
Een paar maanden geleden (20 april) 
was de wethouder ook present om de 
eerste steen van de nieuwe school te 
leggen. Josephine Steffens was con-
tent over de vorderingen van de bouw 
en maakte daarbij ‘onderweg ‘, een 
gezellig praatje met de bouwvakkers 
van de BAM (zie ook foto). Hoewel de 
vakantie in aantocht is gaan verschil-
lende medewerkers van de BAM nog 
een weekje met hun werkzaamheden 
door. ‘Geen probleem, wij doen het 
graag’, zo kreeg de pers desgevraagd 
te horen. Zoals bekend bestaat de 
nieuwe school straks uit een beneden 
verdieping en een bovenverdieping. 
De benedenverdieping telt zes loka-
len alsmede een BSO ruimte (Buiten 
Schoolse Opvang) , een kinderdagop-
vang ( 0- 4 jaar ), een personeelskamer, 
een spreekkamer en een verzorgings-
ruimte voor gehandicapte kinderen. 
De kleuterlokalen krijgen een eigen 
ingang. Verder komt er in de bene-
denverdieping een grote centrale hal. 
De lokalen komen op die ruimte uit 
en niet alleen de deuren, maar de ge-
hele muur kan worden verwijderd, 
zodat een nog groter vertrek ontstaat. 
De bovenbouw (9 leslokalen) bevindt 
zich op de tweede verdieping. Daar is 
ook het muzieklokaal, een technische 
ruimte annex keuken en bibliotheek 

gevestigd. Gerben van Heun die door 
de school is ingehuurd om het gehele 
project te begeleiden ( en die tevens 
als aanspreekpunt fungeert )toonde 
zich zeer tevreden over de voortgang 
van de bouw en zei daarover: ‘ Eind 
oktober wordt alles opgeleverd, dan 
wordt de boel schoon gemaakt, dan 
worden ook de digitale schoolborden 
opgehangen en worden de vloeren in 
de was gezet. 
Tegen die tijd is het pakweg eind no-
vember en hebben we nog ruimte 
voor eventueel aanvullende werk-
zaamheden. De verhuizing staat in 
de kerstvakantie gepland. De kinde-
ren kunnen dan in januari, direct na 
de vakantie, hun intrek in de nieuwe 
school nemen’, zo zegt Gerben van 
Heun. Bouwonderneming BAM uit 
Zwolle laat evenmin niets aan het 
toeval over. Zo heeft het bedrijf on-
langs ‘de buurt ‘uitgenodigd en kre-
gen de aanwezigen alle informatie 
over de bouw van de school. Ook dat 
er eventueel geluidshinder zou kun-
nen ontstaan. ‘Het was een prettige 
bijeenkomst en ik kreeg de indruk 
dat de buurt het best leuk vindt dat 
hier straks een nieuwe school staat’, 
zo zegt van Heun. ‘ Als gemeente 
Bronckhorst hebben we tot dusver 
geen enkele klacht over eventuele 
overlast ontvangen’, zo vult Herman 
de Groot aan. 
Tijdens de bijeenkomst met de wet-
houder op deze regenachtige woens-
dagmorgen passeerden tal van onder-
werpen de revue. Zo kwam bijvoor-
beeld de verkeerssituatie rondom de 
school ter sprake. Voor de aan- en 
afvoer van materialen e.d. is een ver-
keerscirculatieplan ontworpen zodat 
dat onderdeel vlekkeloos kan verlo-
pen. Ook is er een ‘klankbordgroep ‘ 
ingesteld die ook o.m. contact met de 
buurtbewoners heeft gehad over het 
brengen en halen van de schoolkinde-
ren. ‘Wanneer de kinderen straks de 
nieuwe school bezoeken, toch vooraf 
wel een punt om over na te denken. 
De ouders vervullen daarbij ook een 
belangrijke rol. De kinderen moeten 
niet per auto voor de deur van de 
school worden afgezet. Een stukje 
lopen kan geen kwaad. Het bevor-
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Het is de bedoeling dat in de Voet-
balkrant alle amateurvoetbalver-

enigingen uit deze gemeenten de 
gelegenheid krijgen om zich te 
presenteren en te promoten aan 
iedereen en in het bijzonder aan 
de duizenden belangstellenden van 
de voetbalsport die de krant onder 
ogen krijgen. 

De Voetbalkrant verschijnt volledig 
in kleur wordt huis aan huis ver-
spreid. De totale oplage bedraagt 
ongeveer 70.000 exemplaren. Daar-
naast ontvangen alle verenigingen 
150 extra exemplaren. 
Uiterlijk 12 augustus kunnen 
 hiervoor berichten en advertenties 
worden aangeleverd. Voor meer 
informatie kan men mailen naar: 
voetbalkrant@weevers.nl. 

Redactie 
Voetbalkrant Weevers Grafimedia.

Weevers Grafimedia 
Voetbalkrant 2011 - 2012
Weevers Grafimedia geeft reeds 
enkele jaren de Voetbalkrant 
voor de gemeenten Bronck-
horst, Oost Gelre en Berkelland 
uit. Gezien de vele positieve re-
acties die wij de afgelopen jaren 
hebben mogen ontvangen van 
zowel de voetbalverenigingen 
uit deze drie gemeenten als ook 
van menig lezer hebben wij ge-
meend dit jaar weer met een 
speciale Voetbalkrant te komen 
voorafgaande aan de start van 
het nieuwe voetbalseizoen 2011-
2012 (week 35). Vanwege de zeer 
positieve respons zijn wij voor-
nemens om dit jaar ook in de 
gemeente Aalten de speciale 
Voetbalkrant uit te brengen.

Nieuwbouw school Hoge verloopt volgens planning

Wethouder Josephine Steffens 
nam polshoogte

Vorden - Woensdagmorgen kwam wethouder Josephine Steffens sa-
men met Herman de Groot van de gemeente Bronckhorst een kijkje 
nemen bij de in aanbouw zijnde nieuwe school Het Hoge. Vergezeld 
door Gerben van Heun van Partners & van Heun en Bennie Scholten, 
bestuurslid van school Het Hoge, maakte zij compleet in ‘bouwstijl’ 
(helm en laarzen) een rondgang over het complex.

v.l.n.r : Bennie Scholten, Josephine Steffens en Gerben van Heun

medewerkers BAM in geanimeerd gesprek met de wethouder

dert de verkeersveiligheid rondom de 
school. Ik vind dat je de ouders best 
verantwoordelijk mag stellen wan-
neer het om de veiligheid van hun 
kinderen gaat. Ingeval van gehandi-
capte kinderen, is het natuurlijk een 
ander verhaal ‘, zo sprak wethouder 
Josephine Steffens.
Zij haakte terloops nog even in op 
de toekomst van de scholen in het 
algemeen. ‘ Tot 2040 krijgen wij in 
geheel Bronckhorst te maken met 
een terugloop van kinderen met wel 
33 procent. Dat is een gegeven, on-
derzoek heeft uitgewezen dat de ge-
zinnen in de toekomst steeds kleiner 
worden. Dat heeft voor alle scholen 
konsekwenties . Stel dat daardoor in 
de toekomst ‘leegstaande ‘ lokalen 
ontstaan. Dan kun je wellicht het één 
en ander met andere scholen combi-
neren. We hebben wat dat betreft, 
nu al voorbeelden. In Voor- Drempt 
en Achter- Drempt hebben we een 
katholieke en een openbare school. 
Die gaan fuseren. Kijk naar Hengelo, 
daar vestigen de Piersonschool en de 
Rozengaarsweide zich op één locatie. 
Zo kun je elkaar helpen’, aldus Josep-
hine Steffens.
Gerben van Heun vroeg in ‘het ge-
sprek aan tafel’, tot slot nog even aan-
dacht voor het ‘bomen beschermpro-
ject’ . ‘ Dat is een project dat betrek-
king heeft op de vier rode beuken die 
op het ‘oude schoolplein’ staan. Het 
zijn beeldbepalende bomen waarvoor 
de gemeente financiële middelen 
beschikbaar heeft gesteld om deze 
bomen te behouden. Zo hebben de 
‘bouwers’ de zorgplicht om daar op 
een goede manier mee om te gaan en 
dat gebeurt ook’, aldus Gerben van 
Heun.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

1 Bos 
Gladiolen

 3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 24 juli 10.00 uur mevrouw ds. M.J. Visschers uit Mar-
kenesse

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 24 juli 10.00 uur mevrouw Z. Langwerden-Bloemen-
daal

R.K. kerk Vorden
Zondag 24 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, vakan-
tiekoor Vokate

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 23 juli 17.00 uur Eucharistieviering pastoor Hogenelst, 
volkszang.
Zondag 24 juli 10.00 uur Geen viering

Tandarts
23/24 juli W.A. Houtman Vorden tel. 0575 – 55 22 53
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 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; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars 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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Voor onze drie kinderen 
(7 jr,4jr,15 mnd) zoeken wij 
een lieve oppas die deze 
uitdaging wil aangaan voor 3 
dagen per week. Je werkt in 
een heerlijke omgeving met 
veel verantwoordelijkheid. 
06-20597614 en spreek de 
voicemail eventueel in.

�

0575-552959

Dagmenu’s 20 t/m 26 juli

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

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

Woensdag 20 Juli Tomatensoep / Zuricher geschnetzeltes 
met rosti aardappelen en seizoensgroente.

Donderdag 21 Juli Thaise kipfilet met rijst en rauwkost / 
Verse fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 22 Juli Champignonsoep / Zalmfilet met mosterd-
saus, aardappelen en warme groente.

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

Maandag 25 juli Groentensoep / Spies de Rotonde met 
kruidenboter, aardappelen en rauwkost.

Dinsdag 26 juli Wiener Schnitzel met friet en rauwkost / 

IJs met slagroom.

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

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

Vlaai v/d week

Woudvruchtenbavaroise  
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

Kwarkbollen 6 voor € 2,50
Kruidkoek € 2,95

Aanbiedingen geldig van di 19 juli t/m za 30 juli

Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

nieuwe oogst Minneola’s 
vol sap zonder pit  kg  1.99
Hollandse sperciebonen 500 gr 0.89
Opperdoezer ronde 
aardappelen 2 kg  2.50     
Hollandse opal pruimen kg  2.95      
Kant en klare huisgemaakte lasagne 
met GRATIS bakje rauwkost 
naar keuze p.p.  6.95     

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

�

Te koop gevraagd voor 
gepensioneerd echtpaar  
recreatie-woning met eigen 
grond, zeer rustig en lande-
lijk gelegen in de Achterhoek. 
Tel. 0622739838

�

Gezocht mannelijk zang-
talent! Altijd al met 9 mooie 
dames willen zingen en ben 
je niet ouder dan 30 jaar? 
Geef je dan op: info@jong-
gelre.nl

�

Wil jij meedoen aan de 
revue van Jong Gelre vor-
den-Warnsveld met zang, 
dans, decorbouw of toneel 
en ben jij tussen de 16 en 
30 jaar? Geef je op @ info@
jong-gelre.nl. Repetities star-
ten sept.

�

Te koop jonge hond-
jes kruising boeren foks/ 
schnauzer. Nijkamp tel. 0575 
521316

�

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen (Frieslanders). Tevens 
verkopen we BBQ-vlees van 
eigen bedrijf. Fam. Scheffer. 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden. 
‘s Woensdags gesloten.

�

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



• Bernina • Pfaff
• Brother • Anker

• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

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

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

Voor
naaimachines
en kleinvak

Wij zijn op zoek naar een 
goede schoonmaakster 
voor minimaal 4 uur per 
week en misschien meer. 
Bellen op 06-20597614

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

Schoorsteen,
dak en/of

dakgoot lek?
Ook dakreiniging

Bel 06-17862180

Hoekstra 

Onderhoudsbedrijf

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

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

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

DINO
BROOD

 NU 1.95

WITTE 
KADETJES

NU 6 VOOR 2.25

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 juli.

KERMIS 
VLAAI

KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks550

SPECIAL

Summerwrap

per stuk195

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + snijworst

2 x 100 gram198

MAALTIJDIDEE

gebraden 
Gehaktbal

per stuk179

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip filet

4 enkele550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, tel: 0575-551321
H. van Dam, keurslager
Laarstraat 3, tel: 0575-512014

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

“Doodgaan is eigenlijk iets wat niet zou mogen...
en toch wordt het gedaan.”

Nu Henk, pa en opa er niet meer is, resteert al-
leen de herinnering, maar die is zo geweldig dat hij 
daarin voor ons blijft leven.

Henk Harmsen
Hendrikus Lambertus

echtgenoot van Annie Harmsen-Holmer

* 31 december 1942 † 17 juli 2011

 A.C.G. Harmsen-Holmer

 Anneke en Mike
  Sharon, Kesley

 Harm en Eveliene
  Ilse, Daphne *

De Hanekamp 30
7251 CJ Vorden

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt uitge-
nodigd, zal plaatsvinden op donderdag 21 juli om 
15.30 uur in de van Baerzaal van crematorium 
Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de 
koffiekamer van het crematorium.

Kringloopbedrijf
De Boedelhof

Enkweg 17b 7251 EV Vorden
Tel. 0575-555456

www.deboedelhof.nl
Openingstijden

Di t/m vrij 10.00-17.00 uur
Zat 10.00-16.00 uur

Nieuw geopend in Vorden

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306

Kramen te huur
Hobby & 

Rommelmarkt
Camping 

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 19 

6984 AG Doesburg

30 & 31 juli 2011

0313-473128 
info@zwarteschaar.nl



Jan (75) en Alie (73) trouwden vijftig 
jaar geleden op het gemeentehuis en 
in de Hervormde kerk in Hengelo. 
Het feest werd gegeven bij Concordia. 
Er waren veel mensen op de bruiloft. 
”Het was heel mooi weer en een ge-
zellig feest”, weten beiden zich goed 
te herinneren. Jan en Alie hebben 
elkaar leren kennen tijdens de cate-
chisatie. Na een lange verkeringstijd 
trouwden ze op 24 juli 1961. 
Jan komt uit een gezin van twee kin-
deren. Hij werd geboren in Hengelo 
waar zijn ouders een kapperszaak 
hadden. De grootvader van Jan had 
daarvoor ook een kapperszaak an-
nex café, maar die zaak was een paar 
honderd meter verder dan de huidige 
Kapsalon Wuestenenk. Inmiddels is 
dochter Henriëtte mede-eigenaar en 
de vierde generatie in de zaak. 
Na de openbare lagere school ging 
Jan naar de HBS in Zutphen. Na een 
jaar is hij daarmee gestopt. Vervol-
gens deed hij de kappersopleiding da-
mes en heren. De opleiding bestond 
uit een dag naar school en vier dagen 
werken. Zijn eerste baantje was bij 

een kapsalon in Goor waar hij enke-
le jaren heeft gewerkt. Toen Jan uit 
militaire dienst kwam, is hij bij zijn 
ouders in de kapperszaak gaan wer-
ken, waar ook Herman Voskamp vele 
jaren heeft gewerkt. Jan werkt nu al 
weer ruim vijftig jaar in de kappers-
zaak. 

Alie is geboren in Varssel en komt uit 
een gezin van twee kinderen. Haar 
ouders hadden een boerderijtje en 
vader was metselaar. Een ongetrouw-
de broer van Alie’s moeder woonde 
erbij in. Na de lagere school in Vars-
sel ging ze naar de Huishoudschool 
in Doetinchem. Alie werkte enkele 
jaren in de huishouding bij de plaat-
selijke garagehouder Wolsink. Toen 
Alie Jan leerde kennen is ze het kap-
persvak ingegaan en de kappersoplei-
ding voor dames in Doetinchem gaan 
volgen. Enkele jaren heeft ze gewerkt 
bij kapsalon Pol in Doetinchem sa-
men met Mientje Wuestenenk.
Jan en Alie zijn samen met de da-
messalon begonnen. Jans vader deed 
daarvoor alleen ’knippen voor heren’. 

Naast het werk in de zaak was Alie 
ook druk met het huishouden en met 
het gezin. ”Het was toen allemaal 
best veel werk”, kijkt Alie terug. Ook 
Mientje, de zus van Jan, heeft een 
lange tijd in de zaak gewerkt. 
Jan was vroeger een belangrijke voet-
baller voor Pax. Hij was vijftien jaar 
toen hij in het eerste team speelde. 
Als linkshalf speelde hij tot zijn 
28ste in Pax 1. Door een knieblessure 
moest hij noodgedwongen stoppen 
met voetbal. Hij bleef actief voor de 
club en zat onder meer vele jaren 
in de elftalcommissie. Maar liefst 35 
jaar was Jan consul van Pax. Daarvoor 
werd hij door de KNVB beloond met 
de gouden speld. Andere hobby’s van 
Jan zijn onder meer het verzamelen 
van postzegels, tuinieren,
tv kijken vooral sport en hij mag 
graag kaarten. 
Kaarten is ook een hobby van Alie. 
Verder fietst ze graag en kijkt ze met 
plezier naar diverse tv-programma’s. 
Ook leest Alie graag en dan vooral 
tijdschriften. 

Aan stoppen denkt het gouden 
bruidspaar nog niet. Jan is nog volop 
aan het werk in de zaak. Alie doet het 
wat rustiger aan en heeft nog enkele 
vaste klanten.

Een leven lang Kapsalon Wuestenenk

Jan en Alie vijftig jaar getrouwd

Hengelo - Het echtpaar Jan en Alie Wuestenenk - Maalderink uit Hen-
gelo is zondag 24 juli vijftig jaar getrouwd. Het bruidspaar heeft drie 
kinderen en zeven kleinkinderen. Het feest wordt 24 juli gevierd in 
zaal Wolbrink in Hengelo.

Het bruidspaar in hun vertrouwde kapsalon.

Het WK fietscrossen in de klasse MEN 
25-29 wordt gehouden op 28 juli in 
Kopenhagen. Bo verwacht dat hij in 
de finale komt. Dat is bij de eerste 
acht renners. In de finale kan van 
alles gebeuren en het onderlinge 
krachtverschil is minimaal. ”Het gaat 
vaak om details en de juiste vorm. 
Een kleine stuurfout kan je de titel 
kosten”, weet de Hengeloër. 
Op 31 juli wordt ook in Kopenhagen 
de WK-klasse Cruisers 25-29 verre-
den. In deze klasse is Kleinhesselink 
al drie keer achtereen Europees kam-
pioen geworden. ”Dat moet mijn gro-
te dag worden en de titel pakken. Dat 
is mijn doel en niets anders”, zegt hij 
strijdlustig. ”Ik heb een hele goede 
kans en de verwachting is ook zeker 
dat het lukt. De finale moet ik zeker 
halen en het zal uiteindelijk om de 
top drie gaan waar ik bij moet zijn. 
Het blijft altijd afwachten of het lukt 
om de titel te pakken. Het is gewoon 
moeilijk te zeggen en je moet ook 
een beetje geluk hebben. Alles moet 
gewoon kloppen anders red je het 
niet”. Bo gaat in principe voor beide 
titels: de MEN-klasse (20 inch) en de 
Cruisers-klasse (24 inch). 

Kleinhesselink werd op 3 juli in Baarn 
Nederlands kampioen in de klasse 
MEN 25-29. In de klasse Cruisers 17-
29 werd Bo tweede
. 
”Ik had in deze klasse ook graag de 
titel willen pakken”. Bo kon niet goed 
de lijn vinden om de eerste man te 
passeren. ”De kopman liet geen gat 
vallen, dat deed hij goed. Ik kwam er 
gewoon niet langs”, blikt hij terug. In 
Haaksbergen werd hij op 8 juli Euro-
pees kampioen in de klasse Cruisers 
25-29. Ook in 2010 en in 2009 pakte 
Bo deze titel. ”Op 8 juli ging alles 
goed en op sommige stukken van het 
circuit kon ik meer snelheid maken 
dan de rest. Daar heb ik goed gebruik 
van gemaakt”. In Haaksbergen werd 
Bo enthousiast aangemoedigd door 
zijn vriendengroep. Ook op het WK 
in Kopenhagen zijn ze weer aanwe-
zig. ”Ik vind dat helemaal super”, 
zegt Bo. ”Echt, heel leuk!”. 

Han, de vader van Bo, en Hans Zwe-
verink beiden uit Hengelo en Laurens
Nieuwenhuis uit Zelhem rijden op het
WK bij de Cruisers 45+. Timo Harte-
mink uit Zelhem doet mee in de klas-
se Boys 15. Allemaal zijn ze lid van
FCC De IJsselcrossers uit Doetinchem.
Bo Kleinhesselink heeft veel titels op
zijn naam staan. In verschillende
klassen werd hij vier keer Nederlands
kampioen en drie keer pakte hij de
Europese titel. Als bekroning op zijn
indrukwekkende erelijst ontbreekt
nog de wereldtitel. ”Ik hoop dat het
in Kopenhagen gaat lukken. Het zou
een fantastische afsluiting zijn van
mijn fietscross carrière”, zegt Bo.

Bo Kleinhesselink stopt na het WK
in Kopenhagen met fietscrossen. Het
kost hem te veel tijd om in de top van
het fietscrossen mee te draaien. Hij
volgt de opleiding allround DTP en
hoop eind december het diploma te
hebben. ”Ik ga op zoek naar een baan
en dan blijft er te weinig tijd over om
te trainen. Als je in de top meedoet,
moet je heel veel trainen en dat lukt
me dan niet meer”, legt hij uit. ”Ik
zal best nog wel blijven fietscrossen,
maar niet in competitieverband. Mis-
schien ga ik ook nog wel iets anders
doen bij het fietscrossen. Ik weet het
nog niet allemaal precies. Wel ga ik
volleyballen in competitieverband
bij DVO. Ik vind volleyen leuk om te
doen”. 

Bo was vier jaar toen hij op een klein
crossfietsje voor het eerst over de bul-
ten met zand reed bij zijn huis en op
de Hietmaat. Hele dagen was hij aan
het crossen over het zand. Vanaf 1995
is Bo lid van FCC De IJsselcrossers uit
Doetinchem waar zijn vader Han ere-
lid van is. Bo heeft in al die jaren veel
wedstrijden gereden in Nederland en
in veel Europese landen. Veel titels
heeft hij op zijn naam staan. Een titel
ontbreekt nog: de wereldtitel. ”Daar
ga ik helemaal voor. Voor mij zou het
een fantastische afsluiting zijn van
het fietscrossen”.

Fietscrosser Bo Kleinhesselink 
gaat voor WK-titel

Hengelo - Fietscrosser Bo Kleinhesselink (25) uit Hengelo wil graag de
titel pakken op het WK in de klasse Cruisers 25-29. “Voor minder ga ik
niet”, zegt de lange fietscrosser die na dit WK stopt met fietscrossen.

Bo Kleinhesselink won vele prijzen met fietscrossen.

Er deden 4 senioren aan mee. Er is 
gevist in de oude IJssel te Doesburg. 
De totale vangst is 2390 gr.

UITSLAG:
1. W. Vreeman 900gr.
2. R. Derksen 640gr.
3. J. Eggink 600Gr.
4. W.Bulten 250gr.

Hsv de 
Snoekbaars
Vorden - Op zondag 17 juli is de 
5de onderlinge wedstrijd gevist.



