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Deze week:
Vorden F2
wint Cup in Wehl

Colofon

Jan Rigterink gedreven voorzitter
Welzijn Vorden

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

Project verkeer,
oversteken
en fietsen

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Fietsers
de boer op!

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

Koud weer,
warme
ontmoetingen

ne. Behalve dat ik iedere zaterdag in
Utrecht de lessen volg, studeer ik
thuis wekelijks tussen de 20 en 30 uur.
Momenteel volg ik twee cursussen: Jodendom en de ontwikkeling van de
kerken in de laatste eeuw.

Sponsoring

Heel interessant allemaal;’, zo zegt hij.
Hij hoopt de studie over drie jaar te
kunnen afronden. Eenmaal in de veertien dagen is er tijd voor zijn grote
hobby: de muziek. Dan draait Jan Rigterink tussen 20.00 en 21.00 uur bij radio Achterhoek FM klassieke muziek.

Deze week
verschijnt

Keuze genoeg, want Jan beschikt zelf
over een verzameling van ruim 1200
CD ‘s !

Vorden - Jan Rigterink hoefde er niet lang over na te denken toen hij vorig
jaar werd gevraagd of hij interesse had in een bestuursfunctie bij de Stichting Welzijn Vorden. Jan : ‘ Ik was toen net met de VUT en mede doordat
ik al een aantal mensen bij Welzijn Vorden kende, leek het mij wel wat. En
zo gaat het nu eenmaal in een dorp als Vorden, als mensen horen dat er
iemand met pensioen gaat of met de VUT, dan loopt men al snel de kans
gevraagd te worden om in de vrije tijd ‘ergens’ iets te willen doen. Bovendien kon ik door het aanvaarden van deze functie tegen anderen zeggen
‘ik heb al wat ‘, zo zegt hij lachend.
Toen hij enige tijd als bestuurslid had
meegedraaid, werd hem gevraagd om
Lenie Meijerink, die als voorzitter ging
stoppen, te willen opvolgen. Jan Rigterink : Ik hoefde opnieuw niet lang na
te denken. Voorzitter zijn, vind ik sowieso een hele leuke functie. Ik heb
daar op velerlei gebied de nodige erva-
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Kijk voor de voorwaarden in de winkel!
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Bio melk of karnemelk, altijd
Verse Duitse broodjes

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

van bakkerij Kotten, 5 st.

Spaar nu voor een Vaderdagbarbecuepakket!!!
Plus beleef het verschil!
Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766

ring mee. Zo ben ik o.m. voorzitter van
de Kerkeraad geweest. Ook binnen
Operation Friendship zowel locaal als
landelijk tal van jaren voorzitter. (Tussen twee haakjes: Operation Friendship houdt zich bezig met uitwisselingen van jongeren vanuit Nederland
naar Amerika en tal van Europese landen. En omgekeerd komen jongeren
uit die landen weer op bezoek in Nederland. Zo zijn er in de loop der jaren
ook talrijke Vordense jongens en meisjes naar de States geweest, waar ze gedurende enkele weken een beeld kregen hoe Amerikanen leven en wonen,
hun cultuur e.d.) Ik vond het altijd een
hele belevenis aan deze organisatie
sturing te mogen geven’, zo zegt Jan
Rigterink.
Een functie als voorzitter, voor welke
organisatie, of vereniging dan ook,
ziet hij niet als ‘status’, integendeel
zelfs. Jan: ‘ Daar gaat het mij absoluut
niet om. Ik vind het gewoon heerlijk
om een vergadering te mogen leiden.
Proberen bestuursvoorstellen dermate
goed te formulieren dat wij ze er bij de
leden ‘door krijgen’. En als dat lukt,
geeft dat een bijzonder goed gevoel’,
zo zegt hij. Voorzitter van de Stichting
Welzijn Vorden zijn, gaat in zijn ogen
nog een stapje verder. ‘Wat wij met
zijn allen willen bereiken is een bijdrage te kunnen leveren aan het wonen,
welzijn en zorg in Vorden. Proberen
om het leven voor iedereen hier zo
prettig mogelijk te maken. Tevens om
te proberen om met de gemeente
Bronckhorst tot goede afspraken te ko-

men. Wij hebben een duidelijke functie op het gebied van het geven van
voorlichting aan de dorpsbewoners.
Denk bijvoorbeeld aan de overgang
van de AWBZ regeling naar de WMO.
Wij willen de mensen op velerlei manieren van dienst zijn, hoe om te gaan
met de OV chipkaart, het invullen van
formulieren, et cetera. Het bestuur
van de Stichting Welzijn Vorden bestaat uit een stel ongelooflijk gedreven mensen, die allemaal een bijdrage
aan het welzijn willen geven’, zo zegt
Jan Rigterink. (Het bestuur van deze
stichting is als volgt samengesteld: Jan
Rigterink voorzitter, Arie van Voskuilen secretaris, David de Jong penningmeester. Hans v.d. Linden, Gerben Sterringa en Lenie Meijerink completeren
het bestuur en vervullen daarin alle
drie een specifieke rol.
Daarnaast werkt Wilma Berns (Ouderenadviseur van de Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst (SSWB)
ook voor de Stichting Welzijn Vorden,
waar zij betrokken is bij het Eenzaamheidsproject. (Daarover meer in Contact van dinsdag 1 juni, red.). Nog even
terug naar Jan Rigterink. Toen hij in
oktober 2008 met de VUT ging, was hij
28 jaar als leraar Engels verbonden
aan school ’t Beeckland aan het Hoge.
Hij bekleedde daar tevens de functie
van adjunct- directeur. Jan Rigterink:
‘Kort daarop ben ik begonnen met de
studie theologie. Dat bevalt mij uitstekend. Het vergt wel de nodige discipli-

Aspergemenu
Aspergesoep
***

Asperge Hollandse wijze of
Asperge met zalm
***
Koffie met likeur

€ 27,50
Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem
Tel. (0314) 62 00 55

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. J. Kool, 19.00 uur Gez. zangdienst Vorden zingt ds. van der Spek uit Enter.

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.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 30 mei 10.00 uur dhr. H.G. Dijkman, 19.00 uur
Gez. zangdienst Vorden zingt ds. van der Spek uit Enter.

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden / Borculo / Ruurlo
Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde / Hengelo (Gld.) / Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 30 mei 10.00 uur ds. M. Schaap van Beusichem,
Veessen.
R.K. kerk Vorden
Zondag 30 mei 10.30 uur 1ste H. Mis pastor ten Klooster
in Hengelo Gld.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 29 mei 17.00 uur Woord/communieviering herenkoor.
Zondag 30 mei 10.30 uur 1ste euchristieviering in Hengelo Gld.
Tandarts
29-30 mei P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de 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 gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in
het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.
Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld.
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.
Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per
dag bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg,
kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering
en Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal
tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88
56 (lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 uur
tot 12.00 uur in het gebouw bij Pro-Wonen.
Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22
Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl
Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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 advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
/
0650917007
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

 Gezocht: Huishoudelijke
hulp voor één ochtend in de
week die ook soms wil oppassen op onze 2 kinderen (8
en 11). Tel.: 559590.

 GEZOCHT: TRACTOR,
goed en nog rijdend! Contante inkoop!!! Info: 0639404757.

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

 GEZOCHT: mooie ruime
camper (alkoof), diesel, NIET
TE
DUUR!
Info:
0639404757

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Vlaai van de week
Appelkruimelvlaai 6-8 pers

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann
Tel. 06-54326669

CHR. MUZIEKVERENIGING

SURSUM CORDA
VORDEN
LIMONADECONCERT
Dorpscentrum in Vorden
Vrijdag 28 mei 2010
Aanvang: 19.00 uur
Toegang: gratis
Waar:

Datum:

Leuke en mooie
muzikale optredens
van onze jeugdleden
LIMONADECONCERT

zorgboerderij
Den Branderhorst

€

6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Chocovanille-cremehoorntje
€

per stuk

1,00

• Ham-aspergebroodje € 1,00
Aanbiedingen geldig van di. 25 mei t/m za. 5 juni

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!

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

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

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

Was-, afwasautomaten, koelkasten,
kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,
za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

Te koop gevraagd: antiek,

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dagmenu’s
26 mei t/m 1 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).
Woensdag 26 mei
Mosterdsoep / Hollandse biefstuk met kruidenboter, aardappelen
en groente.
Donderdag 27 mei
Karbonade de Rotonde met frieten en rauwkostsalade / tiramisu
met slagroom.
Vrijdag 28 mei
Uiensoep / gepaneerde Weense visfilet met aardappelsalade en
groente.
Zaterdag 29 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.
Maandag 31 mei
Aspergesoep / Spies Hawaï van kipfilet en ananas, kerriesaus,
aardappelen en groente.
Dinsdag 1 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

heeft plaats voor mensen/
kinderen met een pgb voor
dagbesteding op de boerderij
met oa. koeien, schapen.
3 pony's , 2 hondjes

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

Bel voor info
0575-462131 / 06-12375165

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

www.bistroderotonde.nl

Bouwbedrijf MB

Op 1 mei hebben wij ons 40-jarig huwelijk gevierd.
Het was een mooie dag die wij nooit zullen vergeten.

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

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor uw
belangstelling, voor de vele felicitaties etc. in welke
vorm dan ook, die wij hebben mogen ontvangen.

Dick en Gerrie Onstenk-Meijerink
Vorden

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen,
ramen, vensters, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Levering en plaatsing van beglazing

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Steigerwerk plus verhuur

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Tekenwerk en constructie berekening

• Monumentaal

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder
John Besseling

T. 06 - 15 33 86 15
T. 06 - 22 44 64 80

Toldijk
Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl
CHOCOLADE/
PEER
BAVAROISE VLAAI

Vol smaak:
Perssinaasappelen,
zoet en vol sap

2 kilo

Raapstelen uit de Polder,
heel
gesneden

2,50

1,99
300 gram 2,25
300 gram

NU VOOR

95

KLEIN

7.
11.95

per stuk

0,99

Maaltijd uit de warme keuken:
Kantonese Kipschotel + gekookte rijst
+ bakje rauwkost naar keuze per persoon

GROOT

€

€

0.

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

De enige echte

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

HEART BEAT
DRUMS
OR
DO
T
A
A
SL

SLAGWERKSHOW
ZATERDAG 5 JUNI - DE HERBERG VORDEN
Entree: gratis

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

09

€

2.

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Marion Polman
u i t v a a r t b e g el e i d i n g

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

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

LEKKER DONKER
MEERGRANEN

P.S.

