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Deze week:

Cliëntenraad De 
Wehme hoopt op 
veel stemmen

Wisselvallig weer 
speelde 
braderie Vorden 

Tractorpulling in 
Lochem van grote 
klasse

Bjorn Paas 
 dartkampioen 
van Vorden

Wim Kuijper-
toernooi op 
11 en 12 augustus 
in Vorden
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Dat betekent dat er straks 250 per-
sonen naar het dorp moeten komen, 
waarvan er minimaal 50 affiniteit 
met de Muppets moeten hebben’, zo 

legde René uit.’Een leuke opdracht, 
hoewel het niet gemakkelijk zal wor-
den’, zo reageerde Mieke Polman , 
de captain van het team Vorden. Om 

het ‘teambuilding-gevoel’ nog eens 
extra te onderstrepen was het ‘Team 
Zomer in Vorden’ maandagmorgen 
al bijtijds bijeen voor een gezamen-
lijk ontbijt bij Eddie Menkveld. ‘We 
hebben heerlijk gegeten, het was een 
echt Gelders ontbijt’, zo sprak Bart 
Tiessink. Het team (bestaande uit: 
Bart Tiessink, Lian Nijenhuis, Anne 
Visser, Mieke Polman, Cordrik van 
der Meulen, Eddie Menkveld, Nout 
Nijenhuis, Aleida Groot Jebbink, 
Harry Oosterink en Annemiek Riefel) 
moest dus een aantal pittige opdrach-
ten uitvoeren die hen door Omroep 
Gelderland (organisator van Zomer 
in Gelderland) werden opgedragen. 
Of dit gelukt is, was bij het ter perse 
gaan van Contact nog niet bekend. 
(Daarover in de edities van dinsdag 
31 juli meer duidelijkheid). Worden 
de opdrachten goed uit gevoerd dan 
is er maximaal 1000 euro te verdie-
nen. 
Dat geld (elk de helft) gaat dan naar 
het zwembad ‘In de Dennen’ en ‘Har-
monie Vorden’ (ontstaan door een fu-
sie tussen Concordia en Sursum Cor-
da). Terwijl het team beraadslaagde 
hoe ze het ‘varkentje moesten was-
sen’, deed Omroep Gelderland via de 
radio een oproep aan de plaatselijke 
bevolking om met minimaal 250 per-
sonen naar het marktplein te komen 
Onderdeel twee van de opdracht is 
een quiz. Dan zullen drie leden van 
het Team Vorden, (Nout Nijenhuis, 
Eddie Menkveld en Aleida Groot Jeb-
bink) een aantal vragen moeten be-
antwoorden. Onderdeel drie is het 
Rad van Avontuur.

Vorden in de ban van ‘Zomer in Gelderland‘

Vorden - ‘Over tien minuten maak ik de opdracht bekend. Nu nog 
drie minuten’, zo sprak René Arendsen, verslaggever van Omroep Gel-
derland maandagmorgen zo tegen de klok van tien. De leden van het 
‘Team Zomer in Vorden’, vonden het spannende minuten. Welke op-
dracht zou er uit de bus komen? ‘Jullie krijgen als opdracht om de 
Muppet Show uit te beelden.

Rene Arendsen in gesprek met captain Mieke Polman

Op een hele kleine uitzondering na, 
waren de ‘mini‘ standhouders tevre-
den met de verkoop en de opbrengst. 
Eline en Julia Winkelhorst verkoch-
ten hun spulletjes voor een goed doel, 
‘Unicef day for change’. Het loopt lek-
ker zo vertelde moeder Sandra die bij 
de verkoop een handje meehielp. De 
12 jarige Lisanne Miltenburg spaart 
voor een chique telefoon. ‘Ik heb 
vandaag al voor 45 euro verkocht’, 

zo vertelt ze trots. Bart Janssen (10) 
was ook dik tevreden en zegt: ‘Ik heb 
al van alles verkocht en al 75 euro 
ontvangen. Ik wil graag een laptop, 
maar dan moet ik nog wel even spa-
ren’, zo zegt hij realistisch. Met Dion 
(15) en Patrick (13) de Greef gaat het 
ook goed. Met nog een uurtje te gaan, 
al een opbrengst van 130 euro. Ze 
weten niet wat ze met het geld gaan 
doen. Moeder Jolanda weet het wel : ‘ 

Ik denk dat ze het geld bewaren voor 
de vakantie’. 
Thijmen (9) en Annick (7) hebben 95 
euro te besteden en weten het zeker: 
’Lekker tijdens de vakantie opma-
ken‘. Moeder Anita van de dochters 
Meike en Rianne houdt de opbrengst 
geheim. Schrijf maar op dat wij niet 
mogen klagen, trouwens de kinde-
ren zijn nu even naar de kermis om 
al vast wat geld uit te geven’, zo zegt 
ze lachend. Mees Addink is 5 jaar. ‘Er 
is goed verkocht, Mees wil graag een 
paar klompen aanschaffen zodat hij 
papa in de tuin kan helpen’, zo zegt 
moeder Wendy. Bram (11) en Femke 
Lammers (10) zitten momenteel in de 
botsauto’ s, vandaar dat ik ze nu ver-
vang. De kinderen zijn dik tevreden 
en vermaken zich hier prima’, aldus 
moeder Els. Zoë Hassink (10) heeft al 
een bedrag van 80 euro binnen. ‘Fijn 
voor de vakantie in Turkije’, zo kre-
gen we te horen.
Op de braderie komen we ook opa 
Wim tegen. Hij draagt een arm vol 
speelgoed. ‘Wanneer de kleinkinde-
ren komen kunnen ze er mooi mee 
spelen’, zo zegt opa. De braderiecom-
missie is door het mooie weer en de 
tevreden kinderen en hun ouders, 
beter te spreken dan afgelopen don-
derdag. Terwijl het dweilorkest ‘De 
Haarschutters‘ uit Hardenberg vro-
lijke deuntjes speelt, vertellen de da-
mes Loke en Dinie dat zich voor deze 
kinderbraderie 70 deelnemers heb-

ben aangemeld, gezien de vakantie 
die in volle gang is, een uitstekende 
bezetting’, zo vinden de dames. Op 
de braderie is de ballonnenclown 
druk bezig met het maken van 
mooie figuurtjes. Pannenkoekenbak-
ker Flens, heeft het ook reuze naar 
de zin. De kinderen kunnen bij het 
bakken meehelpen met het versieren 
van de pannenkoeken. De zweefmo-
len, draaimolen en ook het Bungee 
Jumping trekken veel belangstelling 
en ook de kermis doet goede zaken. 
Op de terrassen van de horeca geniet 
men van een drankje en ook zijn de 
ijsjes in trek, zo bleek. 
Zaterdagavond, zoals meestal op de 
slotdag, topdrukte in het dorp. De 
plaatselijke horeca zorgde zoals te 
doen gebruikelijk voor het nodige 
amusement. In De Slof kon men ge-
nieten van The Handjives en een bij-
zondere saxofonist. In de feesttent 
van Bakker gaf de Perfect Showband 
een ‘perfecte‘ show weg. Café-restau-
rant De Herberg en Grand bistro De 
Rotonde presenteerden samen met 
The Piano House iets nieuws: ‘Voor 
1 dag terug op aarde’. De bedoeling 
was dat iedereen zich mocht aanmel-
den om een liedje te zingen over een 
artiest die inmiddels is overleden. 
Met andere woorden ‘breng hem of 

haar voor even weer terug op aarde‘.
De eerste prijs werd gewonnen door
Wendy Addink met een lied van Ja-
nis Joplin, getiteld ‘Me and Bobby Mc-
gee’. Wendy lachend: ‘De organisatie
heeft mij verteld dat ik met het zin-
gen van dit liedje een ‘hemelse prijs‘
heb verdiend, namelijk een vlucht bo-
ven Vorden. Wanneer en hoe, krijg ik
nog te horen’, zo zegt ze. De tweede
prijs ging naar Melissa Velauthapillai
met het lied ‘Back to Black’ van Amy
Whinehouse. De derde prijs werd ge-
wonnen door Mieke Polman met het
lied ‘Hotstuff‘ van Donna Summer.

Een ‘hemelse’ prijs voor Wendy Addink

Tevreden kinderen op braderie Vorden
Vorden - Het was zaterdagmiddag gezellig druk tijdens de kinderbra-
derie in Vorden. Vergeleken met de regenachtige ‘grote‘ braderie af-
gelopen donderdag, een verademing. Droog weer en zo nu en dan een 
zonnetje, wat wil je nog meer! Het was duidelijk te zien dat de kinde-
ren en wellicht ook hun ouders druk in de weer zijn geweest met thuis 
het opruimen van speelgoed, boeken, computerspelletjes, poppen e.d. 
Met als resultaat veel aanbiedingen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen
voor

€ 3.99

Woensdag 25 juli moonlightswimming,
Zwembad In de Dennen open tot middernacht

Herbalife gezonde voeding 
voor afslanken, energie,

sport. Bel/sms voor proef-
pakket 06 - 55 166 420

Speel mee met het 

KASTELEN 
GOLF 

TOERNOOI 
op 1 sept.
€ 25,00 p.p. 

bij Kasteel Vorden, 

voor starters 

incl.GRATIS GOLFLES 

voor deelname: 
06-42291529



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 30 juli.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse 
sperzieboontjes  500 gram 0.99
Rode bessen 500 gram 1.99
Witte pitloze druiven
per bak à 500 gram 1.50        2 bakken 2.50
Zoet/sappige pers sinaasappelen
  2 kilo 2.99
Uit eigen keuken:
Huisgemaakte goed gevulde Mexicaanse 
wraps + 
gratis bakje Mexicaanse rauwkost p.p. 6.95

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

Geef je nu op voor de 
revue van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. Doe 
mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar: 
frankbouwmeester1991@
hotmail.nl

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 uur, ds. B. Neppelenbroek, Zwolle.
19.00 uur in de Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden Zingt”, 
ds. P. Boomsma, Nijverdal.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 29 juli 10.00 uur, mevr. ds. R. Reiling, Steenderen.
19.00 uur in de Hervormde kerk, Zangdienst ”Vorden Zingt”, 
ds. P. Boomsma, Nijverdal.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 29 juli 10.00 uur, ds. Deddie v. Alphen, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 29 juli 9.30 uur, Eucharistieviering, F. Hogenelst, m.m.v. 
vakantiekoor Dameskoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 28 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, m.m.v. 
Herenkoor.
Zondag 29 juli Geen viering.

Tandarts
28 - 29 juli G.M. Wolsink, Laren, tel. (0573) 40 21 24.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Nette vrouw zoekt man 
voor de gezelligheid, leeftijd 
70-75 jaar. Brieven onder 
nr. 30-287 aan Weevers 
Grafi media, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

�

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

�

Kringloop DE
BOEDELHOF, Enkweg 17b,
Vorden. Tel. 0575-555456. 
Di t/m vrij 10.00 - 17.00 u.
Zaterdag 9.00 - 16.00. 
www.deboedelhof.nl 
Koffie en thee voor maar 
€ 1,- en het tweede kopje 
gratis.

�

Kringloopbedrijf DE 
BOEDELHOF. een kringloop 
met net dat beetje meer.
Enkweg 17b Vorden ope-
ningstijden: di t/m vrij 10.00 
tot 17.00 Zaterdag 9.00 tot 
16.00 tel. 0575-555456 
www.deboedelhof.nl

�

Vlaai van de week

Monchouvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Bolussen   5 st. voor € 4,00
Stokbrood           wit € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 24 juli t/m za. 4 augustus

Te huur: Halfvrijstaande 
Woning tussen Zelhem en
Hengelo. Prijs: 850 euro per
maand inclusief gas, water 
en elektra. Tel. 0314 622535.

�

Lessen Frans en Nederlands 
(ook voor anderstaligen) individueel 

of kleine groepjes. Voor info: 
taalcursussenvorden@gmail.com 

of 06-20135453.

Dagmenu’s 25 juli t/m 31 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren        
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 25 juli
Mosterdsoep / Gehaktbal uit eigen keuken, gekookte aard-
appel en spinazie

Donderdag 26 juli
½ gegrild haantje met jus, frieten, appelmoes en rauwkost-
salade / Vlaflip met slagroom

Vrijdag 27 juli
Runderbouillon met flensjes / Victoriabaars op oosterse 
wijze, aardappelen en groente

Zaterdag 28 juli (alleen afhalen / bezorgen)
Varkenshaas saté met Pindasaus, aardappelen en groente / 
IJs met slagroom

Maandag 30 juli 
Uiensoep met croutons / Duitse biefstuk, gebakken uien, 
frieten en rauwkostsalade.

Dinsdag 31 juli 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom.

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

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



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

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

Alleen op afspraak.

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Te koop: Kleine baaltjes 
hooi en stro, vrij van onkruid. 
Voor inl. J. Gosselink, Toldijk,
tel. 06-51946908.

�

Gemeente Bronckhorst 
wil toch kappen!!
Ondanks circa 2000 handtekeningen

Gemeente Bronckhorst (VVD, CDA) gaat toch bijna alle bomen in en rondom 
het centrum van Vorden omzagen. Er komen kleine boompjes voor in de plaats. 
Slechts een paar huidige bomen blijft staan. Wie tegen deze onnodige kap van 
gezonde, duurzame bomen is, komt zaterdag 28 juli vanaf 11 uur naar het 
marktplein voor een passend protest. Kijk voor meer info op www.houdvorden-
groen.nl

Houd-Vorden-Groen en Bomenbelang  Bronckhorst maken zich zorgen over het aan-
zien van Vorden nu de gemeente toch, ondanks circa 2000 handtekeningen, bijna alle 
bomen langs de Zutphenseweg, Dorpsstraat en zijstraten wil gaan kappen voor de 
uitvoering van het centrumplan Vorden. Wij denken dat veel bomen eenvoudig  zijn in 

dat u de kap van tientallen gezonde platanen en kastanjes niet wilt en kom zaterdag 
28 juli 2012 naar het marktplein bij de pomp!

 

Wijziging openingstijden :

MAANDAG 30 JULI
MAANDAG 6 AUGUSTUS

MAANDAG 13 AUGUSTUS
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KEURSLAGERKOOPJE

Gepaneerde schnitzels

4 stuks 595

SPECIAL

Wave

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Mortadella + rundertapenade

100 gram + 100 gram 298

MAALTIJDIDEE

Zomer -
zuurkool

400 gram 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Verse worst
grof of fijn

500 gram 349
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

LEREN 
GOLFEN?