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

Zaterdag 23 juli begint Marktpop om 
21.00 uur met een optreden van Rich 
Wyman. Deze Amerikaanse singer-
songwriter rockt op zijn piano alsof 
het een gitaar is! Hij is bekend van 
zijn hits So What! en Little Things. 
Meerdere album-cd’s zijn er uitge-
bracht, waarvan Where We Stand de 
bekendste is. In thuisland Amerika 
won hij al 9 maal de prestigieuze 
ASCAP-award als beste singer-song-
writer. 
Op cd-gebied komt er ook nieuws aan: 
allereerst de cd-single met daarop drie 
tracks: Good Company, van het in het 
najaar te verschijnen album Good 
Company, Come Together, als voor-
proefje van het in juni te verschijn 
album The Songs I Wish I Wrote, en 
een spectaculaire bonustrack, in deze 
versie nog nooit eerder verschenen: 
het nummer Just Might Make It, met 
een gastrol voor niemand minder dan 
Eddie Van Halen. 
Het album Fatherless Child van Rich 
Wyman is opgenomen in de studio 
van Eddie Van Halen en ook door 
hem geproduceerd. Op enkele num-
mers op dit album speelt Eddie ook 
gitaar. Er is echter ook deze goede 
bewaarde, nooit eerder uitgebrachte 
track. Voor de Van Halen fans een 
verrassend nummer! 
De Gelderse band The Grit zal, na het 
solo-optreden van Rich Wyman, nog 
een set met hem samenspelen, waar-
na zij zelf ter afsluiting ook nog een 
eigen set brengen met bekende rock-
covers. De Grit is geen onbekende op 
Marktpop en zij zullen deze zaterdag-
avond dan ook zeker een onvergete-
lijk optreden neerzetten. 
Zondag 24 juli start Marktpop om 

13.00 uur met de band Pulse. De vier 
jonge Doetinchemse muzikanten 
brengen, naast eigen werk, nummers 
van onder andere Oasis en Stereopho-
nics. 
Hierna is het de beurt aan Basketcase. 
Deze Zutphense viermansformatie 
rockt menig zaal (en marktplein) plat 
met een zeer divers en dynamisch 
rockrepertoire met covers van Thin 
Lizzy, Greenday en Foo Fighters; kort-
om sprankelende gitaar rock. 
De Enschedese band Schimanski 
brengt vervolgens herkenbaar werk 
van de jaren ’60 tot heden. De bezet-
ting van Schimanski is al sinds 2004 
hetzelfde; dit resulteert in een goed 
op elkaar ingespeelde band die het 

publiek vermaakt met nummers van 
onder andere AC/DC, Black Crows, 
Cheap Trick, Metallica en Pearl Jam. 
Als afsluiter heeft Heezen dit jaar The 
Dark geboekt, die bij jong en oud zal 
aanslaan. Dé Nederlandse Anouk tri-
buteband weet de live-ambiance van 
een Anouk-concert als geen ander te 
benaderen. Vijf door de wol geverfde 
instrumentalisten en een dijk van 
een zangeres voeren het publiek in 
een zeer afwisselende show dwars 
door het repertoire van de enige ech-
te rockdiva van de Lage Landen. 

Zoals vanouds is de entree op Markt-
pop weer gratis. Meer info: www.ho-
telheezen.nl.

Rich Wyman op 15e editie Marktpop
Steenderen - Alweer voor de vijf-
tiende keer wordt door Café Hee-
zen in Steenderen het muziek-
festival Marktpop georganiseerd. 
Ook dit jaar weer verspreid over 
twee dagen en wel op zaterdag 23 
en zondag 24 juli. Een deel van 
het marktplein rondom het podi-
um zal worden overkapt (mocht 
het onverhoopt regenen).

Bij Marktpop op het podium: Rich Wyman.

Het enige wat je hoeft te doen is je
gegevens invullen en je maakt kans
op een gratis lidmaatschap. De prijs-
winnaar van deze maand is mevrouw
H. Bruil uit Halle.

Prijswinnaar ‘Vul in en 
win’ bij AeroFitt
Halle - Bij verschillende onder-
nemers in de gemeente Bronck-
horst kun je een ‘Vul in en win’ 
kaart van AeroFitt invullen.

Wat is: a. Ampart, Ampat 
 b. Baoven 
 c. Tutjen 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het is een reguliere show met geldige 
kampioenschapcertificaten. Net als 
tijdens de Neocatshow in Nijmegen 
op 25 september 2011 is er weer een 
eigen Best In Show voor de Brits Kort-
haren. Meer informatie over Neo-
cat op de websites www.neocat.nl, 

www.neocatbritten.nl en http://home.
solcon.nl/rensen. 

De kattenshow in Sporthal Het Hooge
Wessel, Pr. Bernhardlaan 3, 7221 BA
Steenderen. Entree 2 euro. Open voor
het publiek van 10.00 tot 17.00 uur.

Neocat Korthaarshow

Steenderen - Op 20 november houden de gezamenlijke rasclubs van
Neocat een kattenshow in Sporthal Het Hooge Wessel. Het betreft een
Neocat Rasclubshow voor kortharen en aanverwante (half) langha-
ren.

Neocat organiseert een kattenshow in Sporthal Het Hooge Wessel.

Boschland Accountants & Adviseurs 
heeft naast Hengelo vestigingen in 
Ede, Lienden, Rhenen en Twello. In 
totaal werken er zeventig medewer-
kers. Bij de vestiging in Hengelo wer-

ken vijftien medewerkers. De hoofd-
diensten van Boschland Accountants 
& Adviseurs bestaan uit: adviseren 
aan ondernemers op gebied van fis-
caal en juridisch ondernemingsrecht; 

het verzorgen van loonadministraties 
voor bedrijven; het verzorgen van de 
jaarrekeningen en tussentijdse cijfers 
en het begeleiden van ondernemers 
bij financiële vraagstukken. 

Pro-actief meedenken, betrokken-
heid en gemak zijn begrippen die 
Boschland Accountants & Advi-
seurs hoog in het vaandel heeft 
staan. Voor meer informatie kijk op 
www.boschland.nl

Boschland Accountants & 
Adviseurs in nieuw pand

Hengelo - Boschland Accountants & Adviseurs in Hengelo is verhuisd 
naar een nieuw pand aan de Hengelosestraat 28 in Hengelo. Het nieu-
we pand ziet er mooi uit en is gevestigd op een prachtige locatie. Op 
vrijdag 9 september is er Open huis. Iedereen is van harte welkom om 
het nieuwe onderkomen te bezichtigen. Later leest u hierover meer in 
weekblad Contact.

Het nieuwe pand aan de Hengelosestraat.
De clubgenoten van Weevers ver-
kozen afgelopen weekend het asfalt 
boven de onverharde grond. Ralf Vos 
reed zaterdag de Ronde van Enter. 
Hij werd in de Sportklasse 7e. Felix 
Wolbert en Rens te Stroet werden bij 
de Elite/Beloften 40e en 42e. Een dag 
later reed Te Stroet het Bergcriterium 
van Wolder. Hier eindigde hij in een 
sterk deelnemersveld met een 11e 
plek net buiten de top-tien. Vorige 
week reed de renner uit Keijenborg 
een etappewedstrijd in Tsjechië. In 
de vierde etappe streed hij met een 
medevluchter in de eindsprint om 

de zege. Het noodlot sloeg echter toe
en beide renners kwamen ten val. Te
Stroet zag de winst hiermee uit zijn
handen glippen. Hij wist uiteindelijk
nog wel de finish te bereiken. Een dag
later werd hij met zijn ploeg, het Cy-
clingteam Jo Piels, 5e in de ploegen-
tijdrit. Plaatsgenoot Joost Berentsen
stond vorige week aan de start van de
Dorpenomloop Oost Gelre. Hij werd
hier 58e. In de Ronde van Dodewaard
maakte Martijn Versteege zijn op-
wachting bij de Amateurs. Hij wist de
eindstreep als 20e te passeren. 

Inmiddels heeft de staf van RTV
Vierakker-Wichmond de voorlopige
selectie voor het Nederlands Club-
kampioenschap bekend gemaakt.
Deze ploegentijdrit vindt plaats op
1 september. Geselecteerd zijn: Thijs
van Amerongen, Rens te Stroet, Fe-
lix Wolbert, Joost Berentsen, Peter
Makkink. Reserves zijn Martijn Ver-
steege en de kersverse mountainbike-
kampioen Jan Weevers.

Jan Weevers Nederlands 
kampioen
Wichmond - Jan Weevers van RTV 
Vierakker-Wichmond is zaterdag 
in Noorbeek Nederlands kampi-
oen Mountainbike geworden. De 
renner uit Hengelo was in de Lim-
burgse heuvels het sterkst in de 
categorie Masters 40+. Arne Nuys 
uit Best en Frans Groenendijk uit 
Gorinchem maakten het podium 
compleet.
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Traditioneel houdt ook in dat volgens Achter-
hoeks gebruik de noeste arbeiders op authen-
tieke manier worden voorzien van een natje 
en een droogje. Het geheel wordt omlijst door 
demonstraties van onder andere een oldtimer 
trekker show, oude landbouw werktuigen, stro 
vlechten, oude huishoudelijke artikelen, boe-
rendansers, strohoeden en sieraden en niet te 
vergeten het huisvrouwen orkest. Verder wordt 
gras verwerkt tot hooi op vele manieren zowel 
met de hand als met machines. Er zijn meer-
dere terrassen zowel binnen als buiten waar 
men kan drinken en eten van de vele streek-
producten. 
Natuurlijk is er voor de kinderen genoeg gele-
genheid om te spelen in de ruime speelweide 
die los staat van het oogsten en goed overzich-
telijk is. Zijn de kinderen even moe, dan kan 
er een lekker ijsje of snoep of drinken worden 
genuttigd. Al met al een echt dagje uit voor het 
hele gezin inclusief opa en oma. Bij slecht weer 
zal deze dag verzet naar zondag 31 juli. Entree 
bedraagt 3 euro per persoon, parkeren is gra-
tis. Informatie te verkrijgen bij kinderboerderij 
Feltsigt, Bekveldseweg 5 te Bekveld, telefoon-
nummer (0575) 462828, of via www.feltsigt.nl 
ook voor routebeschrijving. Feltsigt is ook te 
volgen op Hyves, Twitter en Facebook. 

HOOIEN 
In de ruim opgezette landelijke kinderboerde-
rij zijn vele weide met vee, zoals koeien, scha-
pen, ezels, ganzen en geiten, die door middel 
van wandelpaden bezocht kunnen worden. Ook 
zijn er landbouwgronden waar de oogst op staat 
die onder andere voor het vee bestemd is van 
de kinderboerderij. Deze landbouw gewassen, 
rogge, hooi en aardappelen, zullen op zeer oude 
wijze ‘gewonnen’ worden zoals opa en oma dat 
ooit gezien hebben. In de zonet benoemde wei-
de zal het gemaaide gras worden gedroogd en 
verwerkt worden tot hooibalen, onder andere 
door de eerste ronde balen pers uit Amerika. 
Dit proces geschied door zowel mensenarbeid, 
paardenkracht evenals door machinaal geweld. 
Het maaien van het gras wordt gedaan door 
een trekker met maaibalk bestuurd door de re-
gerend Nederlands kampioen maaien Herman 
Groot Roessink Het gras wordt dan geschud 
(om te drogen) om vervolgens met paard aan 
de ‘kidde’ gelegd te worden en wordt daarna 
met oude trekker en balenpers tot balen ver-
werkt. Als laatste worden de balen uit de weide 
gehaald met ouderwetse boerenwagen. Ook zal 
er nog het opperen en ruiteren gedemonstreerd 
worden. Al met al is het een gezellig tafereel 
wat op ouderwetse Achterhoekse manier wordt 
uitgevoerd inclusief het verzorgen van de man-
schappen die hard moeten werken op het land. 

ROGGE 
Het oogsten van graanproducten (rogge) was 
vroeger een complex proces dat over vele schij-
ven moest verlopen. Deze dag is het verschil 
in tijdvakken en arbeid in vieren opgedeeld en 
te aanschouwen. Allereerst moest de rogge ge-
maaid worden, dit maaien zal op deze dag op 3 
verschillende manieren te zien zijn. De oudste 
manier is met de hand (zicht en pikhaak) dat 
nog gedaan werd tot ongeveer 1930. Daarna 
kwam de zogenaamde aflegger die getrokken 
werd door een paard. De naam ‘aflegger’ zegt 
eigenlijk al dat de rogge achter de machine 
werd gelegd waarna de binders (meestal vrou-
wen) het aan bosjes (garven) maakten. Deze 
garven worden aan torentjes gezet (gaste). Dit 
benoemde binden was niet meer nodig toen 
rond de tweede wereld oorlog de binder kwam. 
Dit is een machine die kan maaien en binden 
in 1 werkgang en getrokken wordt door een 
tractor. Na het maaien en binden zal er worden 
gedorst om het zaad (voor veevoer of broodbak-
ken) te bemachtigen. Dit dorsen gebeurd met 
een oude machinaal aangedreven dorsmachine 
die aan de ene kant het zaad loost en aan de an-
dere kant het stro. Tot zover zijn de 3 manieren 
behandeld. Bij proces 4 gaat dit hele proces in 1 
keer door middel van een combine. Een van de 
eerste kleine combines zal demonstreren hoe 
dit in zijn werk gaat. Het laatste onderdeel zal 
zijn het verwerken van het losse stro tot stroba-
len en het afvoeren hiervan wat ook zeer tradi-
tioneel zal gebeuren. 

AARDAPPELEN 
Het oogsten van aardappelen gebeurt tegen-
woordig met geweldig grote machines en vele 
hectaren tegelijk. Dit was zo’n 50 jaar geleden 
heel anders, elke boerderij had toen een per-
ceeltje aardappelen voor eigen gebruik of soms 
iets meer voor mensen uit het dorp. De mensen 
waren zelfvoorzienend maar tegelijk opgeza-
deld met veel handwerk omdat er en soms geen 
machines waren en deze niet op het kleine per-
ceeltje pasten. Dus dan maar handwerk. Eerst 
aardappelen poten door een gaatje te maken, 
aardappel erin en gaatje dicht maken en dat 
1000 keer, een poosje wachten en dan kon er 
geoogst worden. 
Dit oogsten gebeurd met een riek (greep) waar-
mee de pollen aardappelen uit de grond wor-
den gestoken. Wanneer het gewenste aantal 
boven de grond ligt kon er worden geraapt. Dit 
geschied met 3 manden waar men al kruipend 
de aardappel in werpt. 3 manden: 1 voor de al-
lerkleinste (knorhaantjes), 1 voor de pootaard-
appelen (die worden gebruikt om het jaar erna 
weer in de grond te stoppen) en 1 mand voor 
het eigenlijke doel, de consumptie aardappel. 
Dit jaar zal er ook gerooid worden met één van 
de eerste machinale rooiers die er in Nederland 
waren (getrokken door een oude trekker). Als 
de hele oogst binnen is wordt er volgens goed 
Achterhoeks gebruik de knorhaantjes als eerste 
feestelijk opgegeten. 

PLOEGEN 
Wanneer de gewassen van het land zijn gehaald 
zal er geploegd worden om de stoppels onder de 
grond te werken. Dit zal gebeuren zowel met 
de trekker als met paardenkracht, onder an-
dere door Gelders kampioen Henk Klein Veld-
erman.

Oogstdag zondag 24 juli

Bekveld - Op zondag 24 juli organiseert 
kinderboerderij Feltsigt een traditionele 
oogstdag met verschillende gewassen van 
10.00 –18.00 uur. Deze dag zullen aardap-
pelen geoogst worden zoals dat ongeveer 
50 jaar geleden ook gebeurde, en het bijna 
uitgestorven gewas rogge zal op 4 verschil-
lende manieren van het land worden ge-
haald en daarna traditioneel worden ge-
dorst.

Bij Feltsigt laten vrijwilligers zien hoe vroeger de aardappelen werden geraapt en in drie manden verdeeld.

Annemiek lachend: ‘ Ik heb absoluut geen idee 
wat mij allemaal te wachten staat. Ik heb geen 
enkele ervaring als ‘Miss’ , wel met wielren-
nen, ik zie het meer als een gezellig avondje 
in Vorden’, zo zegt ze. Vorige week was zij te 
gast in het programma de ‘Avondetappe ‘ dat 
elke avond tijdens de Tour de France, recht-
streeks vanuit Frankrijk wordt uitgezonden en 
dat gepresenteerd wordt door Mart Smeets. Het 
werd een bijzondere uitzending, zo bleek. An-
nemiek van Vleuten, was in al die jaren dat de 
‘Avondetappe’ is uitgezonden, de eerste vrou-
welijke wielrenner die aan tafel plaats mocht 
nemen. Journalist Thijs Zonneveld, side- kick 
die avond brak een lans voor meer ‘wielren-
ners- vrouwen’ op de buis. Oud coureur Henk 
Lubberding begreep het standpunt van de NOS 
wel. ‘ Er is zoveel mooie sport te zien en dan 
moet de NOS een keuze maken en dan zijn bij 
uitzendingen over de Tour de France de man-
nen in beeld ’.
Annemiek: ‘ Het was voor mij een leuke en span-
nende avond, waarbij tijdens de uitzending het 
licht ook nog eens uitviel. Ik kreeg een goed idee 
wat er allemaal bij zo’n uitzending komt kijken. 
En hoe Mart Smeets daar professioneel mee om-
gaat. Trouwens een aardige man. En wat ik ook 
prachtig vond, ik mocht voorafgaand een kijkje 
nemen bij de start van de etappe. De renners 
bleken zeer toegankelijk en kreeg ik voldoende 
ruimte om een praatje met hen te maken. In 
Italië wordt het wielrennen ook zo intensief be-
leefd. Tijdens de Giro besteedde de TV elke dag 
minimaal een uur zendtijd aan deze wedstrijd’, 
zo zegt Annemiek van Vleuten.
Dat zij door ‘superster’ Marianne Vos zeer ge-
waardeerd wordt bleek ook in de uitzending 
van de ‘ Avondetappe’. Tijdens een vraagge-
sprek met de allround wereldkampioene zei 
Marianne Vos: ‘ Annemiek is een geweldige 
kracht voor onze ploeg. Ze is altijd gemotiveerd 
en goed gehumeurd, een goede wielrenster en 
ook een topmens’, zo complimenteerde zij. Ove-
rigens heeft Annemiek van Vleuten zoals ge-
memoreerd en de gehele ploeg van ‘Nederland 
Bloeit’ in dienst gereden van Marianne Vos. En 
met succes, want Vos won de Giro met drie mi-

nuten voorsprong op haar naaste concurrenten.
Annemiek: ‘ De tactiek van onze ploeg was om
een groepje zonder klassementsrenners weg te
laten rijden en daarna op kop te gaan om de
afstand niet te groot te laten worden om op die
manier Marianne Vos zo fris mogelijk tot aan
de bergen te brengen’, zo zegt ze.
Het pakte goed uit want Marianne Vos won
twee bergetappes en werd ze eenmaal tweede.
Annemiek van Vleuten behaalde in de ‘vlakke
etappes’ een vijfde en zesde plaats. Ze vertelde
aan Mart Smeets dat een blessure, opgelopen
tijdens een voetbalwedstrijd haar min of meer
‘dwong ‘ om te gaan fietsen. Tussen twee haak-
jes: ‘ Annemiek van Vleuten speelde jaren terug
bij de Vordense voetbalclub Ratti. Ze begon pas
op 18 jarige leeftijd met de voetbalsport. In 2005
werd ze twee keer aan de meniscus geopereerd
en scheurde tot overmaat van ramp ook haar
voorste kruisband af. De dokter gebood: ‘ Stop-
pen met voetballen, ga jij maar lekker fietsen
of zwemmen. Annemiek kocht toen voor 250
euro een ‘tweedehands ‘ racefiets, waarmee ze
in haar studententijd ( studie ‘Dierwetenschap-
pen ‘) regelmatig vanuit Wageningen naar haar
ouders in Vorden fietste. (Annemiek is de doch-
ter van Ria en voormalig gemeentesecretaris
Ton van Vleuten )
Ze kreeg de smaak van wielrennen helemaal te
pakken en werd ze kort daarna bij de studenten
kampioen van Nederland. In het team ‘Neder-
land Bloeit’, bloeide ook Annemiek van Vleu-
ten op. En was 2010 een droomjaar. Dat jaar
stond ze maar liefst 25 keer op het podium en
behaalde zij onder meer etappe overwinningen
in Route de France. Ze stond dat jaar in de UCI
ranking op de zesde plaats. Ook tot dusver een
uitstekend jaar 2011 met een derde plek in de
Trofeo Binda en haar grootste triomf : winnaar
van de ‘Ronde van Vlaanderen’. 
In de strijd om de Wereldbeker gaat het ook
uitstekend. Met nog drie wedstrijden te gaan,
prijkt ze momenteel achter Marianne Vos op
een fraaie tweede plaats. In 2009 kreeg Anne-
miek van Vleuten last van een vernauwing in
de slagader van de rechterlies. Daar is ze met
succes aan geopereerd. Annemiek: ‘ Op dit mo-
ment heb ik hetzelfde euvel aan mijn linkerlies.
Een dezer dagen ga ik door de scan en hoor ik
of ik ook aan deze lies moet worden geopereerd.
Ik blijf optimistisch want voor 2012 heb ik twee
doelen voor ogen. Eerst de Olympische Spelen
in Londen en in datzelfde jaar worden in Val-
kenburg de wereldkampioenschappen wielren-
nen gehouden. Het parcours in Limburg ligt
mij uitstekend. Maar nu eerste Rondemiss in
Vorden. ‘ Ik kijk er naar uit’, zo zegt Annemiek
van Vleuten.

Wielrenster Annemiek van Vleuten terug in Vorden

Rondemiss tijdens skeeler-
marathon

Vorden - Wielrenster Annemiek van Vleu-
ten, pas terug uit Italië waar ze uitkwam in 
de Giro Italia voor vrouwen, waar ze samen 
met haar ploeggenoten in dienst heeft ge-
reden van Marianne Vos ( de winnares van 
de Giro ) wacht haar vrijdagavond in haar 
vroegere woonplaats Vorden een nieuwe 
‘krachtproef’ . Die avond is Annemiek tij-
dens de skeelerwedstrijden namelijk de 
Rondemiss.

Annemiek vrijdag in de rol van Rondemiss

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

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

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

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

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

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

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

Andere auto, hebben we of zoeken we
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

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

Natuurbeschermingswet 1998 en algemene wet bestuursrecht

J.W.M. Sesink in Steenderen

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten delen mede dat zij een 
ontwerpbeschikking hebben opgesteld op de 
aanvraag om vergunning ingevolge de 
Natuurbeschermingswet 1998 voor de 
uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de 
Covikseweg 7 te Steenderen. De ontwerp-
beschikking houdt in dat de gevraagde 
vergunning wordt geweigerd wegens de kans 
op mogelijk significant negatieve effecten 
(artikel 19d\f Nbw).

Voor deze aanvraag is de Uniforme Openbare 

Voorbereidingsprocedure, zoals neergelegd in de 

Afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht 

toegepast.

Inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen van 

21 juli 2011 tot en met 31 augustus 2011 ter inzage bij:

–  de provincie Gelderland, in het 

Informatiecentrum van het Huis der 

Provincie, Markt 11 te Arnhem, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren;

–   de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren.

De ontwerpbeschikking is tevens in te zien via 

internet:

www.gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Zienswijzen
Gedurende de periode van terinzagelegging kan 

een ieder schriftelijk of mondeling zijn of haar 

zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 

voren brengen. Ingediende zienswijzen worden 

met de beschikking en de bijbehorende stukken 

ter inzage gelegd.

Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 

9090, 6800 GX Arnhem, onder vermelding van 

het zaaknummer dat onderaan deze kennis-

geving staat. De zienswijzen kunnen ook gefaxt 

worden naar F (026) 359 83 50. Voor een 

mondelinge zienswijze of toelichting over de 

ontwerpbeschikking kunt u contact opnemen 

met de afdeling Vergunningverlening van de 

provincie Gelderland, N. Jeukens, T (026) 359 9930.

Verdere procedure
Uitsluitend degenen die nu schriftelijk of 

mondeling zienswijzen naar voren brengen 

tegen de ontwerpbeschikking, 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 ontwerp-

beschikking gewijzigd worden vastgesteld.

Arnhem, 18 juli 2011,

zaaknummer. 2011–004638

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Voortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

Vaatwasser stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

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

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen

BRANDSTOFFENHANDEL WEULEN KRANENBARG

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

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

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

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM
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Zo ook de kinderen, die gedurende 
het jaar de Buitenschoolse Opvang 
locaties bezoeken van kinderopvang  
Avonturijn. Deze kinderen worden 
gedurende de vakanties getrakteerd 
op een extra gevarieerd activiteiten-
programma. En dit jaar is dat pro-
gramma zo aantrekkelijk gemaakt 
dat sommige kinderen dan ook lie-
ver thuis blijven, dan met het gezin 
op vakantie gaan.   Voor deze zomer 
heeft Avonturijn ervoor gekozen om 
wekelijks vanuit een landenthema te 
werken.  Alle kinderen hebben aan 
het begin van de zomervakantie ‘een 
paspoort’ ontvangen, waarin ze kun-
nen zien waar ze de komende zes 
weken naar toe kunnen gaan. Naast 
dat de kinderen een leuk programma 
krijgen aangeboden, steken ze er ook 
nog wat van op, want in het paspoort 
staan allerlei wetenswaardigheden 

over de landen die bezocht gaan wor-
den. 

De eerste week ging de reis naar 
Egypte. En zo kon het gebeuren dat 
op de eerste vakantiedag de kinderen 
de gelegenheid kregen om kennis te 
maken met een heuse kameel, waar 
zij ook nog een ritje op mochten ma-
ken!! Gelukkig had de dierenverzor-
ger een trapsteiger mee, zodat het 
beklimmen van de kameel niet al te 
veel problemen opleverde. De kameel 
vond het allemaal prima en tussen de 
twee bulten zat je lekker stevig!! De 
meeste kinderen hadden daarom hun 
angst al snel overwonnen en stonden 
in de rij om zelfs een extra ritje te ma-
ken. De kameel was niet alleen, hij 
had ook zijn vriendje, een lama mee-
gebracht. Dat dit beest goed kon spu-
gen was alom bekend en hij werd dan 

ook met een gepaste afstand bekeken. 
Al met al een geslaagd begin van een 
fantastische vakantieperiode voor de 
kinderen van BSO Avonturijn.  

Deze week gaat de reis verder naar  
Brazilië en de kinderen, van de loca-
ties in Wichmond en Hengelo Gld. 
die hun vakantie vieren met de kin-
deren van BSO Eris op hun locatie in 
Varssel, gaan zelfs naar Zuid-Afrika 
en zijn net weer terug uit Mexico, 
waar ze natuurlijk Mexicaans hebben 
gegeten en een heuse Pinâta hebben 
gemaakt. Wilt u weten waar de  reis 
nog meer naar toe gaat??? Dan moet 
u hen, na de zomervakantie, maar 
even naar hun vakantiebelevenissen 
vragen!  Bijgaand treft u de foto aan, 
van de kameel waar de BSO-kinderen 
in Ruurlo van Pluto, Saturnus en Mars 
een ritje op hebben gemaakt. Natuur-
lijk kwamen de andere kinderen van 
het kinderdagverblijf, met de bak-
fiets, ook even een kijkje nemen!!

Avonturijn trekt er op uit deze zomer!

Voor de meeste kinderen van het basisonderwijs is de zomervakantie 
aanleiding om met veel plezier te genieten van hun vrije tijd en van 
reizen naar, al dan niet verre en warme buitenlandse oorden.

Het bezoek aan het geheugenspreek-
uur is gratis. Iedere bezoeker krijgt 
een persoonlijk gesprek. Voor een 
folder, meer informatie of een over-
zicht van alle (regionale) geheugen-
spreekuren kunt u contact opnemen 
met mevrouw M. Bannink, tel.: 0575-
582450. 

Op het geheugenspreekuur kan men 
zonder afspraak en zonder verwij-
zing van de huisarts terecht. In een 
persoonlijk gesprek beantwoordt een 
deskundi¿ge uw vragen. De vragen 
kunnen gaan over uzelf maar ook 
bijvoorbeeld over uw partner of één 
van uw ouders. Indien van toepas-
sing kan een korte geheugentest af-
genomen worden. Het gesprek wordt 
afgerond met een vrijblijvend advies. 

Elke bezoeker krijgt een boekje met 
geheugentips.

WAAROM HET GEHEUGEN-
SPREEKUUR?
Iedereen vergeet wel eens een naam 
of waar de sleutels zijn gebleven. Jon-
geren maken zich daarover geen zor-
gen, maar ouderen denken bij zo’n 
gebeurtenis al snel aan dementie. 
De vraag of er sprake is van gewone 
vergeetachtig¿heid, ouderdomsver-
geetachtigheid of dementie komt 
om de hoek kijken. Dit kan veel on-
zekerheid met zich meebrengen en 
mogelijk zelfs leiden tot het ontstaan 
of een toename van de (lichamelijke) 
klachten. Veel ouderen met zorgen 
over hun geheugen stappen niet of 
te laat naar de huisarts of een andere 

hulpverlener. Men vindt het moeilijk 
om het onderwerp aan te snijden of 
meent dat er aan geheugenklachten 
weinig te doen is. Dat laatste is echter 
vaak onjuist. Vergeetachtigheid kan 
veel verschillende oorzaken hebben 
zoals somberheid, een lichamelijk 
probleem of overbelasting doordat 
men zorgt voor een ander. Door niet 
over geheugenklachten te praten kan 
men zich onnodig ongerust maken of 
te lang rondlopen met een probleem 
dat mogelijk verholpen zou kunnen 
worden. Op het geheugenspreekuur 
heeft men de tijd en de deskundig-
heid om een eerste inschatting te 
maken wat de oorzaak van de ge-
heugenklachten zou kunnen zijn en 
of verdere hulp nodig is. Heeft u dus 
geheugenklachten (of aanverwante 
problemen zoals angst, gepieker, con-
centratieproblemen of somberheid) 
óf heeft u in de naaste omgeving ie-
mand met dergelijke problemen én 
wilt u er meer over weten: bezoek het 
geheugenspreekuur!

Geheugenspreekuur
Hengelo - Op dinsdag 26 juli wordt van 10.00 tot 11.00 uur een geheu-
genspreekuur gehouden in Zorgcentrum de Bleijke, Steintjesweide 67 
in Hengelo. Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor mensen van 55 
jaar en ouder in Hengelo en omstreken, die vragen hebben over hun 
geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproble-
men of somberheid.

Dit interkerkelijke programma met 
de naam “ De Muzikale Ontmoeting” 
is in Oost Gelderland wekelijks op de 
maandagvond te beluisteren tussen 
zeven en acht uur. Naast veel beken-
de geestelijke zang en muziek kunt u 
dan luisteren naar vaste programma 
punten zoals een gesprek met iemand 
die iets te vertellen heeft over kerk 
en samenleving. Ook is er regelmatig 
een overdenking of gedicht te horen 
van predikant, pastoor, commissielid 
of ander kerkelijk werker. Gemeente-
leden laten hun stem in dit deel van 
het programma ook steeds vaker ho-
ren. Om half acht is er de agenda van 
Kerk en Radio met allerlei kerkelijke 

informatie als cursussen, speciale
diensten e.d.

Muzikale verzoekjes : 
Het is ook mogelijk om voor iemand
een lied aan te vragen. Dit kan na-
tuurlijk ook voor u zelf zijn. Deze
verzoekjes kunnen op maandag-
avond tel. aangevraagd worden voor
de daarop volgende week. Hiervoor
kunt u, na afloop van het programma
tussen acht uur en half negen, bellen
met de studio in Zelhem. Tel. 0314-
624002. Ook kan uw verzoekje t/m
vrijdag voor de uitzending doorgege-
ven worden bij de fam. Zemmelink in
Zelhem met het tel.no. 0314-622878
of per mail: wim.zemmelink@het-
net.nl 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 Via internet:
www.ideaal.org

De muzikale ontmoeting

Radio Ideaal
Ook tijdens de vakantie-periode 
wordt het muzikale/informatieve 
radio programma van Kerk en 
Radio via de lokale omroep “Ra-
dio Ideaal” uitgezonden.

‘s Morgens kunnen de fietsers starten 
bij: Partycentrum Langeler, Spalstraat 
5, 7255 AA in Hengelo Gld. en bij 
Café-Restaurant Herfkens, Zutphen 
Emmerikseweg 64, 7223 DJ  Baak. De 

bedrijven zijn te bezichtigen tot 16.00
uur. Voor deelname wordt een vrije
gift gevraagd. Onderweg ken men o.a.
kijken bij de brandweerkazerne,  een
gemengd bedrijf, een loonbedrijf, te-
vens pannenkoekenhuis met muziek,
dans en allerlei handvaardigheden,
Sindy’s Catering  en een vleesboerde-
rij. De route is ongeveer 35 km. De
open dag “Fiets de Boer op”  wordt
georganiseerd door de Agrarische
Contactgroep Hengelo. Voor meer in-
formatie over de route: Boukje  Mid-
den, Tel. 0575-464638.

25e  Fiets “De Boer op”
Hengelo - Fietsen over paden 
waarvan men het bestaan niet 
wist en tussendoor een kijkje ne-
men bij zowel agrarische als ook 
bij andere bedrijven. Dat kan al-
lemaal tijdens de jaarlijkse zo-
mer fietstocht in Hengelo (Gld.) 
op ZATERDAG 23 Juli.

Op maandag 25 juli zal dhr. Piet 
Piersma uit Vorden een overdenking 
houden. Mw. Diny Lebbink uit Hen-
gelo zal enkele gedichten voordra-
gen in de uitzending van maandag 
01 augustus. Ds. H.J.van der Wilt uit 
Silvolde verzorgt de overdenking op 
maandag 08 augustus.

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

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.Vierakker - Deze zomer worden door 

de Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. 

Uitslag zomerdrive 6, gespeeld op 14 
juli 2011 in Vierakker.Lijn A: 1. Greet 
Engels & Riek Engels 71,13%; 2. Kitty 
Vruggink & Ab Vruggink 60,71 %; 3. 
Diny Mijnen & Herman Stapelbroek 
58,04 %. Lijn B: 1. Mien Vorselman & 

Gerrit Vorselman 64,32 %; 2. Ine Wil-
lemsen & Frank Willemsen 63,87 %; 
3. Irene Lichtenberg & Theo Schoena-
ker 55, 48 %. 

Op elke donderdagavond in juli wordt 
een vrije bridgedrive gespeeld in het 
Ludgerusgebouw Vierakkersestraat-
weg 37 te Vierakker, telefoon (0575) 
441581. 

De entree is 2 euro per persoon. Er 
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon 
(0314) 844221. LET OP: deze week van 
te voren, tot 17.30 uur, opgeven bij 
GERRIT OLDENHAVE, telefoon (0575) 
553469 of email: gjoldenhave@upc-
mail.nl. Aan de zaal inschrijven kan 
tot 19.15 uur. Er wordt gebridged van 
19.30 uur tot ± 22.30 uur.

B R I D G E B L U B  B R O N K H O R S T  Z O M E R B R I D G E

 Stichting Commissie Oost Europa
 Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

 Banknummer: Rabo 3274.52.714

Inzameling kleding, textiel en schoenen door de COEH 

Het afleveringsadres en de opslag is per 1 juli 2011 gewijzigd en het nieuwe 
adres is: 

- fam. Hiddink aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. - 

Vanaf 4 juli 2011 (de 1e maandag van de maand) wordt er ingezameld op het 
adres Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. Het voorgaande afleveringpunt a/d Rege-
linkstraat is hiermede vervallen. Inzameling blijft op de 1e en de 3e maandag 
van de maand, uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.

De doelstelling is ongewijzigd en sorteren is weer mogelijk, mede doordat de gemeente 

Bronckhorst een royale opslagruimte beschikbaar stelt en wij hier dankbaar gebruik 

van maken. 

Voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding beperkt gesorteerd en ingepakt. Vanuit 

Roemenië is gevraagd om dekens en dekbedden, winterkleding en schoenen, dekbedhoe-

zen en lakens. De resterende kleding wordt zoals voorheen o.a. aan “Reshare” verkocht. 

Deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in ontwikkelingslanden.

De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt voor financiële ondersteuning van 

onze projecten, o.a. de gaarkeuken in Toplita en het thuiszorg-project in Ocna Mures 

in Roemenië.

Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen, dekens te 
brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoenen alleen in 
plastic zakken aan te leveren. Verder zijn ook de bekende knuffels voor de 
kinderen welkom en natuurlijk ook goederen van medische aard zoals conti-
nentiemateriaal en verbandmiddelen e.d

Voorzitter:  Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld., tel. 460404

Secretaris:  Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, te Zelhem, tel. (0314) - 641896

Penningmeester:  Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE  Hengelo Gld., tel. 462766

Lid:  Roald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA  Hengelo Gld., tel. 460286

Lid:  Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL  Ruurlo, tel. 0573-461664 

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM  Hengelo Gld., tel. 463241

Voor nadere informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf even 

contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 2238.
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In 1997 is Ronald Pelgrom gestart 
met een ijsmakerij als nevenactiviteit 
naast het melkvee- en varkensbedrijf, 
dat hij destijds met zijn ouders run-
de. Na hard werken is in september 
2010 zijn droom in vervulling ge-
gaan, namelijk de nieuwbouw van 
een zeer welzijnsvriendelijke stal 
voor zijn koeien, compleet met melk-
robot, mestrobot, koeborstel en wa-
terbedden. Daarbij een geïntegreerde 
ijsmakerij en ontvangstruimte voor 
klanten, toeristen en schoolklassen. 
Ronald heeft dit o.a. kunnen realise-
ren dankzij een ondersteuning van de 
Europese unie en de provincie Gelder-
land; zogenaamde POP subsidie. Aan-
gezien het ijsseizoen in volle gang is, 
wil hij graag zijn bedrijf openstellen 
voor bezoekers zodat zij met eigen 
ogen kunnen zien dat De Steenoven 
een prachtig product maakt met aan-
dacht voor koe, natuur en omgeving. 
U kunt de gehele dag zijn koeien in de 
welzijnsvriendelijke stal met melkro-

bot, mestrobot, koeborstel, waterbed-
den en klimaatcomputer zien. Tevens 
is in het voorste gedeelte en op de ver-
diepingsvloer de nieuwe ijsmakerij 
en ontvangstruimte te bekijken. In de 
stal geven de deelnemende bedrijven 
en leveranciers informatie over de 
koeien, de stal en de gebruikte tech-
nieken. Voor de stal is er een klein-
schalige markt met streekproducten, 
kunst en aanverwante artikelen. 
Naast de stal is de gehele dag valkerij 
Schaap aanwezig met 12 verschillen-
de roofvogels die u de gehele dag kunt 
bewonderen. Om 13.00 en 15.30 uur 
zullen zij een prachtige demonstratie 
voor u verzorgen. Ook kunt u deelne-
men aan een behendigheidsparcours 
met zitmaaiers, georganiseerd door 
landbouwmechanisatiebedrijf Pelg-
rom. Aan de inwendige mens is ook 
gedacht; koffie, fris, bier, wijn, ijs, 
broodjes en een warme hap worden 
allemaal verkocht door bedrijven uit 
de directe omgeving van De Steen-

oven. U vindt De Steenoven in het 
buitengebied van Hummelo, dichtbij 
de doorgaande weg van Doetinchem 
(via Hummelo) naar Zutphen, afslag 

Broekstraat, eerste boerderij aan de 
rechterhand is huisnummer 2 (6999 
DE). U kunt gratis parkeren op het 
weiland tegenover het bedrijf. Ook 

de entree is gratis. Ronald geeft wel
uitdrukkelijk aan, dat agrariërs niet
in bedrijfskleding mogen komen.

IJsboerderij De Steenoven

Open dag
Hummelo - Op zondag 31 juli kunt u van 11.00 tot 17.00 uur een bezoek-
je brengen aan de IJsboerderij van Ronald Pelgrom aan de Broekstraat 
2. De deuren van de stallen en ijsmakerij staan die dag open en verder 
is er een markt met streekproducten, kunst en aanverwante artikelen. 
Ook is een valkenier aanwezig met verschillende roofvogels. Verder 
kunt u deelnemen aan een behendigheidsparcours met zitmaaiers.

Het concours vond dit jaar plaats on-
der ideale weerscondities. Voorgaan-
de jaren had de organisatie veelal te 
maken met extreme weersomstan-
digheden: of het was te droog of te 
nat. Zaterdags kwamen ’s morgens 
de pony’s in de wedstrijd met dres-

suur en springen en in de middag 
konden het publiek genieten van de 
menners en de dressuurcompetitie 
voor de Friese paarden. 

Op zondag kwamen de paarden in 
zowel de dressuur als springen hun 

verrichtingen in alle klassen verto-
nen. In de middag streden de beste 
springruiters om de grote prijs van 
de Aviko en de dressuurruiters om 
de grote prijs van FrieslandCampina. 
Bart Bles was de grote prijswinnaar 
van de Aviko Springprijs met zijn 
paard Zarah in de klasse Z. De Fries-
landCampina Dressuurprijs werd uit-
gereikt aan Jean René Luijmes met 
zijn paard Aswin in de klasse Z1. 

Ook dit jaar wil Paarden Sport Vereni-
ging De Zevensteen al hun sponsors 

weer hartelijk bedanken voor hun 
steun, de vrijwilligers voor hun tome-
loze inzet en de ruiters voor de mooie 
sport. Hopelijk allemaal tot ziens op 
het Concours Hippique in 2012. 
“We organiseren het Concours Hip-
pique elk jaar in hetzelfde weekend 
van juli,” vertelt Karel Kölzer, afscheid 
nemend voorzitter van de Concours 
Hippique Commissie. “Daar houden 
de vele deelnemers rekening mee.” 

Dit jaar was het de twintigste keer dat 
Karel Kölzer in de Concours Hippique 

Commissie deelnam. De eerste jaren
was hij als lid, de afgelopen vijftien
jaar als voorzitter actief. “Ik heb er al
die jaren met veel plezier aan meege-
werkt,” vertelde hij. “Maar het is tijd
om te stoppen.” De vereniging dankt
hem voor de vele jaren dat hij hun
drijvende kracht was. 

Voor meer informatie over de paar-
densportvereniging en de volledige
uitslagen van het concours, wordt
verwezen naar de website http://
www.psvdezevensteen.web-log.nl.

Concours Hippique zonnig en sportief verreden met 
bijna 1000 starts

Steenderen - In het zonnige maar niet te warme weekend van 9 en 10 
juli werd het jaarlijkse Concours Hippique Steenderen 2011 verreden. 
Er namen bijna 1000 starts deel aan het concours, gehouden op de 
terreinen van de familie Winkel aan de JF Oltmansstraat. De Aviko 
Springprijs werd gewonnen door Bart Bles, de FrieslandCampina Dres-
suurprijs werd uitgereikt aan Jean René Luijmes.

Karel Kölzer (m.) tijdens de uitreiking van de prijzen in de M klasse Paarden, met links winnaar Jacques Busser 
op Check Point.

Het fraaie springparcours van de Concours Hippique in Steenderen.

Oud-ijzer kan afgeleverd worden in
de container bij Bretveld a/d Boska-
pelweg.

Papiercontainer bij 
Veldhoekseschool
Veldhoek - Van woensdag 20 ju-
li tot maandag 25 juli staat de 
papiercontainer nabij de Veld-
hoekseschool.
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Nadat op de zondagmorgen de start- 
en warm up trainingen werden ge-
houden werd rond de klok van twaalf 
uur door wethouder van de gemeen-
te Bronckhorst, dhr. André Baars, het 
evenement officieel geopend. Bij de 
start van de eerste manche is de Belg 
Jarni Kooij als beste weg voor Prado-
Garcia, de Italiaan Riccardo Lauretti 
en Van Moosdijk. De leider in de tus-
senstand van het Europees Kampi-
oenschap, Prado-Garcia, stelt direct 
orde op zaken. Hij neemt nog in de 
eerste ronde de leiding over om deze 
niet meer af te staan. Het trio Lau-
retti, Van Moosdijk en Jakobson pro-
beren de Spanjaard te achtervolgen. 
Het is de Est Jakobson die zich vanaf 
de vierde positie naar de tweede plek 
weet op te werken. Om de derde plek 
is er een mooi duel tussen Lauretti en 
van Moosdijk. De Nederlander houdt 
de druk op de ketel bij de Italiaan 
waardoor deze even te ruim door de 
bocht gaat. Hiervan kan van Moos-
dijk profiteren De derde plek is het 
maximale voor de Brabantse KTM rij-
der. Vervolgens worden Lauretti als 
vierde en de Duitser Tim Rene Neu-
mann als vijfde afgevlagd. Ook de 
tweede manche is vanaf de start de 
Duitser Neumann het snelst vertrok-
ken. In de eerste ronde stuurt Jakob-
son zijn machine echter het als beste 
over ‘de Kappenbulten’ waardoor hij 
als leider uit de eerste ronde komt, 
gevolgd door de Pool Zdunek, Neu-
mann, Van Moosdijk en Gianluca Fac-
chetti. De winnaar van de eerste man-
che, Prado Garcia, komt na de eerste 
ronde als achtste uit de het bos maar 
werkt zich snel naar voren. Jakobson 
houdt het tempo echter zo hoog dat 
de Spanjaard niet dichterbij kan ko-
men. Inmiddels is van Moosdijk even 
in de fout gegaan en hierdoor zakt hij 
terug naar de tiende plaats. Terwijl de 
top drie de wedstrijd ‘rustig’ uitrijdt 
knokt van Moosdijk voor ieder puntje 
en met succes! In de slotfase werkt 
hij zich nog terug naar de vijfde plek 
waarmee hij ook zijn podiumplek tij-
dens deze wedstrijd veilig stelt.