6,95

GRAFSTEENSPECIALIST

GILDEKORN

NU VOOR

Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 25 t/m zaterdag 29 mei 2010.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 31 mei.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Aanvang: 21.30 uur

35

€

Hollandse Andijvie, van onze vaste teler
heel
500 gram 0,79
gesneden
400 gram 0,99
Mango, heerlijk zoet

WALDKORNBOLLETJES

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28
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Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Stichting Welzijn Steenderen
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen Inloop maandag, woensdag of vrijdag
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 van 8.30 tot 10.30 uur
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur,
Tel. (0575) 55 31 59
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. E-mail: swozel@xs4all.nl
Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8
tevens steunpunt WMO-loket,
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00 tot 11.00 uur
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34
elke tweede maandag van de maand
van 11.00 tot 11.45 uur
Inloop Protestantse Kerk, Halle, Dorpsstraat
19, elke 2e woensdag van de maand van 11.15
tot 12.00 uur

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.
Datum
25 mei
26 mei
26 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
31 mei
01 juni
05 juni
07 juni
08 juni
08 juni
16 juni
17 juni
22 juni

Activiteit
Geheugenspreekuur
Jaarlijks uitstapje PCOB
Jaarlijkse bustocht ANBO
Dagreis Ons Contact
Zonnebloem Roll-over
Zonnebloem Roll-over
Zonnebloem Roll-over
Museum PlusBus Amsterdam
Feestelijke avond met terugblik
Huifkarrentocht
Loophulpmiddelkeuring
Loophulpmiddelkeuring
RK parochie ziekendag
Koetsentocht
Scootmobiel informatiemiddag
Geheugenspreekuur

Plaats
Zorgcentrum De Wehme, Vorden
Vertrek Dorpscentrum, Vorden
Vertrek Wolbrink/Den Bremer
Vertrek De Bongerd, Steenderen
Vertrek basisschool, Kranenburg
Vertrek sporthal, Wichmond
Vertrek gemeentehuis, Hengelo
Booltinkplein, Keijenborg
Alzheimercafe Doesburg
Vertrek Oranjehof, Zelhem
De Bongerd, Steenderen
Leefwinkel, Zelhem
Baak
Wolbrink, Hengelo
Café Wolbrink, Hengelo
Stichting Welzijn, Hoog-Keppel

Tijd
10.00 uur
09.00 uur
08.00 uur
hele dag
18.30 uur
18.30 uur
14.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
14.00 uur
vanaf 10.00 uur
vanaf 10.00 uur
??
13.15 uur
14.00 uur
10.00 uur

om uw huis veilig achter te laten, kunt u met een gerust
hart vertrekken. Een fijne vakantie gewenst.

Valys Vervoersvoorziening
Dit gaat om afstanden van meer dan 5 zones van het woonadres. Men heeft hiervoor een Valyspas nodig. U komt in
aanmerking voor een Valyspas als u een bewijs heeft van de
gemeente dat u in aanmerking komt voor WMO-vervoer of
een OV-Begeleiderskaart heeft. Voor meer informatie en
hulp bij de aanvraag kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur.
Een reis kan geboekt worden van deur tot deur, al dan niet
in combinatie met het openbaar vervoer. Assistentie kan
worden aangevraagd bij Valys en de NS, zie onder gehandicapten openbaar vervoer. Boeken kan 24 uur per dag via
www.valys.nl of bellen 0900 9630 van ’s morgens 6 uur tot ’s
nachts 1.00 uur. Het is aan te bevelen minstens één dag van
te voren te boeken. De reis kan worden gecombineerd met
die van andere passagiers en kan daardoor maximaal twee
keer zo lang duren. Eén begeleider kan gratis mee. Indien u
gedeeltelijk met de trein reist is er een OV-Begeleiderskaart
nodig. Hierover kon u lezen in het vorige Contact.
Als Valyspashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget, waarmee u voor een kleine vergoeding per kilometer met Valys kunt reizen. Dit wordt jaarlijks door het
ministerie van VWS bijgesteld. Als het kilometerbudget op
is kunt u Valys blijven gebruiken tegen een hoger tarief, dat
altijd nog lager is als het reguliere taxitarief.
Uw huis in de vakantie
Nu de vakantietijd weer aanbreekt, wordt het ook tijd om
na te denken over maatregelen om uw huis veilig achter te
laten. Een goede buur of vriend die de post uit de bus wil halen en de planten water wil geven is van onschatbare betekenis. Maar ook al komt er regelmatig iemand in uw huis
kijken, is het belangrijk geen signalen van afwezigheid af te
geven. Dus overdag geen gesloten overgordijnen en/of rolluiken. Ook gras dat erg lang wordt, is een teken dat de bewoners afwezig zijn. Ramen en deuren moeten uiteraard goed
gesloten zijn, dat geldt ook als u een dag weggaat. En natuurlijk legt u een ladder niet binnen handbereik. Veel
mensen hebben de gewoonte om de sleutel van de auto op
een haakje in de garage te hangen of op een rekje op een
goed zichtbare plaats in huis. Dieven zijn u hier dankbaar
voor. U maakt het ze zo wel erg gemakkelijk. Zelfs als de autosleutel in uw jaszak zit, weten dieven hem daar te vinden.
Er zijn al heel wat auto’s gestolen waarvan de sleutel via inbraak was buit gemaakt.
Hang geen briefje op de deur dat u afwezig bent en vertel
ook niet via het antwoordapparaat dat u met vakantie bent.
Spreek een neutrale boodschap in waarin u zegt dat u de telefoon niet kunt beantwoorden, maar dat er een boodschap
kan worden ingesproken. Voorzie verschillende lampen in
huis van een tijdklok en laat deze op verschillende tijdstippen aan en uit gaan. Als u alle maatregelen hebt genomen

Uitstapje Mantelzorgsalon 8 juni
Ter afsluiting van het seizoen wordt een uitstapje gemaakt.
Waar we naartoe gaan is nog een verrassing. Te zijner tijd
wordt verdere informatie bekendgemaakt. U kunt zich hiervoor opgeven bij het VIT Oost-Gelderland, tel. 0573-438400.

Het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo is in de
maand juni slecht bereikbaar
Door graafwerkzaamheden bij de sporthal is het kantoor
van de ouderenadviseur slecht bereikbaar, zeker als u iets
minder goed ter been bent. Heeft u vragen, bel mij (465281),
indien gewenst dan kom ik bij u langs.
Informatie-en oefenmiddag voor scootmobielers en
elektrische rolstoelgebruikers
Op donderdag 17 juni organiseren Veilig Verkeer Nederland, afdeling Bronckhorst en Stichting Welzijn Hengelo
Gld. van 14.00 tot 17.00 uur een informatie- en oefenmiddag
voor mensen die gebruik maken van een scootmobiel of een
elektrische rolstoel. De dag wordt gehouden bij café Wolbrink (Marktzicht), Bleekstraat 3 in Hengelo Gld.
Op deze dag ontvangt u informatie over de (nieuwe) verkeersregels en verkeerssituaties, waarmee u te maken heeft
of krijgt als gebruiker van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig die uw vragen kunnen
beantwoorden buiten met u gaan oefenen met uw eigen
scootmobiel of rolstoel.
Opgave kunt u tot vrijdag 4 juni telefonisch doen bij Ans
Vermeulen (ouderenadviseur), tel. 0575-465281 of door het
inschrijfformulier op te sturen naar: Stichting Welzijn Hengelo, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo Gld.
Mocht u elders wonen en ook willen deelnemen aan deze
middag, dan kunt u voor meer informatie en opgave voor
deze middag contact opnemen met de heer E. Steentjes, in
Zelhem tel. 0314-622126.

KunstBus
Het eerste seizoen van de KunstBus Vorden is afgesloten. Er
kan worden teruggezien op een serie geslaagde voorstellingen, die steeds waren volgeboekt. De KunstBus reed twee
keer naar de schouwburg in Doetinchem en één keer naar
de Hanzehof in Zutphen. De bezochte voorstellingen waren
respectievelijk de balletuitvoering Carmen, de musical
Amandla! Mandela! en de toneel¬voorstelling De Kersentuin. De werkgroep heeft het voornemen het komende seizoen het programma uit te breiden met een concert en een
museumbezoek. In juni a.s. zullen de programma’s met
aanmeldingsformulieren voor het komende seizoen worden verspreid. Nadere informatie omtrent aanmelding enz.
zal o.a. in Contact worden vermeld.
De KunstBus is een mogelijkheid voor mensen, die de
schouwburg, concertzaal of het museum willen bezoeken
en niet met eigen vervoer kunnen of niet alleen willen
gaan.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp: Is dementie te behandelen? Behandelmogelijkheden/medicatie bij dementie. Datum 16 juni.van 19.00 tot
21.30 uur in het Alzheimer Café de Born, Oude Bornhof 5557 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.
Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,
Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot dementie kunt u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs
zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor
de keuring kunnen, voor aanmelding en/of informatie, dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.
De prijs voor deze medische keuring bedraagt ? 25,-. Datum:
26 juni. Locatie: zorgcentrum De Wehme, Nieuwstad 32 in
Vorden.

Hobbyclub heeft een vakantiestop tot september
Vanaf begin september van 9.00 tot 12.00 uur is er weer de
mogelijkheid in het Dorpscentrum samen te gaan hobbyen.
Er zijn diverse machines en er is begeleiding aanwezig die
voornamelijk ondersteunt bij het gebruik van die apparaten. Hebt u belangstelling, komt u dan vrijblijvend eens kijken.

Meer Bewegen van Ouderen heeft een vakantiestop tot
september
In september wordt er weer gestart met volksdansen in het
Dorpscentrum in Vorden en in Ludgerus-gebouw in Vierakker. Gymnastiek , sport en spel in sporthal ‘t Jebbink en
zwemmem bij de fysiotherapeut Jansen v.d. Berg in de
Christinalaan in Vorden.
Bij al deze activiteiten kunt u in september vrijblijvend een
kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u zich ter plaatse aanmelden.Voor het zwemmen kunt u zich aanmelden
bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Seniorengroep Vorden op vakantie
In de zomertijd wordt er een week vakantie georganiseerd.
De doelstelling is om samen, gezellig met leeftijdsgenoten,
geheel verzorgd op vakantie te gaan. Een rollator meenemen is mogelijk. Contactadres is mevr. D. Wolsing, tel. 0575552771.

