kleine bosjes hebben
een belangrijke functie  voor het
landschap en de natuur in de omge-
ving. Tijdig en geregeld onderhoud is
noodzakelijk, maar vaak ontbreekt
het de eigenaar aan tijd of middelen
om het bosje goed te beheren. Veel
van deze bospercelen vertonen ach-
terstallig onderhoud en zijn daar-
door vaak éénvormig van opbouw en
hebben alleen een gesloten kroon-
laag met nauwelijks onderbegroei-
ing. Ook worden deze bosjes wel als
stortplaats gebruikt. De gemeente
wil samen met verschillende partij-
en deze bosjes onderhouden en
duurzaam beheren om zo de land-
schaps- en natuurwaarde hiervan te
verhogen. 

Project 'Achterstallig onderhoud
van kleine particuliere bosper-
celen'
In het gebied van de voormalige ge-
meente Zelhem is van 2006 t/m 2008
het project 'Achterstallig onderhoud
van kleine particuliere bospercelen'
als pilot uitgevoerd. Dit was een
groot succes en daarom willen we
het project een vervolg geven voor
de hele gemeente. Er is hiervoor een
voorstel bij de provincie Gelderland
ingediend met het verzoek om een
bijdrage in de kosten. Jammer ge-
noeg kan niet heel Bronckhorst in
één keer aangepakt worden. Er
wordt gestart met de bosjes die in
het Nationaal Landschap De Graaf-
schap liggen. Op het kaartje kunt u
zien welk gebied in Bronckhorst dat
betreft. Het project start in 2009 en
loopt door t/m 2011. Hierna volgen
de bospercelen in de rest van de
gemeente. 

Eigenaren kleine bospercelen 
Eigenaren van kleine bospercelen
in het gebied Nationaal Landschap
De Graafschap hebben een brief
van de gemeente ontvangen met
de vraag om, tegen een geringe
vergoeding, deel te nemen aan dit
project. Landgoederen met een
N.S.W.-status komen niet in aan-
merking.

Heeft u geen brief ontvangen en wilt
u als eigenaar van een klein bosper-
ceel wel deelnemen aan dit project,
dan kunt u zich aanmelden via het
aanmeldingsformulier dat u hier
aantreft. Meer informatie kunt u
krijgen bij mevrouw W. Kempers
van de afdeling Ruimtelijke en
economische ontwikkeling, 
tel. (0575) 75 03 77, of e-mail:
w.kempers@bronckhorst.nl. 

Partijen die een bijdrage leveren
Naast de gemeente leveren de
volgende partijen een bijdrage aan
dit project:
• provincie Gelderland
• Streekhuus 
• werkvoorzieningschappen Delta

en Wedeo
• Agrarische Natuurvereniging

't Onderholt  
• eigenaren van de betreffende

bospercelen

Deze informatie met plattegrond
vindt u ook op onze website onder
Infobalie � Leefomgeving en
milieu � Beheer openbare ruimte
� Beheerproject kleine particu-
liere bospercelen. 

Gezamenlijke aanpak (achterstallig)
onderhoud kleine bospercelen
Particuliere eigenaren kunnen zich aanmelden 

In 2007 gedund grove den/lariksbosje waarin de onderbegroeiing weer een kans krijgt.
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De maanden juli en augustus staan
bij de brandweer Bronckhorst weer
in het teken van veilig recreëren. 
In totaal zijn er in Bronckhorst
maar liefst 52 (mini)campings waar
kampeerders genieten van hun
vakantie. De brandweer wil graag
dat gasten zo veilig mogelijk
recreëren. Daarom controleren de
brandweervrijwilligers samen met
medewerkers van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en hand-
having van de gemeente in de
maanden juli en augustus
steekproefsgewijs verschillende
campings op brandveiligheid.
Campingeigenaars ontvangen

hierover binnenkort een brief.
Niet alleen de locatie, maar ook
de kampeermiddelen worden aan
een kritische blik onderworpen.
De brandweer controleert de
bereikbaarheid van de camping,
bluswatervoorzieningen, blus-
middelen, onderlinge afstanden en
gas(fles)installaties van bijvoor-
beeld caravans. 

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie
kunt u contact opnemen met
brandweer Bronckhorst, 
tel. (0575) 75 02 22 of e-mail:
brandweer@bronckhorst.nl.

Brandweer Bronckhorst 

bezoekt campings om veilig recreëren

voor gasten te bevorderen

N.B.:

U kunt dit formulier sturen naar:



Op 25 juni jl. vergaderde de ge-
meenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Tijdens de
vergadering werd mevrouw J.J.A.M.
Prick uit Vorden voor de fractie van
D66 benoemd tot commissielid.
Ook werd mevrouw J. Bergervoet-
Smeitink (PvdA) benoemd tot twee-
de plaatsvervangend voorzitter van
de raad. Tijdens de raadsvergade-
ring is onder andere gesproken
over de volgende onderwerpen:

• Financiële problemen stichting
IJsselgraaf
In de raadsvergadering van 28
mei 2009 spraken de fracties al
hun zorg uit over de continuïteit
en kwaliteit van het openbaar
onderwijs in onze gemeenten.
Zij stelden daarbij gelijktijdig
kritische vragen aan onderwijs-
wethouder Boers, belast met
toezicht op stichting IJsselgraaf,
over de stand van zaken rond de
financiële problemen van de
stichting. IJsselgraaf vormt het
bestuur van de openbare basis-
scholen in Bronckhorst, Doesburg
en Doetinchem. De wethouder gaf
aan dat het waarborgen van de
kwaliteit van het openbaar onder-
wijs de belangrijkste prioriteit van
b en w is. Het overleg met IJssel-
graaf is nog in volle gang. Zodra
bekend is wat de precieze stand
van zaken is, hoe en waarom de
financiële problemen zijn ontstaan
en er een herstelplan op tafel ligt,

zal de wethouder de raad opnieuw
informeren. Naar verwachting zal
dit na de zomer gebeuren.  

• Bibliotheekbeleid gemeente
Bronckhorst
De raad stemde in met het nieuwe
bibliotheekbeleid. De bibliotheek-
voorziening in Bronckhorst wordt
mogelijk gemaakt door subsidie
van de gemeente (jaarlijks ruim
700.000 euro). Via dit nieuwe
bibliotheekbeleid verbinden b en w
hieraan een aantal voorwaarden,
bijvoorbeeld dat de bibliotheek
(fysiek of digitaal) bereikbaar
moet zijn voor alle inwoners in alle
dorpen en informatie, educatie,
cultuur en ontmoeting moet bie-
den. In Bronckhorst zijn daarom
in Hengelo, Vorden en Zelhem
bibliotheken. In 16 kernen komt
wekelijks een bibliobus en in
Keijenborg is vorig jaar een digitale
voorziening in de supermarkt
gestart. In Steenderen start een
pilot van vier jaar met een service-
punt in de Rabobank, ter vervanging
van de huidige bibliobusvoorziening
in het dorp, waardoor ruimere
openingstijden geboden kunnen
worden. De gemeente trekt hier-
voor vanaf 2010 structureel een
extra bedrag uit van € 7.217.  

• Landschapsontwikkelingsplan
Bronckhorst, Lochem en
Zutphen
De raad stemde in met het plan,
waarin b en w de kaders aange-
ven voor ontwikkelingen in het
landschap van de drie gemeenten
voor de komende tien jaar. Het
doel van het plan is het econo-
misch versterken van het platte-
land en het gezamenlijk ontwik-
kelen van natuur, landbouw, leef-
baarheid, recreatie en toerisme
en overige economische functies.
Voor het plan hebben inwoners
ideeën kunnen aandragen. Enkele

voorbeelden hiervan, die b en w
willen uitvoeren, zijn: het aanleggen
van een wandelroute als lokaal
ommetje in Voor-Drempt en het
verbeteren van de 'harde' overgang
tussen bebouwing en agrarisch
gebied in Olburgen. Voor het uit-
voeren van projecten die in het
plan zijn opgenomen stelde de
raad de komende vijf jaar jaarlijks
een bedrag van € 200.000
beschikbaar, bovenop het huidige
budget. 

• Jaarstukken gemeente Bronck-
horst 2008
De raad stelde met algemene
stemmen de jaarstukken voor
2008 vast, waarmee b en w
verantwoording afleggen aan de
raad over het vorig jaar gevoerde
beleid en het financiële beheer
van de gemeente (de inkomsten
en uitgaven/investeringen die de
gemeente in 2008 heeft gedaan
en een overzicht van de bezittingen
en schulden). De jaarrekening
2008 laat een overschot zien en
de raad gaf haar goedkeuring aan
de plannen die b en w hiermee
hebben.

• Eerste tussenrapportage 2009
De raad nam kennis van de eerste
tussenrapportage 2009 (periode
januari t/m maart), waarin een
overzicht staat van de gemeente-
lijke prestaties in het eerste
kwartaal. In hoeverre gestelde

doelen zijn gehaald, vergeleken
met onder andere plannen die zijn
opgenomen in de begroting 2009.
Verschillende zaken zijn inmid-
dels gerealiseerd. Zo zijn het ge-
meentelijke rioleringsplan en een
beleid voor openbare verlichting
en hoe de gemeente hiermee
omgaat al vastgesteld door de
raad. Ook is het virtuele Centrum
voor Jeugd en Gezin onlangs
gelanceerd en kopen we 100%
groene stroom in voor onze
gemeentelijke gebouwen. Met
veel andere plannen zijn we aan
de slag gegaan, bijvoorbeeld het
optimaliseren van onze dienst-
verlening, straks in het nieuwe
gemeentehuis, en het opstellen
van een mantelzorgbeleid, om
het belangrijke werk dat deze
mensen voor hun naasten doen
zo goed mogelijk te kunnen
ondersteunen. Ook het verder
uitwerken van de centrumplannen
voor Vorden en Hengelo schiet op.
De raad stemde in met een
begrotingswijziging, die leidt tot
een verbetering van de begrotings-
positie.

• Nota Reserves en voorzieningen
gemeente Bronckhorst 2009
De raad stemde in met deze nota,
die de kaders, voorwaarden en
uitwerking aangeeft voor het
beheer en beleid van reserves
en voorzieningen.

• Perspectiefnota 2010-2013
In de Perspectiefnota wordt een
vooruitblik gegeven op de finan-
ciële situatie van de gemeente
voor de komende jaren. Door het
ontbreken van voldoende financiële
informatie van de rijksoverheid,
die nodig is voor opstellen van een
verantwoorde Perspectiefnota,
was het dit jaar voor de politieke
partijen niet mogelijk om inhoude-
lijk nieuwe wensen aan te dragen.

Op basis van de beperkte infor-
matie stemde de raad daarom in
met een aantal richtinggevende
uitspraken die het college in staat
stelt toch eind dit jaar een verant-
woorde programmabegroting
voor 2010-2013 te kunnen
presenteren. Kern van het besluit
is om in 2013 een sluitende
programmabegroting te kunnen
presenteren, waarbij de inkomsten
en uitgaven in evenwicht zijn.
De tekorten in de jaren 2010, 2011
en 2012 mogen uit de reserves
worden gedekt.

• Motie Verkeerssituatie stad
Bronkhorst
De fractie van de PvdA riep het
college in een motie op om het
raadsbesluit van 28 februari 2008
uit te voeren en zo spoedig moge-
lijk opnieuw in de zomermaanden
op zondag stadswachten in te
zetten in het stadje Bronkhorst.
Het besluit uit 2008 behelsde
onder meer het uitvoeren van een
proef met afsluiting van Bronk-
horst voor (doorgaand) verkeer op
zondagen en feestdagen in de
periode van 1 april tot 1 oktober.
In zijn beantwoording gaf wet-
houder Glasbergen aan dat het
college op zeer korte termijn de
uitvoering van het raadsbesluit
bespreekt. De motie kreeg geen
steun van een meerderheid van
de raad. 

Meer info?
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens
de vergadering verwijzen wij u naar
de website van de gemeente (onder
Bestuur en organisatie � Bestuur
� Gemeenteraad of via het Snelmenu
naar alle Vergaderstukken �
Gemeenteraad). De eerstvolgende
gemeenteraadsvergadering is op
27 augustus a.s.

Uit de raad

De gemeente wil haar jeugd buiten-
speelmogelijkheden bieden van een
aanvaardbaar niveau, die bovendien
veilig zijn. In veel kernen heeft de
gemeente hiervoor speciale speel-
gelegenheden ingericht. Jaarlijks
moeten verschillende toestellen
vervangen worden, omdat ze afge-
schreven zijn en niet meer aan de
eisen voldoen of niet meer passen
bij de leeftijd van de kinderen in een

buurt. Dit jaar investeert de ge-
meente 50.000 euro voor het vervan-
gen van speeltoestellen op twaalf
speelterreinen. In Drempt (straat:
Kruysakker, toestel: schommel en
straat: Binnenweg, toestel: 2x doelen),
Hengelo (straat: De Vloed, toestel:
hekwerk), Keijenborg (straat: Otten-
kampweg, toestel: zandbak), Olburgen
(straat: Roggeland, toestel: scout),
Steenderen (straat: Julianalaan,

toestel: zandspringplank), Wich-
mond (straat: Vogelzang, toestel:
scout) en Zelhem, (straat: Orchidee-
straat, toestel: 2x doelen en straat:
Goudsbloemstraat, toestel: duikel-
rek duo) gaat het om één nieuw toe-
stel per terrein. Bij de Jan Ligthart-
school in Zelhem komen een mus-
sennet, toren met zadeldak en een
klimzeskant. In Vorden-Zuid plaat-
sen we 2x doelen, een tafeltennista-
fel en een hekwerk. Verder vindt aan
het Cruyff Court in Hummelo een
aanpassing plaats. Hier komt een
netconstructie over het veld, zodat
ballen niet meer in de tuinen van
omwonenden terecht kunnen
komen. De toestellen worden vanaf
juli geplaatst en moeten eind 2009
overal staan. 

Gemeente vervangt speeltoestellen voor 50.000 euro

Aan de Nieuwstad in Vorden is
een nieuw trapveld gerealiseerd.
Bij de reconstructie van Vorden
Zuid gaf de jeugd te kennen dat
hier behoefte aan is. 

De gemeente ging op zoek naar
een geschikte locatie en heeft in
overleg met de directeur van
het Ulenhofcollege locatie 
't Beeckland dit trapveld kunnen
realiseren. Afgelopen week zijn
de hekwerken en de doelen
geplaatst. Op de speelplek aan
de Raadhuisstraat wordt een
tafeltennistafel bijgeplaatst.

Trapveldje 
voor jeugd aan
Nieuwstad in
Vorden

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De si-
renes 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 als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de si-
rene 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 gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig
instructies. Op maandag 6 juli a.s.
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

Vanaf half juni 2012 kunnen uw kin-
deren niet meer meereizen op uw
paspoort. Uw paspoort blijft gewoon
geldig/bruikbaar, maar eventuele
bijschrijvingen zijn vanaf boven-
genoemde datum niet meer geldig.
Kinderen moeten vanaf deze datum
een eigen reisdocument hebben.

Om gezinnen financieel tegemoet te
komen in de kosten voor een eigen
reisdocument voor kinderen ligt er
op dit moment een voorstel van de
verantwoordelijk minister om de
kostprijs voor identiteitskaarten voor
kinderen tot 14 jaar met ingang van
1 januari 2010 gelijk te stellen aan de
kosten voor de huidige bijschrijving.

Wachttijden
Door een wijziging in de elektroni-
sche aanvraagprocedure voor de
reisdocumenten (uw gevevens wor-
den nu gelijktijdig met uw aanvraag
gescand) en de vakantieperiode die
eraan komt (veel mensen vragen
dan een nieuw reisdocument aan)
kan de doorlooptijd voor de aan-
vraag van de reisdocumenten aan
onze balies in de zomermaanden
wat langer kan zijn dan normaal. 

Informatie over reisdocumenten: 

bijschrijving van kinderen

Na vragen van bewoners over de
zware klep op de ondergrondse
containers voor kunststof verpak-
kingen, zijn deze aangepast. Berkel
Milieu heeft bij al deze containers
de kleppen verwijderd. U kunt nu
uw kunststof verpakkingsafval di-
rect in de container gooien en hoeft
geen klep meer omhoog te duwen.
Zoals u misschien gemerkt heeft,
staat er bij het milieuparkje aan de
Dorpsstraat in Vorden (bij Super de

Boer) nog geen container voor
kunststof verpakkingen. Hierover
overleggen we nog met de grond-
eigenaar. Daarom is er afgelopen
week een tijdelijke voorziening
gemaakt aan De Horsterkamp/
De Bleek (de toegangsweg naar
Aldi en Super de Boer). U vindt hier
een oranje bovengrondse container
voor kunststof verpakkingen. Ook
kunt u terecht bij het milieuparkje
aan de Hoetinkhof in Vorden.