GVB-CURSUS 

V.A. € 195,–. 

golf4iedereen, 
06-42291529

Zo. 29 juli en zo. 5 aug. 
van 10.00 -17.00 uur vinden 
er open dagen plaats op 
de Wiersse (de verdiepte 
tuin staat rijk in bloei en 
de snij- en moestuin zijn 
op hun productiefst). 
Lichte maaltijden worden 
geserveerd. Honden niet 
toegestaan. T/m september 
vinden er elke donderdag 
en iedere 1ste zaterdag 
van de maand rondleidin-
gen plaats zonder afspraak, 
vertrek 10.30 uur aan de 
Wiersserallee.  
www.dewiersse.nl 

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

VRUCHTEN- 
VLAAI

 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

WADDEN-
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 24 t/m zaterdag 28 juli

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.95



Naar schatting 2500 tot 3000 toe-
schouwers genoten vrijdagavond in 
‘hartje Vorden’ van de skeelerwed-
strijden die werden georganiseerd 
door de Stichting Skeelercomité Vor-
den. Het gaf een extra cachet aan 
de Zomerfeesten in het dorp. Sinds 
de skeeleraars op het parcours in 
Vorden rijden (vanaf 2009, daarvoor 
op het industrieterrein) is de ‘stille 
vrijdagavond’ in het dorp vervangen 

door een gezellige drukte.
De sportliefhebbers werden boven-
dien nog extra verwend want de A-
rijders (het neusje van de zalm in 
skeelerend Nederland) schotelden 
het publiek in de strijd om de KPN 
Inline Cup (9e etappe) een boeiende 
wedstrijd voor, die in een zeer hoog 
tempo werd verreden. In diverse 
voorbeschouwingen gaven skeeler-
cracks als Sjoerd Huisman, Gary Hek-

man, Arjan Smit, Ingmar Berga e.d. al 
aan, dat ze heel graag in Vorden aan 
de start verschijnen. Veel publiek, 
lekker sfeertje en dat gevoel van de 
skeeleraars zag je terug in de wed-
strijd. Vanaf de eerste ronde tot aan 
de finish een fantastisch schouwspel. 
Er werd zeer aanvallend gereden, 
want vooral in het eerste deel van de 
wedstrijd waren er telkens verschil-
lende koplopers.
Topper onder de toppers was toch 
wel Ingmar Berga uit Hoogeveen. Na-
dat hij al bij diverse uitlooppogingen 
was betrokken, sloeg hij tien ronden 
voor tijd (de race ging over 34 ron-
den, red.) genadeloos toe. Eerst pakte 
Ingmar samen met Geert Plender uit 

Kampen 15 seconden op het peloton 
met aan kop Gary Hekman uit Har-
denberg. Drie ronden later was Berga 
echt ontketend, de voorsprong was 
gegroeid tot 30 seconden. Geert Plen-
der begon naar adem te happen en 
haakte af. Ingmar Berga bleef gaan. 
Even later viel Rob Hadders, toch ook 
een man met naam, uit. ‘Het tempo 
is zo verschrikkelijk hoog, ik kon niet 
meer’, zo sprak de man uit Gronin-
gen toen hij teleurgesteld het strijd-
toneel verliet.
Gary Hekman, voortdurend sleurend 
aan de kop van het peloton probeer-
de nog enkele keren het tempo op te 
schroeven. Echter de kloof die Ingmar 
Berga had geslagen was niet meer te 

overbruggen. Reactie van de winnaar:
‘Ik wist al vrij snel in de wedstrijd dat
ik vanavond goed was. Dat wil niet
zeggen dat je dan ook gaat winnen.
Het was aanvankelijk toch wel moei-
lijk om weg te komen. De samenwer-
king tussen de rijders was overigens
ver te zoeken. Toen ik na een paar
pogingen, later opnieuw demarreer-
de en de voorsprong alsmaar groter
werd en zelfs meer dan 50 seconden
bedroeg, toen wist ik voor mij zelf
dat ik niet meer ‘stil‘ ging vallen en
dat de buit binnen was. Mijn eerste
overwinning in Vorden’, aldus een
verheugde Ingmar Berga die zich bin-
nenkort al weer met schaatsen gaat
bezig houden.

Ingmar Berga oppermachtig

Vorden genoot van skeelerspektakel

Vorden - Naar schatting 2500 tot 3000 toeschouwers genoten vrijdag-
avond in ‘hartje Vorden’ van de skeelerwedstrijden die werden georgani-
seerd door de Stichting Skeelercomité Vorden. Het gaf een extra cachet 
aan de Zomerfeesten in het dorp. Sinds de skeeleraars op het parcours in 
Vorden rijden (vanaf 2009, daarvoor op het industrieterrein) is de ‘stille 
vrijdagavond’ in het dorp vervangen door een gezellige drukte.

‘Goud van Oud’ is een idee van Ar-
jan Mombarg (lid van de Stichting 
Skeelercomité Vorden, dat verder 
bestaat uit Jaap Hesselink, Harry 

Lenselink, Jan Abbink, Dries Casper 
en Peter Brouwer) om skeeler- en 
schaatscracks van weleer in Vorden 
aan de start te laten verschijnen. Zijn 

oproep aan al die toppers van toen, 
leidde tot een ongekend succes, want 
vrijdagavond gingen er liefst 47 per-
sonen van start, waaronder de zussen 
Gretha Smit en Jenita Hulzebosch-
Smit, de echtgenote van Erik Hulze-
bosch. Uiteraard was ook Erik van de 
partij, Arjan Mombarg en Erik Hul-
zebosch waren destijds succesvolle 
ploeggenoten in het Nefit-team.

Frank Fiers wint ‘Goud van Oud’

Vorden - Nadat het ‘skeelergala’ in Vorden vrijdagavond was begon-
nen met wedstrijden in de categorie C+ M + D en de regionale rijders 
die strijden om de Free-Wheel Inline Cup (met een derde plaats voor 
Henry Rietman uit Vierakker) kwam tegen ‘zessen‘ de categorie ‘Goud 
van Oud‘ aan bod.

De afgelopen week werkte Erik alle
avonden vanuit Nijmegen mee aan
een T.V uitzending getiteld: ‘Het ge-
voel van de Vierdaagse’. Nieuws en 
alles wat met wandelen te maken
heeft. Erik: ‘Ik was nog net op tijd in
Vorden. Deze wedstrijd wilde ik niet
missen. De afgelopen dagen heb ik
in Nijmegen heel wat mensen gezien
met grote blaren aan de voeten. Tij-
dens het skeeleren hier, geen blaren
want ik had van tevoren beide voeten
goed ingetaped. Maar tsjonge, jonge 
wat ging het vanavond hard. Het was
goed te merken dat ik de laatste jaren
niet op skeelers heb gestaan’, aldus
Erik Hulzebosch. 
Toen de wedstrijd begon had Erik
zich net als vroeger, op de eerste start
rij genesteld. Toen het startschot
klonk, kon speaker Jan van Ommen
nog net op tijd opzij springen, want
Erik schoot als een ‘razende‘ uit de
startblokken. Het peloton keek stom
verbaast toe en wat men dacht ge-
beurde, twee ronden later was Erik
uitgeraasd, maar reed hij de wed-
strijd wel op karakter uit. Trouwens
ook Vordenaar Arjan Mombarg toon-
de een bewonderenswaardige inzet.
Hij schuwde de aanval niet en kwam
in de vijfde ronde (zij voor even) op 
kop door. Uiteindelijk een zeer ver-
dienstelijk zesde plek voor Arjan. 

Halverwege ‘Goud van Oud‘ vormde
zich een kopgroep van vier rijders, 
dat tot het eind bij elkaar bleef. De
Belg Frank Fiers won overtuigend de
sprint voor Philippe Boulard (Frank-
rijk) en de Nederlanders Edward 
Hagen en Erik-Jan Spijkerman. Je-
nita Hulzebosch- Smit, tweevoudig
wereldkampioen skeeleren in 1992, 
finishte tussen al die mannen als
dertiende. Een zeer knappe prestatie
! Wethouder Josephine Steffens was 
de gehele avond getuige van alle wed-
strijden en was zeer onder de indruk
van de prestaties van de skeeleraars’,
zo vertelde ze. Zij overhandigde de
winnaars in de verschillende discipli-
nes een fles champagne.

DAMES: 
1  Hilde Goovaerts, België 
2  Mariska Huisman
3  Jessica Gaudesaboos (België)
4  Marjo v.d. Merwe
5  Janita Crediet

MEISJES: 
1  Vera Huys (België)
2  Sharon Hendriks
3  Natasja Roest

MASTERS 40 PLUS: 
1  Hans van Apeldoorn
2  André Klompmaker
3  Robin van Alfen
4  Arnoud Mooibroek

‘GOUD VOOR OUD‘: 
1  Frank Fiers (België)
2  Philippe Boulard (Frankrijk)
3  Erik-Jan Spijkerman
4  Edward Hagen
5  Henry Visscher
6  Arjan Mombarg

Uitslagen
KLASSE A RIJDERS: 
1  Ingmar Berga
2  Gary Hekman
3  Rick Smit
4  Julien Levrard
5  Christijn Groeneveld
6  Sjoerd Huisman
7  Arjan Smit
8  Karlo Timmerman
9  Erwin Meseu
10 Pieter Jan van Eck

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL



De twee manches in de 125cc/Mo-
to3 werden gewonnen door Bryan 
Schouten. In deze klasse deden de 
Hamove leden het uitstekend: Scott 
Deroue behaalde een 2e en 4e plaats 
en Jerry v.d Bunt deed goede zaken 
met een 4e en 2e plaats. Tasia Rodink, 
de enige dame in het veld pakte met 
een 10e en 7e plaats ook de nodige 
punten voor de Hamove. Leon Bovee 
haalde tweemaal de winst in de Dut-
ch Supersport en deed goede zaken 
voor het kampioenschap. De door 
Torleif Hartelman klaargemaakte 
motoren liepen als een kogel. Man 
van het weekend was Hamove rijder 
Cliff Kloots die in de trainingen een 
3e plaats voor zich op eiste. De wed-
strijden werden ook goed afgesloten: 
in beide races werd hij zesde. Stuart 
Voskamp die met een blessure reed 
eindigde in de eerste race als 13e.

In race twee behaalde hij het podium 
met een 3e plaats. De eerste race in 
de Superbike is gewonnen door Ghis-
bert van Ginhoven. Race twee kwam 
op naam te staan van zijn Australi-
sche teamgenoot Troy Herfoss. In 

deze klasse kwamen geen Hamove 
leden aan de start.
Afgelopen weekend deden er ver-
schillende leden mee aan het IDM 
(Internationale Deutsche Meisters-
haft) in Assen. 
In de Moto3 klasse reed Jerry v.d 
Bunt tweemaal naar een 5e plaats en 
Hamove rijdster Tasia Rodink haalde 
een 8e en 9e in de 125cc klasse. In het 
Duitse kampioenschap worden de 
Moto3 en 125cc apart geklasseerd. De 
Finse rijder Tatu Lausletho wist beide 
races in de Supersport winnend af te 
sluiten. Leon Bovee werd in de eerste 
race 4e,  race twee behaalde hij het 
podium met een derde plek. Bij de 
Superbike races ging de winst in de 
eerste race naar Ghisbert van Ginho-
ven. De Tsjech Matje Smrz was ieder-
een te snel af in race twee. Hamove 
rijder Branko Srdanov eindigde twee-
maal buiten de punten. Srdanov hoop 
dat hij het volgend weekend beter zal 
doen bij de IRRC races in het Belgi-
sche Chimay. Evenals Srdanov hopen 
de Performance Racing Achterhoek 
rijders Frank Bakker en Hans Smees 
op podium plaatsen in Chimay.

Hengelo/Vorden - De afgelopen twee weken deden een aantal Hamove 
leden mee aan de ONK wegraces in het Duitse Oschersleben en aan 
de IDM races op het TT Circuit in Assen. Op het circuit in Oschersle-
ben werden de races gehouden op 15 juli jongstleden. Daar deden de 
Hamove leden het uitstekend ondanks zeer wisselvallige weersomstan-
digheden. Er werd gestreden om de ONK punten in de klasse 125cc/
Moto3, Dutch Supersport en Dutch Superbikes. De drie klassen reden 
in Duitsland twee wedstrijden voor het kampioenschap. De IDM races 
in Assen vonden afgelopen weekend plaats en hier werden in dezelfde 
klassen gereden als in Oscherleben.

Het zwembad is die avond tot het middernachtelijk uur 
geopend. Het terras wordt speciaal aangekleed met o.m. 
een sfeervolle verlichting. Er is gezellige muziek en ook 
is er gelegenheid om een hapje en drankje te nuttigen. 

Moonlight Swimming begint ‘s avonds om 19.00 uur. 
Abonnementhouders hebben gratis toegang.

Moonlight Swimming 
in zwembad In de Dennen
Vorden - In het Vordense zwembad In de Den-
nen wordt woensdagavond 25 juli Moonlight 
Swimming gehouden. Het badpersoneel heeft 
deze beslissing genomen naar aanleiding van de 
voorspelde gunstige weersverwachtingen voor 
komende week (overdag temperaturen van circa 
25 graden).

Onlangs deed Sensire een oproep om 
de Lindenhof aan een nieuwe tuin te 
helpen. De Rabobank ondersteunt al 
jaren via haar coöperatiefonds initi-
atieven en projecten die ten goede 
komen aan de lokale samenleving. 
De tuin achter De Lindenhof is voor 
de bewoners meer dan een tuin al-
leen. Men kan er niet alleen heerlijk 
vertoeven, maar de tuin doet tevens 
dienst als een ontmoetingsplek voor 
de bewoners. Ook kunnen er in de 
tuin groenten worden verbouwd. 
Van alle projecten die bij het coöpera-
tiefonds van de Rabo zijn aangemeld, 
heeft dus ook De Lindenhof kans op 
een financiële vergoeding door het op 
de website te zetten. Tot 1 augustus 
aanstaande kan men via www.sensi-
re.nl/nieuws een stem uitbrengen op 
het favoriete project. 
Bart Krijt, lid van de Cliëntenraad 
van De Wehme:’ Het coöperatiefonds 
van de Rabobank geeft dus alleen 
een bijdrage wanneer er voldoende 
stemmen op het project worden uit-
gebracht. Wij willen als Cliëntenraad 
graag vier platte bakken van vijf bij 
twee meter in deze tuin realiseren. 
De bakken worden in U- vorm ge-
plaatst, dus voor de bewoners gemak-
kelijker om zelf groenten te verbou-
wen. Bewoners die zelf willen koken 
(die mogelijkheid is in De Lindenhof 
aanwezig) kunnen dat doen met 
groenten uit eigen tuin. Wij moedi-
gen dit als Cliëntenraad zeer aan. De 
mensen blijven daardoor in beweging 
en dat is alleen maar goed’, aldus een 
enthousiaste Bart Krijt. Het bestuur 
van de Cliëntenraad van De Wehme 
bestaat uit vijf personen: Bart Krijt, 
Herman Lensink, Jelte Brandenburg, 
Els van Zuilekom en Rieki Lijftogt. 
Bart Krijt: ‘Wij vertegenwoordigen 

de belangen van de bewoners van het 
verzorgingshuis De Wehme richting 
de directie. Het betreffen in totaal 52 
personen, waarvan er nu dus 21 in 
De Lindenhof wonen en de rest in de 
aanleunwoningen bij De Wehme. De 
cliëntenraad houdt zich met tal van 
zaken bezig. Zo houden wij bijvoor-
beeld in de gaten of het voedsel aan 
de wensen van de bewoners voldoet. 
Of er voldoende variatie is en dat 
soort dingen. 
Zijn er klachten, suggesties, op/of 
aanmerkingen e.d. dan bespreken we 

dat elke twee maanden met het team
verpleegkundigen (2 managers) van
De Wehme. Er wordt altijd goed naar
ons geluisterd. Andersom, hebben de
managers bepaalde problemen of zij
willen wat ‘nieuws’ ondernemen dan
bespreken zij dat ook met ons. Een
goede wisselwerking. Wij hebben als
Cliëntenraad ook een adviserende
stem richting de centrale Cliënten-
raad, een organisatie tussen ons en
de hoofddirectie van Sensire. Het
mooie van ons werk is toch wel dat
wij oudere mensen vertegenwoordi-
gen die over het algemeen zelf niet 
meer in staat zijn goede beslissingen
te nemen. Zo hebben wij ook regel-
matig contact met de families van de
bewoners en fungeren wij voor hen
als aanspreekpunt’, zo zegt Bart Krijt.

Nieuwe tuin voor De Lindenhof

Cliëntenraad De Wehme 
hoopt op veel stemmen

Vorden - In het hartje van Vorden bereikt men zowel vanaf de School-
straat als de Smidsstraat, de kleinschalige woonvorm De Lindenhof 
van Sensire. Daar wonen sinds kort in twee blokken van zes en één 
blok van negen, in totaal 21 bewoners die voorheen in het verzorgings-
huis De Wehme verbleven.