Inschrijfformulier scootmobielvoorlichting
Ja, ik wil meedoen aan de scootmobielvoorlichting op
donderdag 17 juni van 14.00 tot 17.00 uur.Naam :
Naam:
Adres :
Postcode/woonplaats :
Tel.nr.:

E-mail:

Rollator nakijken
De onderhoudsman van HCNON komt op maandag 7 juni
van 10.00 tot 16.00 uur om uw loophulpmiddel zoals rollator, kruk of wandelstok na te kijken. Ook zal er in die zelfde
tijd een medewerker van de thuiszorgwinkel aanwezig zijn.
Zij heeft allerlei handige hulpjes bij zich voor in huis om
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het leven leuker en gemakkelijker te maken. Locatie: grote
zaal van De Bongerd in Steenderen. De dag is toegankelijk
voor iedereen. Er zijn geen kosten aan verbonden en u hoeft
zich niet aan te melden.
Musical basisschool De Akker
De schoolverlaters van basisschool De Akker aan de Bronkhorsterweg in Steenderen hebben ook dit jaar een musical
ingestudeerd. Deze willen ze graag opvoeren voor senioren
op maandag 28 juni om 13.30 uur in de Spil, de gemeenschappelijke ruimte van de school. Toegang is gratis, inclusief thee. Wel graag aanmelden bij ouderenadviseur: Ineke
Bijsterbosch 06 10687320. Is vervoer een probleem, dan
kunt u dat melden en zoeken we een oplossing.
Concertje
Op 6 juli geeft koor Steenrewalt een eind seizoenconcert in
De Bongerd. Het begint om 19.30 en is in de grote zaal. Er
zijn geen kosten aanverbonden en de koffie wordt u aangeboden door Steenrewalt. Zet het vast in uw agenda.

Geheugenspreekuur
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtingen geheugenspreekuren in de grotere kernen van Bronckhorst. Elke vierde dinsdag van de maand in een andere
kern. In september is Steenderen aan de beurt. Te zijner tijd
meer informatie hierover. Wilt u daar niet op wachten dan
kunt u ook in de andere kernen terecht. Zie ook de agenda
en andere berichten.
Yoga
Het yogaseizoen van voorjaar 2010 is afgelopen. Vanaf 6 september gaan we weer verder met de yoga op maandagmiddag. U kunt zich hier weer voor aanmelden. Hebt u zich al
opgegeven dan hoeft u dat niet nog eens te doen. Verder zijn
we voornemens een avondgroep te starten voor deelnemers
die overdag werken of andere bezigheden hebben. Hiervoor
moeten we wel een groep hebben van tenminste 12 personen. De kosten zijn dan ongeveer ? 75,- voor 15 keer. U kunt
zich alvast opgeven. De groep start onder voorbehoud van
het aantal deelnemers.

Studiekring
De studiekring zou er graag wat deelnemers bij hebben. De
afgelopen tijd heeft er regelmatig iets in dit blad gestaan.
Denk er eens over na. Het kan een leuke en interessante invulling van uw tijd zijn.
Computercursussen
In de afgelopen tijd zijn er computercursussen geweest.
Ook in het najaar gaan we daar mee verder. In het volgende
Contact vindt u een overzicht van de cursussen die we in oktober gaan starten. Wilt u al eerder meer informatie of een
overzicht van de mogelijkheden, dan kunt u nu al contact
opnemen met de stichting, zie hieronder.
Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, of aankomen in het kantoor in De Bongerd. Gegevens zie bovenaan
de pagina.

... zon, zon en nog eens zon ...
Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

Zat. 29 mei

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Kom GRATIS kijken en proeven.
Rondleiding en demonstratie’s
van 10.00 tot 17.00 uur

„De Stokhoven”

Natuursteen

Breedte (cm)
350
400
450
500
550
350
400
450
500

Uitval (cm)
250
250
250
250
250
300
300
300
300

Prijs nú
1175
1265
1350
1435
1515
1250
1340
1415
1525

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins
en uni doeken.

Terracotta

vanaf 19.95 p/m2 vanaf 39.50 p/m2

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

asperge boerderij

Rijksweg 37, Drempt

OPEN DAG
In het asperge-seizoen 7 dagen per week geopend

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

... als het méér moet hebben!
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

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55
Fax (0575) 45 26 79
www.bouwmarktdetolbrug.com
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Vrolijke en dansbare muziek Refresh-Music

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Behei.
B. Begapen.
C. Grove.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Voor alle kinderen buitenschoolse opvang

Sportdag Avonturijn:
veel wind en veel kids!
Refresh-Music bestaat als band nu ruim drie jaar. Maar de bandleden maken al een stuk langer muziek. En dat is te horen, vindt ook het publiek.
Maik Bats uit Ruurlo (toetsen/zang),
zangeres Elwy Postma uit Dinxperlo
en Rudi Hendriksen uit Enschede
(drums/zang) vormen samen RefreshMusic.
Al menig feest heeft de band van muzikale omlijsting voorzien. Met een
breed repertoire van Nederlandstalig
tot de hedendaagse Top-40 weten zij
op elk feest voor ieder wat wils te spelen. Met een eigen professionele
licht/geluidsinstallatie en veel enthousiasme kunnen ze ook van uw feest
een onvergetelijke herinnering ma-

ken! Belangrijk vindt Refresh-Music
het volume. Het credo van de drie muzikanten is: 'Het hoeft niet te hard als
het maar goed is!' Alles wordt afgestemd op uw wensen, het is tenslotte
uw feest!
Naast het trio heeft Refresh ook een
Drive- In Show met ervaren DJ's , karaoke, en verzorgen ze licht en geluid.
Ook diverse themafeesten behoren tot
de mogelijkheden. Voor boekingen en
meer informatie bezoekt u de website
www.refresh-music.nl of bel met Maik
Bats, tel. (06) 54 98 17 52.

Mini's Keijenborgse Boys
kampioen

Keijenborg - De mini's (MF ) van de Keijenburgse boys zijn afgelopen zaterdag ongeslagen kampioen geworden.
Ze zijn afgelopen jaar getraind door
Silvie Lamers, die ze uitstekend heeft
geleerd hoe je moet voetballen. Verder
is in het begin van het seizoen zonder

leider gevoetbald. Ouders hebben het
opgevangen. Na de winterstop is Anneke Booltink gaan leiden. Alle inzet is
beloond met het kampioenschap.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke programma "De Muzikale Ontmoeting" bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer studiogasten uitgenodigd.
Op maandag 31 mei zal Mr. Th.G.M.
Heere uit Zelhem de aandacht vragen
voor het Nederlandse Rode Kruis.
Maandag 7 juni zal dhr. Piet Piersma
uit Vorden een overdenking houden.
Commissielid van Kerk en Radio Annie Alberink, gaat op maandag 14 juni
in gesprek met Anton ten Klooster uit

Hengelo. Zijn priesterwijding van 29
mei zal zeker een gesprekspunt zijn.
Het programma 'De Muzikale Ontmoeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er van 20.00 uur tot 20.30 uur
nieuwe muzikale verzoekjes aangevraagd worden voor de daarop volgende week via tel. van de studio: 0314624002 De kabelfrequenties van Radio
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelderland:
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7

Welke GelderVeste-leerlingen
maken het mooiste

Promofilmpje
Hengelo - Scholengroep GelderVeste is een groep van 20 christelijke basisscholen in OostGelderland. ICT in het onderwijs
is een belangrijk aspect in de
scholen.
Daarnaast hebben 60 ambitieuze
leerkrachten en directeuren zich
het afgelopen jaar beziggehouden
met Onderwijskundig Ondernemerschap. Uit de combinatie van
beide is het instellen van een jaarlijkse leerlingenprijs geboren, die
dit schooljaar de titel heeft meegekregen: Welke GelderVeste-leerlingen maken voor hun school het
mooiste promofilmpje? Bij het maken van de filmpjes is veel aandacht
besteed aan Mediawijsheid.
'Mediawijsheid' is een nieuw begrip
en betekent zoveel als: leer omgaan
met media zoals youtube en chatprogramma's, gebruik ze voor je
plezier, geloof niet alles wat je
hoort en ziet en wees alert op manipulatie en misbruik. Een groep leerlingen van elke school (6e, 7e en 8egroepers) hebben met een leerkracht een filmpje gemaakt waarin
ze de eigen school voorstellen en
vertellen wat er leuk is aan de
school. Het filmpje mocht maar 5
minuten duren en moest een positief beeld geven van de school. De
leerkrachten hebben laten zien dat
er met hetzelfde beeldmateriaal
ook een negatief beeld geschetst
kan worden en zo zijn de leerlingen
'mediawijs' geworden. Nu is het tijd
voor de prijsuitreiking. Een deskundige jury, bestaande uit mensen uit
de reclamewereld, de ICT-wereld en
het onderwijs, heeft de filmpjes bekeken en ze beoordeeld. Daar is een
winnaar uitgekomen. De jury was
heel tevreden over de kwaliteit van
de filmpjes en had bewondering
voor de inspanning van de leerlingen en de leerkrachten, maar er
kan maar één winnen.
A.s. woensdag 19 mei, om 14.00 uur,
gaat de jury bekendmaken welke
school de prijs gewonnen heeft. Dat
zal plaatsvinden in het splinternieuwe gebouw van CBS De Haven
aan de Ds. Van Dijkweg in Doetinchem. Alle filmmakers zijn uitgenodigd, zo'n 120 kinderen, en ze gaan
over de rode loper het gebouw binnen. Bij de prijsuitreiking worden
de vier beste filmpjes vertoond en
krijgt de winnende school een Oscar. Alle kinderen krijgen een glaasje 'champagne' en de leerlingen die
de eerste prijs in de wacht sleepten
worden met een limousine opgehaald en rondgereden.

Het ging er in sommige teams tijdens de sportdag lekker fanatiek aan toe!