Containers voor kunststof verpakkingsafval



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, hoek Zomerweg/Hulsevoortseweg, tentfeest met live-muziek, tijdelijke gebruiks-

vergunning, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 20 september van 14.00 tot 00.30 uur
en 21 september 2009 van 09.00 tot 00.30 uur, J.H.N. Hoppenreijs

• Halle, parkeerplaats nabij zaal Nijhof, standplaats voor verkoop van kaas en noten, wekelijks
op de woensdagmorgen, handelsonderneming Weeink

• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 16, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. buurtfeest, 3 t/m
5 september 2009, buurtvereniging Bekveld

• Hummelo, instellen stopverbod Broekstraat i.v.m. grassendagen, 5 en 6 september en 3 en
4 oktober 2009 van 10.00 tot 16.00 uur, kwekerij Oudolf

• Vorden, de Horsterkamp, verkoop van zwakalcoholische dranken tijdens Castle Fair, 19 t/m
23 augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, Duvel Moorgat Nl

• Vorden, loterij, 18 september 2009, kleding- en speelgoedbeurs Kraankuiken
• Zelhem, sporthal de Pol, tentoonstelling van fretten, 26 september 2009 van 10.00 tot 18.00 uur,

Nederlandse rasfretten i.o.

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.  

Bouwvergunningen 
• Baak, Wichmondseweg 30, veranderen garage
• Drempt, Gildeweg 18, vergroten schuur/berging
• Vorden, Van Arkelplantsoen, plaatsen kunstwerk
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 28, plaatsen erker
• Wichmond, Hackforterweg 33, verbouwen woning
• Zelhem, Stadsedijk 9, verbouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 17 juni 2009:
• Vorden, kasteelweide Horsterkamp/Ruurloseweg, Castle Fair, tijdelijke gebruiksvergunning tent,

19 t/m 23 augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, Castle Events BV
Verzonden op 19 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Kerkstraat, militair historisch evenement met demonstraties van authentieke

wapens, concours delegance met oude motorfietsen, demonstratie explosieven door E.O.C.
op 't Zand, 29 augustus van 09.00 tot 17.00 uur en 30 augustus 2009 van 12.00 tot 17.00 uur,
Achterhoeks museum 1940-1945

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein en vogelweide, playbackshow, vogelschieten,
kinderspelen, lunapark en optocht, 10 september van 19.00 tot 00.30 uur, 11 en 12 september 2009
van 09.00 tot 01.30 uur, stichting Kermis Steenderen

• Steenderen, Toldijk en Baak, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. kermis, 6 t/m 13 sep-
tember 2009, stichting Kermis Steenderen

• Zelhem, Industriepark 2, innemen standplaats met onderzoeksbus, 29 juni t/m 8 juli 2009 
(4 werkdagen dag en nacht), stichting Osteoporose Casefinding Nederland

Verzonden op 23 juni 2009:
• Vorden, Ruurloseweg 110, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. touwtrektoernooi,

16 augustus 2009 van 10.00 tot 19.00 uur, touwtrekvereniging Vorden
• Wichmond, terrein Lindeselaak, Oranjefeest met zeskamp, oriënteringsrit, lunapark, volks-/kinder-

spelen, vogelschieten, optocht en feestavonden, 23 augustus 12.00 tot 24.00 uur, 25 augustus
19.00 tot 00.30 uur, 28 en 29 augustus 13.00 tot 01.30 uur, 30 augustus 13.00 tot 21.00 uur, tijdelijke
gebruiksvergunning tent, 25 t/m 30 augustus 2009, stichting Oranje comité Vierakker Wichmond

Verzonden op 24 juni 2009:
• Vorden, drie spandoeken i.v.m. internationaal jeugdvoetbaltoernooi, 16 juli t/m 16 augustus 2009,

toernooicommissie Voetbalvereniging Vorden
Verzonden op 25 juni 2009:
• Hummelo, Greffelinkallee, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. openluchtspel, 

27 t/m 30 augustus 2009, S. Dorrestijn
• Vorden, Dorpsstraat en martkterrein, zomerfeesten met lunapark en braderie, 16 juli van 

15.00 tot 00.30 uur, 17 en 18 juli van 14.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
16 juli van 14.00 tot 00.30 uur, 17 en 18 juli 2009 van 14.00 tot 01.30 uur, stichting Vrienden van Vorden

• Vorden, Dorpsstraat 24, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. zomerfeesten, 16 t/m 18 juli 2009,
hotel restaurant Bakker

• Zelhem, Ruurloseweg 42, buurtfeest met lunapark, vogelschieten, sterrit en live-muziek, 
3 september van 19.30 tot 24.00 uur, 4 september van 18.30 tot 24.00 uur en 5 september van
13.30 tot 01.00 uur, verkoop loten tijdens toneelavond in Susebeek Wolfershuus, 3 september 2009,
buurtvereniging Wolfersveen

Verzonden op 26 juni 2009:
• Drempt, hoek Zomerweg/Hulsevoortseweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten feest,

18 september 2009, mevrouw M.J.C. Herlfterkamp
• Hummelo, Greffelinkallee, openluchtspel, 27 t/m 30 augustus 2009 van 19.00 tot 24.00 uur,

stichting evenementencommissie Hummelo

Lichte bouwvergunningen
Verzonden op 23 juni 2009:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 50, bouwen tuinhuisje
• Drempt, Kerkstraat 80, vergroten woning
Verzonden op 24 juni 2009:
• Drempt, Torenakker 9A, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 19 juni 2009:
• Drempt, Hoefkensestraat 1, bouwen schuur
• Halle, Landstraat 9B, vergroten melkveestal
Verzonden op 23 juni 2009:
• Toldijk, Hoogstraat 19A, bouwen berging
• Vierakker, Koekoekstraat 19A, bouwen woning
Verzonden op 24 juni 2009:
• Halle, Zieuwentweg 5, vernieuwen dakplaten van een schuur

Verleende vergunningen

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 19 juni 2009:
• Zelhem, Heidenhoekweg 10B-10C, veranderen bijgebouw, verleend met toepassing van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 23 juni 2009:
• Halle, Kerkstraat, vellen van één esdoorn, noodkap, geen herplantplicht
• Keijenborg, Nyssinckkampstraat 16, vellen van één sierkers, geen herplantplicht
• Steenderen, Dorpsstraat 11, vellen van één wilg en één den, geen herplantplicht
Verzonden op 25 juni 2009: 
• Vorden, Christinalaan 1A, vellen van één tamme kastanjeboom, noodkap, geen herplantplicht

Sloopvergunningen 
Verzonden op 22 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Berendschotstraat 4, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 23 juni 2009:
• Halle, Halseweg 61/63, slopen dakbeschot woning en golfplaten op ligboxenstal met aangesloten

bebouwing, komt asbesthoudend afval vrij  
• Halle, Zieuwentweg 5, slopen dakplaten van een schuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 20, gedeeltelijk slopen woning
• Vierakker, Koekoekstraat 13, slopen machineberging/jongveestal, komt asbesthoudend afval

vrij 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de openluchtspelen geldt éénrichtingsverkeer op de Spalderkampseweg,

tussen de van Heeckerenweg en de Greffelinkallee, en de Greffelinkallee, tussen de Spalder-
kampseweg en de Dorpsstraat, geldt een éénzijdig stopverbod op de Spalderkampseweg,
tussen de van Heeckerenweg en de Greffelinkallee, en de Greffelinkallee, tussen de Spalder-
kampseweg en de Dorpsstraat, en is de Spalderkampseweg, tussen de Zelhemseweg en de
Greffelinkallee én tussen de Zutphenseweg en de Greffelinkallee, afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer, van 27 augustus t/m 30 augustus van 18.00 uur tot
24.00 uur

• Vorden, tijdens een buurtbarbecue is de De Jongstraat, vanaf huisnummer 18 t/m 24, 
op 5 september 2009 van 18.00 uur tot 01.30 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle
verkeer

• Vorden, Tijdens de zomerfeesten zijn de Dorpsstraat, Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat
en de Decanijeweg, Burgemeester Galleestraat, tussen de Raadhuisstraat en de Molenweg,
en Raadhuisstraat, tussen de Burgemeester Galleestraat en Burgemeester Vunderinkhof,
vanaf 16 juli 07.00 uur tot 19 juli 07.00 uur, afgesloten voor alle verkeer. De Insulindelaan,
tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer en er geldt een stopverbod op de Kerkstraat, Decanijeweg, tussen
de Zutphenseweg en de Molenweg, Molenweg, tussen de Stationsweg en de Decanijeweg,
Stationsweg, tussen de Molenweg en de Dorpsstraat, en de Ruurloseweg, vanaf 15 juli 10.00 uur
tot 19 juli 2009 12.00 uur. Er wordt een omleidingsroute ingesteld via de Horsterkamp voor
het doorgaande verkeer. Tijdens de skeelerwedstrijden op 17 juli 2009 wordt deze omleiding
aangepast omdat dan de Horsterkamp is afgesloten

• Wichmond, in verband met het Oranjefeest zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer:
de Lindeselaak, van 25 t/m 30 augustus, de Baakseweg, tussen de rotonde en de Riethuisweg,
op 29 augustus van 12.00 tot 17.00 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk, de Beeklaan,
de Vierakkersestraatweg, de Hackforterweg en de Dorpsstraat, op 30 augustus van 12.30 tot
15.30 uur of zoveel langer of korter als noodzakelijk is. Ook geldt een stopverbod op de Beeklaan,
van 25 t/m 30 augustus 2009, dagelijks van 19.00 uur tot 24.00 uur

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking)
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, bouw- en sloopvergunningen), of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt,
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 25 juni 2009:
• Zelhem, Palmberg 19, bouwen berging

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 23 juni 2009:
• Vorden, Nieuwstad ten zuid-oosten van huisnummer 34, bouwen ballenvangers, hekwerken en

voetbaldoelen
Verzonden op 24 juni 2009:
• Vorden, Almenseweg 60, bouwen veranda en kelder, verleend met toepassing van artikel 50, lid 3

van de Woningwet 
Verzonden op 25 juni 2009:
• Halle, Dorpsstraat 65, bouwen schuur 

Gewijzigde bouwvergunning verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 24 juni 2009:
• Zelhem, Hummeloseweg/Orchideestraat ongenummerd, bouwen 17 rijenwoningen en zes patio-

woningen
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Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en
uw handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. 
Voor het indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u
gelijk geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; Natuurontwikkeling
Walgemoet 't Zelle'
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 18 juni 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2008,
Natuurontwikkeling Walgemoet 't Zelle' goedgekeurd. Het plan heeft betrekking op natuur-
ontwikkeling van een aantal percelen van het landgoed 't Zelle. De percelen liggen langs de
Helderboomsdijk, de Wassinkweg en het gebied dat ligt tussen de Ruurloseweg en de
Helderboomsdijk in Hengelo (Gld). 

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
2 juli t/m 12 augustus 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen
het besluit van Gedeputeerde Staten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld projectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg,
uitbreiding sportcomplex'
B en w van Bronckhorst hebben op 16 juni 2009 het projectbesluit 'Achter-Drempt, Zomerweg,
uitbreiding sportcomplex' vastgesteld. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: toevoeging van
een voorschrift waarin wordt geregeld dat voorafgaand aan de aanleg van het extra veld overleg
dient plaats te vinden met de N.V. Nederlandse Gasunie.

Het projectbesluit heeft betrekking op Zomerweg 19A in Achter-Drempt en betreft het mogelijk
maken van de uitbreiding van het sportcomplex van HC'03 met een extra veld en de nieuwbouw
van een kleedaccommodatie.

Het besluit ligt van 2 juli t/m 12 augustus 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor, afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van
de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen
betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het projectbesluit
bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Het beroepschrift
heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voor-
lopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, treedt het projectbesluit niet in werking voordat op het verzoek
is beslist.

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

Artikel 3.6 lid 1 onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening 
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat ongenummerd (naast 33B), voor het reduceren van de voor-

geschreven afstand van 12 meter tussen de bebouwing en de as van de weg tot minimaal 
10,80 meter, geldend bestemmingsplan 'Bronckhorst; Steenderdiek 1999-2005'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Roomstraat 27, bouwen wagenloods, ontheffing voor het overschrijden van de maximale

bebouwingsoppervlakte voor bijgebouwen. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het
geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Roomstraat 27 en ongenummerd'

Het plannen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 juli t/m 12 augustus 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling (artikel 3.6) of Veiligheid, vergunningen en handhaving
(artikel 3.23). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de voor-
genomen ontheffing naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij b en w.

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

Bestemmingsplannen

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 19 juni 2009:
• Baak, Hofstraat 6, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied 1993'
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 17, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een stacaravan,

geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'
Verzonden op 22 juni 2009:
• Halle, Heurneweg 12, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffingen en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 2 juli t/m 12 augustus 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 
tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

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

Tijdelijke afsluiting door rioolwerkzaamheden 
• Zelhem, in verband met rioolwerkzaamheden sluiten wij op 7 en 8 juli a.s. de Ambachtsweg,

tussen de Stikkenweg en de Burgemeester Langmanweg, af. Helaas kunnen wij de periode van
afsluiting niet exact aangeven omdat er kunnen omstandigheden zijn die de uitvoering van de
werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Parkeerverbod grote voertuigen in Bronckhorster kernen
Tijdens de inventarisaties voor het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan bleek dat er in ver-
schillende kernen overlast ervaren wordt van grote voertuigen (vrachtverkeer) die in de wijken
en op bedrijfsterreinen parkeren. De definitie van grote voertuigen is dat deze langer dan 
6,00 meter en/of hoger dan 2,40 meter zijn. 

Parkeren grote voertuigen reguleren
Omdat het aantal klachten over het parkeren van grote voertuigen groot is en fors is gestegen
hebben b en w op 6 januari 2009 besloten het parkeerbeleid voor grote voertuigen te reguleren.
Dit besluit houdt in dat het parkeren van grote voertuigen in de kernen van onze gemeente
verboden is. Wel is een aantal locaties in of bij de grote kernen van Bronckhorst aangewezen
als parkeerplaats voor grote voertuigen. Deze locaties zijn:
• Hengelo (Gld): strook langs de Molenenk (bestaande parkeerstrook voor vrachtwagens)
• Vorden: strook langs de westzijde van de Bedrijvenweg op bedrijventerrein Werkveld-Oost
• Steenderen: strook langs Hoge Wesselink op uitbreiding Steenderen Noord (Steenderdiek)
• Zelhem: wordt gerealiseerd op bedrijventerrein Vinkenkamp, nog in ontwikkeling
Om het besluit te bekrachtigen worden op dit moment verbodsborden bij de komportalen geplaatst.
Dit om chauffeurs erop te wijzen dat parkeren van hun grote voertuig in de kern verboden is.
In Baak zijn de eerste borden geplaatst. De komende weken worden ook de overige kernen voor-
zien van deze borden.

Handhaving
Zodra de borden in de kernen geplaatst zijn, is de politie gerechtigd om te handhaven en indien
nodig bekeuringen te verstrekken. Wij hebben de politie gevraagd om hier extra aandacht aan te
besteden.  

Informatie
Voor meer informatie hierover, kunt u contact opnemen met de heer M. van Dorst van de 
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Hij is op maandag en dinsdag bereikbaar via 
tel. (0575) 75 03 78 of e-mail: m.vandorst@bronckhorst.nl.

Verkeer en vervoer

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt van 2 juli t/m
12 augustus 2009 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 
Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Wichmondseweg 30, voor het veranderen van een horecabedrijf waarop het Besluit

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer op van toepassing is

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

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 2 juli
t/m 12 augustus 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor

een veehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting
van de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Wet milieubeheer
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Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij
ons worden ingediend vóór 13 augustus 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

Restaurant 
IJSSEL & CO

Wij nemen u deze zomer in 9 weken mee rond de wereld!
We beginnen a.s. zondag 5 juli met de Braziliaanse week. 

U kunt genieten van een Braziliaans 3 gangen keuze menu voor € 17.50. 
Iedere zondagavond vanaf 20:00 uur een thema avond verzorgd door 
evenementen bureau De Koff. Deze avond staat geheel in het teken 
van het land waar we die week mee bezig zijn, met leuke gadgets. 

Naast deze culinaire reis kunt u ook genieten van onze zelfgemaakte steenoven-
pizza’s, deze kunt u overigens ook afhalen in onze cafetaria. 

Wilt u zeker zijn van een tafeltje op ons terras of in de serre belt u dan even 
om een tafeltje te reserveren. 0313-475282. Wij zijn vanaf zaterdag 4 juli 

iedere dag geopend om 11:00 uur en de keuken sluit om 21:00 uur. 
De cafetaria is voor u open tot 23:00 uur.