UITSLAG 1E MANCHE
1. Jorge Prado Garcia (E) - KTM
2. Jan Jakobson (Est) - KTM
3. Roan van Moosdijk (NL) - KTM
4. Riccardo Lauretti (I) - KTM
5. Tim Rene Neumann (D) - KTM
6. Adam Einarsson (S) - KTM
7. Tamur Talviku (Est) - KTM
8. Jorn Zoetekouw (NL) - KTM
9. Jakub Teresak (CZ) - KTM

10. Jarni Kooij (B) - KTM

UITSLAG 2E MANCHE
1. Jan Jakobson (Est) - KTM
2. Jorge Prado Garcia (E) - KTM

 3. Gianluca Facchetti (I) -  KTM
 4. Tamur Talviku (Est) - KTM
 5. Roan van Moosdijk (NL) - KTM
 6. Riccardo Lauretti (I) - KTM
 7. Patryk Zdunek (Pol) - KTM
 8. Tim Rene Neumann (D) - KTM
 9. Danne Karlsson (S) - KTM
10. Jarni Kooij (B) - KTM
 
Het dagklassement werd, door zijn 
winst in de tweede manche, gewon-
nen door Jan Jakobson. Met hetzelfde 
aantal punten werd Jorge Prado Gar-
cia tweede. De derde plaats werd in-
genomen door Roan van Moosdijk. 
Halmac-lid Damian Bergevoet bezette 
met 3 punten de 21ste plaats. Als het 
starthek voor de eerste manche in de 
85ccklasse naar beneden gaat is het 
Bas Vaessen die het beste weg komt. 
De Limburger wordt gevolgd door 
René de Jong, Sven te Dorsthorst, Jor-
di van Nobelen en Zaragoza-Beltran. 
Zowel Pootjes, Ben Watson als Freek 
van der Vlist zijn niet goed uit de start 
gekomen en moeten gaan achtervol-
gen. Voorin neemt Joel van Meche-
len de leiding over van Bas Vaessen. 
Omdat te Dorsthorst en Van Nobelen 
samen ten val komen kan Zaragoza 
Beltram naar de tweede plaats door-
stoten. Van een plek ruim buiten de 
top tien komt Davy Pootjes als een 
komeet naar voren. De KTM-rijder 
werkt zich heel knap de top tien bin-
nen en blijft maar doorgaan. In de 
vierde ronde neemt de Zaragoza-Bel-
tran de leiding over van van Meche-
len. Maar het publiek ziet al dat Po-
tjes de snelste man op het circuit is. 
Nog net in de eerste helft van de wed-
strijd neemt Pootjes de tweede plek 
in handen. Even lijkt het erop dat de 
Spanjaard nog kan versnellen maar 
Pootjes vindt toch de aansluiting en 
neemt zonder veel problemen de lei-
ding in de wedstrijd over. De strijd 
om de derde plek gaat tussen De Jong 
en Van Mechelen, maar in de slotfase 
komt de Brit Ben Watson zich daar 
ook mee bemoeien. Watson weet de 
vierde plek nog te pakken maar De 
Jong blijft ‘gelukkig’ voor de Neder-
lander buiten zijn bereik. De top vijf 
wordt compleet gemaakt door de Bra-
bander Van Mechelen waardoor er 
drie Nederlanders in de top vijf fini-
shen. Ook bij de start van de tweede 
manche reageert Vaessen het beste, 
maar in de eerste bocht moet hij toch 
van Nobelen laten passeren. Valeriy 
Dotsenko uit Oekraïne volgt op de 
derde plek voor Zaragoza Beltran en 
van Mechelen. In de eerste bocht is 
een valpartij waarbij onder andere 
weer Freek van der Vlist en Rowin 
Geerling betrokken zijn. In de eerste 
ronde laat Zaragoza er geen twijfel 
over bestaan en hij rijdt zich naar de 

leiding, gevolgd door de Nederlanders 
Joel van Mechelen en Jordi van Nobe-
len. Ook de tweede manche is niet 
goed begonnen voor Pootjes maar de 
13-jarige werkt zich snel op naar de 
zesde plek. Vooraan neemt Zaragoza 
afstand, terwijl Ben Watson en Davy 
Pootjes de druk opvoeren bij Van Me-
chelen. Mede door op de wave sectie 
van het circuit sneller uit de voeten te 
kunnen dan zijn tegenstanders kan 
Watson de nodige meters goedma-
ken. De achterstand op Zaragoza is 
dan echter al ruim negen seconden 
Ook Van Mechelen en Pootjes rukken 
verder op. In de laatste minuten is het 
Watson die het tempo hoog weet te 
houden en hij werkt zich los van de 
Nederlanders. Aansluiting vinden bij 
de koploper lukt Watson echter niet 
en dus wint Zaragoza voor Watson, 
Van Mechelen en Pootjes.

UITSLAG 1E MANCHE
 1. Davy Pootjes (NL) - KTM
 2. Jorge Zaragoza-Beltran (E) - Su-

zuki
 3. Rene de Jong (NL) - KTM
 4. Ben Watson (GB) - KTM
 5. Joel van Mechelen (NL) - KTM
 6. Michael Eccles (GB) - KTM
 7. Freek van der Vlist (NL) - Suzuki
 8. Valeriy Dotsenko (Oek) - KTM
 9. Bas Vaessen (NL)  - KTM
10. William Andersson (S) - KTM

UITSLAG 2E MANCHE
 1. Jorge Zaragoza-Beltran (E) - Su-

zuki
 2. Ben Watson (GB) - KTM
 3. Joel van Mechelen (NL) - KTM
 4. Davy Pootjes (NL) - KTM
 5. Arminas Jasikonis (Lit) - KTM
 6. Bas Vaessen (NL) - KTM
 7. William Andersson (S) - KTM
 8. Rostislav Voytsitsky (Oek) - KTM
 9 Joel van Nobelen (NL) - KTM
10. Freek van der Vlist (NL) - Suzuki

Het dagklassement werd gewonnen 
door Jorge Zaragoza-Beltran, die hier-
mee in de tussenstand van het EK de 
Oekraïner Rostyslav Voytsycky weer 
voorbij streefde. Tweede werd Davy 
Pootjes voor Ben Watson. In het bij-
programma werden door Kids and 
Sidecars demonstratiewedstrijden 
verreden. Op zondag was er een voor 
het Nederlands Kampioenschap MX2 
Jeugd tellend wedstrijd. Deze werd 
gewonnen door Davey Janssen voor 
Roel van Oort. Na afloop van het eve-
nement hadden zowel de Italiaanse 
jury president Giorgio Bonfigli als 
ook KNMV Motocross bondscoach 
Leon Giesbers veel lof over de per-
fecte organisatie die de HALMAC er 
met 150 vrijwillige medewerkers in 
dit weekend had neergezet. Tevens 
wil het bestuur alle medewerkers, 
sponsoren, buurt, grondeigenaren 
bedanken voor het medemogelijk 
maken van dit evenement. Op naar 
het volgende evenement, die gehou-
den zal worden op 20 en 21 augustus 
2011. Dit weekend zal in het teken 
staan van de streekwedstrijd die op 
zaterdag verreden zal worden en zon-
dag de veteranencross. Dus weer veel 
cross plezier op de Kappenbulten.

Nederlanders op EK podium in Halle

Halle - Op vrijdag 8 juli meldde zich al het merendeel van de deelne-
mers op het wedstrijdsecretariaat om zich in te schrijven voor de voor 
wedstrijd meetellend voor het Europees Kampioenschap Motocross in 
de klassen 65 - en 85 cc. Zaterdagmorgen werden de vrije trainingen 
afgewerkt en in de middag moesten de rijders aan de bak voor hun 
kwalificatietrainingen. Bij de 65 cc-ers werd met 2.20.62 de snelste tijd 
neergezet door de Nederlander Roan van Moosdijk op slechts 0.01 sec 
gevolgd door de Est Jan Jakobson en de Spanjaard Jorge Prado-Garcia. 
Trainingssnelste bij de rijders in de 85 cc klasse was de Spanjaard 
Jorge Zaragoza Beltran. Hij zette een tijd van 2.05.44 op de klokken. 
Tweede werd de Litouwer Armanis Jasikonis voor het Nederlandse ta-
lent Davy Pootjes.



Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 29 van

19 t/m 23 juli 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

JOKERS PLAKKEN, KORTING PAKKEN

Zaterdag 23 juli 
non-food opruiming

50%
KORTING

JOKERS PLAKKEN, 
KORTING PAKKEN

JOKERS PLAKKEN, 
KORTING PAKKEN

JOKERS PLAKKEN, 
KORTING PAKKEN



Colofon en Contact VVV Bronckhorst

Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Tel.nr.: (0575) 55 32 22

Fax: (0575) 55 22 76

Internet: www.vvvbronckhorst.nl

E-mail: info vvvbronckhorst.nl

Winkels en Agentschappen VVV Bronckhorst

Serviceshop Vorden
Kerkstraat 1b, 7251 BC Vorden

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 09.30 uur-17.00 uur

Zaterdag 10.00 uur-15.00 uur

Agentschap Hengelo (Gld.) - Albert Heijn
Raadhuisstraat 36, 7255 BN Hengelo Gld.

Openingstijden: Het Agentschap is geopend tijdens de 

reguliere openingstijden van Albert Heijn.

VVV Agentschap Zelhem
‘Twinkeltje’

Stationsstraat 30, Zelhem

Het agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van ‘Twinkeltje’.

VVV Folderpost Bronkhorst ‘de Olde Schure’
Onderstraat 12, Bronkhorst

VVV Agentschap Steenderen - Geschenkenhuis Beuseker
Landlustweg 2, 7221 BS Steenderen

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Geschenkenhuis Beuseker.

VVV Agentschap Hummelo - ‘Spar’ Supermarkt
Dorpsstraat 20, 6999 AD Hummelo

Openingstijden:

Het Agentschap is geopend tijdens de reguliere openings-

tijden van Spar.

Wat is er te doen 
in Hengelo en 
omgeving....

Zaterdag 23 juli: 
Paardenkeuring - Dag van het Gelders 
Paard, locatie de Hietmaat, Zelhemseweg, 
Hengelo Gld. Aanvang: 9.00 uur. 

Zaterdag 23 juli: 
Fiets de Boer op - Hengelo Gld. Start is 
tussen 10.00 uur en 12.00 uur bĳ Party-
centrum Langeler, Spalstraat 5 te Hengelo 
Gld. of bĳ cafe-rest. Herfkens in Baak. De 
route is ong. 35 km. en de deelname is 
gratis. 
Bezichtiging van o.a. brandweerkazerne, 
agrarische bedrĳven en een bedrĳf die 
cateringen verzorgt.

Zondag 24 juli: 
Oogstfeest bĳ kinderboerderĳ Feltsigt, 
Bekveldseweg, Hengelo Gld. 

Zondag 7 augustus: 
Touwtrektoernooi, org. TTV Bekveld. 
Locatie: Wichmondseweg 41 te Hengelo 
Gld.

Zaterdag 20 augustus: 
Hengels feest- dorpsfeest met live-
muziek. Locatie: Zelhemseweg 31 te 
Hengelo Gld. Aanvang: 20.00 uur tot 1.30 
uur. 

Vanaf begin juli t/m half september:
Expositie in de Bleĳke van schilderĳen 
van Karlista Fontĳn. Locatie: Zorgcentrum 
de Bleĳke, Beukenlaan 1 te Hengelo Gld. 
Van 9.00 uur tot 16.00 uur.

Omroep Gelderland komt 
naar Zelhem
Omroep Gelderland is op 22 
augustus a.s. de hele dag in 
Zelhem met het programma 
Zomer in Gelderland. Vanaf 
6.00 is Zelhem de hele dag op 
de radio en vanaf 18.15 zendt 
omroep Gelderland live het TV 
programma uit. 
Onderdeel van het program-
ma is dat een team van mini-
maal 10 personen de hele dag 
opdrachten uitvoert en daar-
mee punten verzameld voor 
Zelhem. Hier valt maximaal  
€ 1000,-- te verdienen die Zelhem zelf mag besteden aan een 
goed doel. 
Één van de opdrachten is om op 22 augustus een decor te ont-
wikkelen dat past bĳ het thema van de dag. Dat thema wordt pas 
op 22 augustus bekend gemaakt. Verder moeten er voorwerpen 
of mensen verzameld worden en kunnen er punten verzameld 
worden door met zoveel mensen op het marktplein aanwezig te 
zĳn tĳdens de live-uitzending op TV. 
Noteert u 22 augustus in uw agenda en maak het mee !!

Het Toeristisch Platform Zelhem nodigt iedereen uit om deel te 
nemen aan deze dag. Het Platform moet een team samenstellen 
dat bestaat uit jonge en oude(re) Zelhemmers, man en vrouw, 
autochtoon en allochtoon. 

Jĳ/u doet toch ook mee? 
Meld u aan bĳ het Toeristisch Platform bĳ Heino Benthem (coach 
van de dag) tel. (0314) 38 12 19 of vraag informatie bĳ Caroline 
Wesselink e-mail vvvzelhem@hetnet.nl.

Met de medewerking van alle Zelhemmers gaan we er een 
fantastisch dag van maken!!!!

Wordt vrienden,
of volg

VVV Bronckhorst!

Hyves:
vvvbronckhorst.

hyves.nl

Twitter:
twitter.com/

vvvbronckhorst

Toeristisch Platform Drempt, 
Hummelo en Keppel
Zomervakantie
Ondanks het tamelĳk wisselvallige weer is goed te merken dat de 
zomervakantie is begonnen en dat er een kleine volksverhuizing 
gaande is. Veel inwoners van hier zĳn naar een vakantiebestem-
ming elders vertrokken en op de grote en kleinere campings in deze 
omgeving zĳn veel bezoekers neergestreken uit bĳvoorbeeld de 
Randstad. De drommen fietsende schoolkinderen tussen Doesburg 
en Doetinchem of komend vanuit Toldĳk, hebben tĳdelĳk plaats-
gemaakt voor vakantiegangers en dagjesmensen die met de fiets 
eropuit trekken. Begrĳpelĳk, want het gebied in en rond Drempt, 
Hummelo en Keppel – met de afwisseling van bos, weide, akkers, 
tussenliggende houtwallen en dan weer de weidsheid van de Oude 
Ĳssel – is prachtig en nodigt uit voor een kort of langer verblĳf. 
Zeker door de rust en de ruimte die hier te vinden is. 
Alle informatie over de vele mogelĳkheden op het gebied van fiet-
sen, wandelen, kamperen, kunst kĳken, en lekker eten en drinken 
is gebundeld in de vernieuwde uitgave van AchterOmmetjes. Dit 
fraaie boekje is gratis te verkrĳgen bĳ de toeristische ondernemers 
van het Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en Keppel, en bĳ 
Spar Jansen in Hummelo. Daar vindt u ook het nieuwe vouwblad 
Galeritjes, met daarin namen en adressen van de twaalf galerieën 
die de komende maanden ook iedere zondag geopend zĳn en waar 
een breed aanbod kunst is te zien.

Twee leuke tips voor vakantiegangers 
én thuisblĳvers 
Ga eens een dagje Happen en Trappen in de Achterhoek 
Een culinaire fietstocht waarbĳ u geniet van een menu van vĳf 
gangen die u achtereenvolgens gebruikt bĳ de vĳf deelnemende 
restaurants langs de route. Na een start met koffie en gebak bĳ 
De Gouden Karper in Hummelo, fietst u naar De Gouden Leeuw in 
Bronkhorst voor het voorgerecht, zet u voor de soep vervolgens 
koers naar Bakker in Vorden, gebruikt u in Zelhem bĳ De Groes het 
hoofdgerecht om de tocht te  beëindigen met een nagerecht bĳ Villa 
Ruimzicht in Doetinchem. De folder met alle informatie over dit culi-
naire, sportieve en betaalbare genieten is te vinden bĳ De Gouden 
Karper of bĳ de Spar in Hummelo. Vooraf reserveren is noodzakelĳk 
en verloopt via www.happenentrappen.nl

GPS kabouterspeurtocht vanuit Camping Jena in Hummelo
In de prachtige Kruisbergse bossen rond Jena is een speurtocht 
van ongeveer 4 km uitgezet, die u met een GPS (global positioning 
system) en aan de hand van opdrachten tot een goed einde moet 
zien te brengen. Heel verrassend en een uitdaging voor kinderen 
én volwassenen. 
De GPS kabouterspeurtocht met Jena als vertrekpunt is dagelĳks 
mogelĳk van 10.00-18.00 uur. Ook voor niet-campinggasten. Trek 
zeker twee uur tĳd uit voor deze wandeling en hou er rekening mee 
dat de receptie van 12.00-14.00 uur is gesloten. Start om 10.00 of 
14.00 uur, dan hebt u alle tĳd om de niet altĳd makkelĳke opdrach-
ten uit te voeren én te genieten van de prachtige omgeving. Niet 
overbodig: zorg voor goede bescherming tegen teken en muggen. 
Na terugkeer op Jena is koffie of een ĳsje op het terras echt ver-
diend!
Landgoedcamping Jena, Rozegaarderweg 7, 6999 DW Hummelo. In 
verband met het beperkte aantal GPS-apparaten is vooraf reser-
veren via info@camping-jena.nl gewenst. Eventueel telefonisch: 
0314-381457.
De Rabobank Graafschap-Midden heeft deze activiteit hoog 
gewaardeerd middels een kortingactie voor haar leden. Op ver-
toon van de volledig ingevulde Rabo-coupon kunnen de kinderen 
van leden niet voor 5 euro, maar gratis deelnemen aan de GPS 
Kabouterspeurtocht.

VVV Bronckhorst 
Informeert......
Nieuwe streekproducten in assortiment VVV Winkel
Sinds enige tĳd vindt u bĳ de VVV Bronck horst ‘Winkel’ in 
Vorden een sterk uitgebreid streekproductenassortiment van 
Achterhoekse oorsprong. Een flesje wĳn, heerlĳke ‘Achterkoekjes’, 
Achterhoekse klompendrop en echte Achterhoekse handcrème. 
Dit is een maar een kleine greep uit het aanbod streekproducten 
en we nodigen u dan ook graag uit om het complete assortiment 
te komen bekĳken.....



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 29, 19 juli 2011

Af en toe krijgen wij vragen over het 
maken van schuilgelegenheden voor 
dieren in het buitengebied. Er is geen 
verbod op schuilgelegenheden, maar 
er zijn wel regels waar u rekening 
mee moet houden, zoals een bestem-
mingsplan Buitengebied.

Het bestemmingsplan biedt voor dit 
soort gebouwtjes de volgende moge-
lijkheden:
• op het erf, bij zowel een bedrijf als 

bij een burgerwoning
• buiten het erf, maar dan alleen ge-

koppeld aan de bedrijfsmatige 
noodzaak van een agrarisch bedrijf 
met een agrarisch bouwperceel el-
ders in de gemeente 

Dit betekent dat als u als niet-agrari-
ër een weilandje koopt, u daar dus 
niet zo maar een schuurtje op kunt 
bouwen. Volgens het bestemmings-
plan mag u alleen op uw erf bouwen. 

Als dat geen oplossing is, bestaat al-
tijd nog de mogelijkheid van huur van 
bestaande ruimten bij een agrariër.

Twee redenen zijn uitgangspunt ge-
weest voor dit beleid:

• Voorkomen van verrommeling in 
het buitengebied

 Wij zetten als gemeente juist in op 
hergebruik of sloop van vrijkomen-
de agrarische bebouwing in het 
buitengebied om te voorkomen dat 

het buitengebied verrommeld. 
Nieuwe schuurtjes etc. voor hobby-
boeren op onbebouwde percelen 
past dan ook niet in ons beleid 

• Ongewenste versnippering van 
gronden

 Het aantal agrarische bedrijven zal 
in de toekomst afnemen. Dat geldt 
niet voor de benodigde hoeveelheid 
agrarische grond voor degenen die 
blijven boeren. Er wordt zelfs gere-
kend op een tekort aan landbouw-
gronden. Meer mogelijkheden voor 
schuilgelegenheden leiden niet al-
leen tot extra stijging van de grond-
prijs, maar vooral tot ongewenste 
versnippering van het grondopper-
vlakte 

Informatie
Mocht u nog vragen hebben over het 
bouwen van schuilgelegenheiden 
voor dieren, dan kunt u met ons bel-
len via tel. (0575) 75 02 50

Een schuilgelegenheid maken voor dieren in het 
buitengebied: wat mag wel en wat niet?

Als je (binnenkort) op kamers 
gaat wonen, denk je niet meteen 
aan brand. Maar sta er toch even 
bij stil, want uit controles van de 
brandweer blijkt dat veel studen-
tenhuizen niet brandveilig zijn.

Vluchtroutes worden geblokkeerd 
door fietsen, meubels en vuilnis of 
door afgesloten deuren van kamers. 
En vaak is de elektrische bedrading 
niet helemaal op orde, zijn er loslig-
gende snoeren en aan elkaar ‘ge-
knoopte’ stekkerdozen waardoor kort-
sluiting 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 huisgenoten 
over? Of denk je dat het jou nooit zal 
overkomen? Zelfs in de kleinste ruim-
tes, die je door en door kent, raak je 
bij rookontwikkeling 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 de-
ze aan op een plattegrond van het 
huis. Een goede vluchtroute gaat 
van boven naar beneden (in ver-
band met opstijgende rook) en bij 
voorkeur naar de straatkant 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 ont-
moet. Zo kun je snel bepalen of er 
nog iemand binnen is. Het is be-
langrijk 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 zogenoem-
de vluchtkamer. Spreek af, en geef 
in je vluchtplan aan, welke kamer 
dat is. Hij moet aan de straatkant 
zijn, zodat de brandweer er ge-
makkelijk bij kan. Een andere mo-
gelijkheid 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 bij-
voorbeeld verantwoordelijk voor 
eventuele  huisdieren?

6. Geef op de plattegrond aan waar 
de blusmiddelen zijn en de hoofd-
afsluiters van gas en elektra

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

8. Spreek af dat je tijdens het vluch-
ten altijd de deuren achter je sluit. 
Hierdoor kun je branduitbreiding 
voorkomen of in ieder geval ver-
tragen

Houd vluchtroutes vrij
Een vluchtplan hebben alleen is niet 
genoeg; het is belangrijk dat je het re-
gelmatig controleert. Zorg dat de 
vluchtroutes nooit gebarricadeerd 
zijn met bijvoorbeeld fietsen, vuilnis-
zakken of lege flessen. Je woonsitua-
tie kan ook veranderen door een ver-
bouwing. Bespreek het plan een paar 
keer per jaar met je huisgenoten.

Nog wat huishoudelijke tips
1. Hang een rookmelder op
2. Rook niet in bed
3. Gooi geen peuken in de prullenbak 

voor je zeker weet dat ze gedoofd 
zijn

4. Hang wasgoed niet te dicht bij de 
kachel te drogen

Meer info? Kijk op www.brandweer.nl.