Ruurlo - Vanwege het vierde lustrumjaar van Kinderopvang Avonturijn
wordt er het gehele jaar voor de kinderen verschillende leuke activiteiten
georganiseerd. Mede omdat de buitenschoolse opvang (BSO) gehuisvest is
op sportpark ’t Rikkelder van voetbalvereniging Ruurlo kwam Avonturijn
op het idee om in de meivakantie voor alle BSO’s een sportdag te organiseren op het sportcomplex.
Donderdag 6 mei was het dan zover.
Alle BSO- locaties hadden hiervoor een
uitnodiging ontvangen. Vanuit Zelhem: waren BSO Neptunus en BSO
Mercurius en vanuit BSO Jupiter uit
Hengelo (G) waren de kinderen, samen met hun leidsters, richting Ruurlo getrokken. Zelfs vanuit BSO Sedna,
die pas in maart van dit jaar gestart
zijn gegaan op CBS de Haven in Doetinchem, waren de sportievelingen
goed vertegenwoordigd. De opkomst
overtrof dan ook de stoutste verwachtingen. De kinderen werden verdeeld
over een aantal teams en voor de start
werd het team nog even op de foto gezet. In totaal waren er maar liefst acht
onderdelen. Na een kwartiertje schalde de toeter ferm over het voetbalveld
en moest er worden doorgedraaid en
van activiteit worden gewisseld. De
onderdelen liepen uiteen van flesjesvoetbal, ballon trappen tot kruisboog
schieten. Het ging er in sommige
teams lekker fanatiek aan toe! In de
pauze werd er voor het inwendige
kind gezorgd en kreeg een ieder wat
lekkers en wat te drinken. Vervolgens
was het tijd om maar liefst 500 ballonnen de lucht in te laten voor de ballon-

nenwedstrijd. De leden van de oudercommissie waren al in de kleedruimte
al drukdoende met het vullen van de
ballonnen met helium! Mede dankzij
hun inspanningen gingen al die paarse en groene ballonnen tegelijkertijd
de lucht in. Er stond een flinke wind
en vanuit het middenveld werd er teruggeteld van 10 naar 1 en ……..… weg
vlogen ze, richting het oosten. Welke
ballon komt het verst. Avonturijn zal
het binnenkort laten weten. Vervolgens het laatste uur van de sportdag:
Het spannendste deel van de dag: de
prijsuitreiking! Alle kinderen hadden
die middag natuurlijk goed hun best
gedaan, de scores lagen erg dicht bij elkaar. Toch waren er maar liefst zes
winnaars. Van elke leeftijdscategorie
werd de ‘beste’ jongen naar voren gehaald en vervolgens het ‘beste’ meisje.

De huldiging vond plaats op het, door
kinderen zelf gemaakte podium. Natuurlijk ontbrak de (kinder)champagne niet! Omdat alle kinderen die middag sportief bezig waren geweest
kreeg een ieder een welverdiende medaille. Het was een erg geslaagde dag
met veel enthousiaste kinderen.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 49 - 2010
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij Weevers

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan.
De publicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

1. Prijsuitreiking door de adj. directeur SOS

1

2. Operation Friendship - Israelische Jongeren
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3. Polio sponsorloop

Informatiebijeenkomst Sensire

Jongste priester bisdom Utrecht

Succesvol afvallen door ander gedrag Anton ten Klooster
Vorden - Overgewicht is voor veel mensen een groot probleem en brengt
de nodige persoonlijke gezondheidsrisico's met zich mee. Om af te vallen
zijn vele diëten ontwikkeld die zich vaak richten op bestrijding van de
symptomen, het veranderen van voedingspatronen. Mensen proberen
hiermee op het juiste gewicht te komen, maar vallen na verloop van tijd
weer terug. Een gewichtsprobleem is daarom vaak ook een gedragsprobleem. Want het gaat er niet alleen om wát iemand eet, maar ook waaróm
iemand wel of niet eet.
Eten kan een middel zijn om aan een
andere behoefte te voldoen. Bijvoorbeeld bij eenzaamheid, verdriet, frustratie, verveling of een negatief zelfbeeld. Eten kan een verslaving zijn.
Aan eetgedrag liggen daarom vaak
ook mentale oorzaken ten grondslag,
die zich uiten in terugval.
JARENLANGE ERVARING
OP HET GEBIED VAN GEDRAGSVERANDERING
Met jarenlange ervaring in de diëtetiek en deskundigheid op het gebied
van gedragsverandering en coaching
hebben Trudy Tolkamp, diëtiste van
Sensire, en Bakker & Metz, bureau
voor coaching, hun krachten gebundeld om cliënten met gewichtsproblematiek een integrale en blijvende oplossing te bieden. Zij hebben hiervoor
een uniek programma ontwikkeld,
dat inzet op duurzame gedrag- en leef-

stijlverandering ten aanzien van het
afvallen; het IGP®-Integraal Gewichtbeheersing Programma.
VOORDELEN IGP®
Belangrijke voordelen van het circa
20 weken durende programma zijn,
dat het volledig wordt afgestemd op de
individuele behoefte van de cliënt en
het naast voedingsanalyse- en advies
ook voorziet in persoonlijke coaching,
individuele leerprogramma's, begeleiding in de praktijk en nazorg.
NIET ALLEEN SYMPTOMEN,
OOK OORZAKEN WORDEN
AANGEPAKT
De cliënt wordt o.a. geholpen in het
leren grenzen te stellen, het omgaan
met stress, het verkrijgen van meer
zelfinzicht en een positiever zelfbeeld,
het omgaan met tegenslagen en invloeden vanuit zijn/haar omgeving.

De nadruk zal liggen op het versterken van de motivatie en het van hieruit zelf verantwoordelijkheid nemen
voor ander, effectiever gedrag.
Ook wordt er veel aandacht besteed
aan het vergroten van kennis over voeding en een gezonde leefstijl. En praktische zaken zoals het samenstellen
menu's, gezonde boodschappen in
huis halen en kookadvies. Optioneel
kan de cliënt deelnemen aan een persoonlijk beweegprogramma om de fysieke gesteldheid te verbeteren. Door
deze integrale methode worden niet
alleen de symptomen, maar ook de
oorzaken van het gewichtsprobleem,
de onderliggende gedragsaspecten,
aangepakt.
INTERESSE?
Het succesvolle IGP® programma
draait inmiddels vanaf begin dit jaar
bij verschillende vestigingen van Sensire. U kunt op elk gewenst moment
hieraan deelnemen. Wilt u aanvullende informatie ontvangen over ons programma en persoonlijk kennis maken? Meld u dan aan voor de Informatiebijeenkomst op donderdagmiddag
27 mei Het Wiemelink 40. Aanmelden
kan via telefoonnr. (0900) 34 38 435
of via email: t.tolkamp@sensire.nl

Senioren Convent ontvangt
ouderenbonden

Anton ten Klooster: "Ik wist wat ik wilde met mijn leven".

Hengelo - De huidige jongste priester van het Aartsbisdom Utrecht is een
vriend van hem. Op 29 mei is dat anders, want dan wordt Anton ten Klooster (26) tot priester gewijd. Hij vindt het wel leuk om de titel over te nemen,
maar vindt het ook jammer dat hij de komende jaren de jongste priester
zal blijven. “Ik had graag gezien dat de aflossing wat sneller kwam. Ik
weet wat er aankomt van de opleiding. Een opleiding tot priester duurt
zes jaar. De komende vijf jaar ben ik waarschijnlijk nog de jongste priester van het bisdom”.
Anton ten Klooster is 26 jaar en geboren en getogen in Hardenberg. Hij
komt uit een gezin van drie jongens
waarvan hij de jongste is. In zijn geboorteplaats heeft hij achttien jaar gewoond. Na de afronding van het gymnasium ging hij serieus nadenken wat
hij wilde met zijn leven. Anton wilde
priester worden en volgde de priesteropleiding aan het Aartsbisdom in
Utrecht. Vorig jaar september werd Ten
Klooster benoemd in de nieuwe parochie HH. Twaalf Apostelen. Eerst als
pastoraal werker, later als diaken en
dat wordt nu als priester.
Ten Klooster groeide op in het protestantse bolwerk Hardenberg. Van huis
uit is hij protestant. “Ik heb zelf gekozen om toe te treden tot de rooms-katholieke kerk. Ik heb dat heel bewust
gedaan en met veel overtuiging. In het
proces van katholiek worden heb ik
ontdekt, dat ik een ontzettend verlangen had om priester te worden. Dat is
door de jaren ook heel duidelijk geworden. Het is ook een verlangen dat God
in mijn hart heeft gelegd. Het laten
zien van de vreugde van het christelijk
geloof zie ik als een grote uitdaging.

Het jaarlijks overleg van het Senioren Convent met de lokale ouderenbonden.
Hengelo - In Partycentrum Langeler vond het jaarlijkse overleg plaats met
de lokale ouderenbonden die hun belangenbehartiging hebben toevertrouwd aan het Senioren Convent van de gemeente Bronckhorst. Het Senioren Convent vergadert al naar gelang de werkzaamheden 5 à 6 keer
per jaar, inclusief de jaarlijkse verantwoording naar de lokale bonden.
Daar wij geen rechtspersoonlijkheid bezitten, krijgen wij tot op heden
geen subsidie en komen de inkomsten rechtstreeks van de lokale bonden.
Nadat het jaarverslag en het financieel verslag waren goedgekeurd, kwamen zaken aan de orde waar het Convent het afgelopen jaar mee bezig is
geweest. Een aantal punten die onze
bijzondere aandacht vragen zijn: De
woonvisie. Denk hierbij aan voldoende woningen voor senioren en aanpassingen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Om resultaten
hierin te kunnen boeken is informatie
uit de dorpen en kernen onmiskenbaar. Daarom is het belangrijk dat er
uit ieder dorp een afgevaardigde in
het Senioren Convent zit, want via de
afgevaardigden krijgt het Convent de
informatie om handelend te kunnen
optreden. Behalve overleg met de gemeente is er regelmatig overleg met
Wooncorporaties in de gemeente
Bronckhorst.
De Zorg. Het Convent besteed veel aandacht aan de zorg. Denk hierbij aan de

WMO en de AWBZ, vooral aan de bezuinigingen in de thuiszorg en de dagopvang. Dit vraagt alert reageren op
de huidige ontwikkelingen. De grootste aandacht van het Convent gaat
dan ook uit naar de zwakkeren in onze samenleving, die het meest te lijden hebben onder de grote bezuinigingen. Verkeer. Ook hebben wij als Senioren Convent regelmatig overleg
met de provincie en gemeente over
veiligheid en voorzieningen in het verkeer. Denk hierbij aan scootmobielen
en allerlei aanpassingen bij bushaltes
en stations. Om aan al deze punten
voldoende aandacht te kunnen besteden, worden wij door de provincie via
de SBOG (Samenwerkende Bonden
voor Ouderen in Gelderland) ondersteund door allerlei cursussen en studieochtenden om als volwaardig gesprekspartner aan de onderhandelingstafel aan te schuiven. Verder
heeft het Convent een afvaardiging in

de Participatieraad van de gemeente.
We hebben een gediplomeerd woonlobbyist die onze belangen behartigd.
Het Convent werkt ook mee aan het
pilotproject over eenzaamheid. Behalve de beroeps ouderenadviseur waar
wij goed mee samenwerken, ook via
de SBOG, worden vrijwillige ouderenadviseurs opgeleid. In alle dorpen is
wel zo’n adviseur werkzaam. De mantelzorg is in het Convent ook vertegenwoordigd.
Verder zoekt het Convent regelmatig
contact met de politieke partijen over
wat zij in hun programma hebben
staan over senioren in hun verkiezingsprogramma.
Samenwerking
heeft het Senioren Convent hoog in
het vaandel staan. Heel veel activiteiten overlappen elkaar. Wij zoeken dus
samenwerking met de SSWB en andere organisaties . Ook de plaatselijke
kerken nodigen wij graag uit. Per jaar
heeft het Convent twee maal overleg
met de wethouders en is er regelmatig
overleg met beleidsmedewerkers van
de gemeente. Voor inlichtingen over
het Senioren Convent kunt u contact
opnemen met de heer A.F. Midden,
voorzitter van het Senioren Convent
van de gemeente Bronckhorst.