Samen met ons team staan wij voor u klaar!!! Tot snel!!!

IJssel & Co Café Restaurant Cafetaria
Eekstraat 18, 6984 AG Doesburg

op camping IJsselstrand

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ruitreparatie

Spotrepair
Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

óók voor bedrijfsauto’s!

HALLE vr.pr. q 329.500,- k.k.

Dorpsstraat 91-93 - Aan de rand van
het dorp gelegen, goed onderhouden
VRIJSTAAND WOONHUIS met carport/
berging, praktijkruimte (met eigen ingang,
keukentje, opslagruimte en bergruimte op
1e verdieping) en royale, zonnige tuin.
Bouwjaar 1953. Perceelsopp. ± 1.100 m².
Bestemmingsplan laat meerdere mogelijk-
heden toe. Achtergelegen werkplaats
evt. extra bij te kopen. De woning heeft
3 slaapkamers.

KEIJENBORG vr.pr. q 349.000,- k.k.

St. Janstraat 13 - Aan de rand van
het dorp gelegen, een goed onderhouden
VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met
aangebouwde garage en verzorgde tuin.
De woning heeft een slaapkamer en
een douche op de begane grond en
2 slaapkamers met ingebouwde kasten
op de 1e verdieping. Bouwjaar ± 1971.
Inhoud 425 m³. (excl. garage).
Perceelsopp. 480 m²

ZELHEM vr.pr. q 435.000,- k.k.

Stikkenweg 24 - Aan de rand van het
dorp gelegen, goed onderhouden VRIJ-
STAANDE WONING met aangebouwde
garage, tuin en houten tuinschuur.
Bouwjaar 1978, gemoderniseerd in 2002.
Inhoud 470 m³. Perceelsopp. 930 m².
Fraai aangelegde tuin met diverse
terrassen. Aan de voorzijde vrij uitzicht.
Kamers 5 waarvan 4 slaapkamers.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.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
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AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Kom binnen bij HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie deuren! Maar ook keukens, badkamers en tegels. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Deuren voor elke doorgang

TE KOOP
Hyundai Atos bj. 2006 84.000 km
Nissan Micra bj. 1999 120.000 km
Renault Scenic bj. 1998 150.000 km
Opel Astra bj. 1996 92.000 km

Nu speciale banden voor caravans

Slotsteeg 18 Hengelo (Gld.)  Tel. (0575) 46 27 79  Fax (0575) 46 05 55

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2002 5950
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2004/05 8950
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 4450
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 11950
OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 6450
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL VECTRA 1800 COMFORT 2003 10950
FORD KA AIRCO 2000 3950
FORD FOCUS 1600 STATION FUTURA 2004 8950
BMW BMW 318 EXECUTIVE 2002 13950
CITROEN PICASSO MPV 2001 6950
SMART 2003 3950
PEUGEOT 206 1.9 D 1999 3950
PEUGEOT 406 1800 AUTOMAAT 2002 6950
PEUGEOT 307 1600 5-DRS 2002 9950
RENAULT SCENIC 2.0 MPV 2000 5950
FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950
FIAT STILO 5-DRS 2002 6950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4-D VERSO 6-PERS. 2002 12950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950
MERCEDES C 180 CLASSIC NIEUW STAAT 2001 11950
MERCEDES S 500 ELEGANCE/AUTOMAAT 1997 9750
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 10450
VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 10500
LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950
OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 6950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 15950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

Toyota Corolla,

automaat, 2000,

€ 5.250,-

Skoda Fabia 1.4 5-drs zilver 2000
Daihatsu Terios Mini Jeep zilver 2004
Opel Omega 2.5 DTI stationcar zwart 2000
Renault Laguna 1.6 stationcar zwart 1998
Renault Scenic 1.6i blauw 2000
Seat Cordoba SDI 5-drs zilver 1998
Fiat Punto 1.4 3-drs blauw 1998

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

VW Polo 1.6
variant, zwart met., 1999,

39.000 km  ALS NIEUW

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Mazda MX5 1.6I
Exclusive, 123.000 km,

06-1998 € 10.750,-
DAIHATSU CUORE 850 EFI 3DR trendy Aut3 € 2.750 03-1998 53.485 km
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
FORD FOCUS 1.6 16V 74 KW WAGON COOL ED. € 8.250 03-2002 87.508 km
HYUNDAI MATRIX 1.8I GLS AUT4 € 8.250 05-2002 66.498 km
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 km
PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 10.750 07-2003 96.543 km 
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V sedan Luna € 13.750 09-2003 123.036 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km
VOLVO 70 2.5 T AWD MOMENTUM AUT5 € 17.250 02-2001 150.364 km

Autobedrijf
Melgers

Citroën Jumpy Jumpy 02-1999 191.161 km € 3.250,-
Daewoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 5.500,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 4.500,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-

Hyundai Atos 1.1i
Active Version Prime, 63.475 km

09-2005, € 5.250,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO
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Dyone is één van de 19 meiden (uit
een selectie van 120) uit heel Neder-
land, die in de finaleronde strijden om
één van de twaalf plekken op de Stoe-
re Boerenmeiden Kalender van 2010.
Op de website www.boerderij.nl staan
filmpjes en fotoshoot’s van Dyone en
de andere modellen, waar op gestemd
kan worden. 

Het stemmen (één stem per e-mail
adres) kan nog tot vrijdag 3 juli via het
stemformulier op de website:
http://www.boerderij.nl/Weekblad/For-
mulieren/Stoere-boerenmeiden-
2010.htm Op dit moment staat Dyone
op de vijfde plaats. Helpt u haar ook
naar de eerste plaats? Wij rekenen op
u!

Hengelose genomineerd

Stoere Boerenmeiden
Kalender 2010

Dyone Lassche (20) uit Hengelo is genomineerd voor de Stoere Boeren-
meiden Kalender van het vakblad ‘Boerderij’. Deze kalender is bedoeld
voor meiden die een binding hebben met de landbouw door middel van
een ouderlijk bedrijf, studie of bijvoorbeeld werk.

Foto: Jan Willem Schouten, Boerderij.nl

Al snel liep op zondag 21 juni de
Dorpsstraat vol met bezoekers die ge-
noten van de vele fraaie kunst en de
muziek op drie podia. Meer dan hon-
derd muzikanten speelden de mooiste
en meest gevarieerde melodieën. De
Dorpsstraat veranderde in een straatje
met een onbeschrijfelijke eigen sfeer.
Meer dan 2.000 mensen brachten op
deze Vaderdag een bezoekje aan Zo-
merCultuur. De kunstenaars waren te-
vreden over de gemeende belangstel-
ling. De muzikanten hadden ook het

gevoel in een passende omgeving hun
muziek ten gehore te kunnen bren-
gen. De dansers van Lèfamm brachten
een mooie jazzshow op het kasteelpo-
dium. Maar ook anderen lieten hier
zien wat ze 'in hun mars' hadden. De
vele bezoekers kwamen aan hun trek-
ken. Organisatoren mochten vele com-
plimenten ontvangen. “Een geweldige
plek om de kunst en de muziek aan de
bezoekers te tonen”, was het commen-
taar. “’t Is echt voor herhaling vat-
baar”. “Er zijn zoveel mooie dingen te

beleven”. “De hapjes en tapjes zijn
echt zeer bijzonder”. “De kinderen ge-
nieten volop”. “Mijn zoon heeft van
hout een dinosaurus gebouwd“. “Ge-
weldige muzikanten, allemaal uit de
Achterhoek?”. ZomerCultuur wil het
succes graag delen met alle vrijwilli-
gers. Henny Dokter zegt hierover: “De
inzet van de kramen-, de tenten- en de
podiabouwers mag best genoemd wor-
den. Geweldig ! De talloze vrijwilligers
verdienen een dikke pluim. Zij maak-
ten het mogelijk dat in Laag-Keppel de
vaders en hun aanhang van jong tot
oud gastvrij werden ontvangen!”.Orga-
nisatoren willen dit kunst- en cultuur-
festival volgend jaar opnieuw houden.

ZomerCultuur zeer geslaagd

Toen wethouder Glasbergen op de grote trom roffelde en daarbij voor het
eerst het kunst- en cultuurfestival in Laag-Keppel opende kon hij ook niet
verwachten dat dit evenement zo’n enorm succes zou worden.

Zij hebben een programma samenge-
steld waarin in elk geval muziek van
G.F. Händel en van van Eijk zal klin-
ken. Dat de concerten in Vorden aan-
slaan bleek vorige week uit de op-
komst van het publiek bij het eerste

toeristen concert.Dit geeft de muziek-
commissie Dorpskerk Vorden, vertrou-
wen voor de toekomst. Zij is inmiddels
bezig ook een programma voor in de
herfst en winter samen te stellen,
waarbij het orgel ook wel klinkt, maar
kleine ensembles, kamerkoren etc.
hun plaats zullen vinden. 

Verdere informatie kan men vinden
op www.muziekdorpskerkvorden.nl
Het concert op donderdag 2 juli be-
gint om 15.30 uur. De toegang is gra-
tis. Wel is er aan de uitgang ter dek-
king van de onkosten een collecte.

Orgel- plus concert in
Vordense dorpskerk
Donderdagmiddag 2 juli wordt in
de hervormde dorpskerk in Vorden
een ‘orgel- plus’ concert gegeven.
De ‘plus’ bestaat uit Maja Schulte
op fluit. Organist is de Vordense
musicus Wilbert Berendsen en
echtgenoot van de vaste speelster
van het orgel, Mirjam Berendsen.

De rommelmarkt wordt voor de vijf-
entwintigste keer gehouden. De op-
brengst komt ten goede aan drum-

fanfare St. Jan Keijenborg en is be-
stemd voor de aanschaf en het on-
derhoud van uniformen, instrumen-
ten en de muzikale opleiding. Dus,
heeft u net uw zolder, berging of ge-
hele woning opgeruimd en heeft u
bruikbare spullen voor de rommel-
markt neem dan contact op met Ben-
nie Mentink, tel. 0575-461419 of met
Theo Schoenaker, tel. 0314-641634.

Zondag 5 juli

Rommelmarkt Keijenborg
Ook dit jaar organiseert de drumfan-
fare St.-Jan haar jaarlijkse rommel-
markt en wel op zondag 5 juli vanaf
10.00 uur. Op het Booltinkplein in
Keijenborg zullen tientallen kraam-
pjes worden opgebouwd.

Om het HKZ-keurmerk te verkrijgen,
moest het kwaliteitsmanagementsy-
steem voldoen aan de HKZ-normen,
zoals die zijn vastgelegd in het HKZ-
certificatieschema Openbare Gezond-
heidszorg en zeven verschillende deel-
schema’s. Deze normen hebben de in-
ternationaal erkende ISO 9001:2000-
normen als basis en omvatten daar-
naast branchespecifieke eisen. De nor-
men hebben betrekking op zowel de
kwaliteit van het zorgproces als op het
organisatorische vlak. De certificaten

zijn drie jaar geldig. Met de certifica-
ten toont GGD Gelre-IJssel aan dat er
inspanningen worden verricht op het
gebied van cliënt- en medewerkerste-
vredenheid, klachtenbehandeling en
waardering van ketenpartners. Deze
gegevens dienen als input voor de ver-
betering van de kwaliteit van zorg die
GGD Gelre-IJssel levert. 
De komende maanden wordt er aan
gewerkt om te voldoen aan het certifi-
catieschema voor de OGGZ (Openbare
Geestelijke Gezondheidszorg). De ont-
wikkeling van het kwaliteitsmanage-
ment-systeem wordt met dit zevende
en laatste certificaat afgerond. Daarna
is het voor GGD Gelre-IJssel zaak om
het kwaliteitsmanagementsysteem
verder vorm te geven en te blijven vol-
doen aan de HKZ-normen.

GGD Gelre-IJssel opnieuw
gecertificeerd
Eind juni kon GGD Gelre-IJssel op-
nieuw een tweetal HKZ-certificaten
in ontvangst nemen. Ditmaal voor
de onderdelen epidemiologie/be-
leidsadvisering en gezondheidsbe-
vordering.

Een ieder dient een eigen lunchpak-
ket mee te nemen. Voor koffie en thee
wordt gezorgd. De kosten bedragen
12,50 euro. Opgave is mogelijk vóór
29 juni bij: Willie Sessink, tel. (0575)
46 26 37 of bij Bep Goesen, tel. (0575)
46 21 94 of bij Wilma Bokkers, tel.
(0575) 46 21 37.

Fietstocht
KBO
Keijenborg
Op donderdag 2 juli organiseert de
KBO Keijenborg voor leden en niet-
leden een verrassingsfietstocht
van ongeveer vijftig kilometer.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf
het Booltinkplein in Keijenborg en
de thuiskomst is om ongeveer
18.00 uur.
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Het eerste bezoek was in Wichmond.
De voorzitter van de Dorpsbelangenor-
ganisatie Wichmond en Vierakker
heeft het nodige verteld over wat er
zoal speelt in deze kern. Er is onder an-
dere gesproken over hoe de mensen
met elkaar omgaan in deze kern, de
woningbouw, de sporthal, de kinder-
opvang enzovoort Prima dat de inwo-
ners zelf aan het bedenken zijn hoe
men de kern leefbaar en levendig kan
houden door initiatieven aan elkaar te
koppelen.  De tweede stop was in Hen-
gelo, sportpark ’t Elderik, de thuisha-
ven van de tennisclub en voetbalver-
eniging Pax. Ledenopbouw, vrijwilli-
gers, accommodatie en subsidiebeleid
kwamen onder andere aan de orde. De
suggesties en kritiekpunten die zijn
aangedragen zullen we zeker mee ne-
men als evaluatie van beleid aan de or-
de is. Natuurlijk hebben we ook een
bezoek gebracht aan de mooiste
schietbanen van Nederland, die van
de schietvereniging Willem Tell. Ge-
weldig wat hier door een relatief klein
aantal leden, zo’n 80, tot stand is ge-
bracht. Het middagprogramma werd
anders dan gebruikelijk ingevuld, en
stond naast een goed georganiseerde
rondrit langs de diverse landhuizen
en het LOG -gebied ( Landbouw Ont-
wikkelings Gebied) in het teken van af-
scheid nemen van twee prominente

PvdA-ers: Henk Boogaard en Dik Nas.
De PvdA Bronckhorst wilde op een ac-
tieve manier en onder elkaar afscheid
nemen van Dik Nas, die in het najaar
als wethouder is gestopt en Henk
Boogaard die in het voorjaar is afgetre-
den als raadslid om wethouder in Mil-
lingen aan de Rijn te kunnen worden.
Het gezelschap heeft het landelijk ge-
bied ten oosten van Zelhem verkend
en is bijpraat door Willy Diersen, com-
missielid, die een route langs de(toe-
komstige)landgoederen had uitgestip-
peld en nadrukkelijk de vraag aan de
orde stelde is dit wat wij in het klein-
schalige buitengebied willen? 
Fractielid Joop Rutten heeft nadere
uitleg gegeven hoe het provinciaal be-
leid om de agrarische sector beter te
organiseren ingevuld kan gaan wor-
den in het gebied rondom Halle Heide
en welke impact dit kan hebben op
het gebied en de bewoners. Uiteraard
zullen we in een later stadium ook
met de bewoners zelf in contact tre-
den. De fractie, wethouders en het be-
stuur hebben tenslotte onder het ge-
not van een sapje dan wel borrel af-
scheid genomen van beide heren. Ge-
memoreerd is beider inzet in onder
meer de startfase van de nieuwe ge-
meente, de visie ontwikkeling op het
grote gebied en de resultaten die al be-
haald zijn.

PvdA fractie neemt afscheid van prominente PvdA-ers
tijdens fractiedag
Op 20 juni was het weer zover, de PvdA op bezoek bij… Elk kwartaal gaat
de fractie een zaterdag op pad om de gemeente (nog) beter te leren ken-
nen door haar bewoners op te zoeken om te weten wat er leeft.

PvdA-fractievoorzitter Antoon Peppelman overhandigt afgetreden wethouder Dik Nas na een nuttige en gezellige dag als dank een boeket
met veel rode bloemen.