Veilig op kamers wonen
Vernedering, verwaarlozing, seksu-
eel misbruik, financiële uitbuiting. 
Niet iedereen weet dat huiselijk ge-
weld meer vormen kent dan alleen 
lichamelijke mishandeling. Over 
huiselijk geweld praat je liever niet. 
Als slachtoffer schaam je je, ben je 
bang of wil je de ander niet in pro-
blemen brengen. Als pleger ben je 
bang voor de gevolgen als je hulp 
zoekt. Maar huiselijk geweld stopt 

nooit vanzelf. Een eerste stap naar 
een oplossing is erover praten met 
bijvoorbeeld een vriend(in) of het 
Steunpunt Huiselijk Geweld.

Hulp zoeken
David en zijn vriendin weten hoe 
moeilijk het is om de eerste stap 
richting hulp te zetten. David heeft 

uit woede zijn vriendin meerdere 
malen geslagen.“Elke keer had ik 
achteraf spijt. Ik hou veel van haar, 
maar ik kon mezelf niet beheersen. 
Nadat het weer was misgegaan, heb 
ik al mijn moed verzameld en ben ik 
op zoek gegaan naar hulp. Voor ons 
allebei. Op www.steunpunthuiselijk-
geweld.nl vond ik informatie over 
het Steunpunt Huiselijk Geweld en 
ik heb hen gebeld. De mensen van 
het Steunpunt hebben ons samen 
weer op weg geholpen.”
 
Steunpunt Huiselijk Geweld
Slachtoffers, plegers, familieleden, 
buren of vrienden kunnen eenvou-
dig de eerste stap naar hulp zetten 
door anoniem het Steunpunt Huise-
lijk Geweld te bellen: (0900) 12 62 
626 (vijf cent per minuut). De hulp-
verleners van het Steunpunt kunnen 
inschatten wat in een bepaalde situ-
atie de beste aanpak is. Wie belt, 
krijgt direct telefonisch advies. 
Soms is dat al voldoende om zelf 
verder te kunnen. Maar soms is ad-
vies alleen niet voldoende. Bijvoor-
beeld bij acute dreiging. Dan kan het 
Steunpunt ervoor zorgen dat hulp-
verleners of soms zelfs de politie 
worden ingeschakeld. Het Steun-
punt Huiselijk Geweld kan helpen 
om geweld te laten stoppen. Maar u 
neemt de eerste stap.

Huiselijk geweld: nu is het genoeg!



Openbare bekendmakingen

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

Ondernemen is in deze tijd niet niks. Toch zijn 
er nog veel mensen die een bedrijf willen 
starten en bestaande ondernemers met uit-
breidingsplannen. Bij sommige (startende) 
ondernemers loopt het niet allemaal even 
goed. Zij hebben een steuntje in de rug nodig. 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstandigen) 
voert voor de meeste gemeenten in de Ach-
terhoek en Twente financiële regelingen voor 
ondernemers uit. ROZ biedt ondernemers 
ook advies, begeleiding, coaching en scholing 
door middel van cursussen en workshops. 

Financiële regelingen
ROZ beschikt over verschillende financiële 
mogelijkheden waar (startende) onderne-
mers in de Achterhoek en Twente een beroep 
op kunnen doen. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen om in 
hun eigen levensonderhoud te voorzien, kun-
nen een beroep doen op het Bbz (Bijstands-
besluit Zelfstandigen). Dit geldt ook voor be-
drijven die moeten investeren om levensvat-
baar te blijven en de financiering niet bancair 

voor elkaar kunnen krijgen. Vanzelfsprekend 
moet wel aan de geldende voorwaarden wor-
den voldaan. Naast kredietverlening biedt het 
Bbz ook de mogelijkheid voor een tijdelijke 
inkomensaanvulling. Van groot belang hierbij 
is de oorzaken van de tijdelijke achteruitgang 
of de investeringsbehoefte te herkennen. 
Vandaar dat kredietverlening altijd gepaard 
gaat met een gedegen advies over de verdere 
bedrijfsvoering. Bij het bedrijf kan een onder-
nemerscoach via ROZ ingezet worden. De 
dienstverlening aan ondernemers die tijdelijk 
financiële ondersteuning nodig hebben is 
kosteloos.

ROZ werkt sinds enige tijd intensiever samen 
met Qredits. Qredits is een organisatie die 
zich richt op de verstrekking van microkre-
dieten aan ondernemers. ROZ is hét microfi-
nancieringspunt (MF-punt) voor Twente en de 
Achterhoek en het voorportaal van Qredits. 
Dat betekent dat de dienstverlening als van-
ouds wordt ingezet, maar dat ROZ (startende) 
ondernemers een extra financieel arrange-

ment kan bieden in de vorm van een krediet 
via Qredits. Als ROZ zelf geen bedrijfskrediet 
kan verstrekken, hebben zij goede contacten 
met banken om hierin voor u te bemiddelen. 

ROZ in Bronckhorst
De gemeente en ROZ werken samen om 
ondernemend Bronckhorst te stimuleren. 
Bent u een Bronckhorster ondernemer en 
heeft u (financiële) moeilijkheden of wilt u 
een bedrijf starten en heeft u hierbij hulp 
nodig? Neem dan contact op met het se-
cretariaat van ROZ, via tel. (074) 245 89 
77. U kunt via het secretariaat ook een af-
spraak maken met een ondernemersadvi-
seur, die maandelijks spreekuur houdt in 
het gemeentehuis van Bronckhorst.

De volgende spreekuren dit jaar zijn op
2 augustus, 6 september, 4 oktober,
1 november en 6 december van 13.30 tot 
17.00 uur. Kijk voor meer informatie op 
www.rozachterhoek.nl.

Steun in de rug voor Bronckhorster ondernemers

Energiebesparing in huis loont. Het zorgt voor een 
lagere energienota, meer comfort en een beter kli-
maat. Voor het nemen van energiebesparende maat-
regelen in woningen bestaan verschillende regelin-
gen. Voor woningeigenaren is het niet altijd duidelijk 
welke subsidies en regelingen er zijn en of zij ervoor 
in aanmerking komen. Op www.energiesubsidiewij-
zer.nl ziet u in één oogopslag welke subsidies er zijn 
voor woningeigenaren.

Meer weten over energiebe-
sparingsmogelijkheden? Kijk 
op energiesubsidiewijzer.nl

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 1 september 2011 van 14.00 tot 

18.00 uur, het Wapen van Bronckhorst 
• Drempt, hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg, tijdelijk plaatsen van een feesttent i.v.m. reüniefeest, 

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 16 september 2011, disko Pellen reünie
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. jubileum SV Halle, 24 september 2011 van 

17.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, C. Hitpass
• Hengelo (Gld), Dennendijk 5, tijdelijk plaatsen van een tent i.v.m. het houden van een 25-jarig hu-

welijksfeest, 20 augustus 2011, J.W. Bulten
• Steenderen, café en Burgemeester Buddingh’plein, live-muziek tijdens de kermis, 8 en 9 septem-

ber van 21.00 tot 01.00 uur en 10 september 2011 van 17.00 tot 01.00 uur, ontheffing art. 35 
Drank- en Horecawet, 8 september van 19.00 tot 00.30 uur, 9 september van 12.00 tot 01.00 uur 
en 10 september 2011 van 12.00 tot 01.00 uur, café/hotel Heezen

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Ontvangen op 6 juli 2011:
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 4, vellen 9 sparren en 5 taxussen
Ontvangen op 7 juli 2011:
• Hummelo, Domineespaadje 1, herstelwerkzaamheden dak 
• Vorden, Hoetinkhof 173, slopen schuur en bouwen schuur, veranda en schutting
• Zelhem, Akkermansstraat 2, bouwen woning en bijgebouw
Ontvangen op 8 juli 2011:
• Vorden, Zutphenseweg 94, kappen amerikaanse eik
Ontvangen op 10 juli 2011:
• Steenderen, Kastanjelaan 3, kappen esdoorn
Ontvangen op 12 juli 2011:
• Halle, Bielemansdijk 22, slopen en herbouwen woonhuis en bijgebouw
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 67, slopen hoofdgebouw
• Zelhem, Brunsveldweg 3, bouwen woonhuis en bijgebouwen
Ontvangen op 13 juli 2011:
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 6, uitbreiding garage
• Steenderen, Landlustweg 32, slopen van asbestplaten van bijgebouw
Ontvangen op 14 juli 2011:
• Drempt, Hulzevoortseweg 4, slopen dakbeschot

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

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 7 juli 2011:
• Hengelo (Gld), hoek Bleekstraat/Spalstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 13, 15, 16 en 

17 juli 2011 i.v.m. kermis, café Wolbrink
Afgegeven op 8 juli 2011:
• Hummelo, nabij kruising Greffelinkallee/Spalderkampseweg, openluchtspel, ontheffing art. 35 

Drank- en Horecawet, 24 t/m 28 augustus van 19.00 tot 24.00 uur, en in Bronckhorst plaatsen van 
tijdelijke reclameborden op diverse locaties ter promotie van het openluchtspel, 8 t/m 14 augus-
tus 2011, stichting Openluchtspel Het Enghuizen

Afgegeven op 14 juli 2011:
• Bronckhorst, Hanzeloop, deels over het grondgebied van de gemeente Bronckhorst, 3 september 

2011 van 08.00 tot 16.00 uur, atletiekvereniging Hanzesport
• Hengelo (Gld), De Hietmaat aan de Zelhemseweg, feestweekeinde rondom 150-jarig jubileum 

Concordia, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 

Verleende vergunningen

26 t/m 28 augustus, en in Bronckhorst plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het 
jubileum, 15 t/m 28 augustus 2011, café De Tol/stichting Concordia evenementen

• Zelhem, sportpark voetbalvereniging Zelhem aan de Vincent van Goghstraat, vriendschappelijke 
voetbalwedstrijd, 23 juli 2011 van 18.00 tot 24.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, opening nieuwe golfbaan, 16 september 2011 van 10.00  tot 
21.00 uur, Keppelse golfclub

• Steenderen, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten, kinder- en volksspelen en optocht, 8 
september van 20.00 tot 00.30 uur, 9 en 10 september van 09.00 tot 01.30 uur, stichting Kermis 
Steenderen

Geweigerde vergunningen 
Verzonden op 8 juli 2011:
• Bronkhorst, parkeerplaats aan de Onderstraat tussen huisnummers 13 en 14, innemen stand-

plaats voor de verkoop van friet, snacks, frisdrank etc., wekelijks tot 31 december 2011 van 
maandag t/m zondag van 09.00 tot 20.00 uur, Nova Catering

Verzonden op 13 juli 2011:
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het Kasteeltuinfestival in 

Ruurlo, 16 juli t/m 30 juli 2011, KunstKringRuurlo

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 8 juli 2011:
• Halle, Dorpsstraat 65, verbouwen woning 
Verzonden op 12 juli 2011:
• Halle, Halle-Heideweg 2, kappen kastanjeboom
• Hengelo (Gld), Ouweleen 4, verbreden inrit 
Verzonden op 13 juli 2011:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41A, slopen varkensschuur, garage en jongveestal
• Vorden, ‘t Heegken, verbouwen schuur tot sanitaire ruimte
Verzonden op 14 juli 2011:
• Steenderen, Eekstraat 5, aanleggen uitweg
 
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 14 juli 2011:
• Vierakker, Boshuisweg 5, plaatsen reclame 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (gld), tijdens het buurtfeest Bekveld is de Hogenkampweg, tussen de Steenderenseweg 

en de Koekoekweg, van 2 september 19.00 uur t/m 5 september 2011 01.30 uur afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens ANWB-streetwise op 18 augustus 2011 is de Schoolstraat, na de inrit van de 
parkeerplaats van Albert Heijn tot cbs Ds. J.L. Piersonschool, afgesloten voor alle verkeer, met 
uitzondering van bestemmingsverkeer

• Keijenborg, tijdens het buurtfeest is de Geltinkweg, tussen huisnummer 12 en de Pastoor Thuis-
straat, van 20 augustus 10.00 uur tot 21 augustus 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, 
met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens de jaarlijkse kermis van 5 t/m 12 september is het Burgemeester Buddingh’ 
plein afgesloten voor alle verkeer en is de J.F. Oltmansstraat, tussen de Dr. A. Ariënsstraat en de 
Kastanjelaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer van 8 t/m 
11 september 2011. Voor deze periode wordt voor het doorgaande verkeer een omleidingsroute 
ingesteld via de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg en vice versa

• Vorden, tijdens het buurtfeest is Het Elshof, tussen huisnummer 1 en 13, van 13 augustus 12.00 
uur tot 14 augustus 2011 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Zelhem, tijdens een vriendschappelijke voetbalwedstrijd geldt op de Vincent van Goghstraat,
 tussen de Jan Steenstraat en de Halseweg, op 23 juli 2011 van 18.00 tot 20.15 uur een
 stopverbod

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de 
werkzaamheden kan starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voor-



Openbare bekendmakingen - vervolg

lopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevings-
vergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) 
geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvo-
rens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de in-
werkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen 
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Inspraak bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4, Keijenborg’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4, Keijenborg’ en de daarop be-
trekking hebbende stukken liggen van 21 juli t/m 31 augustus 2011 voor een ieder ter inzage. Het 
plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar wonen. In ruil 
voor sloop van de agrarische opstallen wordt de huidige dienstwoning omgezet naar een burgerwo-
ning en komen er twee vrijstaande woningen bij.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00981-VO01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00981-/NL.IMRO.1876.BP00981-VO01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Inspraakreactie indienen?
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakre-
actie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of monde-
ling naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 
13, Steenderen’
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Eekstraat 5, 11 en 13, Steenderen’ is onherroepelijk ge-
worden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op de be-
stemmingsuitruil waarbij de Eekstraat 11-13 in Steenderen bestemd wordt als twee burgerwonin-
gen en de Eekstraat 5 in Steenderen als agrarisch bouwperceel.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00942-OH01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP000942-/NL.IMRO.1876.BP00942-OH01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen.

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

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Geurkenweg 1, Vorden‘
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Geurkenweg 1, Vorden’ is op 5 mei 2011 onherroepelijk ge-
worden. Het plan heeft betrekking op een uitbreiding van een melkveebedrijf op het perceel 
Geurkenweg 1 in Vorden.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden 

Bestemmingsplannen
Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 21 juli t/m 1 september 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 77A, uitbreiden inrichting met constructie en opslaghal waarop 

het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  niet 
onder de vergunningplicht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan 
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 21 juli t/m 1 september 2011 tijdens de ope-
ningstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Baaksevoetpad 7, voor een veranderingsvergunning voor het uitbreiden/wijzigen 

van een vleesvarkenshouderij
• Toldijk, Voortseweg 3A, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning voor 

het in werking hebben van een dierenpension

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de 
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen 
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij 
ons worden ingediend vóór 2 september 2011. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens 
een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 
02 50.

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

Wet Milieubeheer

Voornemen tot uitschrijving uit GBA
Na onderzoek door de gemeente is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op de 
adressen waar zij volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan in-
geschreven. Adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Wij zijn daarom van plan over te 
gaan tot uitschrijving van deze personen naar een onbekend adres.

Uitschrijving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de 
gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Met deze publicatie stellen wij onderstaande 
personen in staat, gedurende drie weken na de verschijning, informatie over hun adres te verstrek-
ken. Ontvangen wij in deze periode geen nadere adresinformatie dan gaan wij over tot uitschrijving. 
Het gaat om:
• Chelladurai, Premanatha David, geboren 24-02-1972
• Visser, Henricus Bernardus Maria, geboren 11-11-1962

Gemeentelijke regelgeving algemeen

bij de publieksbalie in ons gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de 
stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 
50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

 Vraag naar de vele mogelijkheden

Installatie  -  Badkamers  - Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Profiteer nu van de zomermaanden aktie 
Sphinx
Fontein 
incl. kraan

€ 99,-

Sphinx 
toiletcombinatie
Inbouw reservoir
Bedieningspaneel

€ 345,-

Badkamer meubel S-One 100 cm breed
incl. spiegel en verlichting 

Douchegoot 800/30 

€ 245,-

€ 999,-

In wit of antraciet

Wij zijn gesloten van
 25 juli t/m 1 augustus

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

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

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

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

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl
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Wij nodigen u graag uit om onze nieuwe 
Sanitair Showroom te bekijken.

Ontwerp uw eigen Bruggink 
badkamer samen met onze adviseur.

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

op uw budget.

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

volwaardig bouwbedrijf verzorgen we
ook uw keuken, verbouwing of 

nieuwbouw.

Molenweg 11
7055 AW  Heelweg/Varsseveld  

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

 Juli en Augustus: 
 Sanitair Actie!
 Scan de code of kijk 
 voor informatie op www.bruggink-bv.nl

     Alles voor
           uw badkamer!

BADKAMERMEUBEL 
'MAGIC' 4 variaties
vanaf 1.095,-

OPEN DAGEN:
IEDERE LAATSTE ZONDAG VAN DE MAAND

11.00 - 17.00 UUR 

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Profile 

   

Dorpsstraat 12       7251 BB  Vorden    t (0575) 55 13 93 

Sponsor van de maand

Ook wij sponsoren het British Proms concert. 

Daarom ontvangt U bij  aankoop van een fiets uit onze
 exclusieve collectie van Profile De Fietsspecialist 

1 toegangskaart voor dit unieke concert!

Let wel op!! slechts 10 kaarten beschikbaar en OP=OP! * 

GAZELLE CADIZ 
Comfortabele stadsfiets exclusief verkrijgbaar bij Profile met:
 Shimano Nexus 7 versnellingen met rollerbrakes
 Auto L-Naafdynamo
 Verende voorvork en verstelbare stuurpen 
 Verkrijgbaar in dames en heren model

van € 849,-     €   749,-

*Actie  loopt tot 1 augustus 2011

Het was  fantastisch! Laat ook anderen nagenieten van het succes van een evenement door foto’s 

.eitcader ezno tem po tcatnoc  eitamrofni  reem roov meeN .nestaalp et etisbew  ezno po

www.webpaper.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Ook uw foto’s op onze website plaatsen?



SUMMER

2e MATRAS

SALE
HALVE
PRIJS!*

WOONBOULEVARD
DOETINCHEM
TELEFOON (0314) 392 058
VRIJDAG KOOPAVOND
GRATIS PARKEREN

Door middel van digitale metingen wordt uw

persoonlijke slaapoplossing geadviseerd.

In een high-tech meetcabine meten we GRATIS

op nauwkeurige wijze uw slaap-DNA.

Ook geldig voor boxsprings!

Vraag naar de voorwaarden. Aktie is geldig t/m 31 augustus.

HET ALLEREERSTE SLAAPADVIES AFGESTEMD OP UW EIGEN LICHAAMSPROFIEL!

SLAAP-DNA VOOR GEZOND SLAPEN

GRATIS METINGSLAAP-PROFIEL



Een gezellige en gemoedelijke sfeer 
tijdens het toernooi is een belangrijke 
drijfveer voor de organisatoren. Wan-
neer dat bovendien, gecombineerd 
kan worden met tennis van een goed 
niveau wordt het enthousiasme al-
leen maar groter. Traditioneel komen 
de deelnemers vooral uit Gelderland 
en Overijssel, maar de laatste jaren 
schrijven zelf ook spelers uit Duit-
land zich in. De categorieën waarin 
wordt gespeeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 
voor zowel enkel als dubbelpartijen. 

Het evenement vindt plaats in week
33 van zondag 14 t/m zondag 21 au-
gustus op het VTP-tenniscomplex aan
de Overweg en maakt deel uit van het
Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC).

Op de avond van de donderdag (19 au-
gustus) is er een feestavond met live
muziek. Iedereen is die avond wel-
kom om te genieten van toptennis en
gezellige live muziek. De inschrijving
voor dit toernooi kan t/m 28 juli via
www.toernooi.nl

VTP organiseert 8e Dijkman 
Bouw Open Tennistoernooi

Vorden - De Vordense tennisclub VTP organiseert dit jaar voor de acht-
ste keer het Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Dit toernooi mag,
afgaande op de ervaringen in voorgaande jaren, rekenen op een flinke
belangstelling. De organisatie verwacht zo’n 200 wedstrijden in de
planning te kunnen opnemen.

Toernooiorganisatie vlnr: Henk Olthaar, Lisette Dijkman, Christiaan Brinkhorst, Ben Ko-
renblik, Rogier Oonk

Bij de heren werd de Coupe voor de 
3e keer door Jan Dijkman gewonnen. 
De 1e plaats bij de dames ging naar 

Ton Ouwersloot. De organisatie en de
deelnemers kunnen terugkijken op
een zeer geslaagd toernooi.
De organisatie van dit jaarlijks te-
rugkerende evenement was dit jaar
in handen van Carin Fransen en Jan
Woltering. Volgend jaar zullen Den-
nis en Sander Jansen de organisatie
op zich nemen. Het toernooi wordt
dan op de Lochemse Golf- & Country-
club De Graafschap gehouden.

Coupe Vordogne 2011

Op maandag 4 juli 2011 is op 
Golfclub ‘t Zelle weer gespeeld 
om de Coupe Vordogne. Onder 
prachtige weersomstandigheden 
en op een perfect verzorgde baan 
gingen 51 deelnemers de strijd 
met elkaar aan.

V.l.n.r. staand: Jan Woltering, Carin Fransen, Sander Jansen, Dennis Jansen, zittend de
prijswinnaars: Jan Dijkman en Ton Ouwersloot

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

Eerbeek • Hengelo • Ruurlo • Steenderen • Vorden • Zutphen Centrum • Zutphen Leesten

Hoe werkt een chip?
Chippen is diervriendelijk en simpel. 
Het huisdier heeft er geen last van en 
kan de chip niet verliezen. Een chip is 
zo groot als een rijstekorrel en wordt 
eenmalig onder de huid geplaatst. 
De unieke code van de chip kan 
met een speciale ‘reader’ gelezen 
worden. Via de databank kunnen 
vervolgens de adresgegevens van de 
eigenaar worden achterhaald. 

Help, mijn huisdier is vermist!
Tijdens de vakantieperiode knij-
pen veel huisdieren ertussenuit. 
Huisdieren die meegaan op vakantie 
raken hun baasje kwijt, omdat ze 
verdwalen in een nieuwe omgeving. 
Een huisdier dat thuisblijft of bij een 
oppas wordt achtergelaten, kan weg-
lopen omdat de situatie vreemd is of 
omdat de oppas niet bekend is met 
het dier. Een dier dat gechipt is en 
bij een databank geregistreerd staat, 
kan gemakkelijk met zijn baasje her-
enigd worden en komt hierdoor niet 
onnodig in het asiel terecht. Voor de 
vakantie is het daarom raadzaam de 

registratie van de chip te controle-
ren. Dit kunt u doen door te kijken op 
www.chipnummer.nl. Na het invullen 
van het chipnummer staat bij welke 
databank uw dier is ingeschreven en 
kunt u daar de gegevens controle-
ren.

U en uw huisdier zomerklaar?
Indien het huisdier mee naar het 
buitenland gaat, bestaan ook nog 
andere voorschriften. Ver van huis 
komt het dier immers in aanraking 
met allerlei insecten, parasieten en 
ziekteverwekkers, waartegen het 
geen natuurlijke weerstand heeft. 
Deze kunnen niet alleen de gezond-
heid van het huisdier bedreigen, 
maar ook dat van de mens. Door 
de juiste preventieve maatregelen 
te nemen worden risico’s beperkt. 
Indien het huisdier niet meegaat 
op vakantie zijn er ook een aan-
tal zaken waar u op moet letten. 
Voor vrijblijvend advies over pre-
ventieve maatregelen kunt u terecht 
op één van onze locaties of kijk op  
www.degraafschapdierenartsen.nl

www.
degraafschapdierenartsen.nl

• Herkennen, behandelen en voor-
komen van oververhitting!