De Lindenhof

Bart Krijt

ONK wegraces Oschersleben 
en IDM Assen
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Zomerfeesten Vorden 2012
De commissie Zomerfeesten en de VOV wil langs deze weg eenieder, 
zoals kermisexploitant Hachmang, Fresh Events, de leden van de sec-
tie Horeca, de Rabobank, VV-Vorden, Gemeente Bronckhorst, Weevers 
Contact, de artiesten van de Feestcentrale, Verkeerstechniek Bronk-
have Vorden, de Nederlands Hervormde Kerk, de EHBO, Sita Recycling-
services, Eskes Event Cleaning, de medewerkers van Dutch Protection 
& Security, de organisatoren van de Holland Inline Cup, alle vrijwil-
ligers en uiteraard de bezoekers danken voor de wijze waarop aan de 
Zomerfeesten Vorden 2012 wederom kleur werd gegeven.
Het waren, mede deels dankzij het weer, drie mooie dagen, waarbij de 
feeststemming opperste best was.. 
Nogmaals dank voor ieders inzet en komst!! 

Namens de Commissie Zomerfeesten en de VOV,
Voorzitter VOV Marcel Leferink.

Als u nog eens naar het evenement terug wilt kijken, dan kan dit op 
www.robschmitzfotografie.nl



Aangevuld met een fantastisch spe-
lende driemans-formatie (drums, 
toetsen, bas) lieten Koen en Rens 
horen, zien én beleven dat hun uit-
verkiezing voor de halve finale van 
de ‘Grote Prijs van Nederland’ op 31 
augustus geheel terecht is. Het vele 

publiek genoot van een aantal hila-
rische scenes uit filmpjes van Lieve
Bertha, waarna er ruim een uur kon
worden genoten van eigen Neder-
landstalig werk, afgewisseld met een
van de bekendste covers aller tijden
‘Knocking on heavens door’.

“Lieve Bertha” verrast 
publiek in Vorden

Vorden - Het optreden van de het veelzijdige duo ‘Lieve Bertha” afge-
lopen zaterdag was een schot in de roos. Het duo, bestaande uit oud-
Vordenaren Rens Polman en Koen Brouwer trad op in café-restaurant
de Herberg op uitnodiging van Cultuurfonds Vorden.

De muzikale begeleiding hierbij is 
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn 

die het fraaie orgel van de Dorpskerk
bespeelt en verder is er ook medewer-
king van dhr. Kees van Dusseldorp. 
Hij zit achter de piano. 
Tussen de liederen door is er een 
kort meditatief moment door ds. P.
Boomsma uit Nijverdal. Na afloop is
er koffie en thee en onder het genot
hiervan kan er nog gezellig nagepraat
worden. Een ieder is van harte wel-
kom.

Zangdienst ‘Vorden zingt’
Vorden - Komende zondag 29 juli  
om 19.00 uur is er in de Dorps-
kerk van Vorden weer een zang-
dienst. In de afgelopen periode 
zijn er heel wat liederen op ver-
zoek aangevraagd en deze zullen 
dus gezongen worden. Het be-
looft dus weer mooi te worden.

Voorafgaand aan de wedstrijden 
kon er eerst getraind worden om de 
baan te verkennen. De cross wed-
strijden werd in elke klasse over 
twee manches verreden. Niels Ger-
ritsen wist voor Maureen Zweers 
en Bob Zwetheul te eindigen in de 

eerste wedstrijd van de dag in de 
klasse 50cc. In de 65cc ging de winst 
naar Jarno Bleekman met daarach-
ter Romy Davids. Bjorn Berendsen 
wist in de totaalstand derde te wor-
den nadat hij er in de eerste manche 
hard was afgegaan, gelukkig zonder 

zich daarbij te bezeren. Bij de 85cc 
kleine wielen ging de winst naar 
Robin van Oldeniel. Mike Boltslag 
werd tweede en Bjorn Wisman werd 
derde. De mooiste wedstrijden van 
de dag waren die in de 85cc grote 
wielen. Hier was de deelname der-
mate groot dat en er een A en B race 
werd gehouden. De snelste jongens 
kwamen elkaar weer tegen in de 
finale die uiteindelijk werd gewon-
nen door Manuel Addari. Thijs Bul-
ten reed de hele wedstrijd bij hem 
in de buurt maar had pech met wat 
achterblijvers. Thijs liet weten dat 
hij een mooie wedstrijd had gere-
den en dat achterblijvers er bij ho-
ren. Joost Mokkink werd derde voor 
Wouter Bosveld, Yakimo Malawauw 
en Giorgio Addis. In de totaal stand 
werd Daan Oosterink zevende voor 
Bram Bulten en Ties Hellegers die 
de pech had dat hij er bij een van 
de starts werd afgereden. Koen van 
Dort werd mooi tiende voor Damon 
Teerink die een geweldige start had 
in een van de wedstrijden. 
Nick Stapelbroek werd twaalfde en 
Luca Brummelman dertiende. Pech-
vogel van de dag was Tim Tuitert 
die met een kapotte motor in de 
eerste wedstrijd al moest afhaken. 
Youri Padijs werd clubkampioen in 
de 125cc klasse en wist Nick Bruns-
veld op afstand te houden. De jeugd 
hoopt dat het Deldense circuit in de 
toekomst toegankelijk blijft voor 
cross wedstrijden.

Vierde VAMC clubcross Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdagmiddag werd op het cross circuit van 
Delden de 4e clubcross voor de jeugd van dit seizoen gehouden. Het 
circuit lag er geweldig bij ondanks het slechte weer van de afgelopen 
week. De opkomst van de beginnende rijders was goed en daar was het 
bestuur  van de Vordense motorclub blij mee. Er werd gestreden om 
de punten in de klasse 50cc, 65cc, 85cc kleine en grote wielen. Bij de 
125cc waren maar twee deelnemers en die konden mee rijden bij de 
85cc categorie.

Zelden is de buienradar zo vaak be-
keken als de dagen voorafgaande aan 
de braderie! De bezoekers kregen een 
groot aanbod artikelen voorgescho-
teld: riemen, tassen, dameskleding, 
sjaals, sieraden, horloges, boeken, 
noem maar op. De zonnebrillen gin-
gen vanwege het wegblijven van de 
zon voor een habbekrats weg. Wel te-
vreden gezichten bij de ‘bemanning‘ 

van de palingrokerij. Daar was het 
continu smullen. Ook blije gezichten 
bij de Anbo afdeling Vorden. Daar 
konden de bezoekers aan de braderie 
zich uitleven met spelletjes als doel-
schieten, kegelen, klootschieten en 
spijkerslaan. Er was deze donderdag 
nog een prijs te winnen. Zo stond 
er bij een stand te lezen: ‘Win een 
compleet beveiligingssysteem voor 

je woning’! Verder een opmerkelijke 
stand van Jan Schimmel. Daar kon 
men zich voor 8 euro laten masseren. 
‘De opbrengst gaat naar Oeganda en 
komt ten goede aan tienermoeders 
van het Merimhouse. Alleen jammer 
dat ik hier vandaag zo weinig te doen 
heb’, zo sprak masseur Jan. De kin-
deren hadden het wel naar de zin op 
deze openingsdag van de Vordense 
zomerfeesten. Kermis, zweefmolen, 
springkussen, buggy jumping, kort-
om voor de jeugd vertier genoeg.

Wisselvallig weer speelde 
braderie Vorden parten

Vorden - De stemming onder de standhouders was donderdag tijdens 
de braderie in Vorden niet om over naar huis te schrijven. ‘Het eerste 
anderhalf uur was er door de plensbui helemaal geen kip te beken-
nen , later werd het iets beter, maar van verkoop was geen sprake’, zo 
sprak een teleurgestelde standhouder.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

En nu komen er natuurlijk weer re-
acties op het feit dat er in het Mas-
terplan voor de toekomst van Vorden 
een kleine misrekening is gemaakt 
over het Meestershuis, dat na vele 
protesten van de bevolking mocht 
blijven staan. Ja, het is ook nooit 
goed. Inderdaad, hier is zo’n kritische 
reactie op het onbegrijpelijke besluit 
om dat Meesterhuis dan maar te ver-
kopen voor één euro. Aan iemand die 
een goed exploitatieplan op tafel kan 
leggen. Bijvoorbeeld voor een gezellig 
Grand Café met terras. Maar wie stapt 
daar in deze economisch barre tijden 
in met een investering van zo’n an-
derhalve ton? In een dorpscentrum 
waar al zo’n elf horecabedrijven zijn 
gevestigd met diverse leuke terrasjes. 
En waar de eigenaren van die bedrij-
ven terecht zullen klagen over de 
vestiging van deze door de gemeente 
zwaar gesubsidieerde concurrent. 
Deze beslissing is niet alleen een 

flinke verliespost op de reserves van
de gemeente Bronckhorst die al da-
nig zijn aangetast. Maar opnieuw een
bewijs dat er een jaar of vijf, zes gele-
den een ernstige fout is gemaakt. De
fout om dat sfeervolle en inderdaad 
lekker ouderwetse centrum van ons
dorp zo grondig te willen moderni-
seren. Zoals dat ook in Zelhem, in
Hengelo en vlakbij ook in Ruurlo is
gedaan. Waardoor het authentieke
dorpskarakter van deze dorpen gron-
dig is verknoeid. En, net als nu in 
Vorden, alles is opgeofferd aan het
Gouden Kalf: de auto. Daarom, beste
gemeentelijke beleidsmakers, geef 
het Meesterhuis weer een woon- en
eventueel kantoorbestemming en
verhuur of verkoop het pand tegen 
de normale prijs. Blijft de schade ten-
minste zoveel mogelijk beperkt.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 - Vorden

Meestershuis voor één euro!
Het is – zeggen de beleidsmakers van de gemeente Bronckhorst – ook
nooit goed. Geven we het centrum van Vorden een fikse opknapbeurt
van zo’n 5.6 miljoen euro, zodat het weer helemaal toekomstbestendig
is. Wordt er toch nog overal gemord. Gezeurd en een proces aange-
spannen over een paar bomen die verdwijnen. Over het slopen van het
karakteristieke bibliotheekgebouw om daar een grote parkeervlakte
en een feestplein van te maken. Over toeristen die buiten het centrum
moeten parkeren. Over parkeerwachters die straks boetes zullen gaan
uitschrijven.

Cadeau-tip? Kijk en koop bij onze adverteerders
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Stik.
 B. Kaekelen.
 C. Rachelen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Opstappunten zijn camping het 
Zwarte Schaar, kade Doesburg of de 
aanlegsteiger te Laag-Keppel. U kunt 
zelf bepalen waar u op- en uitstapt, 
maar u kunt natuurlijk ook de ge-
hele dag aan boord blijven en pas 
weer uitstappen bij het punt waar u 
begonnen bent. Zowel boven op het 
dek als onder in de boot kan men 
genieten van het fraaie landschap 
en de boottocht. “Het is wel een bij-
zonder gezicht op boven op de dijk 
een aantal fietsers voorbij te zien ko-
men”. Tijdens de boottocht kan een 
hapje en een drankje gekocht wor-
den. De plekken waar de ‘beleving’ 
ingevuld kan worden zijn Doesburg, 
Laag Keppel en omgeving en Doetin-
chem. De mensen die in Laag-Keppel 
uitstappen kunnen in de Dorpsstraat 
gratis diverse galerieën, de Keppelse 

molens en prachtige tuinen bezoe-
ken of de kasteelroute (2 km) lopen. 
Speciaal voor ouders met kinderen 
staat er een huifkar bij de boot die 
de kinderen gratis naar camping Jena 
brengt voor een kaboutertocht: “Op 
zoek naar een kabouterschat!”. Ook 
in Laag-Keppel en Hummelo is er ge-
legenheid om op een terrasje iets te 
drinken of te eten. De ‘Organza’ vaart 
dit arrangement nog op woensdag 25 
juli en op 1 en 8 augustus. De VVV’s 
hebben de kosten van deze unieke 

boottocht zo laag mogelijk gehou-
den. Voor meer informatie, tickets 
en reserveringen kunt u 7 dagen in 
de week contact op nemen met Cam-
ping IJsselstrand te Doesburg (0313) 
472797 en tijdens kantooruren met 
VVV Bronckhorst (0575) 553222. 

Overige verkoop punten zijn: de VVV 
Service-punten, Parkcamping de 
Graafschap, Camping Jena, Camping 
het Zwarte Schaar en andere grotere 
campings in de regio.

VVV Bronckhorst

Met de boot over de Gelderse- en 
Oude IJssel
Bronckhorst - Deze zomer heb-
ben toeristen en inwoners van 
de regio een unieke gelegenheid 
om een boottocht op de Gelderse- 
en Oude IJssel te maken, waarbij 
zelf de ‘beleving’ ingevuld kan 
worden. De boot ‘Organza’ vaart 
dit arrangement voor de VVV 
Bronckhorst.

Fietsers op de dijk

‘5 Brothers, 1 Passion’ delen de ge-
broeders Zieverink uit het Achter-
hoekse Groenlo. Muziek, geïnspireerd 
door bands als The Script, 30 seconds 
to Mars, Toto e.v.a. schrijven de broers 
Engelstalige pop/rock songs en geven 
ze ieder optreden alles wat ze hebben 
om hun boodschap over te brengen.
De ‘grap’ begon het in het voorjaar 
2006, toen de twee oudste broers 
Jacko en Camiel meespeelden in een 
schoolband van Colin en Wessel, om-
dat het aan een bassist en gitarist ont-
brak. Jacko, nog maar kort afgestu-
deerd toetsenist aan de Popacademie 
te Enschede hing een gitaar om en 
zo repeteerden ze covers van bands 
als Queen, Gavin Degraw, Genesis. Al 
snel voegde de jongste broer Tristan 
zich bij de band. Eigenlijk is hij een 
jonge drummer (12), maar aangezien 
Colin die functie bekleedde, nam hij 
de percussie voor zijn rekening en 
al snel de tweede gitaar partijen. De 
optredens werden steeds groter en 
ze werden gevraagd als support acts 
voor o.a. Jeroen van der Boom, Scoo-
ter (DL), Blof, Cascada (DL). 
Maar steeds meer begon het gevoel 
eigen muziek te schrijven en spelen 
zich de kop op te steken, waardoor 
in de zomer van 2010 de knoop werd 
doorgehakt. Er werd gekozen voor 
de andere naam, die toch eigenlijk 
al regelmatig over de tong ging. ‘De 
broers, Tha brothers’. Simpel en eer-
lijk als het is ‘5Brothers’, 5 gedreven 

jonge muzikanten die toevallig uit 
hetzelfde gezin komen en ieder op 
hun eigen manier dezelfde grote lief-
de voor muziek met zich mee dragen.
In hun eigen songs proberen ze de ge-
beurtenissen uit hun dagelijks leven
onder woorden te brengen. Dit resul-
teert in heftige rocksongs waarin on-
begrip geuit wordt over mensen met
vervelende vooroordelen, maar ook
in pop/rock ballads waarin de vertel-
ler zich geen raad lijkt te weten met
ouder worden. “Het mooie van eigen
muziekspelen is dat we alle 5 direct
weten wat de aanleiding was van 
de opic”, aldus Wessel. Momenteel
werkt de band aan een eerste album. 
5 Brothers bestaat uit Jacko Zieverink
(26)-leadzang, Gitaar, Toetsen; Camiel
Zieverink (23)-Bas, Backing vocals;
Colin Zieverink (21)-Drums; Wessel
Zieverink (19)-Toetsen, Backing vo-
cals en Tristan Zieverink (14)-Gitaar, 
Backing vocals.
 
U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal. Bands en artiesten die
ook live in het programma willen
komen spelen, kunnen mailen naar 
live@ideaal.org of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

5 Brothers 
bij LIVE@IDEAAL Zelhem

Zelhem - Woensdagavond 1 augustus speelt de band ‘5 Brothers’ tus-
sen 20.00 en 22.00 uur live in het programmalive@ideaal, dat vanuit
Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Ook dit jaar zijn er weer een vijftal 
bedrijven te bezoeken. Elk bedrijf 
heeft iets anders te bieden. Maar heb-
ben allen direct of indirect toch wel 
iets met de landbouw te maken.
De bedrijven die kunnen worden be-

zocht zijn: een wijngaard, een tuin-
meubelmaker, een akkerbouwbe-
drijf, een dierenuitvaartverzorger en
een melkveebedrijf. 
Dus, pak allen de fiets en geniet van
de mooie omgeving die Rekken te
bieden heeft. De tocht is ongeveer
32 kilometer lang. Op verschillende
plaatsen is er iets te eten of drinken.
Voor nadere informatie: André te 
Fruchte, tel. 0544-481497.