De in Drenthe geboren meester Vol-
kers was op vrijdag 5 februari 1972 ‘af-
gezwaaid’ voor zijn militaire dienst en
stond de maandag daarop al voor de
klas van de openbare school in Hoog-
Keppel. Slechts een weekend de tijd
om zich voor te kunnen bereiden op
de Achterhoek en z’n bewoners. Geluk-
kig was er niet zo’n groot verschil in de
volksaard en voelde hij zich al snel
thuis in z’n nieuwe omgeving. Hij ging
met zijn vrouw in Drempt wonen, om-
dat daar op dat moment een goed aan-
bod van woningen was. Dagelijks ging
hij op de fiets naar de Bongerd en tot
op de dag van vandaag is fietsen z’n
hobby gebleven.
Maar liefst 17 jaar heeft hij gewerkt in
Hoog-Keppel tot er in eind 80er jaren
de ambitie ontstond om een vervolg-
stap in z’n loopbaan te kunnen zetten.
Gelukkig heeft hij daarvoor de ge-

meente Hummelo en Keppel niet be-
hoeven te verlaten. Op dat moment
ontstond een vacature van directeur in
Drempt die hem aansprak.
Meester Volkers zegt hierover: “We wa-
ren als gezin heel erg gelukkig om niet
te hoeven verhuizen en we toch in de
gelegenheid waren om verder te kun-
nen werken aan onze gezamenlijke
toekomst. Dit is een omgeving, waar
mensen met enthousiasme werken
aan verandering. Dit spreekt me aan
en ik wordt daar zelf ook door gestimu-
leerd”. Inmiddels is meester Volkers al-
weer 20 jaar directeur van de Gilde-
school en wanneer hij op die periode
terugkijkt, zegt hij: “Ik ben er enorm
trots op wat ons team tot stand heeft
gebracht de afgelopen jaren. We zijn
gericht op samenwerken en ik hecht
grote waarde aan een goede en open
sfeer op school. Een wisselwerking met

de omgeving is daarbij van groot be-
lang. Ik zie mezelf als spil tussen ou-
ders, leerlingen en leerkrachten. Ik
vind het dan ook geweldig, dat we
nooit vergeefs een beroep op de ouders
doen om ons te ondersteunen, maar
omgekeerd werkt dat natuurlijk ook
zo. Wij zijn ook onderdeel van deze ge-
meenschap en dragen op ons beurt
een steentje bij om deze leefbaar te
houden en dat is meer dan het bou-
wen van een sierwagen voor de op-
tocht van de jaarlijkse kermis. Bij de ve-
le activiteiten op sportief, cultureel of
educatief gebied proberen we telkens
iets voor onze omgeving te betekenen.
Jaarlijks hoogtepunt is de feestelijke
ouderavond met de opvoering van op
leeftijd afgestemde musicals. Iedereen
is hier op de een of andere manier wel
bij betrokken”. Woensdagmorgen 8 ju-
li nemen zijn collega’s en 133 leerlin-
gen afscheid van hem. ’s Middags is er
een receptie voor genodigden en
woensdagavond wordt een receptie ge-
houden voor iedereen die Johan Vol-
kers de hand wil komen drukken en
hem het beste wil wensen voor de toe-
komst. Deze bijeenkomst is eveneens
in de Gildeschool te Drempt.

Afscheid van de Gildeschool

Meester Johan Volkers neemt, na 37 jaar in het onderwijs gewerkt te heb-
ben, binnenkort afscheid als directeur van de Gildeschool te Drempt.
Op 8 juli is zijn laatste officiële werkdag. Zijn motto ‘fluitend naar school
en zingend naar huis’ zal die dag in iets mindere mate aanwezig zijn,
maar tijdens het gesprek voor dit interview benadrukten zijn collega’s
heel duidelijk, dat hij altijd weer welkom zal zijn om op ‘zijn’ school vrij-
willigerswerk te komen doen.

De Gemeente Bronckhorst, het School-
bestuur Stichting De IJsselgraaf en het
bestuur van Stichting Gildehöfke
Thremethe zijn betrokken bij deze
plannen. Genoemde 3 instellingen
zijn die avond dan ook aanwezig om u
te informeren en zij willen ook graag
uw reacties en adviezen horen. Verder
wordt uitleg gegeven over het haal-
baarheidsonderzoek, de besluitvor-
ming en de verder te nemen stappen.
Maar de betrokken partijen willen nu

al graag weten hoe de inwoners den-
ken over deze plannen, voordat men
een feitelijk haalbaarheidsonderzoek
gaat starten. Ook de werkgroep
Drempt is gelnteresseerd in de me-
ning van de inwoners, omdat deze
groep bezig is met het opstellen van
een toekomstplan. De dorpsraad is de-
ze avond gastheer en de leiding is in
handen van de heer Johan Kruithof.
Het ziet er naar uit dat er veel belang-
stelling voor deze informatieavond zal
zijn. “De dorpsraad is verheugd dat de
procedure zo zorgvuldig en democra-
tisch wordt ingezet! Op deze manier
laten bestuurders zien dat de mening
van de inwoners serieus wordt geno-
men. En zo hoort het!” zegt Mieke van
den Broek, voorzitter van de Dorps-
raad DHK. De informatieavond wordt
gehouden in dorpshuis Gildehöfke
Thremethe en begint om 19.30 uur.

Informatie avond
Alle inwoners van Drempt kunnen
op woensdagavond 1 juli worden
gelnformeerd over de plannen voor
de bouw van een nieuw multifunc-
tioneel gebouw, dat gebruikt gaat
worden als schoolgebouw, vereni-
gingsgebouw en dorpshuis. Ze zijn
voor dat doel uitgenodigd om naar
het huidige dorpshuis te komen.

Voorgangers in deze dienst zijn Bart
Niek van de Zedde en Dirk Engelage.
De muzikale begeleiding zal verzorgd
worden door de koperblazers van mu-
ziekvereniging Oldenkeppel. 

U wordt ontvangen met een kop kof-
fie/thee of limonade. Wilt u voor deze
dienst wel zelf een stoel en beker mee-
nemen?

Op hoop van zegen

Openluchtdienst

Zondag 5 juli is er om 11.00 uur een openluchtdienst aan de Eldrikseweg
22 in Laag-Keppel. Er zijn aanwijzingsborden die u kunt volgen om ter
plekke te komen.
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Actie van de maand

“Juli”

Kreeftenactie
circa 1 kg. kreeft per persoon
geserveerd met frisse salade,

kreeftensaus en frites

€ 29,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek
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Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 21 39

www.goossensatomica.nl

Wicker
lounge sets
Vanaf

Buitenkeuken/ 
barbeque
Vanaf

Hartman armparasols
Diverse maten/modellen

vanaf

Diverse
Aluminium tuinsets
Vanaf

DE OPRUIMING IS
BEGONNEN!

Geniet 
van het 

buitenleven

399,-499,-

499,-449,-
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Jubileum aanbieding

Van 1 t/m 8 juli

*Pannenbroadsel
*Mootje Zalm

*Schnitzel
*Varkenshaas

*Kipfilet op Oosterse wijze

De gehele week voor maar 

Stationsstraat 2, 7021 CK Zelhem, 
Tel/fax 0314-622044

www.degroes.nl

WE ZIJN BEGONNEN

ALLE
ZOMER
MODE
10TOT50%
AFGEPRIJSD



Personenalarmering
Lochem-Vorden-Warnsveld
Langer zelfstandig wonen? personenalarmering kan daarbij een
hulpmiddel zijn.
Het alarmeringssysteem biedt zelfstandig wonende oude-
ren (55+) de mogelijkheid om in noodgevallen hulp in te
roepen. Het systeem werkt via de telefoon, hiervoor is nodig
een analoog  KPN-abonnement. Voordat men op het alarme-
ringssysteem wordt aangesloten dient men minstens twee
contactpersonen op te geven, die zo nodig gewaarschuwd
kunnen worden. Het is raadzaam dat deze in de naaste om-
geving wonen. Zij moeten over een vaste telefoon of een mo-
biel en een sleutel van het huis beschikken. De relevante ge-
gevens van de contactpersonen worden genoteerd bij de
centrale van Sensire waar het alarm binnenkomt. Heeft
men geen contactpersonen dan kan eventueel een professi-
onele thuisorganisatie als achterwacht optreden en stuurt
de centrale iemand van de achterwacht  om poolshoogte te
nemen. Er is een extra sleutel aanwezig die gebruikt kan
worden door de achterwacht wanneer er alarm is geslagen.
De sleutel hangt in een afgesloten kastje voorzien van een
codenummer die alleen bij de centrale bekend zijn. Er is
een mogelijkheid om een sleutelkastje naast de voordeur te
overwegen. De kosten van een sleutelkast zijn ongeveer €
40,- à 45,-. U bent alleen de kosten van het sleutelkastje ver-
schuldigd, de vrijwilligers plaatsen deze gratis.
Na een aanmelding wordt er in de meeste gevallen thuis
een intakegesprek gehouden. Daarna wordt er door ervaren
vrijwilligers van de Stichtingen Welzijn in Lochem, Vorden,
Warnsveld een alarmeringstoestel geplaatst. Door deze vrij-
willigers worden ook eventuele technische storingen ver-
holpen en vindt er regelmatig controle plaats. Door het wer-
ken met de vrijwilligers kunnen de kosten laag gehouden
worden. Als het toestel wordt geplaatst krijgt men een me-
daillon met alarmknop, dat om de hals of om de pols moet
worden gedragen. 
De centrale is ondergebracht bij Sensire in Doetinchem,
waar 24 uur per dag een centralist aanwezig is om de alarm-
melding in ontvangst te nemen. Door een druk op de me-
daillon krijgt men contact en kan men vanuit iedere plek in
de woning spreken met de centralist. Mocht de centralist na
de alarmering niets horen dan wordt er direct contact opge-
nomen met een van de in volgorde opgave van contactper-
sonen. Als er geen contactpersonen te bereiken zijn, wordt
iemand van de achterwacht opgeroepen om poolshoogte te
gaan nemen.
De maandelijkse kosten zijn voor diegene die een sociale in-
dicatie heeft € 11,65 per maand. Via een medische indicatie
van de huisarts vergoed de zorgverzekeraar de kosten.
(Denk aan welk zorgpakket). Indien er geen medische indi-
catie is, worden de maandelijkse kosten automatisch geïn-
casseerd. Er wordt eenmalig € 12,- in rekening gebracht
voor de installatie-aansluitkosten. Bij een minimum inko-
men is er tevens de mogelijkheid een beroep te doen op de
Bijzondere Bijstand via de Gemeente. Voor meer informatie
of voor aanmelding kan bij de volgende Stichtingen:
Stichting Ouderenwerk Lochem, SOLIII, tel. 0573-297000, De Born
Warnveld, tel. 0575-517555 en Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575
553405.

SPA Lochem,Vorden en Warnsveld ( LVW) werken op het
gebied van personenalarmering al jaren samen en hiervoor
is een bestuur samengesteld. In totaal zijn er 17 vrijwilligers
die toestellen aansluiten en er is regelmatig contact en over-
leg met elkaar. Zo wordt de inning van de kosten vanuit Lo-
chem geregeld.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp is geheugen- en probleemgedrag bij dementie.
Er zullen praktische tips worden gegeven in het omgaan
met geheugenproblematiek.
Datum:15 juli van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café
De Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141.
U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot de-
mentie bereikbaar 06 46540141.

Geheugenspreekuur
Voor iedereen die met vragen zit over problemen met het
geheugen, concentratie of aanverwante klachten van zich-
zelf of van een naaste heeft het GGNet  een geheugenspree-
kuur.Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het geheugen-
spreekuur biedt een luisterend oor, informatie en voorlich-
ting over geheugen, vergeetachtigheid en aanverwante za-
ken, een eenvoudige geheugentest en tips en adviezen
In Zutphen in de Born (Oude Bornhof) is er elke 2e woens-
dag van de maand van 14.00 tot 15.00 uur een inloopspreek-
uur. Ook kan er een afspraak worden gemaakt op tel.nr.
0575 744530 bij Els van de Pavert. 

Wat is het burgerservicenummer (BSN)?
Het burgerservicenummer (BSN) is al weer enig jaren inge-
voerd. Toch bemerken wij dat het een en ander nog wel eens
door elkaar wordt gehaald. Het BSN is een uniek identifice-
rend persoonsnummer dat iedereen krijgt, die ingeschre-
ven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoons-
gegevens (GBA) en is gelijk aan het huidige sociaal fiscaal
nummer (Sofi-nummer). Het BSN bestaat dus ook uit negen
cijfers. Waar het Sofi-nummer vooral gebruikt wordt in con-
tacten over fiscale aangelegenheden, krijgt het BSN een bre-
der gebruik. Het BSN gaat door overheidsorganisaties ge-
bruikt worden in de communicatie met de burger. Daar
waar dat wettelijk is toegestaan, zal het BSN ook gebruikt
worden voor de uitwisseling van persoonsgegevens tussen
overheidsorganisaties onderling. Verschillende sectoren
(zorg en onderwijs) gaan het BSN gebruiken als uniek per-
soonsnummer. Met dit unieke persoonsnummer kunnen
persoonsgebonden gegevens doelmatig en betrouwbaar
worden uitgewisseld. Bovendien draag het BSN bij aan de
bestrijding van identiteitsfraude. Het BSN een belangrijke
voorwaarde bij de totstandkoming van eenmalige gegevens-
verstrekking. Eén nummer in de verschillende administra-
ties van de overheid, maakt het onderling uitwisselen van
persoonsgegevens (daar waar dat wettelijk is toegestaan)
eenvoudiger. http://www.programmabsn.nl

Studiekring voor ouderen
Een studiekring van en voor ouderen is een min of meer
permanente groep, die eens per week of twee weken bij el-
kaar komt, aandacht heeft voor elkaar en een gezamenlijk
gekozen onderwerp uitdiept. Het is dus geen cursus met
een docent, geen vrijblijvende gespreksgroep, en het is ook
geen lezing met toehoorders.
In Gelderland bestaat al jarenlang het fenomeen studiekrin-
gen voor ouderen waarmee niet alleen persoonlijke contac-
ten worden aangegaan, maar ook een zinvolle vrijetijdsbe-
steding oplevert. Een deelnemer omschreef de studiekring
als volgt: ‘een waardevolle ontmoeting die is uitgegroeid tot
een vriendenkring waar meer gebeurt dan alleen maar ken-
nis verzamelen’.  Uw eigen levenservaring,  het respect voor
dat van een ander, zijn één van de kenmerken van de studie-
kringen.
De studiekring van en voor ouderen heeft ons - de welzijns-
coördinatoren/ouderenadviseurs van Vorden, Steenderen
en Hengelo/Keijenborg - enthousiast gemaakt en wij hopen
in onze kernen in het najaar een studiekring te kunnen
starten. Voor meer informatie en voor opgave kunt u bellen
met de welzijnscoördinatoren/ouderenadviseurs. In het na-
jaar willen we op de verschillende locaties bij elkaar komen
om de studiekring verder toe te lichten en afspraken te kun-
nen maken.

Eenzaamheid ..... en dan?
Iedereen voelt zich wel eens eenzaam. Jong en oud, alleen-
staand, samenwonend of weduwe(naar). Gevoelens van een-
zaamheid horen bij het leven. Iemand die eenzaam is voelt
zich alleen, ook al heeft die persoon soms vele mensen om
zich heen. Het gevoel dat deze persoon heeft is een verve-
lend, naar gevoel. En deze eenzame mens weet zelf niet
goed meer wat hij of zij doen moet om weer van dat gevoel
af te komen. Het komt zelfs voor dat een eenzame persoon
aan helemaal niets meer toekomt. Een avondje gezellig

naar de klaverjasavond is dan al te veel. Een aantal zaken
zijn kenmerkend voor iemand die zich eenzaam voelt: een
negatief gevoel, een gevoel van een tekort aan betekenisvol-
le relaties en een sombere kijk op de toekomst. 
Vereenzaming ontwikkelt zich geleidelijk. Vaak zijn het ver-
andering in het eigen leven die de gevoelens van verdriet,
doelloosheid en verveling tot gevolg hebben. Voorbeelden
hiervan zijn verslechtering van gezondheid, overlijden van
partner, familie of vrienden, verlies van werk of een verhui-
zing. Het vanzelfsprekende netwerk brokkelt af door deze
oorzaken af.
Sociale en emotionele steun kunnen eenzaamheid voorko-
men of verminderen. Ieder mens heeft behoefte aan een so-
ciaal netwerk, aan regelmatige bevredigende contacten,
aan betekenisvolle sociale relaties.
Mocht u bij uzelf of een ander bovenvermelde gevoelens
constateren vraag dan hulp. U kunt dit doen bij uw huis-
arts, de maatschappelijk werker, de ouderenadviseur van
Stichting Welzijn of gewoon bij iemand anders in uw omge-
ving. Samen kunt u dan bespreken welke mogelijkheden er
zijn om deze gevoelens te verminderen. Blijf er niet mee zit-
ten!