• Vakantie, ook leuk voor uw huis-
dier! 

• Openingstijden rondom de vakan-
tieperiode. 

• Lezing: Als je begrijpt wat ik 
bedoel! 

Contactinformatie

Gezelschapsdieren
0575-587888
Landbouwhuisdieren 
0575-587877
Paard
0575-587870

Per 2 juli 2011 is de tatoeage bij huisdieren niet meer geldig voor reizen binnen de EU. Honden, katten 
of fretten die de grens overgaan moeten voorzien zijn van een elektronische identificatie, de chip. Met 
een chip is een huisdier altijd te herkennen, want iedere chip heeft een eigen unieke code. Deze code 
dient wel geregistreerd te worden, zodat het kan worden gekoppeld aan de huidige adresgegevens van 
de eigenaar.

Chip verplicht bij honden, katten en fretten die de grens overgaan
Tatoeage niet meer geldig!                                                                            

In de maand juli 

€10,- korting 
op het chippen van 

hond of kat!
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Bij de wedstrijden schapen drijven 
leggen de Border Collies voor hun 
baas (handler) met behulp van fluit-
signalen een zogenaamd Engels Par-
cours af. De honden moeten vier 
schapen op de meest gecontroleerde 
wijze het parcours (in rechte lijnen) 
laten afleggen. Twee ervaren juryle-
den, Mr. Gareth Davies en Mr. Eryl P. 
Roberts uit Wales beoordeelden de 
verrichtingen. Omdat de wedstrijden 
op twee velden plaatsvonden, konden 
de honden per dag twee parcours af-
leggen. De weersvoorspellingen wa-
ren niet optimaal, maar toch bezoch-
ten nog voldoende belangstellenden 
de wedstrijden. Zondag kwam het 
zonnetje erbij. Dit jaar kwamen Ve-
luwse Heideschapen vanuit Eemnes 
naar Toldijk. 
Zaterdagmiddag kwamen zo’n hon-
derd oude tractoren naar Toldijk om 
deel te nemen aan de Bronckhorster 
Tractorentoertocht. In de grote tent 
waren oud Hollandse ambachten te 

bewonderen en was gelegenheid om 
een hapje en een drankje te nemen. 
Buiten stond een springkussen voor 
de kinderen. “Veel te zien en veel ge-
zelligheid,” aldus Gerrit Garritsen. 

WINNAARS WEEKEND 
OVERALL: 
1. Nederland: Ron Snoeck met hond 
Kate, 343 punten; 2. Nederland: Ron 
Snoeck met hond Nell, 333 punten; 3. 
Nederland: Hans van Leur met hond 
Tess, 312 punten; 4. Nederland: John 
Pluta met Killiebrae Joe, 311; 5. Ita-
lië: Luca Fini met Dan, 307; 6. Italië: 
Giorgio Pinto, Mister Billy, 306; 7. 
Nederland: Dorine Snoeck met Nell, 
301; 8. Italië: Luca Fini met Cap, 300; 
9. Nederland: Piet Heuvelman met 
Mick, 292; 10. Denemarken: Annette 
Melhede met Roy, 290 punten.

De Dutch Open 2011

Winst voor Ron Snoeck met hond Kate
Toldijk - Op 16 en 17 juli namen bijna 100 Top handlers met hun Bor-
der Collies deel aan de Internationale wedstrijden schapendrijven, ge-
houden bij Vleesboerderij Garritsen in Toldijk. De ‘Dutch Open trofee’ 
werd zondag aan het eind van de wedstrijddagen uitgereikt aan Ron 
Snoeck. Deze Nederlandse handler behaalde met zijn hond Kate de 
meeste punten.

Tijdens de Dutch Open drijft de Border 
 Collie vier schapen binnen het hek.

OPENINGSTIJDEN:  
ma. 13.00 - 18.00 u.  

di. t/m do. 8.30 - 18.00 u.  
vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl
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korting
Dus even in de

beentjes en snel
naar Steentjes!

Er valt het hele weekend geen onver-
togen woord en de incidenten zijn op 
twee handen te tellen. En als er iets 
dreigt te ontstaan wordt er direct in-
gegrepen. Zo ook zondagmiddag als 
Normaal voor een met 30.000 men-
sen volgepakt modderig hoofdveld 
een groots optreden neerzet. Enkele 
lolbroeken in de voorste gelederen 
menen met modder te moeten gaan 
gooien. Direct komt Hendrik Jan 
Lovink hevig ontstemd het podium 
opgerend, neemt de microfoon in de 
hand en laat in niet mis te verstane 
bewoordingen weten hier absoluut 
niet van gediend te zijn. Hij kijkt de 
boosdoeners aan, steekt een middel-
vinger op en sommeert ze ‘op te rot-
ten’. Bennie Jolink sluit zich hierbij 
aan. “Als Hendrik Jan het niet gezegd 
had, had ik het wel gedaan. Er zijn 
ouderen en ook kleine kinderen hier. 
Dit kan niet.” Het werkt en het feestje 
gaat weer verder en Normaal zet heel 
toepasselijk ‘Doe ff normaal’ in.

Record aantal bezoekers
Het Zwarte Cross-festival trok afge-
lopen wekeend liefst 152.500 bezoe-
kers. Hiermee werd het oude record 
van afgelopen jaar met 4.500 bezoe-
kers verbroken. Het overtrof ieders 

verwachting, zeker gezien de weers-
voorspellingen. De weergoden waren 
het de festivalgangers redelijk goed 
gezind, achteraf gezien. Kwam de 
regen zaterdagavond met bakken de 
lucht uit, het knakte het moraal van 
de bezoekers geenszins. En bij die 
‘ene bui’ daar bleef het dan ook bij. 
Waren de voorspellingen voor zon-
dag ronduit slecht te noemen, op de 
site van de Zwarte Cross bleef men 
steeds maar roepen dat alle weerpro-
feten er naast zaten en dat het zondag 
gewoon mooi weer zou worden. Het 
bleef inderdaad droog en alle slechte 
voorspellingen ten spijt is de Zwarte 
Cross-bezoeker niet snel uit het veld 
te slaan. Grote stromen mensen trek-
ken zondag richting ‘pretpark de 
Zwarte Cross’. Veelal op rubberen 
laarzen. Zo ook Tante Rikie. Onder 
haar nieuwe bloemetjesjurk draagt 
ze zondag groene rubberen laarzen. 
Het terrein is redelijk begaanbaar, 
mede door de natste delen van het 
terrein te bedekken met stro. Hier-
voor is veel werk verricht. Niemand 
die klaagt. Enkel vrolijke en blije ge-
zichten. Worden door de meeste be-
zoekers de res

‘Boer zoekt vrouw’
‘Het is hier vanaf de ingang al super-
relaxed. Dit is keigaaf,’ vertelt boer 
Frank uit het programma ‘Boer zoekt 
vrouw’ die met een aantal boeren 
en boerinnen uit de tv-hit aandach-
tig toeschouwer zijn van het spek-
takel op de baan waar wederom de 
gekste creaties voorbij trekken. Boer 
Richard, boer Jos, ze zijn er allemaal. 
Regelmatig moeten ze poseren. ‘Ik 
ben al voor de vijftiende keer hier,’ 
vertelt boer Jos trots. ‘Het eerste jaar 
heb ik zelfs nog meegedaan. Volgend 
jaar doen we met een paar boeren uit 
de afgelopen seizoenen weer mee, 
hebben we net afgesproken. We gaan 
een eigen wagen bouwen.’ 

Meneer Kaktus en Tante Rikie
Op het terrein is voor elk wat wils. Op 
de Fijnproeversweide muziek voor de 
echte liefhebber, in de Theaterweide 
onder meer Achterhoekse LINGO met 
Lucille Werner. Een ware hit, dat om 
een vervolg vraagt. Zo simpel, maar 
even zo geniaal bedacht. Op de Rag-
gaeweide is het ‘Hasjsticky relaxed’ 
staat op een bord gekalkt en in het 
Blagenparadijs geniet jong en oud 
van de Grote Meneer Kaktus-show. 
Voor de jongsten is het iets nieuws, 
voor de vaders en moeders veelal een 
feest der herkenning. 

Iedereen vindt het prachtig als Me-
neer Kaktus Tante Rikie vraagt of zij
weet waar  ‘de kladden en de lurven’
zitten. Voor elke bezoeker valt er
veel na te praten. De Zwarte Cross;
een uniek feest, op een unieke plek.
Grote complimenten aan de organi-
satie en al die vrijwilligers zijn zeer
zeker op zijn plaats. Oost Gelre mag
trots zijn dat ze het grootste beta-
lende festival, en grootste motorsport
evenement ter wereld binnen haar
grenzen heeft. Zet het maar vast in
uw agenda. Volgend jaar is de Zwarte
Cross op 27, 28 en 29 juli.

Lichtenvoorde - “Wat he’j toch een geluk met ’t weer. Mooi man.” Ilse 
Delange richt zich tot de vele duizenden voor het hoofdpodium. Er 
klinkt luid gejuich. Het publiek geniet van een fantastisch optreden, 
maar ook Ilse geniet zichtbaar en voelt zich duidelijk thuis op het 
‘gekste festival’ van Nederland. Ze weet de menigte het ene moment 
volledig uit het dak te laten gaan met stevige rock met ‘Living on love’, 
vervolgens weet ze de gevoelige snaar te raken met de ballad ‘Mira-
cle’, en vallen geliefden elkaar spontaan in de armen, ook al dragen 
ze Zwarte Cross- of Normaal-t-shirts. De soms lomp en onverschillig 
ogende bezoekers zijn allemaal van het kaliber ‘ruwe bolster, blanke 
pit’.

Een van de deelnemers van de spectaculaire cross

Recordaantal toeschouwers: 152.500

‘Alles is hier super relaxed’
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Dit houdt in dat er marktkramen op 
het erf bij de stal zullen zijn opge-
steld met verse producten direct van 
het land zoals groenten, kruiden en 
bloemen en dat er een ruim assor-
timent van de heerlijke Bronckhor-

sterkaas te koop zal zijn. Daarnaast
is het terras open waar een consump-
tie verkrijgbaar zal zijn. Regelmatig
zal er een rondleiding verzorgd wor-
den over het veelzijdige, gemengde
bedrijf, waarbij u onder deskundige
leiding de bijzonderheden van de
bedrijfsvoering te horen en te zien
krijgt. De markten zullen zijn op de
zaterdagen 23 en 30 juli, en op 6 en
13 augustus.

Kaas- en infomarkt Urtica 
de Vijfsprong
Vorden - Evenals vorig jaar wordt 
er deze zomer door Urtica de Vijf-
sprong de komende zaterdagen 
weer een kaas-en infomarkt geor-
ganiseerd.

Zo vergaat het ons ook: nog even dit 
doen, eventjes dat afmaken, en op-
eens voel je je slap en futloos. Hoog 
tijd voor ontspanning! Tijd ook om 
te ontdekken waar, wanneer en hoe 
spanning zich bij jou vastzet. Als je 
de signalen beter herkent, kun je va-
ker voorkomen dat je uitgeput raakt 
of somber wordt. Makkelijker dan je 
denkt… 

CASTLE FAIR VORDEN
Rebalancing is ontstaan uit Oosterse 
wijsheid en Westerse kennis. Het is li-

chaamswerk en massage, een combi-
natie van vele technieken uit de hele
wereld. Rebalancing is luisteren naar
je lichaam en je ‘denkhoofd’ vakantie
gunnen. Goed voor iedereen die meer
wil ontspannen en beter in z’n vel wil
zitten. Er is maar één manier om te
ontdekken wat het met jou doet en
dat is uitproberen, zegt Xandra Velt-
man: “Daarom sta ik 3 dagen op de
Castle Fair in Vorden: op woensdag,
vrijdag en zondag (24, 26 en 28 au-
gustus). In een tent: stand 107, demo-
ring 1, samen met Silver Seven sie-
raden. Daar kun je met Rebalancing
kennismaken, vragen stellen en zelfs
voor 5 euro even heerlijk je voeten,
handen of schouders laten masseren!
Gewoon doen: dat scheelt alweer een
aspirientje!”

Meer weten? Xandra Veltman, na-
tuurgeneeskundig therapeut, (0575)
442 885  www.respectrum.nl Afhan-
kelijk van je ziektekostenverzekering
worden sessies (deels) vergoed.

Meer ontspannen, minder aspirientjes

Xandra Veltman
Hoe kan het dat we het zo goed 
hebben en toch vaak vrij weinig 
genieten? Stellen we te hoge eisen 
aan onszelf? Vraagt onze omge-
ving zoveel van ons dat we steeds 
over onze grenzen gaan? Neem 
een elastiekje. Rek het even flink 
uit en het schiet gelijk terug in 
z’n oude vorm. Maar blijf je ‘t op-
rekken, dan blijft er weinig van 
over.

Na de ontvangst met koffie/thee en 
koek in de Wildenborchse Kapel aan 
de Kapelweg 1 volgt de wandeling, 

met veel informatie, door de prach-
tige tuinen van Kasteel De Wilden-
borch. Terug in de Kapel geeft Erik
Knoef (Hoe?Zo!) een prachtige presen-
tatie over het leven en werk van de
dichter Staring. Ook ontbreken de ei-
gen verhalen, sketches en liedjes van
Erik natuurlijk niet. De avond begint
op 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop
bij het VVV kantoor, Kerkstraat 1b,
Vorden. Aan de zaal zolang de voor-
raad strekt.

Staringavonden met 
 optreden Erik Knoef
Vorden - Op donderdag 28 juli en 
4 augustus worden in de Wilden-
borch weer twee Staringavonden 
gehouden. Deze avonden staan in 
het teken van de bekende dich-
ter A.C.W. Staring (1767 - 1840) 
en het landgoed waar hij woonde 
Kasteel De Wildenborch.

Vorden. Zaterdag 30 juli wordt er 
vanaf 13.00- 17.00 uur bij atelier 
Amare aan de Komvonderweg in Vor-
den een workshop ‘ Aboriginal Schil-
deren ‘ gehouden. Dat wordt gedaan 
op glas, hout, papier, stof met acryl-
verf en stokjes, je vingers, wattentips, 
spijkers, enzovoort. 

Een zeer inspirerende manier om be-
zig te zijn met diverse levensthema’s: 
kleurrijk - verrassend - geeft inzich-
ten - ontspannend - meditatief. 

Bij atelier Amare wordt men bewust
van wat tekenen en schilderen met
je doen. De lessen zijn holistisch, dus
ook zingen, bewegen en verwoorden
worden er bij betrokken, alle zintui-
gen worden geprikkeld. 

Meer informatie over atelier Amare:
www.amare-atelier.nl. Minimaal 4
tot 10 deelnemers. 
Aanmelden via e-mail joseevan-
derstaak@hetnet.nl of bellen 0575
555783.

Workshop Aboriginal 
schilderen

Voorspelt NOS/KNMI om 20.00 uur ’s 
avonds in het NOS-journaal voor de 
volgende dag 30° of hoger? Bel de Bi-
bliobus Hotline (026) 38 60 911 voor 
informatie over mogelijke aanpassin-

gen in de routes na 12.00 uur op die 
verwachte tropische dag. Bij twijfel 
… de hotline kan helpen: (026) 38 60 
911. Ook de website www.biblioser-
vice.nl geeft op tropische dagen infor-

matie over de aanpassingen in de rou-
tes na 12.00 uur van de bibliobussen. 
In de zomervakantie komt de biblio-
bus NIET van maandag 25 juli tot en 
met vrijdag 5 augustus 2011. Dit zijn 
de weken 30 en 31. 
Natuurlijk is het mogelijk om voor 
de vakantieperiode extra boeken te 
lenen! 
De medewerkers van de bibliobus 
wensen iedereen een fijne vakantie.

De bibliobus

Zomerklimaat en zomervakantie

Bronckhorst - In de zomermaanden komt het voor dat de bibliobus 
niet op de geplande tijd in een plaats verschijnt. Dit heeft te maken 
met de tropische temperaturen die kunnen voorkomen. Bel hiervoor 
de Bibliobus Hotline. In week 30 en 31 heeft de bibliobus een vakan-
tiestop.

De bibliobus heeft een hotline en zomerstop.

Het opstarten van voetbal voor deze 
doelgroep zal gebeuren in nauwe sa-
menwerking met stichting Doelpunt 
en stichting MEE. Beide stichtingen 
zijn op het gebied van G-voetbal ge-
specialiseerd in het opstarten en de 
begeleiden van deze groepen.
De G in de naam G-voetbal wordt 
vaak vertaald als ‘Gehandicapt’, maar 
is niet zo bedoeld. De letter G is geko-
zen, omdat de indeling van het jeugd-
voetbal liep van A t/m F en G automa-
tisch de eerstvolgende letter was om 

een categorie te benoemen. De aan-
duiding is al zo’n 20 jaar in gebruik 
en inmiddels heeft bijna iedere stad 
en regio z’n eigen G-teams, die deel-
nemen in een jeugdcompetitie. Spor-
ters met een lichamelijke handicap of 
verstandelijke beperking hoeven dus 
niet alleen maar toe te kijken, maar 
spelen zelf, met winnen en verliezen, 
met kampioenschappen en zelfs een 
Nationaal elftal, dat weer speelt tegen 
buitenlandse G-teams.
In Nederland is er na de speciale 

jeugdcompetitie voor spelers van 6 
tot en met 16 jaar ook een senioren-
competitie terecht, die zelfs al groter 
is dan de competitie voor de jeugd. De 
Zelhemse voetbalverenigingen zien 
samen een mooie uitdaging om, in 
samenwerking met de beide genoem-
de stichtingen, het G-Voetbal in het 
aankomende seizoen van de grond 
te tillen. Bij voldoende belangstelling 
wil de organisatie voor het komende 
seizoen één of meerdere G-teams in-
schrijven voor de KNVB-competitie.
Voor nadere informatie kunt u con-
tact opnemen met Benno Kappert 
of Jan Krabben van voetbalvereni-
ging Zelhem, tel. 0314-621749 of 
j.krabben@hetnet.nl of met Hans 
Scheffer van Z.S.V. Zelos, tel. 0314-
621974.

Zelhemse voetbalclubs richten 
samen G-team op

Zelhem - De Zelhemse voetbalverenigingen V.V. Zelhem en Z.S.V. Zelos 
gaan samen één of meerdere jeugdteams samenstellen om mee te spe-
len in de jeugdcompetitie voor G-teams. De verenigingen vinden het 
belangrijk om zich in de regio Bronckhorst sterk te maken voor het 
voetbal door sporters die ten gevolge van hun beperking of belemme-
ring niet mee kunnen komen in de reguliere jeugdteams.



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

Datum Activiteit Plaats Tijd
20-07 Stichting Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
20-07 ANBO afd. Hengelo/Steenderen,

Dagfietstocht Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
21-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
26-07 Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
27-07 KBO afdeling DHK, rummicub Parochiezaal Drempt 14.00 uur
27-07 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
27-07 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
27-07 Handwerkmiddag Welfare De Wehme, Vorden 14.00 uur
28-07 Welzijn DHK fietsen met . . . Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
28-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
29-07 Welzijn DHK, tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur
04-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
10-08 Stichting Welzijn Steenderen, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-08 KBO afd. DHK, kaarten en rummicub

 Parochiezaal Drempt 14.00 uur
11-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk Baak 13.30 uur
12-08 MuseumPlusBus Vorden volgt
12-08 Stichting Welzijn DHK, barbecue Zorgcentrum, Hoog-Keppel 16.30 uur
16-08 KBO Steenderen Fietstocht
17-08 Stichting Welzijn Steenderen, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

ALGEMEEN

Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers van de SSWB gaan op vakantie. In de komende periode zullen 
dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel mogelijk zorgen 
dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan. Dus ook in de vakantie 
kunt u bij uw Stichting Welzijn terecht! Hieronder namen en data van afwezig voor 
zover op dit moment bekend.

Welzijn Drempt, H&K - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Drempt, H&K – Loes van der Laan: 19 juli t/m 4 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 15 aug. t/m 19 aug.
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 25 juli t/m 12 augustus
Welzijn Vorden - Louise van Uden: 4 t/m 22 juli
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 1 t/m 19 augustus

Zorg zonder zorgen: beweegtherapie voor verzorger én zorgvrager
Samen met Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel start Zorgbad Zonnewater 
op 1 oktober 2011 een nieuw beweegprogramma voor mantelzorgers en hun partners 
in het zo bekende, warme water. Mantelzorger en zorgvrager vormen vaak een hecht 
team. Vooral de grote  betrokkenheid van de mantelzorger voor zijn naaste aan wie 
hij/zij de zorg verleent, komt voort uit de persoonlijke relatie. De mantelzorger denkt 
vaak ‘Ik moet gezond blijven om zo lang mogelijk voor mijn partner te kunnen blijven 
zorgen’. De zorgvrager ziet dat ook maar kan vaak niets doen om die last te verlichten 
en denkt alleen maar ‘Ik wil meewerken, iets doen, om zo lang mogelijk thuis te kun-
nen blijven wonen, verdere achteruitgang te voorkomen en zo min mogelijk tot last 
te zijn voor mijn partner’.” Wie ouderen vraagt wat ze vooral belangrijk vinden, krijgt 
drie dingen te horen: de eigen regie vasthouden, zo lang mogelijk voor jezelf zorgen en 
behoud van sociale contacten. Zowel Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel 
als Zorgbad Zonnewater gaan met het gezamenlijke project rond de mantelzorger uit 
van de gedachte dat het in het belang van beide ouderen is om samen met anderen 
zowel lichamelijk als geestelijk in beweging te blijven. Dat stelt zowel mantelzorger 
als zorgvrager langer in staat de zelfstandigheid te behouden en isolement te voor-
komen. De vraag ‘Waarmee kunnen wij onze gezamenlijke verantwoording nemen 
en het gevoel krijgen dat we de regie zelf in handen kunnen houden en de kwaliteit 
van het leven voor onszelf vergroten?’ vormt de inspiratiebron voor het project ‘Zorg 
zonder zorgen’. Het programma omvat een wekelijks beweegprogramma op diverse 
tijden. Daarnaast zorgt Stichting Welzijn voor zes bijeenkomsten voor mantelzorger en 
zorgvrager, waarbij in groepsverband kan worden gesproken over diverse onderwerpen 
die te maken hebben met het bieden van mantelzorg. Voor de partner die liever thuis 
blijft, proberen we een vrijwilliger te regelen. Heeft het programma uw belangstelling 
gewekt en wilt u langskomen voor meer informatie , dan kunt u dagelijks bellen naar 
0314-381100 of na 15 augustus contact opnemen met Ineke Bijsterbosch van Stichting 
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel. Tel. 06-106 87 320.