Ten Klooster probeert zijn werk als
priester zo goed mogelijk te structureren. Als lid van het pastoraal team van
de parochie vindt hij het heel belangrijk om persoonlijk contact met mensen te houden. In het opgestelde beleidsplan heeft dit ook een hoge prioriteit. Ook zal hij veel ‘aansturen’ daar
waar nodig is. “Maar je blijft werken
met mensen. De grote processen managen dat ligt mij wel. We weten ons gesteund door heel veel vrijwilligers. Als
pastoraal team zijn we daar heel blij
mee. We proberen dan ook veel ruimte
voor te maken voor dingen waar vrijwilligers goed in zijn”.
Het seksueel misbruik van minderjarigen in de rooms-katholieke kerk vindt
Ten Klooster een zwarte bladzijde voor
de kerk. “Het wordt een schandaal genoemd. Terecht! Het is een schandaal.
Voor mij is het onvoorstelbaar dat een
priester, iemand die het leven in dienst
van God heeft gesteld, zo misbruik
maakt van het vertrouwen en zo de
zwaksten misbruikt. Het is ontzettend
belangrijk dat er openheid komt. Belangrijk vind ik ook dat er ruimte komt
voor de slachtoffers voor hun verhaal
en hun pijn. Ik heb de afgelopen zes
jaar de priesteropleiding gevolgd. Het
is waar we tegenwoordig op voorbereid
worden op de uitdagingen en de gevaren van ons werk. Ik heb er wel vertrouwen in dat het op deze schaal een probleem van het verleden is”.
Buiten zijn werk zoekt Anton ten
Klooster graag ontspanning. Hij tennist
graag en houdt op z’n tijd van een
mooie (historische)film. Maar ook een
‘gewone’ film om te zien welke godsdienstige lagen erin zitten. Ook leest

hij graag een goed boek. Wat zijn sterke en zwakke punten zijn, vindt hij een
moeilijke vraag. Na even nadenken
komt het antwoord: “Eigenlijk moet je
dat de parochianen vragen”, begint hij
voorzichtig. “Ik stel aan mezelf hoge eisen. Ik denk dat het zwakke punt is,
dat ik dat bij andere mensen ook doe.
Het is altijd lastig om te zeggen waar jezelf goed in bent”, zegt hij bescheiden.
“Wat ik wel merk is dat als ik mensen
schrijf het gelukt is dat het aanspreekt.
Zeg maar, vaardig met de pen”.

Als priester gaat Ten Klooster zich niet
specialiseren. Het pastoraal team is verantwoordelijk voor de zielzorg in de
hele parochie. Daarmee hebben ze de
hele basispakket. “Ik heb het profiel Catechese gekregen van de bisschop. Daar
zal ik me verder in bekwamen”. De
twaalf geloofsschappen is één parochie
geworden. Dat vindt Ten Klooster wel
mooi. “Je bent één parochie met elkaar
met je eigen plek en je eigen identiteit.
Maar wel met elkaar. Die identiteit is
belangrijk. Iets wat ter plaatste goed
gaat moet vooral ook zo blijven. Ik
denk dat we ook niet anders konden
dan samenvoegen. Het is een idee dat
uit noodzaak geboren is. In deze regio
zijn vier pastores voor twaalf geloofsgemeenschappen. Het moest wel bestuurbaar blijven en hoe geef je daar de
beste invulling aan. Daar is deze vorm
voor gekozen en ik denk dat die vorm
goed is”.

Anton ten Klooster maakt graag gebruik van moderne communicatiemiddelen. Ook de kerk zou daar gebruik van kunnen maken. “Met name
hyves, dat een sociaalnetwerk is waar
tien miljoen Nederlanders opzitten.
Die hebben we niet elk weekend in de
kerk zitten”, zegt hij lachend. “Ik denk
dat de kerk toegankelijk moet zijn voor
mensen en dat de kerk naar mensen
toegaat. Het is en-en. We denken nog te
vaak dat internet de toekomst is. Dat
klopt niet. Het is een deel van het leven
van mensen. Zeker voor mijn generatie. Voor de kerk is het belangrijk om
daar zichtbaar te zijn. Gewoon op een
toegankelijke en aardige manier”, zegt
hij in zijn woonkamer van de pastorie
in Hengelo. “Ik woon tegen de kerk aan
en met veel plezier”.
Het belangrijkste vindt Ten Klooster de
vreugde van het geloof. “En dan probeer ik uit te stralen. Mijn favoriete
theoloog, Thomas van Aquino zegt, het
is beter om anderen te verlichten dan
in eenzaamheid te stralen”. Anton ten
Klooster wordt op 29 mei in Utrecht tot
priester gewijd. De dag erna, zondag 30
mei om 10.30 uur, is in de H. Willibrordkerk in Hengelo de plechtige en
feestelijke Eerste Heilige Mis van Anton
ten Klooster. Na de viering is er tijdens
de receptie in de pastorietuin gelegenheid tot feliciteren. Om 15.00 uur
wordt de feestelijke middag afgesloten
met lof in de kerk.

Vorden F 2 wint Cup in Wehl

Voorjaarsmarkt
Veilingcommissie
Vorden - De veilingcommissie organiseert op zaterdag 29 mei as in het
Havogebouw, aan de burgemeester
Galleestraat een gezellige voorjaarsmarkt. Er zijn mooie voorjaar
en zomerspullen te koop.
Van tuinstoelen, tot kunststofservies
voor op de camping, of een tent om de
kleinkinderen in te laten spelen, of
om mee te geven naar Pinkpop. Onze
boekenkasten staan weer vol met romans die zo in de koffer mee kunnen,

of wat dacht u van een stapeltje kinderboeken voor op de achterbank?

Men heeft ook extra mooie spullen in
de winkel gezet en men kan natuurlijk bieden in de veilinghoek. De dames van de Welfare zijn er met hun
prachtige handwerken, en de hobbyclub is aanwezig met houtbewerking.

Natuurlijk staat ook de koffie klaar.
Voor nog meer informatie kan men
kijken op; www.veilingcommissie.nl

Oude krakers en recente hits

Akoestisch duo in De Slof
Vorden - Eetcafé De Slof haalt zondag 30 mei twee echte rasmuzikanten naar Vorden. Het belooft,
zoals elke laatste zondag van de
maand, een sfeervolle, verrassende middag te worden.
OUDE KRAKERS EN
RECENTE HITS
Nog geen jaar geleden hebben Wim
Heerink en Maarten Tappen de handen ineen geslagen en zijn hard gaan
werken aan een nieuw repertoire. De
heren hebben een zeer gevarieerd
Vorden - Het pupillenteam F2 van de voetbalvereniging Vorden heeft
tijdens een toernooi dat georganiseerd werd door Concordia Wehl de eerste prijs behaald.
De jeugdige voetballers wonnen alle
vijf wedstrijden.

Achtereenvolgens werd met 3-0 gewonnen van de organiserende vereni-

ging Concordia uit Wehl. VVG uit
Gaanderen werd met 1-0 verslagen,
Viod uit Doetinchem met 2-0, Angerlo
vooruit met 4-0 en tot slot werd met
4-2 gewonnen van Dinxperlo.

Project verkeer,
oversteken en fietsen

programma op poten gezet. De ervaren muzikanten brengen deze namiddag oude krakers tot de meest recente hits. Heerink (gitaar, zang) en
Tappen (piano, zang) zullen verrassen met muziek van Jason Mraz tot
Pink Floyd, van The Beatles tot Racoon, van John Mayer tot Michael Bublé! De luisterliedjes worden vanuit
het hart gezongen en de lekkere uptempo nummers brengen het publiek in beweging. Genoeg inhoud
voor een relaxt einde van het weekend. Zie ook: www.deslofvorden.nl

Heartbeat Drums slaat door!
Vorden - Onder deze titel zal Heartbeat Drums uit Vorden een gratis
show verzorgen op zaterdagavond
5 juni in de Herberg te Vorden.
Heartbeat Drums bestaat uit Peter Annevelink, Jeroen Helmink, Robert Koeslag, Richard Meijer en Peter Romeijnders. Vijf jonge amateurslagwerkers
die inmiddels een kleine drie jaar op
weg zijn naar een hogere status.
Drummen is voor deze jongens een
groot feest en hun hobby, daarom willen ze op deze avond iedereen laten
meegenieten.
In een drietal optredens, voorzien van
professioneel licht en geluid, verzorgen zij deze avond slagwerk van een
hoog niveau waarbij acteertalent en
humor eveneens om de hoek komen
kijken.

Alle nummers zijn zelf geschreven en
ingestudeerd onder de muzikale leiding van Bert Lamers, die zijn sporen
in deze regio inmiddels heeft verdiend.

Op diverse optredens in de omgeving
heeft Heartbeat Drums reeds bewezen
dat "het dak er af kan".
Het motto van deze slagwerkgroep is
dan ook: Heartbeat Drums: "Makes
your heart beat faster".
Zaal De Herberg geeft Heartbeat
Drums de gelegenheid deze avond
voor het eigen regionale publiek op te
treden.
Voor meer informatie kijk op:
www.heartbeatdrums.nl

Zie ook de advertentie van De Herberg
elders in deze krant.

Boekenverkoop
Vorden - Vanaf zaterdag 29 mei is
er in de Vordense bibliotheek
weer een grote verkoop van afgeschreven materialen.

ven materialen verkocht voor alle
leeftijden.

De verkoop vindt in de bibliotheek
plaats. Er worden diverse afgeschre-

Men hoeft geen lid te zijn van de
bibliotheek om iets te kopen.

De verkoop is tot 1 juli: op is op!

Sponsoring
Vorden - In het kader van hun project verkeer: oversteken en fietsen
brachten de kleuters van basisschool 'De Vordering' afgelopen dinsdag,
18 mei jl., een bezoek aan Profile Bleumink.
Door een medewerker werden zij op
de hoogte gebracht van het reilen en

zeilen van deze fietsenwinkel. Naast
het bekijken van de winkel, namen de

kleuters ook een kijkje in de reparatieruimte.
Na afloop van het bezoek boden de
kleuters een eigengemaakt kunstwerk
aan, dat uiteraard als thema 'fietsen'
had.