De Uitvaart Informatie Hulplijn
Deze organisatie is 7 jaar geleden opgericht vanuit de ge-
dachte dat er een grote behoefte zou bestaan aan een laag-
drempelig informatiepunt waar direct, kosteloos en geheel
vrijblijvend vragen rondom het levenseinde gesteld kunnen
worden. Daartoe is vanuit een aantal ondernemingen, die
op dit vlak werkzaam  zijn, de Stichting Centrum voor Uit-
vaartinformatie opgericht, die de Uitvaart Informatie Hulp-
lijn in stand houdt.
De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen
per week en 365 dagen per jaar bereikbaar. Het principe is
eenvoudig, de vragen zijn divers: hoe stel ik een testament
op, hoe zit het precies met de erfpacht, wat kost een rou-
wadvertentie, wat zijn de mogelijkheden voor asbestem-
ming, wie kan een toespraak verzorgen tijdens de uitvaart,
welke kisten zijn mogelijk. Enzovoorts, enzovoorts. Heeft u
vragen over deze onderwerpen, aarzel dan niet en bel de
Uitvaart Informatie Hulplijn op 0800-44 44 000. 

Activiteiten in zorgcentrum de Bleijke
Het zorgcentrum de Bleijke organiseert diverse activiteiten
voor ouderen, waar u als inwoner van Hengelo aan kunt
deelnemen. Men wil graag dat u vooraf even belt 0575-
468200.
Op maandag: meer bewegen voor ouderen 10.30 tot 11.30
uur.  Kosten € 2,- per keer. Op woensdag: handwerken o.l.v.
de UVV 14.00 tot 16.00 uur. Kosten € 0,70 per kop
koffie/thee. Bruin café en rummicub 14.00 tot 16.00 uur €
1,- per glaasje. Op vrijdag: koersballen 14.00 tot 14.30 uur.
Kosten € 2,- per keer.
Op woensdag en vrijdag: biljarten van 10.00 tot 12.00 uur.
De zaterdagmiddagactiviteiten: Kosten € 2,- per keer.
11 juli dialectverhalen van Brinker-Jan
18 juli bingo (met prijsjes)
25 juli sorbet eten (kosten zijn nog niet bekend)
1 augustus kegelen/jeu de boule.

Rollatorkeuring  (vooraankondiging)
In september verwachten we u een gratis rollatorkeuring
aan te kunnen bieden.  Een technisch medewerker van Sen-
sire kijkt uw rollator na en repareert  deze als dit nodig
mocht zijn. Een  medewerkster van de thuiszorgwinel geeft
u tips over het gebruiken van de rollator. Nieuwe modellen
en bijbehorende artikelen kunt u dan ook bekijken. De juis-
te datum en lokatie zijn nog niet bekend.

Vakantie
I.v.m. vakantie van de ouderenadviseur is de WegWij-
Zer van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus
gesloten. 
Gedurende deze periode worden de werkzaamheden van de
ouderenadviseur van Hengelo overgenomen door Stichting
Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405.

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur



U kunt zich weer opgeven voor Nordic Walking

We zijn met een kleine groep op maandagavond van start

gegaan met de al eerder aangekondigde cursus Nordic Wal-

king. Doordat we subsidie krijgen van de Koninklijke Neder-

landse Wandel Bond, kunnen we de deelnameprijs laag

houden. Op 6 juli is de laatste keer voor de vakantie. Op 17

augustus starten we weer. U kunt dan ook nog weer instap-

pen en meewandelen. U kunt zich melden bij Ineke Bijster-

bosch, tel. 06 106 87 320, of Gerrie Gal tel. 0575 45 2270.

Yoga in Steenderen

Stichting Welzijn Steenderen biedt de mogelijkheid een in-

troductiecursus yoga te volgen. Vanaf 7 september kunt u

op 6 maandagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur terecht in

De Bongerd in Steenderen. De kosten zijn € 15,-.

De yogalessen worden gegeven door Rita Weber, erkend yo-

galerares en aangesloten bij de VVYN (Vereniging voor yoga-

leerkrachten Nederland). Zij heeft 15 jaar leservaring.

Yoga is een eeuwenoude en effectieve manier om het li-

chaam lenig en sterk te maken, de ademhaling te verbete-

ren en bovendien om te leren ontspannen. Kortom, yoga is

goed voor lichaam en geest en geschikt voor dames en he-

ren van alle leeftijden.

Bij belangstelling is er daarna gelegenheid voor vervolgles-

sen. Opgave bij: Gerrie Gal, telefoon 0575 452270.

Start Studiekring voor ouderen

Wij hopen in Steenderen in het najaar een studiekring te

kunnen starten. In het najaar willen we bij elkaar te komen

om de studiekring verder toe te lichten en afspraken te kun-

nen maken. Voor meer informatie en voor opgave kunt u

bellen  met Janny Wieggers tel. 0575 452538, of Ineke Bijs-

terbosch, te. 06 106 87 320. Zie ook het artikel onder het lo-

go van de SSWB.

Verandering spreekuur 

Met ingang van 1 augustus 2009 verandert het donderdag-

spreekuur van  Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en

coördinator welzijn van Stichting Welzijn Steenderen. Het

inloopspreekuur is dan ’s middags in plaats van ‘s morgens.

Vanaf die datum is er dus spreekuur op maandag, dinsdag

en woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur. En verder don-

derdag ’s middags van 13.30 tot 14.00 uur. Natuurlijk blijft

het op die dagen ook mogelijk om een afspraak te maken

voor een ander tijdstip.

Afwezigheidsbericht ouderenadviseur 

De ouderenadviseur van Stichting Welzijn Steenderen, Ine-

ke Bijsterbosch is vanwege vakantie afwezig van 24 juli tot

en met 21 augustus. 

Hebt u iets dat u met iemand zou willen bespreken, en wilt

u niet wachten tot Ineke terug is, dan kunt u contact opne-

men met haar collega bij Stichting Welzijn Drempt, Hum-

melo en Keppel, telefoon 0314-380232. Of u belt naar de col-

lega’s in Vorden. Daarvan is het telefoonnummer: 0575

553405. Ze is weer bereikbaar vanaf maandag 24 augustus.

AWBZ informatiemorgen

Door mevrouw Zwanepoel van Zorgbelang  wordt  informa-

tie gegeven over de veranderingen in de Algemene Wet Bij-

zondere Ziektekosten. Zorgbelang komt op voor de belan-

gen van de client en vertelt wat de wijzigingen en de gevol-

gen zijn voor u. De bijeenkomst is voor iedereen toeganke-

lijk.

Plaats: huiskamer van het centrum. Tijd: dinsdag 6 oktober

10.00 uur. Kosten: geen. 

Vakantie secretariaat

16 juni tot 14 juli. Het antwoordapparaat wordt afgeluisterd

en zo nodig wordt contact met u opgenomen/actie onderno-

men. U kunt in deze periode niet terecht voor bezoek aan

het kantoor.

Ouderenadviseur

Vanaf  24 augustus heeft de ouderenadviseur spreekuur op

dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdag-

ochtend van 09.00 tot 09.30 uur in het Gezondheidscen-

trum te Hoog-Keppel.

Afwezigheid ouderenadviseur 

De ouderenadviseur van Stichting Welzijn Ineke Bijster-

bosch is vanwege vakantie afwezig van 24 juli tot en met 21

augustus. Hebt u iets dat u met iemand zou willen bespre-

ken, en wilt u niet wachten tot Ineke terug is, dan kunt u

contact opnemen met haar collega bij Stichting Welzijn

Drempt, Hummelo en Keppel, telefoon 0314- 380232. Of u

belt naar de collega’s in Vorden. Daarvan is het telefoon-

nummer: 0575 553405. Ze is weer bereikbaar vanaf maan-

dag 24 augustus.

Voor het komende seizoen  worden nieuwe cursussen en ac-

tiviteiten georganiseerd.

Het Zomertuinfeest

Op vrijdag 24 juli  wordt op het terras van verzorgingshuig

Hyndendael te Hummelo  een gezellige middag georgani-

seerd. De accordeongroep De Trekkebuuls treedt voor u op

met een lied, lach en een traan. Met een hapje en een drank-

je belooft het met uw aanwezigheid en stem een geslaagd

feest te worden. Bij slecht weer gaan wij naar binnen.

Tijd: 14.00 uur – 16.30 uur. Kosten:  € 2,50. Opgave: tel. 0314-

380232 of antwoordapparaat inspreken.

Fitness/beter bewegen

Gedurende 10 weken krijgt u in deze cursus oefeningen op

maat aangeboden onder deskundige begeleiding van een fy-

siotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt,

Hummelo en Keppel zijn welkom.

Plaats: Fysioplusruimte in het centrum te Hoog-Keppel.

Start: dinsdag 1 en donderdag 3 september. Tijd: van

10.00–11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Meer Bewegen Voor Ouderen

Het nieuwe seizoen wordt in september gestart met een

tweede groep.

Plaats: De Hessenhal te Hoog-Keppel. Kosten: € 40,- voor het

hele seizoen. Tijd: woensdagmorgen 10.45–11.30 uur.

Tai-Chi cursus

Tai-Chi is van oorsprong een Chinese bewegingsvorm die al

duizenden jaren oud is. Er zijn verschillende vormen van

Tai-Chi. In deze cursus is het vooral gericht op gezondheid,

welzijn en ontspanning. De bewegingen zijn langzaam en

kunnen zowel staand als zittend uitgevoerd worden. Er

wordt niets geforceerd, elke beweging wordt vanuit ont-

spanning gedaan. Door het beoefenen van Tai-Chi gaat de

energie in uw lichaam weer stromen en  wordt de ademha-

ling dieper. U komt weer in balans met uzelf en voelt zich

lekkerder in uw vel zitten.

Juist voor mensen met lichamelijke klachten als artrose,

fibromyalgie, astma, reuma e.d. is dit een uitstekende ma-

nier van bewegen.

De cursus wordt gegeven door de ervaren Tai-Chi-Tao-docen-

te mevrouw Francis Arntz. Start: dinsdagmorgen 20 oktober

van 10.00-11.00 uur. Plaats: in de huiskamer van het cen-

trum. Kosten: € 55,- voor 8 lessen.

Nordic Walking

De eerste les is op zaterdag  26 september. Tijd: van

9.00–10.00 uur waarna in het centrum koffie/thee gedron-

ken  kan worden. Start is op het plein voor de kerk te Hoog-

Keppel. Kosten: € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van

poules.

Koken voor mannen

Na het grote succes van de twee zojuist afgesloten cursussen

start de volgende op dinsdagmiddag 6 oktober van 15.00-

17.00 uur, waarna gezellig getafeld wordt met uw gekookte

gerechten.

Plaats: Restaurant 't Hart Van Hummelo te Hummelo. Kos-

ten: € 100,- voor 8 lessen inclusief de maaltijd  en een kop

koffie bij ontvangst, exclusief overige dranken.

Mandela tekenen 

Het maken van een mandala is heel eenvoudig en iedereen

kan dit. Het resultaat is altijd verassend en elke mandala is

oorspronkelijk en mooi. Een mandala tekenen is rustgevend

en biedt een plezierige vorm van concentratie en ontspan-

ning. De cursus wordt gegeven door mevrouw Aleida  Hen-

driks.

Start: donderdag 15 oktober van 09.30–11.30 uur. Plaats: in

de huiskamer van het centrum. Kosten: € 80,- voor 6 lessen

inclusief het materiaal.

Computercursussen

De cursussen worden gegeven door de heer Jan Everts.

Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

PC-basiscursus

Deze cursus wordt in een kleine groep (5 personen) gegeven,

zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan

worden.

Start: 22-23-24 september van 18.30- 20.00 uur.

Kosten: € 45,- voor 10 lessen excl. het cursusboek á € 10.-. 

PC-vervolgcursus E-mail en etiketten maken

Start: 27-28-29 oktober van 20.00-21.30 uur.

Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

PC-cursus foto bewerken

Start: 22-23-24 september van 20.00-21.30 uur.

Kosten: € 22,50 voor 5 lessen.

Koersbal

Op iedere donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het

koersballen. Het spel is leuk om te doen en gezellig om er

bij te zijn. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom en

breng uw buur of kennis mee.        

Plaats: huiskamer van het centrum. Start: 3 september van

13.45-16.00 uur. Kosten: geen.

Fietstocht 

U bent welkom voor een maandelijkse fietstocht op 30 juli,

27 augustus en 24 september. Onderweg wordt een koffie-

/theestop gehouden.

Start: op de parkeerplaats voor de kerk te Hoog-Keppel.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat:  mevrouw Loes van der Laan Tel. 0314- 38-02-32

of antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op

dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

De cursusopgave kunt u sturen naar:

Stichting Welzijn DH&k, Burg.Panhuysbrink 1E,  6997AA

Hoog-Keppel

CURSUSOPGAVE-FORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursussen:

•...........................................................................................................................................................

• ...........................................................................................................................................................

Naam : ............................................................................................................................................

Adres: ..............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:......................................................................................................

Tel.nr.:.............................................................................................................................................

E-mail: ............................................................................................................................................

Stichting Samenwerken

Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

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

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m
donderdag van 9.00 tot 10.00 uur, tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87
elke derde dinsdag van de maand
van 11.15 tot 12.00 uur
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CONCERT JPR STRINXBAND EN
NORMAAL
Vrijdag drukte de regen en onweer
een stempel op de avond. Het kwam
aan het begin van de avond met bak-
ken uit de hemel en er zat bovendien
onweer in de lucht. Het mocht de pret
niet drukken. “Dat heeft te maken
met Anhangerschap,” legde een fan la-
ter op de avond uit. “Daar komt niks
tussen.” De tenten rondom stroomden
vol concertgangers die even gingen
schuilen, maar verder stoorde nie-
mand zich aan het weer. De sfeer bleef
goed en de JPR Strinxband gaf een pri-
ma optreden weg. Op het moment dat
Normaal het podium zou betreden

moest echter weer even gewacht wor-
den tot de onweer voorbij was, dit van-
wege het kostbare instrumentarium.
Vervolgens gingen Bennie Jolink en de
overige bandleden van start. De aan-
wezige høkers genoten van een volle-
dig programma, want de verloren re-
gentijd mocht worden ingehaald. 

KOFFIECONCERT
Zondag was een familiedag met grote
en kleine Normaal liefhebbers. Op en
rond de tafels stonden zij te dansen.
Het weer was warm en dorstig. De mee-
gekomen kinderen konden zich ver-
maken op het luchtkussen en de optre-
dens mochten de hele dag op voldoen-

de belangstelling rekenen. Het koffie-
concert startte met Blaaskapel Freunde
Echo uit Overloon. Verder traden op
het Allan Gascoigne Trio, de Hanska
Band en Normaal, die het concert af-
sloot. Toen Normaal optrad ging het
denkbeeldige dak eraf. Een kleine on-
derbreking van het programma was
voor Willem ter Horst, bekend als
Wimke van Diene. Alien Maalderink
had de eer zijn cd ‘ten doop’ te houden.
Ze feliciteerde hem met het prachtige
resultaat, ze had de cd helemaal afge-
luisterd. Wimke, nog steeds beschei-
den, vindt dat er geen sprake is van een
solocarrière, maar meer een uitstapje.
En zo speelde de band nummers van
de cd, maar ging daarna weer over tot
de orde van de Normaaldag.

Zon of harde regen, Anhangers kunnen er wel tegen!

Normaal: een weekend met uitersten

Afgelopen weekend beleefden vele Anhangers het jaarlijkse Høken in Tol-
diek. Vrijdagavond 26 juni startte het feest met de aankomst van alle gas-
ten, waarbij er veel, vooral natgeregend, stro werd verplaatst. Toch kwa-
men meer dan 2000 mensen naar de tent bij Flophouse voor het concert
van Normaal met in het voorprogramma de JPR Strinxband. Zondag 28 ju-
ni scheen de zon. Het terrein stond vol enthousiaste mensen die er, samen
met de muzikanten op het podium, een fantastisch feest van maakten.
Normaal sloot als altijd het weekendprogramma af.

Vrijdagavond gaf Normaal -tussen de buien door- een geweldig concert.

Het Pinetum omvat ruim duizend ver-
schillende soorten en cultivars naald-
bomen afkomstig uit vele windstre-
ken.  Het geheel ademt rust, verschei-
denheid in vorm en kleur, er is een
kleine vijver en een ruime overdekte

zitplek op een prachtige plaats in het
glooiend terrein, een kleine twee hec-
tare groot.

De dinsdagavondrondleidingen  o.l.v.
een gids  in juli en augustus hebben
plaats gemaakt voor de mogelijkheid
om  het gehele jaar door zelf een rond-
leiding aan te vragen voor min. zes
personen, tel. (0575) 55 62 62. 

Het terrein en de onderhouden paden
lenen zich goed voor minder valide
bezoekers.

De verrassende bomentuin
in Vorden
In alle rust ligt het Pinetum "De
Belten" aan de Wildenborchseweg
15  (ingang Landgoed De Belten)  te
groeien en te bloeien.  Dagelijks be-
zoek is mogelijk. Een informatie-
boekje is te krijgen bij het grote
toegangshek.