Vakantie
Het is vakantietijd. Ook ouderenadviseur/coördinator welzijnsactiviteiten Ineke Bijster-
bosch heeft vakantie. En wel tot en met 14 augustus. Mocht u onverhoopt toch advies 
of hulp van iemand nodig hebben, dan kunt u het vertrouwde nummer bellen. Op haar 
telefoon is een boodschap in gesproken met een telefoonnummer van een collega oude-
renadviseur. Als u dat nummer dan belt dan probeert de collega u verder te helpen.

Nordic walking
Er zijn nog plekjes vrij op dinsdagochtend. Vertrek 9.15 uur vanaf de parkeerplaatsen 

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

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

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

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

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

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

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

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

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

voor de Rabobank. Terug uiterlijk 11.00 uur. Stokken zijn 
te leen.

Gym in de sporthal
In september begint op de woensdagochtend weer de gymles 
voor de jonge oudere. In sporthal ’t Hooge Wessel worden 
van 9.00 tot 10.00 uur naast de grondgymnastiek allerlei 
sport en speloefeningen gedaan om het lichaam soepel te 
houden. Contactpersoon: mevr. Wil Geurts, De Bongerd 8, 
Steenderen, 451683.

Geheugenspreekuur Steenderen
Op dinsdag 23 augustus is er weer het geheugenspreekuur 
van GGNet in de spreekkamer van De Bongerd. Het spreek-
uur is van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt zo binnenlopen of 
hiervoor een afspraak maken met Ineke Bijsterbosch, tel. 
06-106 87 320.

Voorlichting veiligheid met wijkagent Harm Baarslag
Op dinsdag 23 augustus is er ook een middag over veilig-
heid. De wijkagent vertelt u van alles over veiligheid in het 
algemeen en wat u zelf kunt doen om de veiligheid in en om 
huis zo goed mogelijk te maken. En natuurlijk zal er nog 
veel meer verteld worden. Deze middag  begint om 15.00 
uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Aan deze middag zijn geen kos-
ten verbonden.

Een gezonde tweede jeugd
KBO IJsselsenioren en Stichting Welzijn Steenderen organi-
seren samen een middag voor 55+. Een middag die staat in 
het teken van een vitale toekomst en genieten van het le-
ven. Thema’s die tijdens deze middag centraal staan: Zorg & 
Welzijn, Voeding & Beweging, Gezondheid & Verzorging. De 
filmpjes, workshops, minibeurs en informatietas zullen zor-
gen voor een geanimeerde sfeer. U bent van harte welkom 
op dinsdag 6 september om 14.00 uur in de grote zaal van De 
Bongerd te Steenderen. De toegang gratis.

Yoga
Op maandag 5 september start er weer een nieuwe serie  van 
15 yoga-lessen in Het Anker in Steenderen. Heerlijke fysieke 
oefeningen (die uw wervelkolom soepel en sterk maken) in 
combinatie met ademoefeningen, concentratieoefeningen 
en ontspannen zijn een weldaad voor lichaam en geest.  Li-
chaam en geest komen weer in balans en u zult zich na de 
les fit en relaxed voelen. De lessen zijn geschikt voor dames 
en heren, met en zonder yoga-ervaring. Ieder oefent op eigen 
niveau. Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de eerste groep 
van 15.00 uur en in de tweede groep van 16.15 uur op de 
maandagmiddag. 15 lessen kosten 75 Euro. Voor informatie 
en aanmelding kunt u terecht bij Ineke Bijsterbosch, Stich-
ting Welzijn Steenderen, tel. 06-10687320 (vakantie tot 15 
augustus) of bij Rita Weber, yoga-docente, tel. 0313-842794.

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

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde 
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch: 06 106 87 
320 (maandag tot en met donderdag). Of aankomen op het 
kantoor in De Bongerd. Inlooptijden maandag, dinsdag of 
woensdagochtend van 9.00 tot 10.00 uur en donderdagmid-
dag van 13.30 tot 14.00 uur. We wensen u een fijne zomer 
toe! Vakantie van 18 juli tot 15 augustus.

Eenzaamheid is van ons allemaal.
Eenzaamheid is een groot en onzichtbaar probleem. Voor 
velen is het een taboe om erover te praten. Dat moeten we 
doorbreken! Kent u iemand van 55 + die eenzaam is? Bent 
u zelf eenzaam? Bel of mail voor informatie en advies naar 
Ouderenadviseur Wilma Berns.
Stichting Welzijn Vorden Adres: Nieuwstad 32, Vorden.Tele-
foon: 0575- 553159. E-mailadres: w.berns@sswb.nl

Dienstverlening van Stichting Welzijn Vorden
Tijdens de vakanties kunt u gewoon gebruik maken onze 
dienstverlening, zoals de centrale vrijwillige hulpverlening; 
het bezoek oppas service voor dementerende en chroni-
sche zieken; informatie Eenzaamheidsproject en uitleen 
van hulpmiddelen (ouderenadviseur Wilma Berns); klus-
sendienst, maaltijdservice Apetito en aanmelding voor de 
intake van personenalarmering. Heeft u vragen of wilt u er 

gebruik van maken, bel naar Stichting Welzijn Vorden. tel. 
553405 of 553159. Voor de open tafel kunt u iedere dag bij
de Wehme terecht. Opgave aan de balie van de Wehme, tel.
0314-357450.

Tot september zijn er geen activiteiten
Het hobbyen voor ouderen en activiteiten in het Dorpscen-
trum zoals biljarten, bingomiddag, kaarten en gelegenheid
om koffie met elkaar te drinken (op de woensdagsmorgen) 
en de schildercursus van de heer R. Overvelde. Meer bewegen
voor ouderen zoals het volksdansen in het Dorpscentrum en
in Vierakker. Gymnastiek en sport en spel in de Sporthal ’t 
Jebbink. Zwemmen bij fysiotherapeut Jansen van de Berg.
Wandelclub en nordic walking. In september starten al deze
activiteiten weer. Ook is er vanaf september of oktober een 
aanbod in computercursussen (voor beginners, Word/Win-
dows/Internet-email) en weer een cursus ‘leren omgaan met
de mobiel’. Voor vragen of opgave kunt u terecht bij Stich-
ting Welzijn Vorden, tel. 553405.

Om alvast te noteren
In het vorige rubriek heeft u kunnen lezen dat op 16 septem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur in het Dorpscentrum een infor-
matie- en ontmoetingsmiddag voor senioren wordt georga-
niseerd door Stichting Welzijn Vorden, de ouderenbonden 
en het Dorpscentrum. De bedoeling hiervan is de verschil-
lende bestaande activiteiten weer onder de aandacht van de
senioren te brengen en nieuwe activiteiten te presenteren.
Er zijn in Vorden diverse activiteiten voor senioren, maar uit
de vele vragen die er binnenkomen, blijkt dat men niet weet 
welke activiteiten worden aangeboden en op welke plek!
Heeft u vragen over de presentatie in het Dorpscentrum, 
wilt u weten of uw activiteit al wordt gepresenteerd of wilt
u die aanmelden, mail of bel naar Stichting Welzijn Vorden, 
tel: 0575-553405 (e-mail l.vanuden@sswb.nl)

Stichting Welzijn Hengelo is in verband met vakantie gesloten van
maandag 15 t/m vrijdag 19 augustus.

Zaterdagmiddagactiviteit in de Bleijke
Zaterdag 13 augustus:Frans terras, jeu de boules op het gras 
met stokbrook/kruidenboter. Van 14.30–16.00 uur. Kosten:
€ 3,- incl. koffie/thee en een consuptie.
Zaterdag 27 augustus: Muziekmiddag met het duo Saxeon. 
Aanvang 14.30 uur. Kosten: € 3,-.

Computercursus
Wegens grote belangstelling voor een basis computercursus
willen we in het najaar  een basiscursus een internetcursus
en een worldcursus aanbieden. Mocht u hiervoor belangstel-
ling hebben dan kunt u zich aanmelden bij: KBO Hengelo: 
mevrouw C.J.M. Ditshuizen-van Hummel, tel. (0575) 461435. 
KBO Keijenborg: mevrouw J. Eijkelkamp, tel. (0575) 463130.
ANBO Hengelo/Steenderen: de heer A. Grotenhuys, tel. (0575) 
461272. Stichting Welzijn Hengelo: mevrouw A. Vermeulen, 
tel. (0575) 465281. Henk Roes, tel. (0575) 461061

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

Dagverzorging
Zorgcentrum de Bleijke biedt u individuele en groepsbege-
leiding aan en gaan met u op zoek naar een zinvolle dagbe-
steding die afgestemd is op uw interesses en mogelijkheden. 
Dagverzorging vindt plaats op hele dagen of in dagdelen in 
een veilige omgeving, waar een gezellige sfeer heerst. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met de Bleijke en 
en vragen naar Rieky Terhorst, tel. 498200.

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

Handmassage
Even heerlijk ontspannen. Mirjam Boerhout wil u graag le-
ren om elkaar een eenvoudige handmassage te geven. Deze 
cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en zal plaatsvinden in 
de Bleijke. De kosten hiervan zijn € 50,-. Voor meer infor-
mative of aanmelding kunt u contact opnemen met Mirjam
Boerhout, tel. 06-4329441 of met de ouderenadviseur Ans 
Vermeulen tel. (0575) 46 52 81.
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Sjoerd Huisman sportman pur sang 
is dit skeelerseizoen nauwelijks in ac-
tie geweest en zal, hoe het hem ook 
spijt, ook vrijdag niet aan de start ver-
schijnen. Sjoerd: ‘ De afgelopen tijd 
heb ik bewust geen wedstrijden be-
zocht. Iedereen wil dan van je weten 
hoe het gaat ( allemaal goed bedoeld 
natuurlijk )maar ik had er niet zoveel 
zin in om dat telkens te vertellen. Ik 
kom vrijdag wel een kijkje in Vorden 
nemen, dan zie ik mijn voormalige 
ploegmakker Arjan Mombarg ook 
weer eens terug. Een week of acht 
geleden voelde ik mij niet honderd 
procent, heel snel moe en dat past ei-
genlijk niet bij mij. Als ik had gesport 
duurde het herstel te lang, zere be-
nen e.d. Diverse onderzoeken gehad. 
Het bleek dat er niet genoeg rode 

bloedcellen in mijn lichaam werden 
aangemaakt, dus te weinig zuurstof, 
vandaar ook die vermoeidheid.
Dat is in het begin wel frustrerend , je 
wilt wel maar het gaat niet. Om con-
ditie op te doen ben ik inmiddels voor-
zichtig met fietstrainingen begonnen 
. Skeeleren doe ik nog niet. Dat is dit 
seizoen voor mij niet meer aan de or-
de. De NK is geweest en over een paar 
weken zijn in Nederland de Europese 
kampioenschappen en die kan ik dus 
ook vergeten. Ik probeer mij nu op 
het schaatsseizoen te richten. Mijn 
ploeggenoten gaan over zes weken 
op trainingskamp in Frankrijk. Ook 
dat is nog niet haalbaar. Toch hoop ik 
de komende winter weer op het ijs te 
staan’, zo zegt Sjoerd Huisman. 
Nu Sjoerd niet in actie kan komen, is 

het zus Mariska Huisman die vrijdag 
de eer van de familie moet verdedi-
gen. ‘ Ik heb al wel een paar keer in 
Vorden meegedaan, helaas nog nooit 
gewonnen. Wordt dus de hoogste 
tijd’, zo zegt ze lachend. Toch wel 
een addertje onder het gras. ‘ Vor-
den is een perfecte voorbereiding op 
de Europese kampioenschappen die 
eind juli en begin augustus in Heerde 
en Zwolle worden gehouden. Mocht 
het vrijdagavond bij de start in Vor-
den regenen dan houdt het voor mij 
op. Te grote risico’ s op blessures’, 
zo zegt Mariska die vorig jaar tijdens 
de EK in Italië een zilveren plak won 
op de puntenkoers en brons tijdens 
de afvalrace. In 2009 werd Mariska 
Huisman in Julianadorp bij de dames 
kampioen van Nederland. Onlangs 
werd ze tijdens de NK in Otterlo in 
de sprint verslagen door Manon Kam-
minga.
Na het EK in Nederland gaat Mariska 
eerst nog naar de WK in Korea en dan 
worden de pijlen weer op het schaats-
seizoen gericht. Ook in deze tak van 

sport kan zij goed uit voeten. Zo 
won ze vorig jaar op de Weissensee 
in Oostenrijk het open Nederlands 
kampioenschap en schreef zij ook de 
Alternatieve Elfstedentocht ( 200 ki-
lometer ) op haar naam. Bij de vrou-
wen mag behalve de nieuwe Neder-
landse kampioen Manon Kamminga, 
ook Mariska Huisman, Elma de Vries 
, Bianca Roosenboom en Anniek 
ter Haar tot de favorieten gerekend 
worden. Oud- Nederlands kampioen 
Geert Jan van der Wal weet heel ze-
ker dat Anniek ter Haar in Vorden 
bij de dames gaat winnen. ‘ Ze is heel 
goed in vorm, Anniek werd tijdens de 
NK vijfde en als ze slim is luistert zij 
straks goed naar mijn aanwijzingen. 
Dan komt het allemaal goed’, aldus 
een goedlachse Geert Jan. En hij kan 
het weten want Anniek is de vriendin 
van Geert Jan ! Zelf moet hij vanwege 
een rugblessure verstek laten gaan 
en zullen ze hem in Vorden langs het 
parcours zien staan om zijn Anniek 
aan te moedigen. De favoriet bij de 
mannen is volgens Geert Jan de Kam-

penaar Roy Boeve. 
Wie ook van de partij is: Zevenvou-
dig kampioen van Nederland, Arjan
Smit uit Nijeveen. Arjan is overigens
een gelukkig persoon want sinds een
paar weken is hij de trotse vader van
zoon Jorne. ( Het echtpaar heeft al
een dochtertje van drie, Merle ) Ar-
jan Smit: ‘ Mijn sportcarrière loopt
langzaam ten einde. Ik ben zes jaar
lang fulltime prof ( skeeleren/ schaat-
sen ) geweest. Ik ben nu 33 jaar en
werk sinds een jaar aan mijn maat-
schappelijke loopbaan bij skeelerfa-
brikant Cadomus uit Wezep en dat
bevalt mij goed. Vorig seizoen ben
ik gestopt met schaatsen. Misschien
dat ik volgend jaar nog doorga met
skeeleren. Het kan ook best zijn dat
2011 mijn laatste actieve skeelerjaar
is. Door de geboorte van mijn zoon,
heb ik de laatste weken niet kunnen
trainen. De vorm is er dus niet, maar
ik zal wel mijn uiterste best doen om
in Vorden, waar ik ooit Nederlands
kampioen werd, een goed resultaat
neer te zetten’, aldus Arjan Smit.

Training weer hervat

Marathon Vorden komt voor Sjoerd Huisman te vroeg

Vorden - In 2004 werd hij derde, in 2007 winnaar en in 2008 eindigde 
hij wederom als derde tijdens de skeelermarathon in Vorden. Daar-
naast behaalde Sjoerd Huisman zowel in Nederland en andere Euro-
pese landen tal van eerste plaatsen en werd hij een paar jaar geleden 
van studio naar studio gesleept toen hij Nederlands schaatskampioen 
op natuurijs werd.

voormalig Nederlands kampioen Gary Hekman ook in Vorden kanshebber Roy Boeve behoort ook tot de favorieten Chrispijn Ariens werd vorige maand in Otterlo kampioen van Nederland

Vorden. Timme Koster, bedrijfsleider 
van het zwembad In de Dennen, was 
dagen bezig om voorbereidingen te 
treffen voor de Expeditie In de Den-
nen. Stormbanen, een touwparcours 
en dergelijke aanleggen. Allemaal at-
tributen die bij een ‘expeditie ‘ beho-

ren. Echter op de dag zelf, afgelopen 
woensdag, een regenachtig weertje. 
Desondanks kwamen er toch nog 
zo’n 70 kinderen opdraven die zich 
van ‘nat weer ‘ niets aantrokken. ‘ 
Het zwemwater is toch ook nat’, zo 
sprak een jongetje toen hij het bad in-

dook om een tegeltje op te vissen. De 
kinderen vermaakten zich uitste-
kend. Zo kon men boven het water 
van het bad klimmen, geblindeerd 
van de glijbaan glijden. Er was een 
super tokkelbaan etc. De toekomstige 
‘timmerlieden ‘ waren de gehele dag 

druk bezig met het bouwen van hut-
ten en de ‘bakkers van de toekomst’ 
bakten aan de lopende band heerlijke 
broodjes. Een teleurgestelde Timnme 
Koster ? ‘ Welnee man, jammer dat 
het vandaag regent, kan gebeuren. 
Volgend jaar beter. Het belangrijkste 

is dat de kinderen die hier vandaag
wel aanwezig waren het prima naar
de zin hebben gehad’, aldus Timme
die hoopt dat het weer deze zomer
nog een keer zodanig ‘omslaat’ dat er
Moonlight Swimming’ gehouden kan
worden.

Ondanks de regen

Kinderen genoten van expeditie In de Dennen

heerlijk klauteren druk in de weer met het bouwen van hutten
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Wat is: A. Ampart, Ampat; 1). Toch, desondanks; “Nolle zie ‘m hee 
zol in huus blieven, mor hee gink ter ampat hen”. 

  2). Zo is het inderdaad; “Zo is ‘t ampat. “’n Amparten”. 
  3). Een eigenaardige, zonderlinge man of vrouw; “Den keerl; 

da’s toch ok zo’n amparten”.

 B. Baoven; 1). Boven. 2). “Underste baoven”. Onderste boven. 
3). ‘t Lege baoven”. De opkamer.

 C. Tutjen; Simpel vrouwtje; “Geet Willem met dat tutjen”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Meer dan 200 fietsers hebben de 4 
dagen volbracht. Het was uitstekend 
fietsweer en het was gezellig vertoe-
ven op de rustplaatsen halverwege 
de route. Biljartvereniging “De Vels-
wijk” wil de vele deelnemers bedan-
ken voor hun deelname en hopen u 
volgend jaar weer te zien.

28e fiets-4-daagse Velswijk groot succes

Velswijk - De fiets-4-daagse Vels-
wijk mocht zich verheugen op 
een prima deelname.

De kosten bedragen € 2,- voor kinde-
ren, € 4,- voor leden van Natuurmo-
numenten en € 7,- voor niet-leden. 
Let op: reserveer van te voren uw 
deelname. In verband met de te ver-
wachten grote belangstelling kunnen 
alleen mensen die zich van te voren 
hebben aangemeld deelnemen. Dit 
kan via www.natuurmonumenten.
nl of telefonisch bij de ledenservice 
van Natuurmonumenten, 035 - 655 
99 55. Op dit moment kan men zich 
nog steeds aanmelden ! Vergeet ver-
rekijker niet! 

De deelnemers worden ontvangen
door de boswachter in de Schoppe
(Pinkenstal) bij het beheerkantoor
van Natuurmonumenten voor een
korte presentatie over het leven van
reeën in de verschillende seizoenen.
Daarna neemt de boswachter u mee
in een wandeling over het prachtige
landgoed, waar hij op boeiende wijze
verhalen zal vertellen over de reeën
die er leven. 

Niet alleen reeën voelen zich thuis
op landgoed Hackfort. Ook voor an-
dere schemergasten is Hackfort een
prima leefgebied. Tijdens deze excur-
sie kan het dan ook maar zo gebeu-
ren dat men van fladderende vleer-
muizen of een overvliegende uil kan
genieten. Voor meer informatie kan
men terecht bij boswachter Willem
Regtop telefoon 0575- 555560 of 06-
54280655.

Aanmelden nog mogelijk

Reeenbronstexcursie op 
Hackfort
Vorden - Al eens een bronstige ree 
gezien? Op 23, 27, 28 en 30 juli, 
3 en 4 augustus kunt u mee met 
de reeënbronstexcursie van Na-
tuurmonumenten op landgoed 
Hackfort in Vorden. De excursies 
beginnen om 19.30 uur en duren 
ongeveer twee uur.

Vorden. TOM is de afkorting van het 
Theater onder de Molen. 

RITA BOSHART opende daar de 
tweede voorstelling van de zomer-
carrousel met een prachtig lied over 
de zee en verwees daarmee naar de 
voorgaande woensdagavond. Jazz, 
musical en mooie luisterliedjes met 
hier en daar een kwinkslag waren 
haar aandeel in het programma voor 
de pauze. 

WENDY ADDINK zette heel ver-
rassend na de pauze in met een 
a capella lied en kwam daarna 
met een keuze uit haar repertoire 
‘Wereldvrouwen’. Het publiek was 
oprecht verrast toen Rita en Wendy 
tot slot samen een viertal prachtige 
nummers zongen, waarbij hun 
beider stemmen zeer goed tot hun 

recht kwamen. 

JOSÉE koos afsluitend voor twee 
Beatle-nummers - met gitaar en a 
capella - en er tussenin het prachtige 
‘Don’t cry for me, Argentina’. 

Na de voorstelling bleef het publiek 
nog lang napraten met de artiesten 
en met elkaar. Dat is hetgeen wat de 
organisatie wil: het publiek betrek-
ken bij wat er op het podium gebeurt. 
Wisselwerking en uitwisseling geven 
de artiesten inzicht hoe het gebodene 
is ontvangen en het publiek geeft aan 
wat het de volgende keer wil horen. 

Woensdag 20 juli is er in het theater 
aan de Lindeseweg 29 in het buurt-
schap Linde bij Vorden een optreden 
van HENK BOOGAARD uit Apel-
doorn. Hij opent de avond als trouba-

dour van heuse groente en fruitlied-
jes. Het gaat niet alleen over groente 
en fruit, ook over de liefde en andere 
levensperikelen. Na Henk Boogaard 
krijgen wederom Rita en Wendy de 
microfoon. Op verzoek van het pu-
bliek zullen zij nogmaals enkele duet-
ten ten gehore brengen, waarna Josée 
en Wendy ook de krachten bundelen. 
Wendy zingt solo verder en Josée be-
sluit de avond met Nederlandstalig 
repertoire afgewisseld met Franse en 
Engelse chansons, begeleid op gitaar, 
dus puur akoestisch. 

Aanvang 20.00 uur. De zaal is vanaf 
19.15 uur geopend. 
Na afloop kan er weer gezellig met de 
artiesten worden nagepraat. Reserve-
ren via www.theateronderdemolen.
nl of 0575 555783. Of men komt ge-
woon binnenlopen.

Kleinschalig en intiem

In Zomercarrousel van TOM

Aan dit concert wordt medewerking 
verleend door ongeveer 125 musici 
en dansers. 
Koopt u in de actie periode (19 juli t/m 
1 augustus) een fiets uit de exclusieve 
collectie fietsen van Profile Bleumink 
dan krijgt u bij aankoop hiervan 1 
concert kaartje cadeau! Zo kunt u dus 
dubbel op genieten; op uw nieuwe 
fiets richting het concert.