‘De Boer Op’

Fietstocht LTO Berkelland 
omgeving Rekken
Regio - Op maandag 30 juli is er 
een fietstocht ‘De Boer Op’. De 
start is tussen 10.00 en 12.00 uur 
vanaf café Kerkemeijer aan de 
Rekkenseweg 44 in Rekken.

Vervolgens gaat men samen met 
hem op pad, op zoek naar de bron-
stige reeën van het landgoed. De ex-
cursies beginnen om 19.30 uur en 
duren ongeveer twee uur. De kosten 
bedragen € 2,- voor kinderen tot 12 
jaar, € 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. Beleef het mee! Geschikt voor 
kinderen vanaf 6 jaar. Vergeet de ver-
rekijker niet! 

DE BESTE SPOTPLEKKEN 
Na de presentatie van een korte film 
over het leven van reeën op Hack-
fort in de verschillende seizoenen, 
volgt de wandeling met de boswach-
ter. Tijdens de wandeling vertelt de 
boswachter boeiende verhalen over 
de reeën van het landgoed. Het zijn 
schuwe dieren, die vaak pas tegen de 
avond tevoorschijn komen. Hoewel 

geen garantie gegeven kan worden 
dat deze dieren zich tijdens de wan-
deling laten zien, weet de boswachter 
wel de beste plekken om op zoek te 
gaan naar deze dieren en hun sporen. 
Gedurende de bronst, die in deze pe-
riode valt, zijn de reeën actiever en 
maak je in ieder geval meer kans op 
een ontmoeting in levende lijve . 

Niet alleen reeën voelen zich thuis op 
landgoed Hackfort. Ook voor andere 
schemergasten is Hackfort een prima 
leefgebied. Tijdens deze excursie kan 
het dan ook maar zo gebeuren dat 
men kan genieten van fladderende 
vleermuizen of een overvliegende uil. 
Zie ook www.natuurmonumenten.nl 
en volg op twitter @NM-Gelderland.

Reeenbronstexcursie op Hackfort 
Vorden

Vorden - Al eens een bronstig ree gezien? Op 25, 26 juli en 1, 2 en 4 
augustus kan men mee met de reeënbronstexcursie van Natuurmonu-
menten op landgoed Hackfort in Vorden. De boswachter ontvangt je 
in de Schöppe (Pinkenstal) bij het beheerkantoor met koffie voor een 
korte presentatie over het leven van reeën op Hackfort.

Start en finish van de tocht is bij het Verenigingsgebouw 
Veldhoek achter de basisschool aan de Kapersweg. Tussen 
13.00 en 13.30 uur kan er worden gestart. Na de fietstocht 

is het mogelijk om onder het genot van een kop koffie 
en/of drankje even gezellig na te praten in Verenigings-
gebouw. 
Eerder dit jaar werd de jaarlijkse fietstocht van de Volks-
feestcommissie wegens slechte weersomstandigheden af-
gelast.

Fietstocht Volksfeestcommissie Veldhoek
Veldhoek - Volksfeestcommissie Veldhoek organi-
seert zondag 19 augustus haar jaarlijkse fietstocht.



De Lochemse Tractorpulling wedstrij-
den worden sinds de start in 1982 
onder auspiciën van de Nederlandse 
Truck en Tractor Pulling Organisatie 
(NTTO) verreden. Vorig jaar heeft de 
NTTO een start gemaakt met de in-
voering van een nieuw wedstrijdsy-
steem. Dit nieuwe systeem geeft orga-
nisatoren meer keuze mogelijkheden 
in verschillende klassen en dus iedere 
organisatie nog meer een eigen ge-
zicht. Met de start van het buitensei-
zoen 2012 is het nieuwe systeem de-
finitief doorgevoerd. Mecha Tractor 
Pulling Lochem is al helemaal klaar 
voor het nieuwe wedstrijdsysteem: 
op 4 augustus start dan ook de Grand 
National Competition. Deze com-

petitie wordt in een vijftal klassen 
op één van de twee wedstrijdbanen 
verreden. Op de tweede wedstrijd-
baan strijden de Trucks en wordt de 
Farmstock Competition verreden. 
Naast alle wedstrijden vindt er nog 
een leuke pauze-act plaats, is er voor 
de jeugd een springkussen,  zijn er 
natuurlijk voldoende eet- en drink-
mogelijkheden en wordt er allerlei 
merchandising verkocht. Bovendien 
wordt er in week 30 en 31 een poster-
actie gestart. In samenwerking met 
Het Contact heeft de organisatie na-
melijk een leuke actie bedacht waar-
mee mooie prijzen te winnen zijn 
waaronder een nieuwe iPod! De actie 
houdt in dat er op de binnenpagina 

van Het Contact van week 30 (24-25 
juli) een knalgroen affiche van Trac-
tor Pulling Lochem staat afgebeeld. 
Het is de bedoeling dat men deze pa-
gina uitknipt en ophangt op een voor 
iedereen goed zichtbare plek, van 25 
juli tot 5 augustus. Vervolgens dient 
daar een foto van gemaakt te worden 
en deze moet gemaild worden naar 
info@tractorpullinglochem.nl. Uit 
alle ingezonden foto’s worden drie 
prijswinnaars getrokken. 
Zie voor de voorwaarden ook 
www.tractorpullinglochem.nl
De Lochemse banen zijn al jaren in 
topconditie en worden op de wed-
strijddag zelf onderhouden door Mas-
sey Ferguson tractoren, beschikbaar 
gesteld door MechaTrac uit Zutphen 
en Hoftijzer uit Lochem.

EIEREN BAKKEN VOOR 
HET GOEDE DOEL TIJDENS 
TRACTORPULLING LOCHEM
Mecha Tractor Pulling Lochem heeft 
dit jaar als achterliggend thema: 
“een ei hoort erbij”. Gerrit Baars uit 

Dodewaard komt op 4 augustus met 
zijn eierbakmachine naar Lochem en 
gaat op het evenemententerrein ter 
plekke eieren bakken. Achter zijn 
McCormick tractor heeft hij een vier 
pits kooktoestel gebouwd. Door de 
aandrijving van zijn tractor kan hij, 
in vier pannen tegelijkertijd, volau-
tomatisch eieren bakken. De heer 
Baars bezoekt zoveel mogelijk evene-
menten met zijn machine en heeft 
ook al bezoek gehad van het TV pro-
gramma “Man Bijt Hond”. Hij bakt 

deze eieren namelijk niet zomaar ,
deze verkoopt hij aan het publiek. De
opbrengst hiervan schenkt hij geheel
aan het goede doel “KiKa” (Kinderen
Kankervrij). 

De Lochemse eierleverancier Weg-
dam & Zn. stelt op 4 augustus de ei-
eren gratis beschikbaar zodat er nog
meer overblijft voor KiKa. Steun dit
goede doel en maak een kind blij, al-
leen maar door het nuttigen van een
ei!

Tractor Pulling in Lochem van grote klasse

Lochem - Op zaterdag 4 augustus is het weer zover, de 29e editie van 
Mecha Tractor Pulling Lochem vindt dan plaats. Vanaf 14.00 uur is 
het wedstrijdterrein aan de Lochemseweg open en kan ook het ren-
nerskwartier worden bezocht. Om 17.00 uur start de eerste pull en de 
laatste deelnemer start rond 22.30 uur. Naast deelnemers uit de regio 
(zoals natuurlijk Hurricane uit Laren, Red Devil uit Ruurlo, ZAPO uit 
Bathmen en Vampire uit Neede) en de rest van Nederland, strijdt ook 
de Europese top mee naar de “full pull”.

Hun uitvalsbasis is Barneveld, maar 
de bandleden zijn afkomstig uit heel 
Nederland en ze treden dan ook op 
door het hele land. Voor de Malle-
molen is Out of School zeker geen 
onbekende meer. Zowel in 2010 als 
in 2011 heeft Out of School op Konin-
ginnedag voor een spetterend feest 
gezorgd in de Mallemolen.
De zeven mans formatie bestaat uit 
een zangeres, zanger, drummer, bas-

sist, toetsenist en twee gitaristen. Met 
name zanger Willem koestert warme 
gevoelens voor feestminnend Zelhem 
uit de tijd dat hij nog zanger was bij 
“Gewoon Jansen”. 
Van rock tot disco en van Nederlands-
talig tot balads, alles komt voorbij om 
er een flink feest van te maken! Kijk 
voor meer informatie in de agenda op 
de website www.mallemolen.info of 
op www.outofschool.nl

Coverband Out of School 
treedt op tijdens de tweede 
Zelhemse braderie

Zelhem - Op zaterdag 4 augustus vanaf 21.00 uur speelt Out of School 
live covers van de beste hits van de jaren ‘80 tot nu tijdens de tweede 
Zelhemse braderie in de Mallemolen.

Bjorn Paas werd na een superspannende finale kampioen.
Hij versloeg Niels Siemerink met 4-3. De verliezerronde
werd gewonnen door Gerrie Steenbeek die Maarten
Gotink met 3- 2 versloeg.

Bjorn Paas dartkampioen 
van Vorden

Vorden - Zaterdagmiddag werden in De Herberg de 
open Vordense dart- kampioenschappen gehouden, 
waaraan door 28 personen werd deelgenomen.

Reza van Houten in opperste concentratie

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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      wildverband div.kleuren € 15,95/m2

  Geef uw tuin kleur en bescherming met de

     tuinbeitsen van Hermadix en Koopmans

          ( gezien op TV bij de Tuinruimers)

KOM KIJKEN VOOR
MEER AANBOD

HERWERS HENGELO Gld.

Herwers Outlet auto
Dit is een auto die door ons is geselecteerd en geïnspecteerd 

NISSAN Micra 1.2 80PK 
Visia Cool Sound
16-08-2005, 96.565 km, Grijs

Outletprijs 

HONDA CR-V 2.0i ES
04-04-2002, 124.590 km, 
Grijs

Outletprijs 

CC 1.6i-
16V Cabriolet
22-03-2005, 79.051 km, Zwart

Outletprijs 

2.7i V6 
4WD Style
18-10-2004, 152.456 km, 
Blauw, automaat

Outletprijs 

1.6-16V 
Tech Road
10-02-2006, 127.663 km, 
Zwart
Outletprijs 

MAZDA 3 1.6 Exec. 
Automaat
18-08-2006, 76.202 km, 
Paars, automaat

Outletprijs 

 Kangoo 1.6 
16V Expression Luxe
31-05-2006, 83.692 km, Rood

Outletprijs 

Sport 2.3i 
Active
09-03-2007, 64.092 km, Grijs

Outletprijs 

coupé 
cabriolet 2.0 Dynamique 
Luxe
24-06-2004, 129.243 km, 
Zwart, automaat
Outletprijs 

1.8 Europa
20-06-2002, 165.234 km, 
Grijs

Outletprijs 

MAZDA 3 1.6 Sportline
29-06-2006, 67.502 km, Grijs

Outletprijs 

1.5 
d’Azur
06-01-2007, 80.207 km, Blauw

Outletprijs 

* Vraag naar de voorwaarden.     ** Prijs exclusief afleverkosten à € 295,–

HENGELO GLD.       Koopsom € 199.000,-- k.k.

Ouweleen 17 - Uitstekend gelegen aan een rustige straat, 
keurig onderhouden, VRIJSTAANDE SEMI-BUNGALOW met 
aangebouwde garage, carport, houten berging en verzorgde 
tuin op het zuidoosten. Bouwjaar ca. 1989. Inhoud ca. 335 m3. 
Perceelsoppervlakte 275 m2. Platte daken vernieuwd in 2009. 
Ligging nabij centrum en buitengebied. Ruim opgezette wijk 
met veel parkeerplaatsen.

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

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T
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Woensdag 25 juli 
DREMPT 

In de maanden juli en augustus iedere woensdagmiddag om 
15.00 uur een rondleiding in de wijngaard. Van te voren aan-
melden! info: Wijnboerderij B&B ‘t Heekenbroek, Tellingstraat 
7, 6996 DZ DREMPT, (0314) 38 19 88, heekenbroek@xs4all.nl, 
http://www.heekenbroek.nl

DOESBURG - LAAG-KEPPEL - DOETINCHEM

Vanaf Camping ‘t Zwarte Schaar vaart u met de ‘Organza’ over 
de IJssel en de prachtige Oude IJssel via Doesburg en Laag-Kep-
pel naar Doetinchem. Reserveren via Camping IJsselstrand 0313 
472797. De vaartocht duurt van 10.00 17.00 uur. U bent niet 
verplicht om de hele dag aan boord te blijven. info: Wehlsedijk, 
6998 CA LAAG-KEPPEL, (0575) 55 32 22, info@vvvbronckhorst.
nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

DOESBURG / DOETINCHEM

Elke woensdag- en zaterdagmiddag tuft de ‘Knapzak’ over de 
Oude-IJssel van Doesburg naar Doetinchem en weer terug. En 
u kunt mee..... De Knapzakvaart kunt u reserveren bij de VVV 
Bronckhorst ‘Winkel’ in Vorden. Meevaren (bijna 2 uur) en te-
rug fietsen langs de Oude IJssel? Ook dat kan. De fietsen kunnen 
mee aan boord. Informeer voor de exacte vaartijden en tarie-
ven bij VVV Bronckhorst via (0575) 55 32 22. info: Knapzak-
vaart, Kerkstraat 1b, 7251 bc VORDEN, (0575) 55 32 22, info@
vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

VORDEN

Onder leiding van een ervaren gids fiets u rond Vorden en ge-
niet u van de verhalen. De tocht is incl. consumptie onderweg, 
info: Dorpsstraat 1b, 7251 BC VORDEN, (0575) 55 32 22, info@
vvvbronckhorst.nl,wo: 13:00 - 17:00 uur 

Gezellige avonden met veel afwisseling. 
25 juli: Wendy Addink, Ronald Wisselo (kleinkunst), Christine & 
Elise (muzikale verhalen) en Josée van der Staak (musical num-
mers). info: Theater onder de Molen: Koortjesdag, Lindeseweg 
29, 7251 NJ VORDEN, http://www.tom-vorden.nl
woensdag 25 juli 2012, 20:00 - 22:30 

Op zoek naar de reeën van Hackfort. U wordt ontvangen door de 
boswachter in de Van Westerholtzaal van kasteel Hackfort voor 
een korte presentatie over het leven van reeën in de verschil-
lende seizoenen. Daarna neemt de boswachter u mee op een 
wandeling over het prachtige landgoed, waar hij op boeiende 
wijze verhalen zal vertellen over de reeën die er leven. Kinderen 
tot 12 jaar € 2,00, Leden NM € 4,00, Niet leden NM € 7,00. Wilt 
u zeker zijn van deelname, geef u dan op. info: REEËNBRONST 
OP HACKFORT. , Baakseweg 8, 7251 RH VORDEN, (06) 54 28 06 
55, http://www.natuurmonumenten.nl

woensdag 25 juli 2012, 19:30 - 21:30 

Gezellige middag met Oudhollandse spelletjes als koekhappen, 
steltlopen, zaklopen en hoepelen. De middag, die begint om 
13.30 uur en om ongeveer 16.30 uur is afgelopen, is geschikt 
voor kinderen tussen 5 en 10 jaar (plus natuurlijk de ouders 
en/of grootouders). tOT SIENs. info: Museum Smedekinck, Plui-
mersdijk 5, 7021 HW ZELHEM, info@museumsmedekink.nl, 
http://www.museumsmedekinck.nl
woensdag 25 juli 2012, 13:00 - 16:30 uur

VORDEN 

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

Donderdagmiddagconcerten: 26 juli Gijs van Schoonhoven op 
het Lohmanorgel en Hanne Feldhaus op de blokfluit. Aanvang: 
15.30 uur. info: Dorpskerk. Toeristenconcerten, Dorpsstraat, 
7251 BC VORDEN Reeënbronst op Landgoed Hackfort Zie 25 juli 