Rockavond in Café Uenk
Vorden - Op zaterdagavond 29 mei zal in café Uenk een optreden plaats
gaan vinden van de rockband Rockaholic.
De band heeft als motto: "Hou het basic". Men brengt bekende en verrassende covers van o.a. Bad Company, Free,
Herman Brood, Bryan Adams, Thin
Lizzy enz. Rockaholic bestaat uit:
Mark Pans (Vocals, slaggitaar), Jos

Garssen (Solo gitaar), Wim Garssen
(Basgitaar) en Martin van der Veen
(Drums). Het vooroptreden zal verzorgd worden door de band Lemoncurd. Deze band bestaat uit Vidar Bakker (Zang/slaggitaar), Femke Harberts

(Bas), Rick Weenink (Solo gitaar) en Ronald ten Broeke (Drums). De band
richt zich op het schrijven en componeren van eigen muziek. De soort muziek van Lemoncurd wordt ook wel
omschreven als "alternatieve gitaarrock met vleugjes hiphop en reggae".
De toegang is gratis

Vorden - Afgelopen maandag speelde het zaalvoetbalteam Weenk nog
in het oude tenue.

Komend seizoen is Bloemsierkunst
Halfman ( Vorden – Warnsveld ) de
nieuwe sponsor.
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DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

Hypotheekadvies
bronckhorst

IN PRIJS VERLAAGD

 Gevelstenen  Dakpannen  Wand- en vloertegels
 Dakramen en accessoires  Sierbestrating
 Diverse andere bouwmaterialen

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?

Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.

vr.pr. q 339.500,- k.k.

ZELHEM

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?

Lohmanstraat 18 - Op goede locatie gelegen, sfeervol
ROYAAL VRIJSTAAND WOONHUIS MET KANTOOR-/PRAKTIJKRUIMTE, garage/schuur (30m²) en diepe achtertuin. Bj. 1960.
Inh. ± 610 m³. Perc.opp. 600 m². De extra kamers op de begane
grond zijn ook goed te gebruiken als slaapkamer. Ruimte voor
realiseren badkamer op bgg. aanwezig. Keurig onderhouden
geheel. Veel privacy biedende tuin.

Bedrijventerrein De Revelhorst: Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen
Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.

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

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

DE MAKELAARS

Ik wil prettig
samenleven en
stem daarom PvdA.

Kwekerij

VAN

BRONCKHORST

Het Bloemenhuisje

voor al uw bloemen in en om de tuin, terras en balkon

zoals hangpotten 25 cm diverse
Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 29 mei

eri

en

Zo

j

Het verzorgingsadres
voor uw hond(en)

rgboerd

tijdens uw vakantie
of weekend/dag uit.
ERKEND PENSION

Ik wil gelijke kansen
voor iedereen en
stem daarom PvdA.

in de discotheek

Beachparty

Open dagen Vlindertuin
Vorden - Na een koud voorjaar en nog laat nachtvorsten is de vlindertuin bezig aan een inhaalslag. De medewerkers hebben hard gewerkt om al te brutale planten in te perken en andere in hun plaats te zetten.

Info: Fam. Groot-Roessink
Varsselseweg 4-6 Hengelo (gld)
0575-461525 b.g.g. 06-22572749

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Waar open plekken bleven staan nu éénjarige plantjes te
bloeien. Aan het eind van de week verwachten ze veel
bloemen te hebben. Dat betekent dan meteen: vlinders,
bijen en andere insecten. Zodra de temperatuur boven
14 graden komt vind je overal beestjes die zich opwarmen. Wordt het echt warm? Dan raden ze aan niet op
het heetst van de dag te komen omdat dan ook insecten
siësta houden. Zij zien u graag verschijnen op zaterdag
29 en zondag 30 mei. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage stellen we zeer op prijs. Men vindt de vlindertuin aan de Maandagweg 2, daar waar de Veengoot de
weg Hengelo - Ruurlo snijdt. Dus Niet in het dorp Vorden. Kunt u ons niet vinden? Bel dan (0575) 46 73 04.

Stekplanten 13 cm

per stuk

1,75

5,75
00
of 10 voor 15,

soorten

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

5,50
Zaaiplanten in pot 9 cm per stuk 0,40 of 15 voor 4,95
Zaaiplanten 10 stuks in bakje 2,40 of 2 bak voor 4,25
50
Terras rood pot 20 cm
per stuk 2,
Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95
Zaaiplanten

24 stuks per bak

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

Kwekerij
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem
Tel. (0314) 36 04 21

Het Bloemenhuisje
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van
9.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.oo uur.

Ontmoet de Haagse politicus dicht bij huis!

Familiebedrijf van het
jaar Oost-Nederland

Haagse kandidaten debatteren in Bronckhorst

Genomineerde bedrijven verkiezing Familiebedrijf van het jaar OostNederland

Hengelo - Op 1 juni vindt in het gemeentehuis van
Bronckhorst een verkiezingsdebat plaats tussen
kandidaten voor de tweede kamer verkiezingen.
Deelnemende partijen zijn in ieder geval CDA, VVD
en PvdA. Toegezegd om deel te nemen hebben Henk
Jan Ormel (CDA) Johan Houwers (VVD) & Jeroen Dijsselbloem (PvdA).

Wapen van Delden Delden,
Verhoeve Groep Zelhem/Hummelo,
Smederij Oldenhave Vorden,
All-inn verspreidingen, Twello,
Leijenaar Garagebedrijf Bathmen,
Barendsen Staalconstructie Vorden,
Slagerij Voss Lobith/Tolkamer,
Stenfert Garage Dieren,
Tuincentrum Steentjes Silvolde,
Van de Barg Carrosserie Delden,
Boode Bathmen,
Firstlady Jansen Rheden/Bathmen,
Klompenfabriek Krajenbrink De Heurne,
Maalderij Bökkers Terwolde,
Plus Imanse Klarenbeek,
Uitverzorging Kramer Arnhem,

Henk Jan Ormel is een vertrouwd gezicht voor Bronckhorst. De 54 jarige Ormel woont sinds lange tijd in Hengelo. Ormel is van oorsprong dierenarts en werkte ondermeer bij de Graafschap Dierenartsen. Hij zit sinds 2002 in
de tweede kamer namens het CDA. Ormel heeft in zijn
portefeuille onder andere de onderwerpen biotechnologie, dierenwelzijn en diergezondheid. Hij is eerste buitenlandwoordvoerder voor de CDA fractie.
Jeroen Dijsselbloem is de woordvoerders voor Gelderland
van de PvdA. De 44-jarige Dijsselbloem woont in Wageningen en is van huis uit landbouweconoom. Hij werkte
achtereenvolgens voor de Europese delegatie, de Tweede
Kamerfractie van de PvdA en het Ministerie van LNV. In
2000 kwam hij voor het eerst in de tweede kamer.
Dijsselbloem houdt zich onder meer bezig met integratiebeleid en illegalenbeleid. In 2007 leidde hij een parle-

13 nominaties
27 nominaties
32 nominaties
18 nominaties
1 nominatie
1 nominaties
2 nominaties
1 nominatie
1 nominatie
1 nominatie
2 nominaties
1 nominatie
1 nominatie
1 nominatie
1 nominatie
1 nominatie

mentaire onderzoekscommissie naar onderwijsvernieuwingen (Commissie Dijsselbloem).
Johan Houwers is de hoogst nieuw geplaatste Gelderlander op de lijst van de VVD. De 52 jarige Houwers is afkomstig uit Winterswijk waar hij meer dan 18 jaar actief was
als makelaar. Houwers heeft dan ook veel met het onderwerp 'wonen' en 'ruimtelijke ordening'.
Houwers was lange tijd actief in de gemeenteraad van
Winterswijk. Sinds 2002 is hij lid van de VVD Provinciale
Statenfractie van Gelderland.
Tijdens het debat komen lokale thema's (de krimp, woningbouw en megastallen), landelijke thema's (de bezuinigingen) en actuele thema's aan bod. Het debat wordt
geleid door de journalist Paul Baeten. Deze zal de kandidaten het vuur aan de schenen leggen en hen uitdagen
om oplossingen te formuleren voor diverse kwesties. Ook
het publiek wordt nadrukkelijk uitgenodigd om deel te
nemen aan het debat.
Het debat is vrij toegankelijk en begint om 20.00 uur. Na
afloop, rond 22.00 uur, is er gelegenheid voor een drankje. Plaats: Gemeentehuis van Bronckhorst, Elderinkweg 2
in Hengelo.

Jaargang 5
Nr. 21, 25 mei 2010

5 juni presentatie nieuwbouwprojecten in gemeente

Gemeentehuis

Woonmanifestatie 'Kom thuis in Bronckhorst'

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl
website: www.bronckhorst.nl
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot
16.30 uur.
• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.
• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur.
Meldt u zich bij een bezoek aan het
gemeentehuis altijd eerst bij de
publieksbalie. Met bepaalde producten
zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte
van geboorte of een uittreksel kunnen
wij u direct helpen. Voor andere producten
of diensten zoals een WMO-voorziening,
bouw-, milieu- of kapvergunning vragen
wij u eerst een afspraak te maken.
Wij kunnen u hierbij beter van dienst
zijn als wij ons op uw verzoek kunnen
voorbereiden.
Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden)

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme,
Voorlichting/communicatie en promotie,
Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening,
Financien en belastingen, Afval en milieu,
Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering
Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer, Werk,
inkomen en zorg
Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie,
Volksgezondheid, Regiozaken
Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Gemeenteraad bereiken?
Neem contact op met de griffie, tel. (0575)
75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &
Informatie’ is een uitgave van de
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
De artikelen staan ook op de website
www.bronckhorst.nl. Op deze website
vindt u de belangrijkste informatie over
de gemeente.