PROFILE BLEUMINK IS EEN 
BEGRIP IN VORDEN EN DE 
REGIO. 
U kunt bij ons terecht voor een 
ruime keuze aan normale fietsen, 
elektrische fietsen, kinderfietsen en 
alle bijbehorende artikelen. Ook voor 

fietshuur en hometrainers kunt u bij
ons terecht.
Profile Bleumink verkoopt de volgen-
de merken : Gazelle, Batavus, Sparta,
Multicycle, Merida, Loekie, Puky. 
Nieuw zijn de exclusieve modellen
van Gazelle en Batavus die Profile
Bleumink levert; dit zijn fietsen die
exclusief bij Profile De Fietsspecialist
gekocht kunnen worden. In deze col-
lectie zitten naast “normale”fietsen
ook elektrische fietsen en kinderfiet-
sen. Overigens zijn deze modellen
zeer scherp geprijsd. 
Dus kom kijken naar onze exclusieve
collectie en wie weet fietst u wel op 3
of 4 september met uw nieuwe fiets
naar het concert!

Op de fiets naar het Brits 
Prom concert

Vorden - Op zaterdagavond 3 en zondagmiddag 4 september zal zoals
bekend in sporthal ‘t Jebbink te Vorden een groots opgezet proms
concert in het teken van Groot-Brittannië en Ierland plaatsvinden.

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



Steenderen stelde een team samen 
met als coach Gerrit Weijenberg, 
die voor Zomer in Gelderland direct 
begon met het regelen van mensen 
voor in zijn team. Daarnaast maakte 
hij al afspraken met handige tim-
merlieden, schilders en andere crea-
tievelingen, maar ook ondernemers 
die voor de opdracht materialen zou-
den kunnen leveren. Het team, Aafke 
Harmsen, Joyce Gouda, Marije Knol, 
Elisabeth Hekkelman, Gerrit Heezen, 
Cor Hofs, Eddy Berends, Hans Geurts, 
Klaas Leutscher en coach Gerrit We-
ijenberg kwam dinsdagochtend vroeg 
bijeen op het terras van Café Heezen. 
Met een lekker kopje koffie erbij, 
praatten ze over de eerste opdracht 
van Zomer in Gelderland, de camping 
in Beek Ubbergen. 
Wiepke Nauta was de hele dag op de 
radio te horen en hield de luisteraars 
op de hoogte van het evenement 
op het marktplein. Om 10.00 uur 
maakte ze de enveloppe open met 
de opdracht en las het voor. De drie 
onderdelen hadden het thema Konin-
ginnedag in de jaren ’70, compleet 
met paleis Soestdijk, de Koninklijke 
familie en het defilé. Coach Gerrit 
was niet direct in een hoera stem-
ming, maar de leden van het team 
zagen de opdracht wel zitten en gin-
gen voortvarend aan de slag. Na een 
groepsoverleg gingen zij op pad om 
hun taken te volbrengen. 
Voor het paleis werden meer mate-

rialen opgehaald bij de plaatselijke 
bouwmarkt of geregeld bij inwoners 
van Steenderen. De klusmannen en 
-vrouwen gingen met panelen, hou-
ten latten en verf aan de slag. Het 
bordes werd professioneel van vloer-
bedekking en rode loper voorzien. 
De benodigde rododendrons werden 
uit de tuin van een van de teamleden 
gehaald en zelfs de hofvijver werd ge-
installeerd. 
Het defilé vergde meer inspanning. 
Vele telefoontjes werden gepleegd 
naar mogelijke lakeien, koninginnen, 
prinsen of prinsjes. De plaatselijke 
kledingverhuur werd aangedaan om 
de Koninklijke familie en het perso-
neel aan te kleden. Het vinden van 
een witte anjer gaf wel wat proble-
men, maar deze bloemen werden uit-
eindelijk in Zutphen gevonden. Wel 
jammer dat er twintig bloemen in 
een bos zaten… 
Het plein kreeg een vrolijke oranje 
sfeer, met vele vlaggetjes en door da-
mes van crêpe papier uit de winkel-
van-sinkel gemaakte roosjes in de 
omliggende struiken. Maar ook de 
crew van de televisie was druk bezig 
om alles op te bouwen voor de live 
uitzending. Naast de vaste decorstuk-
ken als de fotowand, dit jaar met als 
thema ‘liefde’ en de caravan, instal-
leerden zij de camera’s en legden 
meters kabels uit. Net naast het plein 
stonden de regie- en uitzendwagens 
van de omroep. 

Voor aanvang van de uitzending 
stond het marktplein al vol met vro-
lijk geschminkte mensen in oranje 
outfits. Een geweldige sfeer heerste, 
maar ook spanning: zouden de op-
drachten goed volbracht zijn? Ange-
lique Krüger telde vanaf een trapje 
even alle mensen en riep dat er 261 
zijn. Ruim voldoende voor het beha-
len van de eerste opdracht dus! 
Er volgde gedurende de uitzending 
nog leuke informatieve filmpjes, 
voor de aanwezigen op een groot 
scherm. Zoals ‘In Het Tuinpad’. Daar 
werd een stukje geschiedenis van 
de ‘Hoofdstad van de Achterhoekse 
Aardappel’ weergegeven. Ook de 
geschiedenis van de familie Heezen 
kwam langs, met foto’s uit het al-
bum van Gerrit Heezen. Tot slot nog 
een korte impressie van verse aard-
appel tot patatjes. Jos Sloot, wereld-
beroemd in deze omgeving, vertelde 
op het bankje voor de caravan over 
zijn Boer zoekt Vrouw avontuur, de 
Steenderense Kermis en zijn gladio-
len. De fotowand zat vol mooie foto’s 
van Steenderenaren. De foto’s van 
Jacqueline Jansen met kleine Wim 
was een prachtig verhaal binnen het 
thema Liefde. Gijs Bongers vertelde 
over zijn overleden poes Tarzan. 

Tijd voor de tweede opdracht. In een 
koets achter een met bloemen opge-
maakte trekker kwamen Koningin 
Juliana, Prins Bernhard -duidelijk 
herkenbaar aan pijp en Duits accent, 
Beatrix en Claus en de drie prinsen 
aan. Meerdere lakeien begeleidden 
het gezelschap naar het bordes van 
Paleis Soestdijk, waarlangs de rodo-
dendrons stonden. Zij werden ont-
vangen door locoburgemeester An-
dré Baars. 

Het defilé, de verzamelopdracht, 
was, volgens Angelique Krüger grote 
klasse! Vele voetballertjes met hun 
beker, krentenwegge om uit te delen, 
een kleine pony, een hele kleuterklas 
en een grote groep van Woonzorg-
centrum De Bongerd. De lakeien 
namen de tekeningen en cadeautjes 
in ontvangst. Luid klonk het ‘Oranje 
Boven!’ over het plein. 
Doordat alle drie de opdrachten 
meer dan goed zijn volbracht, sleepte 
Steenderen het volledige bedrag bin-
nen: 1000 euro. Dit geld gaat naar het 
burgemeester Kruijffbad voor speelat-

tributen en naar de Stichting Welzijn
Steenderen voor een wandparasol
achter De Bongerd. Groot applaus en
gejuich klonk! 

Het programma werd afgesloten met
een optreden van de Malletband van
Muziekvereniging Nieuw Leven. Niet
iedereen ging meteen weg, de mensen
bleven nog even wat drinken bij Hee-
zen. De crew pakte de apparatuur in,
maar zag Angelique Krüger in haar
hemd naar huis gaan: het T-shirt wat
ze droeg tijdens deze live uitzending
blijft in STEENDEREN.

Zomer in Gelderland

Koninginnedag 1970 op Paleis Soestdijk

Steenderen - Dinsdag 5 juli stond Steenderen op het programma voor 
Zomer in Gelderland van Omroep Gelderland. De dag begon vroeg in 
de ochtend met de radio uitzendingen. Om 10.00 uur werd de opdracht 
van het zomerspel aan coach Gerrit Weijenberg en zijn team voorgele-
zen door radiopresentator Wiepke Nauta: een Koninginnedagdefilé op 
paleis Soestdijk in de jaren ’70 waar minimaal 150 man publiek naar 
komt kijken. Angelique Krüger presenteerde de live-uitzending.

Opdracht decorbouwen gehaald: de Koninklijke familie staat op het bordes bij Soestdijk.

Verzamelopdracht gehaald: een defilé van ruim meer dan 50 personen, hier het voetbal-
team.

Het publiek bestaat uit meer dan 261 mensen, opdracht gehaald.

De Steenderense bouwgroep van Zomer in Gelderland.

Angelique Krüger voor de fotowand. Interview met Jos Sloot.
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Arjan Mombarg was een skeeleraar 
die niet alleen bekend stond als de 
‘meesterknecht’ bij de toenmalige 
zeer sterke Nefit- ploeg ( kopman 
Arjan Smit werd dankzij dit team en 
natuurlijk dankzij zijn eigen sprin-
ters- kwaliteiten, liefst zeven keer op 
rij kampioen van Nederland) maar 
Mombarg was ook een man die zelf 

over een vlijmscherpe sprint beschik-
te . Hij pakte in zijn loopbaan diverse 
ere- prijzen waaronder diverse keren 
‘goud ‘, met ooit een tweede plaats (in 
Nijverdal) tijdens de NK . Een kampi-
oenschap dat Geert Jan van der Wal 
destijds , met een paar centimeter 
voorsprong op Mombarg , in zijn 
voordeel besliste. 

Tot zijn verdriet gelukte het hem ove-
rigens nooit in zijn woon- en geboorte-
plaats Vorden te winnen. In 2006 wel 
een tweede plek, achter winnaar de 
Belg Stijn van Hove. Arjan Mombarg 
zal voor het Vordense publiek toch 
voor altijd de geschiedenis ingaan als 
de man die menig keer de ‘ knuppel 
in het hoenderhok’ gooide. Arjan: ‘ 
Daarom spreekt een man als Ingmar 
Berga mij ook enorm aan. Altijd een 
sportman die de aanval kiest. In de af-
gelopen negen wedstrijden in Vorden 
stond Ingmar Berga vier keer op het 
podium: zilver in 2004 ( NK )2005 en 

2007 en vorig jaar brons. Ik hoop dat 
hij straks in Vorden eindelijk eens de 
eerste plaats pakt. Hij heeft het ver-
diend. Ingmar heeft dezelfde insteek 
als ik vroeger: aanvallen. Het publiek 
wil een wedstrijd zien en geen dooie 
optocht’, zo zegt Arjan Mombarg.
Zoals hierboven gememoreerd, Mom-
barg kwam vorig jaar voor het laatst 
aan de start. Daarover zegt hij terug-
kijkend: ‘ Toch wel een raar gevoel 
dat ik niet meer van de partij ben. 
Sterker nog , ik heb nadien slechts 
twee keer de skeelers onder gehad. 
Waar ik mij trouwens het meest over 
verbaasde: nadat ik zowel met het 
skeeleren en schaatsen ben gestopt, 
kreeg ik overal last van, pijn in de 
rug, in de benen, in de liezen, noem 
maar op. Misschien wel het gevolg 
dat ik mij door de drukte (veehouder 
en mede-eigenaar van Free Wheel, 
red.) geen tijd heb gegund om af te 
bouwen. Sporten zonder uitdaging is 
namelijk niks voor mij. Ik moest al-
tijd een doel hebben. 
Trouwens het gevoel voor ‘sporten 
met een uitdaging ‘ had ik voor het 
eerst een paar maanden geleden weer 
terug. Toen heb ik in Frankrijk mee-
gedaan aan de fietsroute over een 
aantal bergen, waaronder bijvoor-
beeld Alpe d’Huez. Deze zogenaamde 
‘Marmotte’ tocht is zeer populair on-
der de wielrenners. Een tocht van 178 
kilometer, met hoogteverschillen tot 
wel 5000 meter. Ik had nog nooit in 
de bergen gefietst en wilde dat wel 
eens een keer meemaken. Ik heb de 
tocht (8 uur fietsen) op karakter uit-
gereden. In mijn leeftijdsgroep (30- 
40 jaar) een gouden medaille. Ik vond 
het een geweldige happening en ben 
in de toekomst beslist nog een keer 
van de partij. Het wedstrijdelement 
blijft er toch bij mij inzitten’, zo zegt 
Arjan Mombarg.
Toen initiatiefnemer Martien Pater 
hem in 2001 benaderde voor een in 
Vorden te houden skeelerwedstrijd 
in 2002, was Mombarg gelijk enthou-
siast. Mede door het feit dat hij de 
skeeleraars in Nederland vrijwel alle-
maal kende, had Vorden al direct een 

sterk deelnemersveld en dat is al die
jaren zo gebleven. Arjan: ‘ Het orga-
niseren van skeelerwedstrijden kost
natuurlijk geld. In de beginjaren heb-
ben met name Jan Woltering en Derk
Besselink de sponsoring op poten
gezet en dat hebben beiden perfect
gedaan. Toen zij er mee stopten heb
ik de sponsoring voor mijn rekening
genomen. Ik ben ontzettend blij met
onze sponsors, zij maken het moge-
lijk dat wij deze skeelerwedstrijden in
Vorden kunnen organiseren. Op onze
beurt houden wij rekening met hun
wensen. Het succes van skeelerwed-
strijden in Vorden is verder mede te
danken aan ons skeeler- comité (Har-
rie Lenselink, Dries Kasper, Jan Vis-
schers, Jaap Hesselink, Arjan Mom-
barg, Alexander Enzerink en Jan Ab-
bink). Een goed op elkaar ingespeeld
team.
Wij zijn zeer gelukkig met de mede-
werking van C 1000, Aldi en de HEMA.
Zij houden met de openingstijden van
hun zaak, rekening met het skeele-
ren op die vrijdagavond’, zo zegt Ar-
jan Mombarg die naast Ingmar Berga
ook Gary Hekman en Roy Boeve tot
de favorieten rekent. Wat betreft de
B- ploegen hoopt Arjan op positieve
resultaten van het Free Wheel- team
met de grote favorieten Jacques Tuip
en Roy Mulder. Op de vraag of Ar-
jan Mombarg richting toekomst nog
eens bij de Masters in actie zal ko-
men, geeft hij in eerste instantie een
ontkennend antwoord maar voegt er
direct aan toe ‘Zeg nooit, nooit ‘. Wel
hoop ik samen met het skeelercomité
en de sponsors het Nederlands kam-
pioenschap nog een keer naar Vorden
te kunnen halen. Zoals het nu gaat
stellen wij ons op het standpunt dat
wij graag een extra dimensie aan de
zomerfeesten willen toevoegen. Bo-
vendien is dit skeelerevenement zeer
belangrijk voor de gemeenschap’, zo
zegt Arjan Mombarg die zich komen-
de vrijdag zal verbijten wanneer hij
het skeelerspektakel bij mooi weer,
in T- shirt, korte broek en op sanda-
len zal gadeslaan !!

Vrijdag 22 juli: Skeelermarathon Vorden

Arjan Mombarg verwacht veel sportief spektakel

Vorden - Vorden. Het is voor de inwoners van Vorden, in feite voor de 
gehele regio, best wel wennen: vrijdagavond aanstaande een skeeler-
marathon zonder Arjan Mombarg. Vorig jaar nam de thans 39 jarige 
Mombarg op ‘ veteranen- leeftijd ‘ afscheid van de sport die hem zo lief 
is en die hem als topsporter nationale bekendheid heeft bezorgd.

Arjan Mombarg ( r ) en Raymond Mars ( l ) druk met Free Wheel

Zij krijgen er een rust- en hulppro-
gramma van 4 tot 6 weken en wor-
den daarbij professioneel begeleid. In 
feite is het Passion een tussenvoor-
ziening, waar de mogelijkheid wordt 

gecreëerd om mensen vanuit de dag-
opvang te rehabiliteren, voordat ze 
bijvoorbeeld in een zorg-, behandel- 
of wooncentrum geplaatst kunnen 
worden. 

Lions-Bronckhorst benoemt jaarlijks 
een aantal goede doelen, waarvoor 
acties op touw worden gezet om geld 
in te zamelen. Het Passion was een 
van de goede doelen dit jaar. In het 
voorjaar werden daartoe tulpen ver-
kocht in de gemeente Bronckhorst, 
waardoor nu de cheque van 500 euro 
aan het Passion kon worden overhan-
digd.

Lions-Bronckhorst cheque voor 
het Passion

Hummelo - Recentelijk hebben vertegenwoordigers van de Lions-club 
Bronckhorst een geldbedrag van 500 euro overhandigd aan de leiding 
van het Passion in Hummelo. Het Passion is een opvangcentrum voor 
dak- en thuislozen, veelal afkomstig uit de grote steden.

De blijde gezichten van zowel de gevers als de ontvangers…

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Er werden 10 duiven gekorfd door 
2 liefhebbers voor de vlucht BERGE-
RAC. Vrijdagochtend vroeg, 7.30 uur 
werd het startschot gegeven. De nu al 
fameuze jaarlingduif van J. Boesveld, 
de 10-057, wist als enige duif op de 
dag van lossing het hok op ruim 900 
kilometer te bereiken. Deze werd om 
20.08 uur geconstateerd. Een bijzon-
der knappe prestatie! Uitslag: J. Boes-
veld (7/2) prijs 1 en 3, P. Hendriks (3/1) 
prijs 2. 
De duiven van PV De IJsselbode uit 
Steenderen, vlogen op zaterdag 16 
juli voor de laatste Midfond vlucht 
vanaf MANTES LA JOLIE (465 km) De 
duiven werden gelost om 7.00 uur bij 
een zuidzuidwestenwind kracht 3. 
De snelste duif van dit concours was 
voor de heer H. Wiggerink. Deze duif 
vond zijn hok om 11.49 uur en maak-
te daarmee eens snelheid van 1609 
mpm Uitslag: Wiggerink H. (3/20) 1 
2 6, Kelderman G.H.H. (4/8) 3 5 7 12, 

Luesink Ria (4/8) 4 9 10 11, Dieks H.
(1/4) 8. De bloemen prijs viel dit keer
op de 7e plaats voor: G. Kelderman. 

PV VORDEN 
Vrijdagochtend 15 juli om 7.30 uur
werden ook de duiven van PV Vorden
gelost in BERGERAC, 910 km. Uitslag:
Comb. J. Meyer en Zn. 1 3 4, F. Hum-
melink 2. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Vrijdagochtend 15 juli om 7.30 uur
werden de 48 duiven van de 6 deel-
nemende leden van PV Steeds Snel-
ler gelost in BERGERAC, afstand tot
de hokken: ruim 900 kilometer (!). ‘s
Avonds, rond kwart voor acht werd
de eerste duif geklokt op de hokken
van A.H.J. Peters. Ook de duif van E.
Koers wist ‘s avonds rond half negen
het hok te bereiken. Resterende ge-
noten van de overnachting. Uitslag:
A.H.J. Peters (9/3) 1, 4 en 5, E. Koers
(7/1) 2, R. Koers (9/4) 3, 8, 10 en 11,
V.C.J. van Melis (10/4) 6, 7, 9 en 12. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 26 duiven van 4 deelnemers wer-
den vrijdag 15 juli gelost om 7.30
uur vanuit BERGERAC. De eerste
duif in de vereniging van J.W. Wis-
selink kwam om 21.46 uur op de
klep. Deze behaalde een snelheid van
1057 mpm. Uitslag: 1. J.W. Wisselink
21.46.05, 2. G.A.M. Dijcker 21.54.57,
3. J.W. Wisselink 05.40.23, 4. Sander
Gemmink 06.21.07, 5. J.W. Wisselink
07.23.43, 6. J.W. Wisselink 09.02.11,
7. J.W. Wisselink 09.05.33.

Duivenberichten 15 en 16 juli
Bronckhorst - De vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode uit 
Steenderen, PV Vorden, PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld. en PV De 
Koerier uit Zelhem vlogen vrijdag 
15 juli vanuit Bergerac, vanwege 
de slechte weersverwachting een 
ochtendlossing in plaats van een 
middaglossing. Steenderense dui-
ven vlogen zaterdag 16 juli vanuit 
Mantes la Jolie. De zondagvluch-
ten voor de jonge duiven werden 
afgelast.

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



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

 
ERKEND LEERBEDRIJF 

 
Binnen ons bedrijf is plaats voor een: 
 

 Leerling machinist voor de kraan / Laadschop 
 Leerling stratenmaker 
 Chauffer / Opperman 

 
Schriftelijke reacties en CV kun je sturen naar:  
 
Peters Grond-, Riool- en Straatwerken 
t.a.v. de heer H.L.J. Peters 
Batsdijk 6b 
7261 SP  Ruurlo 
 
Of mail naar info@petersruurlo.nl 
 
Website: www.petersruurlo.nl 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in Aalten zijn wij op zoek naar een:

MEDEWERKER SALES SUPPORT
FRANKRIJK M/V 

 

Als medewerker Sales support ondersteun je de totale verkoop 

voor Frankrijk. Je assisteert en ondersteunt klanten en verko-

pers tijdens het verkoopseizoen, maakt offertes, beantwoordt 

vragen van klanten en je bent verantwoordelijk voor de lever-

tijdbewaking en een correcte administratie. Tot slot organiseer 

je internationale beurzen, ondersteun je accountmanagers bij 

klantenbezoek en verricht je andere commerciële activiteiten.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO niveau en 

relevante werkervaring, of is recent in het bezit gekomen van 

een HBO diploma. Je beschikt over uitstekende kennis van de 

Franse taal (spreken, lezen en schrijven) en hebt ervaring met 

Office-programma’s.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij u van 

harte uit te reageren. Voor meer informatie kunt u zich richten 

tot Maurice Kingma. Telefoonnummer: 0575-555518 of via e-

mail: werk@europlanit.nl o.v.v. vacaturenummer: VMK834354.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

NATLAKKER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer; VVN841321

Werkzaamheden;
Voor een opdrachtgever in de regio Doetinchem zijn wij op zoek 
naar een natlakker. Binnen deze functie bedien je een volauto-
matische machine voor het coaten en spuiten van producten. 
Het betreft veelal grote series. Wij zoeken kandidaten die van 
aanpakken weten. Naast het bedienen van de machines zul je 
ook producten moeten afhalen en ophangen. Tevens verzorg je 
het logistieke proces van het product binnen de organisatie. Het 
betreft een functie met kans op een vast.

Functie eisen;

MECHANISCH MONTEUR M/V
Regio Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK841185

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij per direct 
een mechanische monteur voor machinebouw. Je monteert en 
assembleert machinedelen en verricht afstelwerkzaamheden. 
Het betreft een uitdagende functie waarvoor wij sleutelvaardig 
persoon zoeken. Ben jij deze persoon reageer dan snel!

Functie eisen;

ELEKTROMONTEUR MACHINEBOUW M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VMK833972
 
Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij per 

samenstellen en inbouwen van diverse elektrische componen-

een machine aan de hand van tekeningen en bouwbeschrijvin-

het opsporen van storingen en deze verhelpen.

Functie eisen;

PLANNER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenummer; VVN831324

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Aalten zoeken wij een 
planner. Je bent verantwoordelijk voor het aannemen en in-

gezondheids- en veiligheidsplan en commerciële ondersteuning 
van de binnendienst.
 
Functie eisen;

CNC- DRAAIER M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenummer; VVN00634
 
Werkzaamheden;

veelal (kleine) seriematige producten worden verspaand uit 
RVS. Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de 
verschillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega’s met het instellen/programmeren van 
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor 

 
Functie eisen;
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