De Staring-avonden staan in het teken van de bekende dichter 
A.C.W. Staring (1767 - 1840) en het landgoed waar hij woonde, 
Kasteel De Wildenborch, tussen Vorden en Lochem. Per avond 
is, vanwege de andere opzet, het aantal plaatsen gelimiteerd 
tot 75 personen. In de tuinen van De Wildenborch zullen oude 
tijden herleven. Het programma is heel verrassend. In Kapel De 
Wildenborch volgt daarna nog een prachtige presentatie over 
het leven en werk van de dichter Staring, gepresenteerd door 
Ben Godtschalk. Tijden: Aanvang 19.30 uur, zaal open 19.00 
uur. Locatie: Wildenborchse Kapel, Kapelweg 1, tussen Vorden 
en Lochem. Deelname: € 7,50 inclusief koffie/ thee en koek; kin-
deren t/m 12 jaar betalen € 5,00. Kaarten: In voorverkoop bij 
VVV, Kerkstraat 1b, Vorden (vanaf maandag 9 juli). Aan de zaal 
zolang de voorraad strekt. Let op, per avond zijn totaal maxi-
maal 75 kaarten beschikbaar. info: Staringavond Wildenborch, 
Kapelweg 1, 7251 KM VORDEN, (0575) 55 32 22

Huifkartocht door de prachtige omgeving van Zelhem. Vertrek om 
14.00 uur op het Stationsplein in Zelhem. info: Huifkartocht, Sta-
tionsplein, 7021 CN ZELHEM, http://www.huifwagentochten.com

BRONKHORST 

Een grote tuin van 2700 m2 in Engelse formele stijl. Twee zichtas-
sen doorsnijden de tuin, waarin zich diverse kamers bevinden. Bo-
ventuin, benedentuin, stiltetuin met 3 formele vijvers en tenslotte 

een boomgaard met hoogstam 
oude fruitrassen. info: Heeren 
van Bronckhorst , Onderstraat 1, 7226 LB 
BRONKHORST, (0575) 45 25 35, (0575) 45 06 15, info@hee-
renvanbronckhorst.com, 
heerenvanbronckhorst@planet.nl
zaterdag 28 juli 2012, 11:00 - 18:00 uur zondag 29 juli 2012, 
11:00 - 18:00 uur

HENGELO GLD 

Paardenkeuring op terrein De Hietmaat. Dag van het Gelders 
Paard, keuringen aan de hand, dressuur en demonstraties. info: 
Dag van het Gelders Paard, Zelhemseweg 13A, 7255 PS HEN-
GELO GLD, 06-51537424, info@marktvereniging.nl, 
http://www.marktvereniging.nl
zaterdag 28 juli 2012, 09:00 - 16:00 uur

VORDEN 

Op vier zaterdagen in Juli en Augustus opent in Vorden de VVV 
Bronckhorst ‘Zomerwinkel’. In een echte zomersfeer kunt u 
verschillende streekproducten proeven, deelnemen aan een 
aantal activiteiten en zijn er verschillende aanbiedingen in de 
VVV Winkel. info: Kerkstraat 1b, 7251 BC VORDEN, (0575) 55 
32 22, info@vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl
zaterdag 21 juli 2012, 14:00 - 17:00 uur zaterdag 28 juli 2012, 
14:00 - 17:00 uur zaterdag 4 augustus 2012, 14:00 - 17:00 uur 
zaterdag 11 augustus 2012, 14:00 - 17:00 uur

Ook dit jaar organiseert de activiteitencommissie van LTO afde-
ling Bronckhorst, Vrouwen van Nu afdeling Halle en de VVV 
Bronckhorst een prachtige fietstocht langs diverse bedrijven 
met een agrarische achtergrond. Vertrek tussen 10.00 en 12.00 
uur op het Stationsplein. Vertrek tussen 10.00 en 12.00 uur op 
het Stationsplein. info: Fiets met ons mee langs boerderij en 
stee!, Stationsplein, 7021 CN ZELHEM, (0314) 62 17 05

BRONKHORST 

VORDEN 

In het voorjaar zijn de rododendrons prachtig, ‘s zomers de ro-
zen en het najaar met de prachtige herfstkleuren. Kom genieten 
van deze prachtige tuinen tijdens de Open Dag van 10.00 tot 
17.00 uur. info: Open dagen De Wiersse., Wiersserallee, 7251 
LH VORDEN, (0573) 45 14 09, http://www.dewiersse.nl

In de maanden juli en augustus op de zondagen de inmiddels 
befaamde “Zilte Zondagen”. Een heerlijk diner waarbij de Oes-
terman u voorziet van verse oesters en de keukenbrigade heer-
lijke visgerechten bereidt in de keuken. Bij mooi weer op het 
prachtige terras met uitzicht op de tuin. Bij minder weer in 
het sfeervolle Koetshuis! info: Baakseweg 6, 7251 RH VORDEN, 
(0575) 55 50 15, info@keukenvanhackfort.nl, 
http://www.keukenvanhackfort.nl

Voor de pauze bracht het duo ‘Henk 
& Anita’ heerlijke, vrolijke liedjes. 
Anita begeleidde op gitaar, Henk 
zorgde voor humor tussendoor en 
beiden zongen loepzuiver in het Ach-
terhoeks dialect. Met een korte inlei-
ding in het Nederlands begrepen alle 
gasten waar het over ging. Hierna 
het duo ‘Buitengewoon’ - Anja den 
Bakker zang en Eelco Schuijl piano - 
met een nieuw repertoire van mooie 
luisterliedjes. Ook Eelco liet trouwens 
zijn stem horen. 
Na de pauze was het toneel eerst 
voor ‘Passies & Havinga’: Gea Passies 

zang en Johanan Havinga piano. Klas-
siek uit de jaren dertig van de vorige 
eeuw. Een prachtige stem en piano-
spel waar je stil van wordt, leidden 
tot een indringende vertolking van 
Kurt Weill. Als laatste kwamen jazz-
zangeres Astrid Volkerinck en idem-
pianist Eric Wijnands aan de beurt. 
Zij spelen al vier jaar samen met 
heerlijke jazz, blues en bossa nova. 
Een prachtige afsluiter. Kijk verder 
op webstek www.tom-vorden.nl bij 
‘Artiesten’ voor een korte indruk van 
deze en vorige avonden in TOM.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 30, 24 juli 2012

Vorige week besloten b en w de 
huidige werkwijze van welstands- en 
monumentenbeoordeling te willen 
wijzigen en daarmee niet langer alle 
omgevingsvergunningen voor de 
activiteit bouwen door de welstands-
commissie te laten beoordelen. Hier-
mee wordt de vergunningprocedure 
versneld en werkt de gemeente slag-
vaardiger. Helemaal afzien van wel-
standsadvisering willen b en w niet. 
Voor grote plannen of plannen met 
veel impact voor de omgeving blijft 
de welstandscommissie. De kleine 
projecten en standaardaanvragen 
handelen ambtenaren zelfstandig, 
onder mandaat van de welstands-
commissie, af. Bij afwijkende aan-
vragen kan de ambtenaar een beroep 
doen op de welstandscommissie-
leden. 

Monumenten
Eigenaren van een monument 

welstandscommissie ook met de 
monumentencommissie te maken. 

deskundigen betekent ook hier een 
-
-
-

commissie. Nieuw is dat de ‘grote’ 

-
commissie beoordeeld worden. 

door de gemeenteraad worden 

Welstandsadvies soepeler

Hoewel de scootmobiel vele ouderen 
voor een sociaal isolement behoedt, 

mensen volgen daarom een cursus 
om veilig te leren omgaan met hun 
scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag

-

op 13 augustus a.s. een informatie- 
en oefenmiddag voor gebruikers van 
een scootmobiel of een elektrische 

en begint om 14.00 uur. 

Doel van de dag

ontvangt u informatie over (nieuwe) 
verkeersregels en verkeerssituaties. 

rolstoelgebruiker komt hiermee in 

uw vragen kunnen beantwoorden en 
die buiten met u gaan oefenen met 
uw eigen scootmobiel of rolstoel.

Deelname
Inwoners van de gemeente die in 

welkom om, geheel gratis, deel te 
nemen aan de middag. 

tot 3 augustus a.s. 
opgeven door te bellen naar: 

Iets voor u? 13 augustus info- en 
oefenmiddag voor scootmobielers en 
elektrische rolstoelgebruikers-

-
ten we mee aan de milieubarometer 

(elektriciteit, verwarming en water) 
scoort het gebouw beter dan het 
gemiddelde. Het gebouwgebonden 
energieverbruik per medewerker 

tegenover 41.2 van een medewerker 
in een gemiddeld Nederlands kantoor.  

en afval: “Het is goed om te weten, 
dat de verwachtingen die we van het 

gebouw hebben op het gebied van 
-

milieubarometer houden ons scherp. 

maar ik vind dat dit nog wel beter kan. 

andere afbreekbare materialen ge-
bruiken en nog meer afval scheiden, 

met inwoners op!”

Gemeentehuis scoort goed in 
milieubarometer

Zoals eerder getroffen inwoners van onder andere 

Hengelo weten, kan hevige regenval leiden tot over-

met de toename van de hevige regenbuien in de 

maatregelen (waaronder verschillende nieuwe 
-

ring. Locaties waar sprake was van ondergelopen 
-

nemer heeft direct na de bouwvak de rest van 

Werken (tegen waterschade) in uitvoering in Hengelo



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.

Deze week is het mooi weer. Maar 
hoe zit het eigenlijk met uw baby en 
warmte? Een baby kan veel minder 
goed tegen de warmte dan een vol-
wassene. Dat betekent dat u extra 
goed moet uitkijken of uw kindje het 
niet te warm krijgt. 

Kleding overdag 
Trek uw baby het liefst luchtige, 
katoenen kleertjes aan. Eén laag is 
genoeg. Leg op plastic boxkleden 
een hoes van katoen of badstof.

’s Nachts 
Doe om de matras een molton voor 
het opnemen van transpiratievocht 
en gebruik een lakentje. ‘s Nachts 
zijn een romper/hemdje, eventueel 
pyjama-jasje, luier en een dunne 
slaapzak voldoende. Een kindje dat 

te warm is aangekleed kan de warmte 
niet kwijt. Het kan zich zelf nog niet 
blootwoelen. Als uw kindje gaat 
zweten in bed is dat een teken dat 
het te warm is.

Thuis 
Niet alleen bij zonnige dagen kan het 
heel warm worden in huis. Vooral op 
zolders kan de temperatuur snel 
oplopen. Probeer goed te luchten.

In de zon 
Baby’s onder de 6 maanden kunt u 
beter helemaal niet in de zon leggen. 
Kinderen boven de 6 maanden kunt u 
langzaam laten wennen aan de zon. 
Ga niet naar buiten op het heetste 
moment van de dag (tussen 11 en 
15 uur). Zorg dat u het hoofd van uw 
baby goed bedekt met een zonne-
hoedje. Smeer uw kindje goed in met 
zonnebrandolie (factor 30 of hoger). 
Blijf niet te lang in de zon en zoek 
zoveel mogelijk de schaduw op.

Kinderwagen 
Onder de kap van de kinderwagen 
kan het flink warm worden. Doe de 
kap dus liever omlaag. U kunt beter 
een parasolletje gebruiken.

Auto 
Wellicht overbodig om te zeggen, 
maar laat uw baby nooit alleen in een 
stilstaande auto zitten. De temperatuur 
kan er ontzettend oplopen waardoor 
uw kindje oververhit kan raken.

Drinken 
Bij warm weer heeft uw baby extra 
vocht nodig. U kunt voor uw baby tot 
6 maanden per fles 30 tot 40 cc extra 
water toevoegen. Oudere baby’s 
kunnen wel een halve liter extra vocht 
nodig hebben. Geef bij voorkeur 
water te drinken. Geef extra vocht als 
uw baby droge lippen heeft of weinig 
plast.

Meer weten? 
Meer weten over de verzorging van 
uw baby? Stel uw vragen aan het CJG, 
dé vraagbaak voor al 
uw vragen over het 
opvoeden en opgroeien 
van kinderen, via www.
cjgbronckhorst.nl 
of scan de QR-code.

Kan uw baby tegen warm weer?

Veel wandelaars maken geregeld gebruik van ons 
platteland vanwege de rust, ruimte en mooie omgeving. 
Wandelaars die hun hond graag meenemen vragen wij 
aandacht te hebben voor risico’s die het vrij rondrennen 
van hun honden met zich meebrengen. De gemeente en 
faunabeheerders ontvangen regelmatig meldingen 
over loslopende hond(en) die in wei- en graslanden rond-
struinen. Rundveehouders ergeren zich hieraan, omdat 
ontlasting van loslopende honden bron van de Neospora-
infectie is. Deze infectie kan leiden tot onvruchtbaarheid 

bij koeien. Een andere gehoorde klacht is dat honden het 
vee opjagen met alle gevolgen van dien.

Risico voor het wild
In sommige gevallen kan de rust, vooral in kleine natuur-
terreinen flink verstoord worden door loslopende honden, 
vooral als ze van wandelpaden afwijken. Het kan dan 
zelfs zijn dat u de Flora- en Faunawet overtreedt. Ben 
er als hondenbezitter van bewust dat wildsoorten zoals 
haas, konijn, fazant en ree, door hun vluchtgedrag 
aantrekkingskracht uitoefenen op de meeste honden. 
Honden willen vaak achter het wild aan en veroorzaken 
daardoor stress bij deze dieren. Vooral reeën zijn daar 
gevoelig voor. Geniet samen met uw hond van ons land-
schap, maar doe uw hond aan de lijn. Faunabeheerders 
en toezichthouders controleren of u geen overtreding 
begaat van de Flora- en Faunawet.

Wat kunt u doen?

graslanden

In de Algemene Plaatselijke Verordening, artikel 2.4.17 
en artikel 2.4.18, op www.bronckhorst.nl kunt u onze 
regels met betrekking tot honden nog eens nalezen.

Honden in het buitengebied

Word je wel eens geslagen? Uitge-
scholden of bedreigd? Worden je 
dingen verboden? Moet je tegen je 
zin seks hebben of je geld afgeven? 
En is je partner of je ex daar verant-
woordelijk voor? Of is het één van je 
kinderen, een familielid of een (huis)
vriend? Dan ben je slachtoffer van 
huiselijk geweld. Misschien denk je 
dat het je eigen schuld is. Je voelt je 
onzeker en je schaamt je dat het jou 
overkomt. Maar huiselijk geweld kán 
niet en mág niet. Het is strafbaar. 
Je hebt het recht om voor jezelf op te 
komen. Bel eens met het Steunpunt 
Huiselijk Geweld voor een luisterend 
oor en advies, tel. (0900) 126 26 26 
(vijf cent per minuut).

Hoe herken je huiselijk geweld?
Iemand die zich schuldig maakt aan 
huiselijk geweld vertoont vaak het 
volgende gedrag. Hij of zij…

lief

 gebeurt

ook seksueel

weten dat hij of zij de baas is

je doet

Waarom bellen?
Bij het Steunpunt Huiselijk Geweld 
werken ervaren hulpverleners die je 
situatie goed begrijpen. Ze geven ad-
vies en kunnen je in contact brengen 
met hulpverleners in de regio die jou 

het best kunnen helpen. Als je belt, 
vragen ze je om je postcode in te 
toetsen. Daarmee kom je vanzelf uit 
bij het steunpunt bij jou in de regio. 
Ben je in direct gevaar, aarzel dan 
niet en bel 112.