Op 5 juni a.s. tussen 10.00 en 14.00
uur kunt u zich in het gemeentehuis
laten informeren over nieuwbouwprojecten en beschikbare gemeentekavels in Bronckhorst.
Op deze eerste Bronckhorster
woonmanifestatie presenteren
projectontwikkelaars, ProWonen en
de gemeente de mogelijkheden voor
nieuwbouw. Hierbij is voor elk wat
wils: van huur tot koop, van appartement tot vrijstaande woning, van
starters- tot seniorenwoning.
Plannen
Wellicht loopt u al een tijdje rond
met het idee om te verhuizen naar
een nieuwe woning die beter bij uw
huidige of volgende levensfase past.
U wilt graag in een prachtig landelijk
gebied (blijven) wonen en goede
voorzieningen in de buurt hebben.
Bronckhorst biedt dat. De komende
tijd komen veel nieuwbouwprojecten
tot ontwikkeling. Tijdens de
woonmanifestatie presenteren wij
deze projecten in de gemeente,
zodat u tijdens één bezoekje precies
op de hoogte bent van de mogelijk-

geliefde omgeving. Door het gevariëerde aanbod van woningen en
vrije kavels zou dus door veel
mensen wel eens het echte thuisgevoel gevonden kunnen worden…
In het projectenoverzicht hieronder
ziet u in welk dorp plannen zijn. Laat
u zich informeren, wij staan voor u
klaar en spreken u graag op de
woonmanifestatie! De toegang is
gratis en ook voor onze kleine gasten is vertier aanwezig.
heden op onze woningmarkt. Let op:
er zitten echte buitenkansjes bij!
Kom thuis in Bronckhorst
Bronckhorst wil voor haar inwoners
een thuis zijn. Dit wil zij echter ook
weer zijn voor mensen die ooit zijn
vertrokken, maar graag weer
terugkomen in hun vertrouwde,

5 JUNI 2010 WOONMANIFESTATIE
KOM THUIS IN BRONCKHORST
Presentatie nieuwbouwprojecten in gemeente Bronckhorst
Gemeentehuis, 10.00 - 14.00 uur Elderinkweg 2 Hengelo (Gld)

Stemmen op 9 juni a.s
Op 9 juni zijn in ons land de Tweede
Kamer verkiezingen. Als u uw stem
gaat uitbrengen, moet u naast uw
stempas ook een identiteitsbewijs
tonen om te mogen stemmen. Zonder identiteitsbewijs (bijvoorbeeld
uw paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) kunt u helaas niet stemmen.
Houd hier rekening mee! Het is deze keer toegestaan een identiteits-

bewijs te gebruiken dat op 9 juni (de
dag van de stemming) maximaal
5 jaar is verlopen. U mag dus een
paspoort, identiteitskaart of rijbewijs gebruiken waar op staat 'geldig
tot 10 juni 2005' of elke latere
datum. Als inwoner van onze
gemeente mag u in Bronckhorst
stemmen in ieder stembureau van
uw keuze. We hebben in Bronck-

Afkoppelen sporthal De Kamp en
omgeving in Hengelo
Op 31 mei a.s. start de gemeente
met het afkoppelen van het regenwater van het dakoppervlak en de
verharding rondom multifunctionele
accommodatie De Kamp in Hengelo,
waaronder ook een gedeelte van de
rijbanen van Het Karspel en de
Sarinkkamp. Het regenwater laten
we infiltreren in de bodem. Dit doen
we door het aanbrengen van kratten
en verticale boringen in de grond,
waarin het regenwater wordt opgevangen. Vanuit deze kratten en
boringen wordt het water dus in de
bodem geïnfiltreerd. We brengen
deze voorzieningen op diverse plaatsen rondom de sporthal aan.
Voorterrein De Kamp
Het voorterrein van De Kamp wordt
tijdens de werkzaamheden ook
opnieuw ingericht. We voeren de
looproute in een andere kleur grijs
uit en vernieuwen de fietsenstallingen.
Werkzaamheden

De werkzaamheden starten op
31 mei en duren tot ca. 2 juli a.s.
De werkzaamheden zullen enige
overlast veroorzaken (o.a. minder
parkeerplaatsen beschikbaar), maar
wij proberen dit zoveel mogelijk te
beperken. De aannemer zorgt
ervoor dat alle voorzieningen bij
De Kamp bereikbaar zijn.
Vragen?
Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen
met de heer M. Bremer van de afdeling Beheer, via tel. (0575) 75 02 50.

horst 27 stembureaus. Een
overzicht hiervan vindt u op
www.bronckhorst.nl. Woont u in
Steenderen en werkt u bijvoorbeeld
in Hengelo dan kunt u ook daar
stemmen als u dat beter uitkomt!
Voor meer informatie over de
landelijke verkiezingen kijk ook op
www.uheefthetvoorhetzeggen.nl.
Weet u nog niet waar u op wilt

stemmen? Er zijn verschillende
stemwijzers in omloop, bijvoorbeeld www.stemwijzer.nl of
www.kieskompas.nl, die u een
handje kunnen helpen!

Virtueel CJG bestaat alweer een jaar
Veel ouders maken gebruik van deze
handige opvoedvraagbaak
Op 30 mei vorig jaar lanceerden we
het virtuele Centrum voor Jeugd en
Gezin in Bronckhorst. De website
www.cjgbronckhorst.nl bestaat dus
alweer bijna een jaar! Op deze site
kunnen ouders en opvoeders terecht
voor luchtige, maar ook serieuze
informatie over zwangerschap en
het opvoeden van kinderen van 0 tot
23 jaar: www.cjgbronckhorst.nl staat
vol wetenswaardigheden, advies,
tips en nog veel meer. Wie geen
antwoord op zijn vraag vindt, kan via
e-mail of tel. (0575) 46 11 00 zijn
vraag stellen en een deskundig
antwoord terug verwachten.
Kortom, een echte laagdrempelige
vraagbaak. In het Bronckhorster
virtuele Centrum voor Jeugd en
Gezin werken onder andere de
gemeente, Bibliotheek West Achterhoek, GGD Gelre-IJssel, MEE, JGZ,
Yunio en Sensire samen. We zien
de laatste tijd dat steeds meer
bezoekers de site raadplegen en

daar zijn we blij mee. Hij is immers
voor u! Neem ook eens een kijkje op
www.cjgbronckhorst.nl, bijvoorbeeld
als u meer wilt weten over kinderen
en computers, trakteren op school,
gezondheidsrisico's, spelen, leren
etc.

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen i.v.m. introkamp, 25 t/m
29 augustus 2010, Arboricultura
• Keijenborg, venten met boeken, 12 juni 2010, Staring instituut
• Vorden, parkeerplaats Dorpsstraat naast de kerk, 23 augustus 2010 van 09.00 tot 21.00 uur,
opname van 'Zomer in Gelderland', omroep Gelderland
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.

•

Bouwvergunningen

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Drempt, Hoefkensestraat 1, bouwen varkensschuur
Halle, Tarwestraat 11, bouwen woning met garage
Vorden, Almenseweg 9, vernieuwen berging
Vorden, De Boonk 29, plaatsen schutting
Vorden, Enzerinckweg ong., vernieuwen schuurtje
Vorden, Kerkstraat 3. verbouwen horecagelegenheid
Vorden, Lindeseweg 25, bouwen berging/carport
Zelhem, Bocholtseweg 1, vergroten melkveestal
Zelhem, Boeninksteeg 2, vernieuwen schuur
Zelhem, Doetinchemseweg 47, veranderen woning
Zelhem, Stationsplein 8-12, bouw ketelhuis/technische ruimte en bunker met oprit

Verleende vergunningen

•

•
•

•

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 mei 2010:
• Drempt, Kerkstraat en Gildeweg, rommelmarkt en hobbybeurs met live-muziek, ontheffing
Winkeltijdenwet, 6 juni 2010 van 07.00 tot 20.00 uur, stichting Dorpshuis Drempt
• Hummelo, circuit De Heksenplas, diverse motocrosswedstrijden 30 mei, 5, 26 en 27 juni, 11 juli
en 25 september 2010, TCD Hummelo
• Bronckhorst, diverse locaties plaatsen van tijdelijke reclameborden, 11 t/m 25 mei 2010 i.v.m.
Achterhoekse Paardedagen, stichting concours hippique Zelhem
• Zelhem, diverse terreinen aan de Oosterwijkweg, Achterhoekse Paardedagen, 22, 23 en 24 mei
2010, stichting concours hippique Zelhem
• Hengelo (Gld), Zelhem, Halle, Vorden, Hummelo, Steenderen, Baak en Toldijk, plaatsen
driehoeks-/sandwichborden i.v.m. promoten Slag om de Achterhoek, 1 t/m 14 juni 2010,
Hengelo, centrum en camping Kom Es An, militair historisch re-enactment 'Slag om de
Achterhoek', 12 juni van 10.00 tot 17.00 uur en 13 juni van 11.00 tot 18.00 uur, Hengelo,
Marktstraat, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet op 12 juni van 12.00 tot 18.00 uur en
13 juni 2010 van 11.00 tot 18.00 uur, St. Achterhoeks Museum 1940-1945
• Zelhem, perceel aan de Oosterwijkweg, tijdelijke gebruiksvergunning feestpaviljoen,
22 t/m 25 mei, ontheffing groepskamperen, 20 t/m 25 mei, ontheffing art. 35 Drank- en
Horecawet, 21 t/m 24 mei 2010, stichting Concours Hippique Zelhem
Afgegeven op 17 mei 2010:
• Vorden, De Slof, aanwezigheidsvergunning voor één kansspelautomaat, 1 januari t/m
31 december 2010, R. Hilbolling
Afgegeven op 18 mei 2010:
• Wichmond, oranjefeest, 22 t/m 29 augustus 2010, stichting Oranje Comité Vierakker Wichmond
• Halle, Dorpsstraat, braderie, 5 september 2010 van 09.00 tot 18.00 uur, stichting Halse Dag
• Vorden, oranjefeest, 18 en 19 juni 2010, Oranjevereniging Wildenborch
Afgegeven op 19 mei 2010:
• Hummelo, parkeerplaats hoek Dorpsstraat/Van Heeckerenweg, kunst-, rommel- en antiekmarkt, ontheffing Winkeltijdenwet, 26 september 2010, Hummelo's gemengd koor
• Vorden, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. oranjefeest, 18 en 19 juni 2010, De
Heksenlaak
• Bronckhorst, toertocht met oude en antieke tractoren, 3 juli 2010, tec De Graafschap

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 19 mei 2010:
• Zelhem, rondrit van kampioensteams op platte wagen, 12 juni 2010 van 15.00 tot 18.00 uur,
korfbalvereniging S.E.V. Zelhem