De toegang is gratis. Bezoekers kun-
nen aanschuiven aan de grote tafel,
bladeren in o.a. poëziebundels, en on-
dertussen genieten van het spel van
deze innemende pianist. De twee CD's
die Jack van Dodewaard  maakte met
zijn pianomuziek, met de titels 'Pia-

no', en 'Weiss', worden veel gedraaid in
de auto, of op andere momenten dat
men even wil nadenken of tot rust ko-
men. Voor wie dat wil, biedt dit infor-
mele inloopconcert ook de gelegen-
heid om nader kennis te maken met
de vele mogelijkheden die Het Klavier
te bieden heeft. Na afloop is er dan
ook de gelegenheid om van gedachten
te wisselen over muziek, pianospelen
en piano's. De bezoekers van het eerste
concert maakten hier gebruik van en
waren erg positief over de sfeer, de
muziek en de gastvrijheid.

Meer info kan men vinden op
www.het-klavier.nl

Pianomuziek bij het Klavier
Voor de tweede keer deze zomer or-
ganiseert Het Klavier een inloop-
concert met pianomuziek van en
door de pianist Jack van Dode-
waard. Zaterdag 4 juli vanaf 15.30
tot 16.30 kan men binnenlopen bij
Het Klavier, Ambachtsweg 2b te
Vorden, en een  uurtje genieten van
live pianomuziek.

De aanvoerpremie voor de Paarden-
markt is 10 euro per paard en 7.50
voor een pony. Ook kan men dan de
bekende Hengelse Marktloten kopen,
waar diverse leuke prijzen mee te
winnen zijn.[ballonvaart]. Kortom
,genoeg redenen om een gezellig dag-
je Hengelse Kermis mee te beleven.

Paardenmarkt en
warenmarkt
Op woensdag 8  juli a.s. zal er in
Hengelo G weer een traditionele
PAARDENMARKT gehouden wor-
den, ditmaal gecombineerd met
een WARENMARKT. Vanaf 08.00
uur zal de Spalstraat weer het to-
neel zijn van de diverse activitei-
ten,en is er weer van alles te koop.

Het was spannend welke school het
kampioenschap zou winnen. Leerlin-
gen van de basisscholen de Gilde-
school uit Drempt, de Woordhof uit
Hummelo, het Hoge uit Vorden, de
Bongerd uit Hoog-Keppel, St. Joannes
uit Steenderen, St Willibrordus uit Ol-
denburgen, St. Bernardus uit Keijen-
borg, de Meene, het Loo en de Jan Lig-
thartschool uit Zelhem streden om
het kampioenschap. De Woordhof is
de uiteindelijke trotse winnaar van
het scholenkampioenschap geworden
en ontvangt de wisselbokaal. De ande-
re scholen zullen zeker proberen vol-
gende jaar deze beker naar hun school
te halen. Door een vervelende stroom-
storing was het helaas niet mogelijk
voor de jeugd categorieën een juiste
uitslag te publiceren. Het plezier was
er niet minder om. Ook de regen had
geen invloed op het succes van de
jeugdloop. Na afloop van de jeugd-
loop vond er een verloting plaats. Vier
gelukkigen gingen naar huis met een
spiksplinter nieuwe fiets. Veel deelne-
mers waren opnieuw onder de indruk
van de goede organisatie. Vooral de
ontvangst door de gastvrouw in de
Hessenhal was zeer verrassend. Bin-
nenkomende deelnemers werd snel
de weg naar de juiste stand voor de in-
schrijving gewezen. De 37-jarige sport-

instructeur Mark Groeneweg uit Die-
ren heeft de 10 km afstand gewonnen
in een tijd van 35.45. In zijn kielzog
was het de bijna tien jaar oudere 47-ja-
rige trainingsmaat Gerard Limbeek,
eveneens uit Dieren die de tweede
plek opeiste. Dinand Woolschot van
Argo uit Doetinchem noteerde een
derde tijd. Groeneweg complementee-
ert de organisatie met de woorden
”het is hier prettig om te lopen”. Bij de
dames werd Sandra Huntink uit
Drempt nummer één in een tijd van
45.26 min. Sandra gaf aan dat het par-
cours van de Keppelrun loopt over een
gedeelte van haar trainingsrondje, dat
maakt het vooral speciaal voor haar
om mee te doen. Els Moorman uit
Doetinchem won de 5 kilometer bij de
dames in een tijd van 21.27 min. Bij de
heren won Wouter Gijsberts uit Doe-
tinchem in 16.13 min. Alle uitslagen
met prachtige foto’s zijn te vinden op
www.keppelrun.nl. Ruim 80 vrijwilli-
gers hebben van deze 2e Keppelrun
weer een fantastisch hardloopevene-
ment gemaakt. 

De vereniging Hessenrijders mag sa-
men met haar sponsoren terugzien op
een geslaagd evenement. Volgend jaar
wordt de Keppelrun gehouden op zon-
dag 13 juni.

Keppelrun groot succes

Op zondag 14juni is met veel succes de tweede Keppelrun gehouden. Bij-
na 500 lopers, oud en jong, hebben veel plezier beleefd aan het afwisselen-
de parcours over de verschillende afstanden van Hoog naar Laag Keppel
en weer terug. Bijna 130 deelnemers kwamen aan de start voor de 1 km
Jeugdloop. Daarvan kwamen ruim 100 van de verschillende basisscholen
uit de gemeente Bronckhorst die streden om het scholenkampioenschap.
Burgemeester Aalderink gaf het startschot.

De werkgroep stelt zich ten doel het
promoten van het kruidengebruik uit
lang vervlogen tijden. Hier kunt u ook
zien hoe de mispel, de kweepeer en de
moerbei er uitziet. Eveneens staat er
de huttentut, de boekweit en nog tal
van andere kruiden en planten. De
tuin is een paradijs voor bij en vlinder.
U zult hier verschillende soorten aan-

treffen. U bent welkom op 9 en 23 juli
tussen 19.00 en 21.00 uur in de tuin.
De werkgroep wandelt graag met u
rond door de tuin en verstrekt infor-
matie en biedt u zoals altijd een sma-
kelijk gratis kruidenhapje aan. De
kruiden die in het recept zijn ver-
werkt kunt u mee naar huis nemen
om het recept thuis nog .eens uit te
proberen. 

De tuin is dagelijks vrij toegankelijk.
Tussen de perken bevinden zich ver-
harde paden die ook toegankelijk zijn
voor rolstoelen. Kruidentuin 't Zunne-
höfken is gelegen aan de Piersonstraat
4 in Zelhem, naast het NPB gebouw.

Kleur en geur in de kruiden-
tuin ’t Zunnehöfken
De vrijwillige werkgroep van de
kruidentuin wil iedereen de kans
geven om de tuin tijdens de open
avonden te bezoeken. Voor diege-
nen die overdag erg druk zijn, is dit
even het moment om van de van de
geur, kleur en rust te genieten.

In deze visie wordt het nu mogelijk op
perceelsniveau te bepalen welke ge-
wassen (MAIS)  als ongewenst worden
gezien voor  het gebruik van land-
bouwgronden.  De VVD heeft hierte-
gen een amendement ingediend, om
dit onderdeel uit de visie te schrappen.
Voor de VVD gelden de volgende be-
weegredenen;
De landbouw is de grootste beheerder
van het buitengebied. De keuze van
een aan te planten gewas is de verant-
woordelijkheid, die bij de agrariërs en
grondeigenaren dienen te liggen. De
gemeente treedt hiermee in het on-
dernemerschap van de agrariër en dat
is niet gewenst. Dit vermindert juist
draagvlak en medewerking bij de
agrarische sector om invulling te ge-
ven aan het LOP.
De visie heeft nu nog geen juridische
status, maar wanneer het in een struc-
tuurplan en of bestemmingsplan
wordt vastgelegd is dat wel het geval.
Dit amendement heeft het niet ge-
haald, omdat de CDA, PvdA en Groen
Links tegen stemden. De VVD vindt
dat vooral de agrarische sector ruimte
verdiend om te ondernemen en dat al-
le belemmeringen hiertoe moeten
worden vermeden. In Lochem en Zut-
phen moet de landschapsontwikke-
lingsvisie nog worden vastgesteld. De
VVD Bronckhorst is benieuwd hoe
men daar reageert.

VVD Bronckhorst
pleit voor 
vrij gebruik van
landbouwgronden
In de raadsvergadering van 25 juni
2009 van de gemeente Bronckhorst
is de Landschapsontwikkelingsvi-
sie Bronckhorst, Lochem en Zut-
phen vastgesteld.
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Kramen te huur voor Rommel en Hobbymarkt
Camping Het Zwarte Schaar

25 & 26 juli 2009
0313-473128, info@zwarteschaar.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48

Wij ontvangen u graag
van 12.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

OPEN DAGENELKE ZONDAG 
OPEN DAG!

a.s. ZATERDAG en ZONDAG

Knip- en naailes,
opleiding tot coupeuse.

Workshops, o.a. leerver-
werking, lingerie maken.
Start 7 september 2009

Info en opgave

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Telefoon (0573) 46 12 42

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Actualisatie Wet milieubeheer/Algemene wet bestuursrecht 
Depot Drempt B.V.
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend 

dat zij de ontwerpbeschikking hebben opgesteld met 

betrekking tot het actualiseren en wijziging van de 

vergunningen ingevolge de Wet milieubeheer die door 

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn verleend aan 

Depot Drempt B.V. voor een inrichting, gelegen aan 

Rijksweg 8a te Drempt.

De vergunningen worden geactualiseerd in verband met 

het in werking treden van het Besluit bodemkwaliteit.

De ontwerpbeschikking houdt in dat enkele 

voorschriften van de op 2 juli 2002 onder nummer 

MW99.33231 verleende revisievergunning en de op 

23 november 2006 onder nummer MPM4999 verleende 

veranderings vergunning worden aangepast danwel 

ingetrokken.

Inzage
De ontwerpbeschikking en de stukken die daarbij horen,

liggen ter inzage van 2 juli 2009 tot en met 12 augustus 

2009. De stukken kunnen worden ingezien bij:

- de gemeente Bronckhorst, Banninkstraat 24a te 

Hengelo, op maandag tot en met donderdag van 8.30 

tot 15.00 uur, vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur, alsmede 

na telefonische afspraak (tel. (0575) 750 250);

- de provincie Gelderland, Informatiecentrum in het 

Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem, maandag t/m 

donderdag van 8.30 tot 16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 

16.00 uur.

De ontwerpbeschikking is tevens in 

te zien via internet:

www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende zes weken met ingang van de dag van 

terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling 

zijn of haar zienswijze over de ontwerp beschikking naar 

voren brengen. Ingediende zienswijzen worden met de 

stukken ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan Gedeputeerde 

Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem,

onder vermelding van het registratienummer dat onderaan

deze kennisgeving staat. De zienswijzen kunnen ook 

gefaxt worden naar nummer (026) 359 83 50.

Voor een mondelinge zienswijze of voor een mondelinge 

toelichting, kunt u contact opnemen met de heer 

T.Achterkamp (tel. (026) 359 85 68) van de afdeling 

Vergunningverlening.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of mondeling 

zienswijzen naar voren brengen tegen de ontwerp-

beschikking, kunnen tegen de later vast te stellen 

definitieve beschikking beroep instellen, mits wordt 

aangetoond dat men belanghebbende is.Volgens de 

Algemene wet bestuursrecht is een belanghebbende 

diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit 

is betrokken.

Verder kunnen belanghebbenden die nu geen zienswijzen 

inbrengen, te zijner tijd tegen die onderdelen van de 

definitieve beschikking beroep instellen die ten opzichte 

van de ontwerpbe-schikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 12 juni 2009

nr. 2009-010537/MPM15943

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

VakantieKlaar,
rijden maar!

Van 1 juni tot 1 augustus 2009 tijdens de VakantieKlaarWeken bij Peugeot

Nu voor € 19,-*

VakantieKlaarControle
op 27 vitale punten. 

En… is uw auto goedgekeurd, 
dan is de eerstvolgende 
APK-controle GRATIS!

ACTIE!

 *Adviesprijs. Wij informeren u graag over de tijdelijke kortingen op vakantie-accessoires, all-in pakketprijzen voor 206 en 307 banden, Assistance pechhulp en gratis APK-controle.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Klemmekes: 
Oostindische kers (Tropaeolum Majus): 'Heb i'j ok klemmekes
in den hof?' 

B. Vleisblome: 
Koekoeksbloem (Lychnis flos-cuculi) 'Hier kump zowat gin
mense, de vleisblomen staot jo hoaste in 't wagenspoor.'

C. Hulzekrabbe: 
Hulst (II ex Aquifolium) 'Der bunt zovölle getelings dat de

hulzekrabben de baezen kwiet bunt.'

Lente, namiddagzon
zij zit er net, hij komt erbij
op gepaste afstand
vreemd, hij maakt een diepe buiging
nog een, en nog een
zij is er niet van gediend, weg is ze
beteuterd gaat hij zitten

OF ANDERS?

hij zit er net, zij komt erbij
op gepaste afstand
vreemd, zij maakt een diepe buiging
nog een, en nog een
hij is er niet van gediend, weg is-ie
parmantig gaat ze zitten

je weet het niet, bij duiven.

ER STAAN OOK HEEL ANDERE
GEDICHTJES IN:

Als broers waren wij
wel vijftien jaar

we deden dingen 
waar het licht op viel

totdat het barstte - 
een afgrond van verwijt.

OF DEZE:

Nee hoor, antwoordt ze 
ik ben een luistertype -  
en blijft aan het woord.

De gedichtjes zijn gemaakt door Vor-
denaar Rob Stoeckart; hij woont in de
Kieftskamp. Het boekje is te bestellen
via rob@kieftskamp.nl

Wat vrouwen beroert en
mannen beweegt

Onlangs is bij drukkerij Weevers
een boekje verschenen met gedich-
ten over vrouwen en mannen. Een
voorbeeld.

Hein Bloemen, burgemeester van gast-
gemeente Berkelland, opende de bij-
eenkomst voor een publiek van 250
personen. Centraal uitgangspunt van
de Werkmarkt was het bieden van de
mogelijkheid om optimaal te netwer-
ken en vraag en aanbod op het gebied
van duurzame producten en proces-
sen samen te brengen. 

Na het welkomstwoord van Bloemen
gaf Regiovoorzitter Herman Kaiser
een toelichting op het Aanvalsplan
Achterhoek Authentiek Anders. Het
Aanvalsplan is het resultaat van de
Werkfabriek in Ulft afgelopen februa-
ri met als doel te economische crisis
het hoofd te bieden. Tempo maken,
nadruk op duurzaamheid en een in-
tensieve samenwerking tussen be-
drijfsleven en gemeenten in de Achter-

hoek zijn de kenmerken van het Aan-
valsplan. Kaiser noemde de Achter-
hoek een regionale voorloper als het
gaat om de aanpak van de crisis en het
tegelijkertijd komen tot een duurza-
me, groene economie. Tenslotte werd
een speciaal themanummer van het
Achterhoek Magazine over duurzaam-
heid en innovatie uitgereikt aan Hans
Alberse, programmateamvoorzitter
Duurzame economie. 

In een zonnige ambiance stonden op
buitenterrein van de Orangerie vijftig
stands waar Achterhoekse onderne-
mers en overheden elkaar vonden. Al-
lerlei duurzame producten waren
aanwezig, zoals aardgasauto's, elektri-
sche fietsen, stoplichten op ledverlich-
ting en duurzaam straatmeubilair. Be-
zoekers van de markt konden het aan-

bod inventariseren en uiteraard ook
vragen stellen aan de standhouders.
Binnen in de Orangerie draaide een
zogenaamde inspiratiecaroussel van
presentaties. Wonion verzorgde hier
een drukbezochte presentatie over
hun vernieuwde procesaanpak, die
o.a. is gebruikt voor het project Bieze-
nakker/Huttenzuid, die vandaag (25
juni) de Groene Schopprijs heeft ge-
kregen. Gemeente Doetinchem gaf in-
formatie over het inkoopbeleid van ge-
meenten en de Regiovoorzitter hield
een spreekuur voor ondernemers:
"Hoe vindt u dat het gaat?". 

Namens de klimaatcoördinatoren van
de Achterhoekse gemeenten gaf Rein-
der Boon een workshop over de transi-
tie naar alternatieve brandstof.

Een korte inventarisatie na afloop le-
verde veel tevreden reacties op. Het
'netwerken' bleek in een grote behoef-
te te voorzien. Ook de notie dat de
Achterhoek nog veel sterker kan wor-
den als bedrijfsleven en overheid sa-
men blijven innoveren, was sterk aan-
wezig.