Bellen is veilig
Je kunt het steunpunt veilig bellen. 
Het 0900-nummer is afgeschermd 
en daarom niet terug te vinden op je 
telefoonrekening. Ook achteraf zal 
niemand weten dat je hen gebeld hebt. 
Let er wel op dat je het laatst gebelde 
nummer uit het geheugen van je 
(mobiele) telefoon wist. Als je niet 
weet hoe dat moet, bel dan in een 
telefooncel of met de telefoon van een 
vriend of vriendin. Je kunt ook mailen 
naar het steunpunt: info@s-gh.nl

Wat gebeurt er als je belt?
Het steunpunt is er om je zo goed 
mogelijk te helpen. Ze kunnen je in 
contact brengen met hulpverleners 
bij jou in de regio. En als je wilt, nemen 
ze contact op met de politie. Wat je hen 
vertelt, blijft geheim zolang jij dat wilt. 
Als jij wilt dat zij actie ondernemen, 
hebben ze je toestemming nodig om 
gegevens aan andere hulpverleners 
en de politie door te geven. Ze kunnen 
goed inschatten wat in jouw situatie 
het beste is om te doen. Met een 
advies kun je vaak al veel bereiken. 
Als jij dat wilt, gaan ze op zoek naar 
hulpverleners bij jou in de omgeving 
die voor een oplossing kunnen zorgen. 
Of, als het nodig is, helpen ze je met 
het maken van een plan voor je eigen 
veiligheid en die van eventuele kinde-
ren in je gezin. Want veiligheid is altijd 
het belangrijkste.

Website
Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft 
ook een website (www.s-hg.nl of 
www.shginfo.nl). Hier lees je verhalen 
van anderen die in een vergelijkbare 
situatie hebben gezeten als jij. Ook 
kun je ervaringen delen in de rubriek 
‘Praat mee’. Verder bieden de sites 
informatie voor ieder-
een die getuige is van 
huiselijk geweld en ook 
plegers van huiselijk 
geweld die hulp zoeken 
kunnen er terecht.

Help jezelf. Help de ander
Wat is huiselijk geweld eigenlijk?

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

wekelijks op dinsdagmiddagen, marktslager Derkjan Addink

 tijdelijke gebruiksvergunning tent, 14 t/m 17 september 2012, Josi Events

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 2 juli 2012: 

bijeenkomstgebouw
Ontvangen op 6 juli 2012: 

Ontvangen op 13 juli 2012: 

Ontvangen op 16 juli 2012: 

Aanvragen

Ontvangen op 17 juli 2012: 

Ontvangen op 18 juli 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 24 mei 2012: 

Ontvangen op 18 juni 2012: 

Ontvangen op 26 juni 2012: 

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 5 juni 2012: 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan vergunningen te verlenen voor:

Ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 13 juli 2012:

Afgegeven op 17 juli 2012:

Afgegeven op 19 juli 2012:

Drank- en Horecavergunningen
Afgegeven op 19 juli 2012:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Mogelijkheden voor bezwaar

Verleende vergunningen

Voorlopige voorziening 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Hengelo, Raadhuisstraat 20-36 en Kerkstraat 1’

Zienswijze indienen?

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied; Riefelerdijk 3/3A Hengelo (Gld)’

Mogelijkheden voor beroep 

Bestemmingsplannen

Ontwerp-Welstandsnota 

Inspraakreactie indienen?

Ruimtelijk beleid

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Zienswijze indienen?



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PRODUCTIELEIDER MACHINEBOUW M/V  
Omgeving Zelhem - Fulltime - vacaturenr. VCP921723

Werkzaamheden
In deze uitdagende functie stuur je de voorbereiding en uitvoe-
ring van orders aan. Je stuurt de afdelingen productie, mon-
tage, engineering, magazijn, en plaatbewerking aan. Tevens 
ben je verantwoordelijk voor de personele bezetting en bewaak 
je de projectresultaten. Je lost veel voorkomende problemen 
van technische, logistieke, organisatorische en personele aard 
op. Je stemt werkzaamheden af met de andere afdelingen en je 
neemt deel aan gereguleerd overleg. Ook onderhoud je contact 
met leveranciers en klanten en bewaak je het financiële resultaat 
en de kwaliteit. Je bent verantwoordelijk voor de juiste imple-
mentatie van het nieuwe ERP systeem.

Functie eisen
- Afgeronde HTS opleiding, WTB of gelijkwaardig;
- Kennis van metaalindustrie en productieprocessen in de 

machinebouw;
- Ruime ervaring als leidinggevende in soortgelijke omgeving;
- Je hebt ruime ervaring met ERP systemen.

MONTEUR BINNEN-/BUITENDIENST M/V 
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VVN936205     

Werkzaamheden
Wij zoeken een allround monteur voor de binnen- en buiten-
dienst. Je houdt je bezig met het bouwen van afleverzuilen voor 
de nieuwbouw, verbouw & onderhoud van tankstations. Gericht 
op Benzine, LPG, LGN en elektrische installaties. Deze worden 
verkocht aan klanten in het binnen- en buitenland.

Functie eisen
- MTS niveau richting Electro; 
- Ervaring in de binnen- en buitendienst;
- Ervaring met Hydrauliek en Pneumatiek;
- Rijbewijs B;
- VCA certificaat.

CNC DRAAIER M/V  
Omgeving Zutphen – Fulltime - vacaturenr. VVN955370

Werkzaamheden
Als CNC Draaier zorg je voor het afleveren van een perfect kwa-
litatief hoogwaardig product met behulp van computergestuur-
de draaibanken, zowel enkel stuks als kleine series. Tevens kun 
je een tekening vertalen naar een CNC programma. Van belang 
is dat je zelfstandig de machine kunt instellen en program-
meren, de producten kunt nameten en controleren en je bent 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het productieproces.

Functie eisen
- MBO opleiding richting WTB;
- Enkele jaren ervaring;
- Kwaliteitsbewuste, flexibele en teamgerichte instelling;
- Wonend in de regio in een straal van 25 km.

ORDERPICKER M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK936031

Werkzaamheden
Als orderpicker verzamel je met behulp van een elektrische 
pompwagen zelfstandig de orders die de klanten hebben be-
steld. Het verzamelen van deze orders is ver geautomatiseerd. 
Via een zogenaamde handscanner loop je op een zeer efficiënte 
en praktische wijze de order. Het begint met het inscannen van 
de order en het ‘aansteken’ Je werkt in een 2-ploegendienst 
(6:00 - 13:00 uur/13:00 - 20:00 uur).

Functie eisen
- Je beschikt over goed rekenkundig inzicht;
- Ervaring als orderpicker is een pré.

REACHTRUCKCHAUFFEUR  M/V  
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK928366

Werkzaamheden
Als reachtruckchauffeur zorg je voor de inslag & opslag en het 
verplaatsen van de pallets met producten in de stellingen. Je 
vult daarnaast de orderpicklocaties en helpt met het lossen van 
vrachtwagens. De pallets worden van grote hoogte gepakt en 
soms zijn de doorgang/rijpaden relatief smal. Je werkt in een 
2-ploegendienst (6:00 - 13:00 uur/13:00 - 20:00 uur).

Functie eisen
- Je kunt snel en secuur werken;
- Rekenkundig en cijfermatig inzicht;
- Geldig reachtruck certificaat;
- Met een handscanner kunnen werken (digitaal).

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zoeken wij een:

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Fulltime – vacaturenr. VIO935979

De afdeling Technische Dienst bestaat uit 2 medewerkers en 
één hoofd technische dienst. De medewerker Technische Dienst 
is verantwoordelijk voor het zelfstandig verhelpen van storin-
gen, verrichten van onderhoud, reparaties en verbeteringen 
aan het machinepark en de installaties, opdat deze betrouwbaar 
ingezet kunnen worden in de bedrijfsprocessen. 

Je voert het onderhoud, verbeteringen en reparaties aan ma-
chines en installaties uit volgens planning en voorschriften.  Je 
controleert de technische staat van de toegewezen machines en 
installaties. Je lokaliseert bij storingsmelding zo snel mogelijk 
wat het probleem is en verhelpt dit vervolgens zelf, of schakelt 
eventueel collega´s of derden hierbij in. Je past werkzaamheden 
in, in overleg met productie en overige afdelingen. Je werkt 
conform de bediening- en veiligheidsvoorschriften op het ge-
bied van kwaliteit, ARBO en milieu en maakt gebruik van de aan-
wezige beschermingsmiddelen/PBM. Je verwerkt opdrachtbon-
nen, vult bestellijsten in en verzorgt onderhoudsrapportages. Je 
begeleidt buitenfirma´s tijdens projecten. Je bent bereid tot het 
volgen van cursussen in het belang van het bedrijf. Variabele 
werktijden en werkzaamheden op zaterdag kunnen voorkomen.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO werk- en 
denkniveau, richting elektrotechniek/ meet -en regeltechniek. 
Je hebt enige kennis van werktuigbouw en moderne bestu-
ringstechniek (hydrauliek en pneumatiek is een pré). Je hebt 
doorzettingsvermogen om complexe storingen te verhelpen 
en improvisatievermogen bij het verhelpen van storingen. Je 
bent flexibel, neemt initiatief en kunt zowel zelfstandig als in 
teamverband werken.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 18 
of via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

Sinds 1830 is Gems Metaalwerken in Vorden een 
internationaal opererend metaalbedrijf. 
 
Binnen Gems houden wij ons onder andere bezig met  
de volgende productie activiteiten:
- Tankbouw en warmtewisselaars;
- Mobiele opslagcontainers;
- Machines voor afvalscheiding 

Onze organisatie heeft 65  medewerkers en kenmerkt zich door een prettige, collegiale sfeer 
en biedt kansen voor wie zich verder wil ontwikkelen. Onze mensen hebben hart voor hun 
vak en een positieve instelling. 
 
Wegens groei van onze organisatie zijn wij voor Gems Containerbouw, Gems 
Metaalwerken en Gems Waste Technology op zoek naar: 

• Kwaliteitsmedewerker 
• Constructiebankwerker/lasser 
• Junior Engineer 

Kwaliteitsmedewerker 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 

Functieomschrijving 
• Het vaststellen van kwaliteitsproblemen en het doen van verbetervoorstellen. 
• Zorgdragen voor behoud certificering, waaronder ISO 
• Coördineren van de afhandeling kwaliteitsregistraties 
• Het maken van afkeuranalyse en vastleggen van kwaliteitsgegevens 
• Creëren van draagvlak voor het kwaliteitssysteem en voor continue verbetering 

Functie eisen 
• Afgeronde HBO opleiding 
• Affiniteit met de metaalsector 
• Klantgericht 
• Resultaatgericht 

Constructiebankwerker/lasser 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving 

• Het lassen van plaatmateriaal, constructiewerk en profielen ten behoeve van tanks, 
machines en containers. 

Functie-eisen 
• Technische opleiding bij voorkeur constructiewerk niveau 3  
• Ervaring in MAG/MIG lassen 
• TIG ervaring gewenst doch niet noodzakelijk  
• Vanaf tekening kunnen samenstellen 

Junior Engineer 
Het betreft een full time functie voor 38 uur. 
 
Functieomschrijving: 
• Verantwoordelijk voor ontwerpen, herontwerpen, verbeteren en configureren binnen 

de genoemde productielijnen. 
• Vertaling van klantwens naar technische informatie. 
• Het begeleiden van testen bij het bouwen van een ontwerp 

Functie eisen: 
• Technische HBO opleiding of binnenkort afstuderend 
• Beheersing van SolidWorks 
• Affiniteit met productieprocessen en robotisering strekt tot aanbeveling 

Belangrijke persoonskenmerken: 
• Leergierig 
• Ambitieus 
• Resultaatgericht 

Ons aanbod voor alle functies: 
• Informele werksfeer  
• Uitdagende en zelfstandige functie 
• Salaris passend bij niveau en ervaring 
• Mogelijkheid tot vast dienstverband 
• Mogelijkheden tot volgen van opleiding of training  

Reacties:  
Stuur of mail uw brief met curriculum Vitae voor 30 augustus naar:  
Gems 
Postbus 2 
7250 AA Vorden 
svt@gems.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Toor,  
HR manager. Voor functie-inhoudelijke informatie kunt u contact 
 opnemen met Rik Grasmeijer 0575-557177 of kijk op www.gems.nl 

GEZOCHT
ervaren

stratenmakers
en

oppermannen

Hemstede 1 - 7021 LT Zelhem
T 06 23211020  E info@schelbv.nl
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Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Wilt u dat het snel verholpen is?
Wilt u gratis vervangend vervoer? 
Wilt u kwaliteit?
En.. ook nog eens vriendelijk?

Autoschade Service Roelofs De Achterhoek
Stikkenweg 66, 7021 BN Zelhem
Tel: 0314 - 622046, Fax: 0314 - 622027
info@autoschadezelhem.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Nieuw kunstgebit of klikgebit 
vergoeding door zorgverzekeraar

Tandtechnisch Laboratorium
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TOEGANG GRATIS 
 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865) 
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HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

Organisatie 
Polyketting beweegt zich reeds ruim 50 jaar op het gebied van het interne goederentransport 
en maakt geavanceerde en geïntegreerde buffer- en transportsystemen. De voedings- en 
genotmiddelensector vormt één van de belangrijkste afnemersgroepen. Polyketting kan een 
compleet buffer- en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. Naast deze BU “ 
Accumulation- and Conveyor Technology” voert Polyketting de BU “Conveyor Parts” (een uitge-
breid pakket van Regina transportkettingen, overige transporteur componenten, transportrollen, 
kunststof profielen etc.). 

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een: 

TEAMLEIDER PRODUCTIE 

Functie omschrijving: 
Het organiseren, aansturen en controleren van de voorbereiding en uitvoering van de orders 
Aansturen van de volgende afdelingen: productie, montage, engineering, magazijn, plaatbewer-
king, besturing 
Verantwoordelijk voor de personele bezetting; 
Analyseert en lost voorkomende problemen van technische, logistieke, organisatorische en 
personele aard op 
Stemt werkzaamheden af met andere afdelingen als Sales, Engineering, Assemblage en logis-
tiek; 
Onderhoudt contacten met leveranciers en klanten; 
Bewaakt en stuurt op het financieel resultaat en kwaliteit; 
Is verantwoordelijk voor een juiste implementatie van het nieuwe ERP systeem. 

 
Functie eisen: 

Afgeronde HTS opleiding WTB of gelijkwaardig; 
Kennis van metaalindustrie en productieprocessen; 
Ruime ervaring als leidinggevende in soortgelijke omgeving 
Ervaring met ERP systemen bij voorkeur Ridder. 

 
Belangrijke persoonskenmerken: 

Daadkrachtig 
Oplossingsgericht 
Praktisch ingesteld 
Teamplayer 

Ter uitbreiding van het verkoop team (BU “Accumulation- and Conveyor Technology”) zijn wij met 
spoed op zoek naar een jonge ondernemende account manager met meerdere jaren internatio-
nale werkervaring in de beverage en/of dairy industrie. De hoofdtaak van deze functie omvat het 
initiëren van gerichte commerciële acties, het genereren van leads, het verkopen van (technisch 
complexe) projecten, en actieve assistentie in de uitwerking/uitvoering van huidige marktstrategie 

ACCOUNTMANAGER 
“ Accumulation- and Conveyor Technology” 

Functie omschrijving: 
Beheren en uitbouwen van bestaande klantcontacten - Werven van nieuwe klanten 
Opstellen van offertes in samenwerking met de pre design engineer 
Volgen van markt ontwikkelingen 
Inhoudelijk bijdrage aan commerciële uitingen zoals leaflets, nieuwsbrieven en andere publica-
tie 
Bereid zijn om 50% tot 70% van de tijd onderweg te zijn 

 
Functie eisen: 

Afgeronde HBO opleiding bij voorkeur in Techniek of Commercieel / Economisch 
Ervaring in productieomgeving (business to business) 

 
Belangrijke persoonskenmerken: 

Communicatief vaardig > netwerker 
Klantgericht - Resultaatgericht 

 
Ons aanbod: 

Platte informele organisatie met korte communicatielijnen - Uitdagende en zelfstandige functie 
Salaris passend bij niveau en ervaring 
Mogelijkheid tot vast dienstverband 

Reacties: 
Stuur of mail uw brief met curriculum vitae voor 30 augustus naar: 
Polyketting BV: 
t.a.v. Sandra van Toor 
Postbus 35 
7020 AA Zelhem 
svt@polyketting.nl 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sandra van Toor, HR manager 0314-622141 
of kijk op www.polyketting.nl 

Polyketting B.V. / Industriepark 1 - 7021BK / 
P.O. Box 35 – 7020 AA Zelhem – The Netherlands / 
Tel.: +31 314 622 141 / Fax : +31 314 623 630 

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen



www.weevers.nl

Bed & Breakfast ‘t Meestershuus. ‘t Meestershuus is een 
prachtig gerestaureerd monumentaal pand uit 1894, gelegen 
in het centrum van Bredevoort boekenstad. In Bredevoort 
worden regelmatig boekenmarkten georganiseerd, er zijn 
diverse galeries en antiquariaten. Restaurants zijn ook 
aanwezig. Op loopafstand van het ‘t Meestershuus bevindt 
zich het recreatiegebied: de Slingeplas. De omgeving leent 
zich uitstekend voor het maken van mooie wandel-, fi ets- of 
skeelertochten.
‘t Meestershuus beschikt over twee gastenkamers met eigen 
badkamer op de verdieping van de woning. In het naast het 
huis gelegen gastenverblijf wordt het ontbijt geserveerd, kunt 
u heerlijk relaxen, muziek luisteren, tv kijken en uw eigen koffi e 
en thee zetten. Er is een goedgevulde boekenkast aanwezig. 
In de tuin en orangerie is het tevens goed toeven. Als het 
weer het toelaat wordt het ontbijt in de tuin geserveerd. 
Op verzoek kunnen lunchpakketten worden geleverd.
Het “Winnen met Weevers” arrangement: Een tweedaags 
verwenarrangement bestaande uit: een 
welkomstdrankje, twee overnachtingen, 

tweemaal een luxe ontbijt. Twee dagen 
beschikking over fi etsen en fi etsroutes 
van de omgeving.

Bed & Breakfast ‘t Meestershuus
Hozenstraat 20
7126 BK Bredevoort
telefoon: 0543 452805
e-mail: weerkamp@hetmeestershuus.nl
website: www.hetmeestershuus.nl

Gastvrij Achterhoek
Het is hier gemoedelijk

2012

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

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

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

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

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

arrangement en de nabije omgeving. 

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

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

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

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

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

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

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

au
gu

st
us

Geniet van de gastvrije Achterhoek!
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Deelnemers kunnen genieten van 
een mooie fietstocht door de lande-
rijen, met onderweg verschillende 
agrarisch (gelinkte) bedrijven die be-
zichtigd kunnen worden. 

Zo worden er dit jaar een hon-
dendressuur, een rundveebedrijf, een 
varkenshouderij, een molen en een 
paardenbedrijf bezocht. 

Onderweg worden er ‘overheerlijke’ 
pannenkoeken geserveerd waarbij 
tevens van vrolijke muziek kan wor-
den genoten. De lengte van de route 
bedraagt ongeveer 30 kilometer. De 
start is tussen 10.00 uur en 11.30 
uur vanaf de Dorpskerk in Vorden. 
Bijdrage € 2 (Kinderen kunnen gratis 
meefietsen).

Fiets de boer op

Vorden - De LTO, Vrouwen van Nu en Jong Gelre Vorden/ Warnsveld 
organiseren zaterdag 4 augustus gezamenlijk een fietstocht (Fiets de 
boer op). Het is een tocht, waaraan het gehele gezin kan meedoen.

vorig jaar was het gezellig druk

Gijs van Schoonhoven (1953), stu-
deerde orgel, kerkmuziek en mu-
ziektheorie aan het Arnhems Ste-
delijk Conservatorium. Docenten 
waren ondermeer Bert Matter en 
Wim Kloppenburg. Hij is stadsorga-
nist van Enschede en als docent orgel 
en kerkmuziek verbonden aan het 
ArtEZ-Conservatorium te Enschede. 
Daarnaast is Gijs kerkmusicus van 

het Medisch Spectrum Twente. Han-
ne Feldhaus-Tenhumberg studeerde 
blokfluit en muziekpedagogiek aan 
het conservatorium in Dortmund
en vervolgens aan het Amsterdams 
Sweelinckconservatorium. 

Vervolgens studeerde zij daar later 
ook barokfagot. Zij heeft repertoire
van middeleeuwse- tot moderne he-
dendaagse muziek. Ze treedt vaak op
in Duitsland en Nederland en heeft
een lespraktijk. Het programma van
dit Toeristenconcert heeft muziek
van Bach, di Lasso, Bassano, Spahn,
Kee en Telemann. De Toeristencon-
certen in de Dorpskerk zijn laag-
drempelig van karakter en duren
plm. 30 minuten. De toegang is vrij,
wel wordt een vrijwillige bijdrage ge-
vraagd. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert Dorpskerk 
met Duitse blokfluitist
Vorden - Gijs van Schoonhoven, 
stadsorganist te Enschede, bege-
leidt op dondermiddag 26 juli 
aanstaande de Duitse blokfluitist 
Hanne Feldhaus-Tenhumberg op 
het Lohman-orgel in de Dorps-
kerk te Vorden. Hanne neemt 
diverse blokfluiten mee mede 
waardoor er een gevarieerd pro-
gramma wordt uitgevoerd . Aan-
vang 15.30 uur.

Een sportveld met een heus volley-
balveld en een voetbalveld met echte 
goals en hoekvlaggen en het veld 
gemarkeerd met kalklijnen verzorgt 
door P.A.X. Zo gezegd zo gedaan. Een 
weide achter de speelweide stond 
leeg en werd omgetoverd tot sport-
veld. Het resultaat mag er zijn. Dus 
wie denkt wat zal ik eens doen met 
de familie of een clubje vrienden kom 
dan eens een balletje trappen of een 
wedstrijdje volleybal spelen. Nog niet 
moe geworden dan is er nog de mo-
gelijkheid om het maïsdoolhof in te 
gaan. In de maïs zijn twee tochten 
uitgezet. Één tocht is een minidool-

hof voor kinderen t/m 6 jaar zonder 
doodlopende stukken. De tweede 
is een groot doolhof voor kinderen 
boven de 6 jaar. Dit doolhof is zo 
gemaakt dat er genoeg verrassende 
stukken inzitten waardoor de deelne-
mer telkens weer denkt “Waar ben 
ik nu belandt?” Wie in het midden 
van het doolhof beland, wacht een 
ontzettend mooi uitzicht. Wat dat is, 
is te zien als de tocht goed gelopen 
wordt. Daarna is het de kunst om het 
pad te volgen die naar de uitgang zal 
leiden. 
Wie de route nog een keer wil lopen, 
kan dat. Deelnemers hebben daar-

naast volop gelegenheid zich op een 
andere manier te vermaken. Dit kan 
door op de skelterbaan te gaan skel-
teren of fietsen of op de trampoline 
kunsten te vertonen. Liever met de 
dieren knuffelen? Dat kan ook, de 
geiten, konijnen, ezels en cavia’s la-
ten zich graag verwennen. Na al dat 
rondlopen, kijken en spelen, moe ge-
worden en enigszins dorst en trek ge-
kregen? Dan is het goed toeven onder 
de notenboom op het terras om een 
keus te maken uit het lekkers wat 
Feltsigt te bieden heeft. 

De openingstijden zijn: woensdag t/m 
zondag van 13.00-18.00 uur en voor 
een klein prijsje is er een middag ple-
zier te beleven Kinderboerderij Felt-
sigt is te vinden aan de Bekveldseweg 
5, 7255 KG te Bekveld. Telefoonnum-
mer (0575) 462828 of neem een kijkje 
op de site www.feltsigt.nl.

Nieuw in de vakantie!

Sportveld Feltsigt en maïsdoolhof!

Bekveld - Bij kinderboerderij Feltsigt kunnen bezoekers deze zomer-
vakantie niet alleen spelen maar ook nog eens aan de conditie wer-
ken. In de vakantie zijn zoals een ieder wel weet de sportvelden en 
de sportzalen gesloten. Met deze gedachte in het achterhoofd en het 
feit dat men graag op de kinderboerderij komt met de gehele familie, 
ontstond er een plan. Wat zou het mooi zijn om een tijdelijk sportveld 
te maken!

Jongerenwerker Paul Koopman is 
nauw betrokken bij de jeugd in Steen-
deren. Hij nam deel aan de gesprek-
ken over het opknappen van de Jon-
geren Ontmoetingsplek (JOP) en on-
derhoud de contacten met de jeugd 
door het zaalvoetballen in Sporthal 
Het Hooge Wessel. Dit is laagdrempe-
lig en zorgt ervoor dat hij contact kan 
leggen en problemen kan signaleren 
in een ongedwongen sfeer. Daarnaast 
geeft hij de jeugd advies en antwoord 
op hun vragen. Nu is het vakantie, 
maar in september beginnen de voet-
baluurtjes weer. JEKK medewerkster 
Sandra Krijgsman werkt bij Linden-
hout (jeugdhulpverlening). Zij biedt 
hulp aan jongeren (preventief of bij 
problemen op verschillende gebie-
den; school, thuis, op straat) binnen 
de gemeente Bronckhorst. Ze praat 
met ze op een afgesproken plaats, 
maar ook wel tijdens een wandeling 
en brengt huisbezoeken. Net als Paul 
heeft Sandra regelmatig contact met 
de jongeren op straat. Indien nodig 
geeft Sandra Topdog-trainingen (so-
ciale vaardigheids-agressie trainin-
gen samen met haar honden) als 
agressietraining(en) zonder hond. 
Sandra werkt in Steenderen nauw sa-
men met Paul en de wijkagent Harm 
Baarslag. 
Ronald Vissers werkt voor IrisZorg en 
is gespecialiseerd in verslavingszorg. 
Hij werkt daarnaast een dag in de 
week in een onderzoekscentrum in 
Tiel met jongeren die problemen heb-
ben door alcohol of drugsgebruik. Hij 
geeft voorlichting op basisscholen, 
veelal groepen 7 en 8 over alcohol, 
blowen, drugs, gamen en internet-
ten. Hij werkt samen met het JEKK. 
’s Middags gingen acht jongeren met 

elkaar in gesprek. De informatie werd
gegeven door Ronald Vissers aan de
hand van een PowerPoint Presenta-
tie. Het gesprek, mede geleid door
Sandra Krijgsman en Paul Koopman,
ging over het gebruik van alcohol, 
blowen en drugs en over gamen en
internetgebruik. De jongeren konden
in een open sfeer een goed gesprek
voeren over de onderwerpen. Ze er-
voeren de bijeenkomst als interessant
en leerzaam. 
Tijdens de avondbijeenkomst voor
ouders en betrokkenen vertelde Ro-
nald Vissers over vooral het gebruik
van alcohol, blowen en drugs, met de
consequenties en gevolgen na over-
matig gebruik. Ook de invloed van
ouders en leeftijdsgenoten werd uit-
eengezet. Dit waren de onderwerpen
waar de aanwezige ouders en belang-
stellenden het meest interesse voor
hadden. 
Het is aangetoond dat in Nederland
de meeste alcohol wordt genuttigd,
met een gemiddelde leeftijd van 15 
jaar! Onderzoek heeft aangetoond
dat juist bij jonge kinderen die al-
cohol drinken de hersenen niet vol-
doende kunnen ontwikkelen en de
hersenactiviteiten zeer sterk achter-
uit gaan. Drugs wordt in Nederland
gedoogd, het mag dus niet, maar het
wordt toegelaten. 
Het was een interessante avond, waar
veel informatie werd gegeven, maar
ook ervaringen werden uitgewisseld.
Omdat het gebruik van genotsmidde-
len al een eeuwenlange geschiedenis
heeft, zal het waarschijnlijk nooit ver-
dwijnen. Maar door de jeugd en jon-
geren goed te informeren over deze
middelen, kunnen ze zich voorberei-
den op een verantwoorde toekomst.

Goede voorlichtingsdag

De puntjes op de i over verslaving

Steenderen - Op donderdag 19 juli kwamen jeugd, jongeren, hun ou-
ders en andere belangstellenden naar de kantine van Sporthal Het 
Hooge Wessel om te luisteren naar de nieuwste informatie over ver-
slaving door alcohol, blowen, drugs, gamen en internet. Met name 
alcohol- en drugsgebruik kwamen aan de orde.

Voorlichting over verslaving van alcohol en drugs.

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé
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Zondag was het zo druk dat het pro-
gramma op de cross werd verlengd. 
Een geste van de organisatie omdat 

vanwege de files rond Lichtenvoorde 
veel bezoekers later op het festival-
terrein aankwamen. Die dag zouden 

er in totaal 65.000 mensen aanwezig 
zijn en daarmee was de Zwarte Cross 
op de slotdag uitverkocht. Donder-
dag trokken er 11.387 festivalgangers 
naar het terrein, vrijdag waren er 
24.719 bezoekers en zaterdag 55.112.
Het terrein was aanvankelijk wat 
drassig, maar de zon en stro zorgden 
er voor dat het goed begaanbaar was. 
Vrijdagmiddag kwam de feeststem-
ming er al goed in met optredens van 
Normaal en Will and the People. Op 
het hoofdpodium waren die avond 
Drive Like Maria, The Hives en Wit-

hin Temptation geprogrammeerd. 
Op de ‘Dansvloer’ was het rond mid-
dernacht stampvol met liefhebbers 
van dancemuziek. Don Diablo was 
verantwoordelijk voor het feestje en 
liet achteraf op Twitter weten ook ge-
noten te hebben: “Another shoutout 
to the awesome crowd at Zwarte-
Cross last night! Nonstop dancing & 
jumping. HellYeahFuckYeah.”
Zaterdag stonden onder meer de Kai-
ser Chiefs en Di-rect op het program-
ma en zondag was Jovink zelf de af-
sluiter op het hoofdpodium.

Ga naar Contact.nl voor meer
video’s en foto’s van de Zwarte
Cross

Zwarte Cross trekt weer recordaantal bezoekers

Lichtenvoorde - Opnieuw boekte de Zwarte Cross dit jaar een bezoe-
kersrecord. Maar liefst 156.218 mensen genoten tijdens de zestiende 
editie van muziek, theater, stunts en cross. Daar zat ook de miljoenste 
bezoeker die het festival heeft bezocht tussen. De duizenden feestvier-
ders zagen ee meer dan veelzijdig programma. Muziek was er onder 
meer van Within Temptation, Kaiser Chiefs, Di-rect en in de nieuwe 
weide genaamd ‘Dansvloer’ bracht Don Diablo het publiek in extase. 
In de Metalweide ging het er weer heel anders aan toe met  scheurende 
gitaren en headbangende rockers. Uiteraard ontbraken ook Jovink en 
Normaal niet.

Vierakker - Uitslagen van de 
zesde vakantiebridgedrive van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld 
op 19 juli 2012 in Vierakker.

A-lijn: 1. Renate Lubke & Jannette Al-
tena 65,28 %; 2. Diny Hartelman & 
Hans Jansen 60,07 %; 3. Jose & Rene 
Winkelman 54,17 %. B-lijn: 1. Gerrie 
de Goeien & Diny Hoftijzer 63,78 %; 
2. Emmy Stegeman & Joop ten Holder 
63,48 %; 3. Will Snelder & Bert Bot-
schuyver 63,23 %. 

DONDERDAG 26 JULI: BRIDGEN 
IN HET ST. LUDGERUSGEBOUW 
TE VIERAKKER. 
Met 60 paren, dus 120 bridgers, was 
de zaal goed gevuld, waardoor een 
ware competitie plaats kon vinden. 

Zijn er lezers die tot nu toe twijfelden 
om bij ons te komen spelen, wellicht 
omdat u gewoonlijk in de huiskamer 
speelt? Weet u bij deze overgehaald 
en kom gewoon, velen gingen u reeds 
voor. Komt u naar het St. Ludgerusge-
bouw, Vierakkersestraatweg 37, 7233 
SH in VIERAKKER en u zult een zeer 
gezellige avond beleven. Nummers 
1 hebben altijd prijs. Verder maakt 
iedereen evenveel kans om met iets 
naar huis te gaan. Op de avond zelf 
wordt beslist op welke plaatsen ook 
prijzen zullen vallen. I.v.m. planning 
graag mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl of voor 17.30 uur aan-, 
dan wel afmelden met een sms of 
door te bellen naar 06-28633453 (in-
spreken lukt niet!). U blijft echter ook 
kort voor aanvang welkom.