Werkmarkt: succesvolle duurzame
netwerkbijeenkomst voor 
Achterhoekse ondernemers en overheid

De Orangerie in Ruurlo was op dinsdag 23 juni het decor voor duurzaam-
heid in de Achterhoek. Gemeente Berkelland organiseerde hier, in samen-
werking met de andere partijen uit het Aanvalsplan de 'Werkmarkt' met
als thema Vraag en aanbod samen voor de Green Deal. Het Achterhoekse
bedrijfsleven en de overheid presenteerden in ruim vijftig stands hun
aanbod en vraag op het gebied van duurzaamheid en innovatie voor een
enthousiast publiek.

Ook Drukkerij Weevers was op de werkmarkt vertegenwoordigd.

“Zo hier en daor in de Achterhoek sta-
ot ze nog, de smalle hoge schuren of
lozen, waor-at destieds een dorsmölle
ston. Veurdat, in de vieftiger jaoren,
de maaidorser (combine) zien intree
dee, mos ’t zaod, in de winterdag
edorst wodn. Veur dat wark kwam,
nao ’t dorsen met de vlaegel en later
de hekkelmölle, de dorsmölle of dors-

kaste. Zo’n möl-
le passen qua
greutte niet in
de bestaonde
wagenloze, en
manges schaf-
fen ook een
combinatie van
boeren zo’n
duur apperaat
an. Dén mos
dan onder dak
staon en daor-
veur wodn der
speciale schu-
ren op maote
ebouwd. Veural
in streken waor-
at de loonwer-
kers of loondor-

sers nog niet zo dikke ezaaid waren,
richtten de boeren zelf zo’n kleine co-
öperatie of andersoortige combinatie
op, um de mölle te können exploite-
ren. Bekend is dat in 1912 in de Vels-
wiek al een dorsvereniging bestond.
Mooie namen, as ‘de Eendracht’ , ‘de
Samen werking’ of ‘de Vooruitgang’
wodn daorbiej bedach. Manges dejen

ze der ook nog ander wark biej, zo as
holt zagen in de winter of heuj persen
’s zommers. Trouwens, de dorsvereni-
gingen in Gelderland bunt provinciaal
altied met mekare verbonden ewes.
De meeste verenigingen bunt in de
zestiger jaoren op-eheven, de maaidor-
ser kwam en particuliere loonwerkers
nommen ’t wark aover. De combinatie
Velswiek-Keijenborg verkoch de hele
inboedel rond 1960 biej inschrieving.
’n Massy-Harristrekker, een Steeman-
mölle, een Rivella- Casalispers en nog
een karre vol klein spul. Veur vieftien-
honderd gulden wodn A.W. Maalde-
rink eigenaar. ’t Dorswerk liep toen op
zien endjen aldus de nieuwe eigenaar,
en ’n mölle die niet regelmaotig
draait, bu’j langer met an ’t repareren
as an ’t dorsen. Völle van de huidige
werktuugcoöperaties hebt ok eur oor-
sprong uut een dorsvereniging van
veur de oorlog, al ku’j dat an de huidi-
ge gebouwen niet meer zien”. Het arti-
kel is zeker de moeite waard om in
zijn geheel gelezen te worden. Wilt u
reageren op deze rubriek of wilt u ook
een oude foto uit de gemeente Bronck-
horst met een verhaal beschikbaar
stellen, stuur of mail deze dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (95)
‘Den Schaorpaol’ verschijnt vier keer per jaar als huisorgaan van het Sta-
ring Instituut te Doetinchem (Centrum voor het streekeigene van Achter-
hoek en Liemers) en er staan altijd zeer lezenswaardige artikelen in. In
het eerste nummer van de 30e jaargang, dat vorig kwartaal bij de dona-
teurs op de deurmat viel, staat een interessant artikel ‘Over Dorslozen’,
Dorsmöllen en Dorskeerls’. Het gaat over het dorsen in vroegere tijden en
de daarbij behorende verhalen zijn in dialect opgetekend door Ben Hid-
dink. Bij de foto van deze week wil ik een citaat uit dit artikel voegen.
Op de foto staat de dorsmachine van Coöperatieve Dorschvereeniging
‘Ons Belang’ in de Velswijk voor de eigen loods.

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590
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Momenteel is Gerrit Hulshof
naast zijn al bestaande Berg-
landschap- en Hollandse baan
met een nieuwe Zuid - Duitse
baan aan het bouwen waar hij al
vier moderne treinen op heeft
rijden, waaronder de LSC hoge-
snelheidstrein. Van heinde en
verre worden de modelspoorba-
nen van Hulshof bezocht. Bewe-
gende poppetjes, de ophaalbrug
gaat open en dicht, er staat een
huisje in brand waar ook rook
uitkomt, er wordt bier gedron-
ken, de trein wordt geladen en
gelost..... Je gelooft het niet maar

het beweegt allemaal echt. 
Bij de baan Holland Panorama
heeft Hulshof ‘stukjes’ van Ne-
derland uit de jaren '50 en '60
nagebouwd: hunebedden, op-
haalbruggen, Saksische boerde-
rijen, molens, het vroegere stati-
on van Ruurlo, een ouderwetse
stadsbus. Allemaal zelf met de
hand gemaakt! Prachtig om te
zien. Hulshof ontvangt u met
groot plezier en enthousiasme. 
U kunt alvast een kijkje nemen
op de website van Gerrit Huls-
hof: http://hulshofmodeltrei-
nen.punt.nl

Elke woensdagmiddag in juli en augustus te bezichtigen

Modelspoorbanen 
panorama 
Gerrit Hulshof
Bij boer Gerrit Hulshof aan de Hulshofweg in ’t Ruurlose Broek
staan in de schuur geen koeien meer, toch werkt hij er bijna
nog steeds dag en nacht.Maar nu aan zijn hobby: modelspoort-
reintjes! In de maanden juli en augustus zijn op elke woens-
dagmiddag tussen 14.00 uur en 17.00 uur de modelspoorbanen
van de Ruurloër te bezichtigen.

Momenteel is Gerrit Hulshof naast zijn al bestaande Berglandschap- en Hol-
landse baan met een nieuwe Zuid - Duitse baan aan het bouwen waar hij al
vier moderne treinen op heeft rijden, waaronder de LSC hogesnelheidstrein.

Vandaar dat de uitgever meestal zo-
genaamde 'stoppers' achter de hand
heeft. Materiaal om de gaten die
open blijven bij de opmaak van de
krant mee te kunnen vullen. Deze
'advertenties' kunnen meestal het
hele jaar door gebruikt worden en
zijn niet gebonden aan een bepaald
project of een bepaalde tijd. 

Plaatselijk nieuws, nieuws en adver-
tenties uit de regio, daar hoort ook

bij, aandacht geven aan goede doe-
len in de regio, vindt men bij Wee-
vers. Daarom roepen we organisaties
en besturen van goede doelen in de
regio op om contact op te nemen en
materiaal aan te leveren. We stellen
wel enkele criteria: Zowel de vesti-
gingsplaats van de organisatie als
hetgeen waar men zich voor inzet
dient zich binnen de Achterhoekse
grenzen te bevinden. Onnodig te ver-
melden dat deze inzet geheel belan-
geloos dient te zijn. We zullen onze
diensten ter beschikking stellen om
uw belang zo goed mogelijk in onze
bladen weer te geven. Ontwerp-
bureau Weevers Walburg te Zutphen
neemt de coördinatie voor haar
rekening. 

Aanvragen en materiaal kunt u mai-
len naar info@weeverswalburg.nl
t.a.v. Jan Bijvank Onderwerp: Goede
Doelen.

Aanmelding van plaatselijke
en regionale Goede Doelen
gevraagd
Zowel in de landelijke als regiona-
le kranten, maar ook  in uw ver-
trouwde plaatselijke nieuwsblad
Contact, Elna en Groenlose Gids
worden regelmatig advertenties
opgenomen van goede doelen.
Dit gebeurt omdat bij de opmaak
van een krant de beschikbare
hoeveelheid ruimte nooit 100%
overeenkomt met het aanbod aan
nieuws en advertenties.

Mientje heeft les gehad in Spanje en
heeft zich helemaal toegelegd op het
schilderen met olieverf. De onderwer-

pen zijn zeer divers. Er zijn abstracte
werken bij maar ook portretten en fi-
guurlijke doeken. Bezoekers kunnen
naast de mooie schilderijen ook genie-
ten op het gezellige wijngaard terras.
Beleef een uniek stukje franse sfeer in
de Achterhoek.

Openingstijden: woensdag t/m zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur. Info:
www.heekenbroek.nl

Expositie Mientje Maes bij
Wijnboerderij ’t Heekenbroek
In bezoekerscentrum ‘De Dobbe’
bij wijnboerderij ’t Heekenbroek
aan de tellingstraat 7 te Drempt is
van 3 juli tot eind augustus 2009
een expositie te zien van schilderij-
en van Mientje Maes uit Doetin-
chem.

Door beide verenigingen wordt een pro-
gramma gebracht van bekende Holland-
se melodieën, die apart en gezamenlijk
worden uitgevoerd. De ‘Hollandse

avond’ wordt gehouden op het terrein
van ijsvereniging Steintjesweide aan de
De Kijenborgsestraat in Hengelo. De
stichting Dorpsbelang Hengelo verleent
haar medewerking door het plaatsen
van haar mobiele muziekkoepel. Voor
zitplaatsen wordt gezorgd en er is ook
catering aanwezig. De aanvang van het
programma is om 19.30 uur. Dichtbij
het terrein is parkeerruimte voor auto’s.

Hollandse avond in Hengelo
De zangvereniging Looft den Heer
en muziekvereniging Crescendo
verzorgen samen op woensdag 1
juli een zogenaamde ‘Hollandse
avond’ in Hengelo.

Het was een zeer zonnige dag en vele
pony en paardenliefhebbers kwamen
naar de kinderboerderij om te genie-
ten van de ponyritten over het terrein,
huifkarritten rond Bekveld en hoef-
ijzer gooien en versieren. 

De hoefsmid was aanwezig en er ston-
den oude landbouwmachines en ge-
reedschappen om te bekijken. Daar-
naast werd paardengolf gespeeld. 

In de zitschure kon een drankje of een
heerlijk ijsje van IJsboerderij De Steen-
oven worden gekocht. 

Op het terras onder de parasol zaten
de gasten hiervan te genieten.

Feltsigt Pony & Paardendag

Een zonnige zondagmiddag in Bekveld
Enthousiaste, vooral jonge liefheb-
bers van (Shetland)pony’s reden af-
gelopen zondag vele ritjes op het
terrein van Kinderboerderij Felt-
sigt. Voor een langere toer rond
Bekveld konden de bezoekers in de
huifkar plaatsnemen.

Vooral jonge liefhebbers van pony’s reden vele ritjes over het terrein van Feltsigt.

Rentmeester Martens stormt op de menigte af: -- Te hulp,

de watermolen! Brand! Direct is iedereen in rep en roer.

Houten emmers en doeken worden te voorschijn getoverd.

Iedereen holt naar het kasteel.

Eén van de molengebouwen staat in lichterlaaie. Hitte en

rook zijn ondragelijk. Snel vormen de dorpelingen een

menselijke ketting van de beek naar de watermolen. 

Met gevaar voor eigen leven worden emmers water in de

vlammenzee gegooid.  Anderen slaan met natte doeken

verwoed tegen het brandende hout.

Maar de strijd lijkt tevergeefs. Joost fluit tussen zijn tanden:

–Tss, het andere gebouw vlug nat maken! 

De mensen kijken verrast, maar gehoorzamen. -- Wat slim,

jonker, roept richter Willem. -- Zo kunnen de vlammen niet

overslaan. Joost knikt. Plots ziet hij bij de waterschuiven

iets uitsteken. Hij trekt een stukje kleding los. 

Het is bebloed en vuil. 

Joost steekt het in zijn broekzak. Niemand heeft het gezien. 

Na een paar uur lijkt de brand af te nemen. Als het sein

‘Brand Meester’ is gegeven, kijken de richter Joost en

Martens vertwijfeld naar de smeulende puinhoop. – Een

nieuwe ramp voor ons dorp. Wat zal vader Evert boos zijn.

– Maar we hebben tenminste nog één molengebouw gered,

dankzij U jonker, zegt Martens.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

42

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman

Een sterk team voor al uw schilderwerk

Verf
Behang

Gordijnen
Vloerbedekking

Binnenzonwering
Accessoires

Verkoop 
Showroom

Zelhemseweg 21
Hengelo (Gld.)

(0575) 46 40 00

Door uitbreiding van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

schilder of leerlingschilder
Ons werk omvat in hoofdzaak onderhoudsschilderwerk.

Bel voor informatie (0575) 46 40 00 of kijk op www.harmsenvakschilders.nl

Bent u de Vakschilderdie wij zoeken?
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Dit alles gebeurde op het schoolplein
van C.B.S. Varssel. Het prachtige weer

nodigde de leerlingen uit om te gaan
buikschuiven. Ook was er volop water-

pret met sproeiers, waterballonnen en
waterstralen. Natuurlijk konden ook
de waterpistolen hierbij niet ontbre-
ken. Het was een geslaagde middag
waar met veel plezier op terug mag
worden gekeken!

Waterpret in Varssel

Op de zonnige donderdagmiddag van 25 juni was het één groot feest op
C.B.S. Varssel. De leerlingen van groep 1 t/m 8 mochten deze middag heer-
lijk spelen met en genieten van het water.

Op zaterdag 18 juli 2009 krijgt ieder-
een een kans om eens een kijkje te ne-
men. Vanaf 10:00 tot 12:00 uur kun-
nen de fietsers starten bij: Partycen-
trum Langeler, Spalstraat 5, 7255 AA
in Hengelo (Gld.) en bij het St. Ludge-
rusgebouw, Vierakkersestraatweg 37,
7233 SH Vierakker. De bedrijven zijn

gratis te bezichtigen tot 16:00 uur. De
deelname is gratis.' Onderweg kunt u
onder andere kijken bij een biologi-
sche varkenshouderij, een melkveebe-
drijf, een wijnboerderij en het auto-
matisch voeren van melkkoeien. Ver-
der is er een boerderij omgetoverd tot
pannenkoekenhuis met muziek, dans
en allerlei handvaardigheden. De rou-
te is tussen de 30 en 35 km. De open
dag "Fiets de Boer op" is georganiseerd
door de Agrarische Contactgroep Hen-
gelo.

Voor meer informatie over de route:
mevrouw B. Midden (0575) 46 46 38.

Fiets "De Boer op" in Hengelo
Fietsen over paden waarvan u het
bestaan niet wist en tussendoor
een kijkje nemen bij zowel agrari-
sche als ook bij andere bedrijven.
Dat kan allemaal tijdens de jaar-
lijkse zomer fietstocht in Hengelo
(Gld.).

Winnaar werd het werk met de titel
‘Kabouterhuisjes’ (zie foto) van leerlin-
gen van de ZMLK school ‘De Lans’ uit
Brummen. Onderleiding van beel-
dend kunstenaar Dries Olthof hebben
zij een tot de verbeelding sprekend
dorpje met kabouterhuisjes gemaakt,
waarmee zij maar liefst 543 punten
wisten te vergaren. Het werk van Nol
Schrijvers uit Zeddam, met de titel
‘Iglo’ kreeg met 360 punten de tweede
prijs en ‘Een poging tot herstel’ van

Ruud Kaper uit Doetinchem haalde de
derde prijs met 306 punten. 

De eigenaar van het landgoed, graaf
Van Rechteren Limpurg wees, middels
het lot, deze avond ook drie winnaars
aan die kunstbonnen van Het Web te
Doetinchem thuisgestuurd zullen
krijgen. Naar schatting hebben onge-
veer 9.500 bezoekers, uit alle delen
van het land, dit jaar weer genoten
van de Kunstwandelroute.

Kabouterhuisjes

Winnaar publieksprijs

Op dinsdagavond 23 juni heeft in restaurant Het Hart van Hummelo de
uitreiking plaatsgevonden van de publieksprijs van de jaarlijkse Kunst-
wandelroute op landgoed Enghuizen. Voor het bepalen van deze prijs
heeft het publiek bijna 650 kaartjes ingevuld met de persoonlijke keuzen
voor de drie beste kunstwerken op de route.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Wegens slechte weersomstandighe-
den werd de vlucht van zaterdag uit-
gesteld naar zondag 28 juni 2009. 