B R I D G E REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

open: ma t/m vr: 8.30–12.00 & 13.00–17.00 / za: 8.30–13.00 uur

   NU 15% 
        KORTING OP

        SIGMA LAKVERVEN

Wegens vakantie zijn wij gesloten vanaf 
maandag 30 juli t/m zaterdag 11 augustus.

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.
Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

Maandaanbieding JULI
15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

VERBOUWINGS OPRUIMING

ALLE Dames- en herenmode nu

70% korting
NU OF NOOIT!

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo. Telefoon (0573) 45 14 38
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Stik.
 1: Steil: “De laere (ladder) steet te stik.”
 2: “Stik zo mooi.” Al te mooi; “Och, dat zal joh stik zo mooi 

waezen.”

 B. Kaekelen: Ruzie maken, schelden.
  “Ze bunt nog moar pas etrouwd en kaekeln at ze doot.”
  “A’j dee heurt kaekeln en racheln dan waart ow maor.”

 C. Rachelen: Foeteren, schelden.
  “Foj, wat is Jan nao weer an ’t rachelen en an ’t kaekelen.”

Ook dit jaar is de organisatie er in 
geslaagd om een sterk deelnemers-
veld samen te stellen. Winnaar 2011 
Bayer 04 Leverkusen had reeds direct 
na het vorige toernooi bevestigd dat 
ze er weer bij zijn in Vorden. De orga-
nisatie had eind mei 2012 het deelne-
mersveld compleet, helaas moesten 
Arsenal en West Ham United verstek 
laten gaan. Dit omdat de FA in het 
weekend van het toernooi de jeugd-
opleidingen van alle bvo´s in Londen 
verplichte om thuis te blijven, dit 
vanwege audits die de categorie gaan 
bepalen waarin de jeugdopleidingen 
uitkomen. Een van de twee open ge-
vallen plaatsen wordt ingevuld door 
FC Everton. Na FC Liverpool als eer-
dere deelnemer is dit het tweede 
team uit de Engelse havenstad op het 
toernooi. Andere nieuwkomers zijn: 
Bristol City FC en KV Mechelen. Ook 
Dinamo Moskou en FC Kopenhagen 
komen terug als buitenlandse deel-
nemers. Nederlandse deelnemers zijn 
dit jaar Feyenoord, PSV en Vitesse. 
Natuurlijk wordt ook Vorden verte-
genwoordigd met een selectie-elftal.

SCHEIDSRECHTERS OOK 
INTERNATIONAAL
Het Wim Kuijpertoernooi heeft in 
2006 een andere aanpak gekozen 
voor het uitnodigen van scheidsrech-
ters voor het evenement. Met de ach-
terliggende gedachte dat de spelers 
die aan het toernooi deelnemen de 
talenten van de toekomst zijn, is in-
dertijd de keuze gemaakt om dit ook 
op te laten gaan voor de arbitrage. 
Jonge talentvolle scheidsrechters krij-
gen sindsdien de kans om hun vaar-
digheden in de praktijk te brengen. 
Ook zijn er vanaf dat moment bui-
tenlandse scheidsrechters aanwezig 
op het toernooi. Dit heeft altijd goed 
gewerkt, Craig Taylor uit Engeland 
floot in 2009 de finale, vorig jaar was 
dat Andreas Winkler uit Duitsland. 
Bovendien vinden de scheidsrechters 

zelf het leerzaam om buitenlandse
collega´s te ontmoeten. Dit jaar komt
Ian Pascu uit het Engelse Cambridge
opnieuw naar Vorden om wedstrij-
den te leidden. 

OPENING OP MARKTPLEIN IN 
VORDEN
De wedstrijden zijn op zaterdag en
zondag, maar al op vrijdagavond 10
augustus opent burgemeester Henk
Aalderink het toernooi in de Dorps-
straat van Vorden. De opening vindt
plaats tijdens het straatvoetbaltoer-
nooi dat voor de derde maal georga-
niseerd wordt door vv Vorden. Meer
over het toernooi kunt u vinden op
www.kuijpertoernooi.nl.

WARCHILD 
Aan het Wim Kuijpertoernooi is tra-
ditioneel een goed doel verbonden.
Dit jaar zal Warchild voor het eerst
aanwezig zijn op het toernooi. War 
Child zet zich in voor een beter leven
van honderdduizenden oorlogskinde-
ren. Men helpt ze met het verwerken
van hun ingrijpende ervaringen, het
weer contact durven maken met an-
dere mensen en het opbouwen van
zelfvertrouwen. Tijdens het toernooi
zal Warchild aanwezig zijn met ac-
tiviteiten. Tevens zal er voorafgaand 
veel publiciteit aan Warchild gegeven
worden.

Wim Kuijpertoernooi op 
11 en 12 augustus in Vorden

Vorden - Het internationale D toernooi van de voetbalvereniging Vor-
den is dit jaar tijdens het tweede weekend van augustus. Het Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi, dat in 2012 voor de 22e keer gehouden
wordt, heeft een staat van dienst opgebouwd die ook buiten Neder-
land bekend is.

Foto Patrick van Gemert / Zutphens Persbureau.

Iedere woensdagmiddag komen zij 
samen om te schilderen. Met veel ple-
zier worden verschillende onderwer-
pen op doek of papier geplaatst. Na 
een middag intensief werken wordt 
nog even nagepraat met een wijntje. 
Ieder heeft zijn eigen stijl en techniek 
ontwikkeld; dat vraagt om feedback 
naar elkaar. Diny Boogman en Marie-
ke Grijpma zijn de aquarellisten in de 
groep. Zij schuwen echter ook andere 
technieken niet, zoals het schilderen 
met acryl- of olieverf. Marieke maakt 
tevens prachtig keramiek, dat zij 
eveneens in de Kapel exposeert. Sinds 

korte tijd verzorgt zij ook workshops. 
In haar eigen keramiekoven kan het 
werk gebakken worden. 
De enige heer in het gezelschap, Wal-
ter Stellaart, maakt doelbewust tijd 
vrij om te schilderen, want als schip-
per op de Fluisterboot te Zutphen, 
leidt hij vele groepen rond. Niet al-
leen over het water, maar ook in de 
stad Zutphen verzorgt hij wandelin-
gen. Zijn schilderwerk geeft zijn leef-
omgeving weer. Zijn fascinatie voor 
stieren wordt vastgelegd op het doek. 
Het vierde lid van de groep, Ali Klom-
penhouwer, is met schilderen bij 

Tineke Roorda begonnen. Haar stijl 
heeft een eigen ontwikkeling onder-
gaan; strak en stilistisch maar wel 
kleurrijk. Natuurlijk schildert zij als 
bloemiste ook prachtige bloemen op 
het doek. 
Tenslotte Tineke Roorda, die naast 
haar bekende expressieve en kleur-
rijke werk, nu ook verrassende pen-
tekeningen en verstilde acrylschilde-
rijtjes exposeert. 
Tijdens de expositieweek van 28 juli 
tot 3 augustus is één van de schilders 
van het ‘Steenders Palet’ aanwezig in 
de Kapel. Wie hen persoonlijk wil ont-
moeten, kan dit laten weten via het 
contactadres van Tineke Roorda, te-
lefoon (0575) 451726 of (06)13219830 
of per mail troorda@xs4all.nl. De 
website biedt nog meer kijkplezier: 
www.SteendersPalet.nl.

‘Steenders Palet’ exposeert in 
Kapel Bronkhorst

Bronkhorst - Van 28 juli t/m 3 augustus 2012 exposeren in de Kapel 
van Bronkhorst de vijf schilders van het Steenders Palet. Al meer dan 
30 jaar exposeren Diny Boogman en Tineke Roorda in de Kapel van 
Bronkhorst. En nu voor het 3e jaar gezamenlijk verenigd in het ‘Steen-
ders Palet’. De expositie is dagelijks geopend van 10.00-17.30 uur.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zondag 22 juli namen 149 jonge dui-
ven van 9 deelnemers van De Koerier 
deel aan de wedvlucht vanuit HAS-
SELT. De duiven werden om 9.30 uur 
gelost. Uitslag: E. te Pas (11/26) 1 4 7 
9 10 11 12 21 24 26 35, R. van Aken 
(5/22) 2 5 8 33 38, H. Niesink (5/24) 3 
13 15 17 19, M. Burghout (11/18) 6 16 
22 23 27 29 31 32 34 36 37, Mathilde 
Velthorst (2/17) 14 25, P. van Londen 
(4/17) 18 20 28 30. 

PV VORDEN 
Zondag 15 juli werd door 189 jonge 
duiven van PV Vorden gevlogen van-
uit MAASEIK. De duiven werden ge-
lost om 12.30 uur bij zonnig weer en 
westnoordwesten wind. 
Uitslag: Ashley Eykelkamp 1 9 19 20 
46 48, H.B.M. Hoksbergen 2 22 23 
27 28 33 47, R. de Beus 3 4 5 6 8 42, 
E. Bruinsma 7 13 18 26 29 40 41 43, 
Marc Tiemessen 10 11 12 14 17 21 24 
25 30 34 35 37 38 39 45, D.J. Gotink 
15 36, T.J. Berentsen 16 31 32 44. 
Na een week van kermis vieren is uw 
rapporteur weer aanwezig. We zijn 
bezig met de vluchten voor jonge dui-
ven. Hier doet niet iedereen aan mee, 
zodat het kan zijn dat er gekende na-
men ontbreken. De eerste vlucht op 
zondag 22 juli was een overwinning 
voor Ashley Eykelkamp die haar vi-
site kaartje afgaf. Dan nu de vlucht 
vanuit HASSELT, onder perfecte om-

standigheden klonk het startschot 
om 09.30 uur met een afstand van 
circa 140 km werden de aankomsten 
verwacht rond 11.15 uur. Het was 
Ronny de Beus die dit maal het hele 
konvooi zijn hielen liet zien en met 
de overwinning toch weer een parel 
op zijn kroontje zette. Volgende week 
weer nieuwe kansen voor iedereen, 
tevens de laatste overnachtvlucht 
vanuit Cahors. Voor degene die ons 
volgt en vakantie viert mooi weer en 
geniet er van, tot de volgende week. 
Groeten van de P.V. VORDEN. 
Uitslag: R. de Beus 1 21 36, H.B.M. 
Hoksbergen 2 13 38, E. Bruinsma 3 5 
9 17 18, T.J. Berentsen 4 8 10 12 19, 
D.J. Gotink 6 7 14 35, Marc Tiemessen 
11 22 23 24 25 26 27 28 30 31 33 37 
39, Ashley Eykelkamp 15 16 20 29 32, 
F.T. Hummelink 34. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De jonge duivenvlucht van 15 juli 
moest worden geannuleerd vanwege 
slechte weersverwachtingen. 

Op zaterdag 21 juli werd de eerste 
jonge duivenvlucht van dit seizoen 
gevlogen vanaf MEER (120 km). De 
duiven werden gelost om 10.20 uur 
bij een noordwestenwind. De eerste 
duif, van Ria Luesink, werd geklokt 
om 11.56 uur. Uitslag: Luesink Ria 
(7/31) 1 3 9 10 29 43 44, Wiggerink H. 

(11/28) 2 5 7 8 19 23 24 26 31 39 40, 
Dieks H. (2/25) 4 36, Boesveld J. (13/51) 
6 16 17 22 28 30 33 34 35 37, 41 45 46, 
Hendriks P.R.J. (10/21) 11 12 13 15 18 
20 25 27 32 38, Hulshof H. (2/12) 14 
42, Tankink TH.H.M. (1/16) 21. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Zaterdag 21 juli vlogen 81 duiven van 
13 deelnemers van Steeds Sneller een 
eendaagse fond-vlucht (de laatste) 
vanuit TOURS. Ze werden gelost om 
7.45 uur. Het was een pittige vlucht! 
Leo (L.) te Stroet) pakte een eerste in 
C.C. de Graafschap, eerste van 8 ver-
enigingen! Zijn duif maakte een snel-
heid van 1143 mpm en werd geklokt 
om 17.15 uur. Uitslag: L Te Stroet 
(5/7) 1 2 6 8 13, A.H.J. Peters (7/15) 3 
4 5 7 14 16 19, R. Koers (3/10) 9 18 
20, W. Jansen (1/4) 10, E. Koers (2/8) 
11 17, V.C.J. van Melis (1/2) 12, C. Te 
Stroet (1/4) 15. 

Zondag 22 juli werden 241 jonge dui-
ven van 12 deelnemers van Steeds 
Sneller om 09.30 uur gelost vanuit 
HASSELT. De snelste duif werd om 
11.10 uur geklokt en maakte een 
snelheid van 1349 mpm. Uitslag: G. 
Kempers (12/40) 1 3 7 14 17 19 32 35 
37 38 57 58, S.E.J. Bergervoet (1/4) 2, 
R. Koers (11/34) 4 5 6 13 15 22 25 26 
28 31 59, L Te Stroet (14/40) 8 9 10 
11 12 16 36 39 46 47 48 49 50 60, G. 
Duitshof (7/34) 18 20 21 33 34 54 55, 
A.H.J. Peters (8/35) 23 24 27 40 44 45 
52 56, A. Luesink (2/8) 29 41, C. Te 
Stroet (1/10) 30, E. Koers (1/12) 42, J. 
Teunissen (1/9) 43, W. Brom (1/8) 51, 
W. Willemsen (2/7) 53 61.

Duivenberichten 15, 21 en 22 juli
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. 
Zondag 15 juli werd gevlogen vanuit Maaseik, zaterdag de 21ste vanuit 
Meer en Tours. Zondag 22 juli kwamen de jonge duiven vanuit Hasselt.



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

Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

 Tomaten- of Mosterdsoep.
 

Wekelijks wisselende hoofdgerechten:
keuze uit: vlees, vis of vegetarisch. 

Heerlijk zomers fruit met verschillende 
smaken sorbetijs.

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.

T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

LAATSTE
RONDE

HET 
2e STUK

60%
KORTING

1 STUK

50%
KORTING

HET 
3e STUK

70%
KORTING

Te Huur 
55 m2 

opslagruimte 
in Vorden.

Inl. tel. 0610433358.

Voor ruim 35 occasion!

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

scan de QR code met uw smartphone

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

Start v.a. half september
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Hiermee voldoet Waterschap Rijn en IJssel aan de Waterwet en Waterschapswet. Er waren de nodige 
verrassingen en obstakels tijdens de megaklus, maar het werk is geklaard. Nu de legger klaar is, is het 

en bruggen zien wie het onderhoud moet uitvoeren.

Waterschap Rijn en IJssel gaat het om in totaal 4000 

kilometer. Ook alle zogeheten kunstwerken zoals 

stuwen (1850 in totaal), duikers (26.000) en bruggen 

staan erin. Net als 265 kilometer eigen kaden.

Bij elk kunstwerk en iedere watergang staat aangegeven 

worden onderhouden. Verder worden alle kern- en 

werkzaamheden. Ze zien ook wat hun eventuele 

Postbus 148  

7000 AC  Doetinchem

Liemersweg 2

7006 GG Doetinchem

T (0314) 369 369  

F (0314) 343 258  

www.wrij.nl  - info@wrij.nl

BEKENDMAK NG EN NFO MA E EENKOMS
De ontwerplegger ligt vanaf 25 juli 2012 tot en met 5 september 2012 zes weken lang ter 

inzage. Hij is ook via internet te downloaden. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun 

zienswijze zowel schriftelijk als mondeling naar voren brengen. Op woensdag 29 augustus is 

er een inloopdag tussen 8.00 en 17.00 uur op het hoofdkantoor van het waterschap, aan de 

Liemersweg 2, 7006 GG in Doetinchem. Meer informatie over hoe u uw zienswijze naar 





Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 30 van

24 t/m 30 juli 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

zomerhits

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