Bij warm broeierig weer werden 96
duiven van de PV De IJsselbode gelost
in Breuil le Vert/Clermont (400 km)
om 7.44 uur. De eerste duif was voor
Ria Luesink, die met een snelheid van
1094 mpm geconstateerd werd om
13.49 uur. Uitslag: 1., 2., 6. en 7. Ria Lu-
esink, 3., 4., 5. en 8. Hans Buiting, 9. G.
Stoel, 10. Th. Tankink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 27 juni stond gepland maar
vanwege slecht weer werden de dui-
ven zondagmorgen gelost. Het was
broeierig weer en onweersachtig. De
duiven werden gelost in Peronne (330
km). Er waren 138 duiven in concours.
De eerste duif was van G.Kempers en
werd geconstateerd om 12.32 uur
(snelheid 1152 mpm). Uitslag: 1. G.
Kempers, 2. Chr. te Stroet, 3. A. Kam-
perman, 4. L. te Stroet, 5. W. Jansen.
Uitslag jeugd: 1. Kelly Bergervoet, 2. El-
len van Melis.

D u i v e n s p o r t

Lenie Boezeman heeft haar ‘roots’ lig-
gen in het ‘Design’. Zij studeerde aan
de Koninklijke Academie voor Kunst &
Vormgeving in Den Bosch en aan de
Design Academie in Eindhoven, waar
zij afstudeerde in textiele vormgeving.
Tijdens haar studie en werk bleef Lenie
Boezeman schilderen. Joachim Linssen

heeft pas laat zijn liefde voor beeldhou-
wen ontdekt. Zijn werk als fysiothera-
peut gaf aanvankelijk niet de ruimte
om uren in de werkplaats bezig te zijn.
Zijn kennis over diverse houtsoorten
en het gevoel voor vorm en lijnenspel
deed hij op bij diverse leermeesters.
Ben Bodt schildert veelal uit opgedane
ervaringen. Soms is een foto, situatie of
een nader beeld de aanleiding. Zo-
doende ontstaat met penseel en pot-
lood, op doek, paneel of op papier, rea-
listische beelden. De expositie van de
drie kunstenaars duurt tot 10 augus-
tus. De openingstijden zijn op vrijdag,
zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00
uur en op afspraak (0575) 55 64 56.

Expositie galerie Aquadraat
Zondagmiddag 5 juli a.s. wordt bij
galerie Aquadraat aan de Mossel-
seweg 12 A in Vorden de expositie
geopend van een drietal exposan-
ten te weten Lenie Boezeman (land-
schapsschilder), Ben Bodt (fijn-
schilder) en Joachim Linssen met
houtsculpturen.

Op 10 mei jl. hielden leden van de LC
Brockhorst een 70-jaren swingfeest
met veiling, waarvoor zij zelf veilings-
tukken inbrachten, voor een goed
doel. De keuze voor dit jaar, Stichting
Handikids Bronckhorst, sluit goed aan
bij het Lions clubthema ‘Leven en wel-
zijn in Bronckhorst’ en hun motto ‘Lef
en Creativiteit’. Het was een groot suc-
ces en de opbrengt fenomenaal: 3900
euro.
De Lions nodigden voor de vergade-
ring in Pepe’s grillrestaurant in Baak
bestuursleden van de Stichting Handi-
kids Bronckhorst uit. Gina Luimes, Ka-
rin Wolf en Yvonne Lusink kwamen
graag vertellen over het ontstaan en
werk van de stichting. De leden van de
Lionsclub waren zeer gelnteresseerd
en stelden heel betrokken vragen. 
Het bestuur van Handikids bestaat uit
een groep ouders van kinderen met
een beperking, bijvoorbeeld een ver-
standelijke en/of lichamelijke beper-

king, ADHD, gedragsproblemen of
stoornissen in het autistisch spec-
trum. Voor deze groep bleek behoefte
aan aangepaste, kleinschalige vrij-
etijdsbesteding. Veel kinderen raken
in een isolement als gevolg van hun
beperking. Reguliere sportclubs zijn
niet ingericht om deze kinderen te be-
geleiden. En aangepaste sportmoge-
lijkheden zijn vaak ver van de eigen
woonplaats, waarbij vervoersproble-
men kunnen ontstaan en de kosten
hoger uitvallen.
Vorig jaar ging de oudergroep over in
een stichting. Deze wil kinderen met
een beperking een zinvolle vrijetijds-
besteding aanbieden op diverse terrei-
nen, zoals aangepaste sport, spel, mu-
ziek en ontspanning. Ook die kinde-
ren willen meedoen in de maatschap-
pij en zich waardevol en nuttig voelen.
Activiteiten zoals (disco)zwemmen,
bezoek aan een discotheek en geiten-
boerderij en de Bronckolympics - Sa-

men Sportendag werden goed en met
veel plezier bezocht.
De Lions Club Bronckhorst biedt mate-
riële en immateriële diensten aan,
waarbij hun netwerk kan worden in-
gezet voor een goede samenwerking
met Handikids. Voor het verkrijgen
van het geld, dat in beheer blijft van
de Lionsclub, zijn wel een aantal voor-
waarden verbonden, maar daar kon-
den de bestuursleden zich wel vinden.
Handikids zal inzicht geven over de ac-
tiviteiten die zij willen uitvoeren en
waar geld voor nodig is. Per activiteit
worden de tekorten aangevuld. Een
overzicht van kosten en uitvoering,
met hierin beschreven het aantal deel-
nemende kinderen, de hoogte van de
eigen bijdrage en het verloop van de fi-
nanciering, zal worden overlegd. De
LC Bronckhorst streeft dus naar een
goede samenwerking waaruit een
goed gevoel ontstaat.

Meer informatie over de Stichting
Handikids Bronckhorst staat op
www.handikids.nl. Over de Lions Club
Bronckhorst wordt verwezen naar
www.lions.nl/Bronckhorst

Het motto: Lef en Creativiteit!

Lions Club Bronckhorst steunt Handikids

De veiling die recent voor en door de Lions Club Bronckhorst werd geor-
ganiseerd, bracht maar liefst 3900 euro op! Dit bedrag werd woensdag-
avond 24 juni symbolisch aan bestuursleden van de Stichting Handikids
Bronckhorst overhandigd.

Leden van de Lions Club Bronckhorst zijn enthousiast over hun goede doel: Stichting Handikids Bronckhorst.
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragende

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwoll

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISART

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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HUISART

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur vak

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 -

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

sen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

er wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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WEBER-HYDRAULIK

Bestell.nr: 320230740
Betr.druck: 160 bar
Fabrik nr:  92

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

LANGSTE ONTBIJT VAN DE ACHTERHOEK
Zaterdag 4 juli a.s. in de Bergstraat te Zelhem.
Schuif gratis aan van 09.00 tot 12.00 uur.
Met optredens van: Blauwe Kielen

Huisvrouwenorkest
Wie eren ‘t Olde

Ze zijn er weer. Kersen!
Zo uit eigen bongerd!!!

Verse Broccoli kilo 0.99
nieuwe oogst Clementine 10 voor 1.55

Deze week een emmer aardappelen (Frieslander)
inclusief emmer samen voor 3.99

Volop de lekkerste aardbeien eigen oogst
Kadotip!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

APK
€ 19,=
voor Benzine- 

en Dieselauto’s

GRATIS
Airco Controle

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

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

Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

LAST OVER
nu 50% korting
op onze merken: Frank Walder, Bandolera,
Scarva, Taifun, Expresso, Sarto Fashion,

Zerres, Betty Barclay en Angels

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

®

filiaal HENGELO
Gewijzigde openingstijden

per 1 juli 2009

Maandag 13.30 - 17.30 uur
Dinsdag 09.30 - 17.30 uur
Woensdag 09.30 - 17.30 uur
Donderdag 09.30 - 17.30 uur
Vrijdag 09.30 - 20.00 uur
Zaterdag 09.30 - 16.00 uur

www.focusfashion.nl

PBB
Bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14

7021 BK  Zelhem

tel./fax 0314 - 625159

De verspreider in de gemeente Bronckhorst

van: • regiokranten

• reclamefolders

• huis-aan-huis-drukwerk

vraagt enkele

BEZORG(ST)ERS
in het verspreidingsgebied van deze krant,

eventueel ook aanmelden als vakantie bezor-

ger(ster). Reacties bij voorkeur schriftelijk.



Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER
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WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

BanenContact
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Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Twello

Wilp

Voorst

Empe

Oeken

Bussloo

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

's Heerenberg

Werk vind je

in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TECHNISCHE VAKKRACHTEN
GEZOCHT VANAF WEEK 29.

NEEM KONTAKT MET ONS OP VOOR DE MOGELIJKHEDEN.

(ervaren) SAMENSTELLERS M/V
ACHTERHOEK – full time - vacaturenummer; VJK0005

Onze opdrachtgever is een toonaangevende producent
van machines ten behoeve van de procesindustrie. 
Het bedrijf levert wereldwijd unieke installaties. 
Door toenemende orderdruk zijn per direct vacatures
ontstaan voor meerdere vakkrachten. 

Werkzaamheden:
In deze functie werkt u op de constructie afdeling waar
u geheel zelfstandig van tekening (complexe) machines
samenstelt. 

Functie-eisen:
• U beheerst het mig, mag en/of tig lasproces goed;
• U kunt zelfstandig van tekening werken;
• U heeft geen vakantie gepland na week 29 

of week 30.

Verhagen-Waanders Tandheelkundig Centrum Aalten

Als tandheelkundig team zijn wij op zoek naar een

TANDARTSASSISTENTE/ BALIEMEDEWERKSTER
parttime 

Functieomschrijving: Ontvangen van patiënten

Voorbereidende werkzaamheden voorafgaand 
aan tandheelkundige behandelingen

Assisteren tijdens tandheelkundige behandelingen

Zorgen voor hygiëne en netheid 
in de behandelkamer

Afspraken plannen/ beantwoorden telefoon

Functie-eisen: Opleiding tot en/of ervaring als tandartsassistente 
is een pré.
Het volgen van de opleiding tot preventieassistente
behoort tot de mogelijkheden.

Salarisindicatie: conform NMT schalen

Kun je jezelf vinden in deze uitdaging, solliciteer dan naar bovenstaande 
functie.

Je kunt je sollicitatiebrief sturen aan: 

Verhagen-Waanders
Tandheelkundig Centrum Aalten

Koeweide 10
7121 EJ  Aalten
Aalten @ verhagen-waanders.nl

ADVERTEER
OOK
IN DE
ELNA
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Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V

Omgeving Lichtenvoorde – full time-  vacaturenummer; VIW00578

Werkzaamheden
Je geeft telefonisch advies en zorgt voor het genereren en ver-
werken van orders.
Tevens stel je contracten op voor klanten en bewaak je alle ac-
tieve verkoop processen.

Functie-eisen
• MBO Technisch/Commerciële richting;   
• Je hebt aantoonbaar affiniteit met afval en milieu;
• Je bent communicatief sterk en hebt een commerciële

drive.

ACCOUNT MANAGER MILIEU M/V
Omgeving Lichtenvoorde – full time– vacaturenummer; VIW00579

Werkzaamheden
In deze functie onderhoud je een duurzaam en breed relatie-
netwerk en weet je de belangen van de klanten om te zetten in
kansen.

Functie-eisen
• Een duidelijke visie op relevante ontwikkelingen binnen het

werkveld afval management en milieu;
• Een eigen netwerk dat aansluit bij het werkveld.

PROJECT COÖRDINATOR MILIEU M/V
Standplaats Apeldoorn – full time - vacaturenummer; VIW00425

Werkzaamheden
Het ontwikkelen van beleid voor afzet en transport van afval-
stromen, het verrichten van marktonderzoeken en zorgen voor
contractbeheer. Daarnaast behoren het maken en bewaken van
prijsafspraken over tarieven en leveringsvoorwaarden tot je ta-
kenpakket.

Functie-eisen
• HBO op commercieel en/of technisch gebied;
• Analytisch en initiatiefrijk; 
• Ondernemend, onderhandelingsvaardig en oplossingsge-

richt;
• Kennis van afvalverwerkingtechnieken en de afvalmarkt is

een pre.

DAKDEKKER M/V
Omgeving Winterswijk – full time – vacaturenummer; VVN006

Werkzaamheden 
Als allround dakdekker bestaan uw werkzaamheden onder an-
dere uit het leggen van bitumineuze en kunststof dakbedekkin-
gen, het renoveren van bestaande daken en het afwerken van
dakconstructies. De projecten zijn door heel Gelderland.

Functie-eisen
• Bij voorkeur heb je een afgeronde primaire opleiding

dakdekker; 
• Enige aantoonbare relevante werkervaring in een

soortgelijke functie is vereist;
• Het werken op hoogte is geen belemmering voor u;
• VCA Certificaat is een pré.

SANEERDER ASBEST M/V
Omgeving Doetinchem – full time– vacaturenummer; VVNC004

Werkzaamheden
Samen met je collega’s verwijder je op deskundige wijze het
aangetroffen asbest. Verder draag je zorg voor een correcte
afvoering van de asbestdelen zodat niemand in aanraking
komt met de asbestdelen.

Functie-eisen
• DAV is een vereiste;
• MBO denk- en werkniveau.

JUNIOR CONSTRUCTIEBANKWERKER 
LASSER TIG M/V

Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00564

Werkzaamheden
Van tekening samenstellen van diverse, voornamelijk RVS,
machinedelen. 

Functie-eisen
• (afgeronde) metaal opleiding;
• Kennis/ ervaring met TIG lasproces;
• Werken van tekening.

Het betreft een vaste baan.

Hottuning is een bedrijf dat o.a. auto-onderdelen verkoopt in Nederland.

Wij zijn op zoek naar een 

ADVERTEERDER M/V 
in Lichtenvoorde (8 - 24 uur)

De functie:
De functie betreft het plaatsen en vernieuwen van advertenties op
diverse internetsites en het actueel houden van de producten op de
Hottuning website.

Functie-eisen:
• zeer gemotiveerd
• eigen initiatief 
• meedenkend 
• goede computervaardigheden
• goede communicatieve vaardigheden

Interesse?
Stuur dan binnen 14 dagen uw brief voorzien van een C.V. aan:
Hottuning
t.a.v. de heer M. Lensink
Einsteinstraat 1
7131 PK  Lichtenvoorde

U kunt ook een e-mail sturen naar m.lensink@hottuning.nl
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met 
Maarten Lensink (tel. 0544-371974).

Morssinkhof Plastics, deel uitmakend van de Morssinkhof Rymoplast Groep, recyclet kunststof (zoals
productie-uitval, kratten en pallets) tot zuiver maalgoed, regranulaat of compound. Het bedrijf heeft de
kennis, ruimte en apparatuur die noodzakelijk zijn om perfecte condities te scheppen voor het hergebruik
van kunststof. In haar branche is de onderneming met ca. 180 medewerkers toonaangevend en één van de
grootste in Europa.

Morssinkhof Plastics heeft momenteel een drietal fabrieken in de Benelux en een vestiging in Duitsland. Eén
van de activeiten van ons bedrijf in Lichtenvoorde, is het recyclen van kratten en bakken bij onze klanten (o.a.
brouwerijen en frisdrankproducenten) ter plekke. Voor deze afdeling ‘mobiele vermaling’ zoeken wij een

Gemotiveerde productiemedewerker ‘mobiel’
die wat avontuur zoekt en het leuk vindt om op verschillende plaatsen in Europa te werken. Daarbij hoort ook
dat u regelmatig van huis bent en de nachten in hotels doorbrengt.

Gevraagd wordt:

• Een flexibele instelling
• Goede communicatieve vaardigheden
• Betrouwbaarheid
• Goede werkinstelling
• Enige technische kennis van machines

Wij bieden u:

• Een vaste baan
• Goede arbeidsvoorwaarden
• Een prettige werksfeer

Voldoet u aan dit profiel en bent u geïnteresseerd om binnen onze moderne en actieve organisatie aan de
slag te gaan bel, mail of schrijf dan naar:

Morssinkhof Plastics B.V.
T.a.v. Riet Temming

Dieselstraat 11
7131 PC Lichtenvoorde

Website: www.morssinkhofplastics.nl
E-mail: r.temming@morssinkhofplastics.nl

Telefoon: 0544-372306

Mede dankzij jou kunnen onze klanten lang zelfstandig blijven wonen in hun eigen leefomgeving.
Dat realiseer je samen met je collega’s, in een hecht en zelfstandig team. Daarnaast bouw je 
persoonlijk een zeer belangrijke band op met je klanten. En ben je vaak hun steun en toeverlaat.
Bij feestelijke aangelegenheden, om maar eens wat te noemen.

Daarom ben je voor ons veel meer dan een verzorgende. Bij Sensire krijg je alle ruimte en ver-
trouwen om neer te zetten wat er in je hart leeft. En heten we je liever vandaag dan morgen
welkom. Op onze website www.doenwatjehartzegt.nl vind je alle relevante informatie én kun jij 
je laten uitnodigen voor een gesprek.

Werken bij Sensire. Doen wat je hart zegt.

Sensire zoekt verpleegkundigen,

verzorgenden IG en verzorgenden 

niveau 3. Op onze website

www.doenwatjehartzegt.nl vind je

een uitgebreid functieprofi el.
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