•
•

de Ruurloseweg en de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat, de parkeerplaats aan de
Kerkstraat, en de Kerkstraat, tussen de Ruurloseweg en de Marktstraat, op
14 juli van 07.00 tot 16.00 uur: de Spalstraat, vanaf de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat
tot aan de kruising Kastanjelaan/Zuivelweg, op 14 juli van 16.00 tot 22.00 uur: de Spalstraat,
tussen de Hummeloseweg en Het Iekink, de Zuivelweg, tussen de Spalstraat en de Kampstraat, de Kampstraat, de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Kampstraat, de Rozenstraat,
tussen de Tramstraat en Het Iekink, en Het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat,
en van 17 juli 20.00 uur t/m 18 juli 18.00 uur: de Spalstraat. Het éénrichtingsverkeer wordt
opgeheven op de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Banninkstraat, op 14 juli van
07.00 tot 16.00 uur en van 17 juli 20.00 uur t/m 18 juli 18.00 uur: op de Spalstraat, vanaf de
kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot Het Iekink, van 12 t/m 18 juli: voorzover dit gedeelte van de weg niet is afgesloten, en op de Kerkstraat, tussen de Marktstraat en de Raadhuisstraat, van 12 t/m 18 juli 2010. Een stopverbod wordt ingesteld aan de Spalstraat, tussen de
Hummeloseweg en Het Iekink, op 14 juli van 08.00 tot 16.00 uur en op 18 juli 2010 van 10.00 tot
14.00 uur
Hengelo (Gld), tijdens de paarden- en ponymarkt zijn de Spalstraat, tussen de Kastanjelaan en
huisnr. 23, en de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenstraat, op 14 juli 2010 van 07.00
tot 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Hengelo (Gld), tijdens de opening en open dag van De Bleijke zijn de Beukenlaan op 2 september van 14.00 tot 17.00 uur en de parkeerplaats van sporthal De Kamp op de Sarinkkamp op
2 september van 11.00 tot 18.00 uur en 4 september 2010 van 09.00 tot 17.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Hummelo, tijdens de kunst-, rommel- en antiekmarkt zijn de Van Heeckerenweg, tussen de
Dorpsstraat en de Spalderkampseweg, en de parkeerplaats op de hoek Dorpsstraat/Van
Heeckerenweg van 25 september 18.00 uur t/m 26 september 2010 19.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Toldijk, tijdens 'Høken in Toldiek' geldt op de Hoogstraat, tussen de Zutphen-Emmerikseweg
en huisnr. 21, van 24 t/m 28 juni 2010 een stopverbod
Vorden, tijdens een buurtfeest op 2 juli 2010 van 19.30 tot 24.00 uur is de Nieuwenhuisweg,
tussen de Horst en de Deldensebroekweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer
Wichmond, tijdens het oranjefeest van 22 t/m 29 augustus is de Lindeselaak afgesloten voor
alle verkeer en geldt dagelijks van 19.00 tot 24.00 uur een stopverbod op de Beeklaan. Op 28
augustus van 12.00 tot 17.00 uur is de Baakseweg, tussen de rotonde en de Riethuisweg, afgesloten en op 29 augustus 2010 van 12.30 tot 15.30 uur zijn de Beeklaan, Vierakkersestraatweg,
Hackforterweg en Dorpsstraat, afgesloten voor alle verkeer
Zelhem, tijdens een buurtfeest is het Weidje, tussen de huisnrs. 2-8 en 14-20, op 12 juni 2010
van 10.00-24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Oldenoord, tussen De Breide en De Garde, van 19 juni
10.00 uur tot 20 juni 2010 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer

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

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 18 mei 2010
• Halle, Halle-Nijmanweg 36B, bouwen schuur

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 18 mei 2010
• Zelhem, Burgemeester Rijpstrastraat 14 J, veranderen gevel woning, verleend met toepassing
van artikel 50, lid 3 van de Woningwet

Lichte bouwvergunningen

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening

Verzonden op 19 mei 2010:
• Laag-Keppel, Pieriksestraat 3, bouwen tuinhuisje

Verzonden op 19 mei 2010
• Hengelo (Gld), Hofstraat 13, verbouwen en vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 19 mei 2010:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, bouwen werktuigenberging
• Hengelo (Gld), Beekstraat 2, vergroten woning
• Vorden, De Horsterkamp 1, vergroten woning
• Zelhem, Korenweg 3, bouwen zwembad

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en
5.4.1 APV)
Ontheffingen verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van
landschappelijk onderhoud, op de adressen:
• Zelhem, Meeneweg 5
• Zelhem, Meeneweg 9

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Molenweg van 3 juli 12.00 uur t/m 4 juli 2010 12.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Halle, tijdens de Halse Dag op 5 september 2010 van 07.00 tot 19.30 uur, zijn de Dorpsstraat,
tussen de Abbinkstraat en de Halseweg en de Halseweg, tussen de Dorpsstraat en de kruising
Halle-Nijmanweg/Halle-Heideweg, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de jaarlijkse kermis zijn de volgende wegen afgesloten voor alle verkeer,
met uitzondering van bestemmingsverkeer, van 12 t/m 19 juli 12.00 uur: de Spalstraat, tussen

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes
weken na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het
indienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk
geeft, dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplannen
'Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Baak, Zutphen-Emmerikseweg 131' en de daarop betrekking
hebbende stukken liggen van 27 mei t/m 7 juli 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft
betrekking op de vervanging van de voormalige slagerij/slachterij met bedrijfswoning op het
perceel Zutphen-Emmerikseweg 131 in Baak door vier twee-onder-een-kapwoningen.

Openbare bekendmakingen (vervolg)

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00876ON02. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00876/NL.IMRO.1876.BP00876-ON02. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal
benaderen via www.bronckhorst.nl ¡ infobalie ¡ ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
'Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 Steenderen'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 27 mei t/m 7 juli 2010 voor een ieder ter inzage.
Het plan heeft betrekking op de vergroting van het agrarisch bouwperceel naar bijna vier hectare
ten behoeve van de uitbreiding van de melkrundveehouderij.
U kunt dit plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00874ON02. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00874/NL.IMRO.1876.BP00874-ON02. U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal
benaderen via www.bronckhorst.nl ¡ infobalie ¡ ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op deze ontwerpbestemmingsplannen naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren
brengen bij de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21
Toldijk'

Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Hoogstraat 21 Toldijk' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van het agrarisch bedrijf aan de Hoogstraat 21 in
Toldijk.

Het bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl ¡ infobalie
¡ ruimtelijke plannen.

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Toldijk, Hoogstraat 24, verbouwen woning, ontheffing in verband met het overschrijden van de
maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Oude Zutphenseweg 4, vernieuwen en vergroten dakkapel, ontheffing in verband met
het overschrijden van de maximale toegestane inhoud van de woning, geldende bestemmingsplan 'Buitengebied 1982 (11 WRO Oude Zutphenseweg 4)'
• Zelhem, Prunushof ong., bouwen woning met garage, ontheffing in verband met het overschrijden van de maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Halle en Velswijk'
• Zelhem, Ruurloseweg 30 Z112 (buitenplans), voor het bewonen van een recreatiewoning,
geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

De bouwplannen liggen van 27 mei t/m 7 juli 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op
de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl ¡ Infobalie ¡ Ruimtelijke plannen.
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verkeer en vervoer
Parkeerverbod Aaltenseweg/Bielemansdijk in Zelhem
Op de wegen (en bermen) in de omgeving van de in- en uitgangen van vakantiepark en conferentiecentrum De Betteld in Zelhem wordt regelmatig geparkeerd. Geparkeerde auto's zorgen hier

voor onvoldoende doorstroming en verkeersonveilige situaties. Om deze redenen hebben b en w
van Bronckhorst op 23 maart 2010 besloten een permanent parkeerverbod in te stellen op de
Aaltenseweg, op het wegvak tussen de kruising met de Meeneweg en de kruising met de
Bielemansdijk. Daarnaast is besloten een parkeerverbod in te stellen op de Bielemansdijk, op
het wegvak tussen de kruising met de Aaltenseweg en het zandpad Bielemansdijk. De parkeerverboden worden ingesteld door het aanbrengen van bebording aan beide zijden van de wegen.
Inspraak
De maatregel heeft ter inzage gelegen van 29 maart t/m 10 mei 2010. In deze periode zijn geen
reacties ingediend. Het verkeersbesluit is definitief vastgesteld en wordt op korte termijn tot
uitvoering gebracht.

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Rectificatie:
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 27 mei t/m 8 juli 2010 tijdens de openingstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Kervelseweg 23 voor Melding Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer waarop het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is.
Deze melding is eerder gepubliceerd met het adres Rondweg 8A in Hengelo (Gld)
Dit houdt in dat deze inrichting in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer valt. Wel moet deze voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 27 mei t/m 7 juli 2010 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Halle, Pluimersdijk 39, voor het intrekken van de milieuvergunning
Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 8 juli 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen
tijdens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.
Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 27 mei t/m 7 juli 2010 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Halle, Kuiperstraat 22A, voor het intrekken van de milieuvergunning
• Olburgen, Olburgseweg 42, voor een milieuvergunning voor het inwerking hebben van het
veranderen van de inrichting
De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
Beroep tegen de besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen in te brengen
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage en wel vóór 8 juli 2010.
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.
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Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

1X½
Betaande uit:
*
*
*
*
*
*

Closetcombinatie
Inbouwreservoir
Druktoets
Fonteincombinatie
Vloertegels
Wandtegels

Vraag naar de voorwaarde

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

9 juni: stem PvdA!

WOONMANIFESTATIE
5 JUNI 2010

KOM THUIS
IN BRONCKHORST

Eerlijk delen, daadkrachtig
hervormen.
Iedereen telt mee!
Erv. ALLROUND KLUSSENMAN heeft tijd voor
klussen. Euro 25 p.u.
Tel: 0651980809 of kijk op
http://link.marktplaats.nl/
220694968

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

presentatie nieuwbouwprojecten
in gemeente Bronckhorst
gemeentehuis, 10.00 - 14.00 uur
Elderinkweg 2 Hengelo (Gld)

Welkom bij Wok Maxis!

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

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 29 mei
in de discotheek

Beachparty

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

Wok Maxis
Boedelverkoop za 29 mei
10 tot 16, 2de hands meubels
en klein spul Kempersweg 15,
7156 RB Beltrum.

9 juni: stem PvdA!
Gelijke kansen
voor iedereen.
Iedereen telt mee!

www.bronckhorst.nl

Wilt u uw contact met
uw dier verbeteren?
06 53 79 22 76 of
www.hearttosoul.nl
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

2SHQHONH]DWHUGDJYDQXXU
RIRSDIVSUDDN
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9LQFHQW6SLHJHOHQEHUJ
2XGH=XWSKHQVHZHJD-39RUGHQ

Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
www.wokmaxis.nl
• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

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

H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 21 van
24 t/m 29 mei 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur

Bronckhorst Kunst & Cultuur, natuurlijk! 2010

Koud weer, warme ontmoetingen

Kun je nog zingen,
zing dan mee!
Steenderen - Op dinsdagavond 1 juni houdt het Chr. gemengd koor
Steenrewalt een open repetitieavond.

maakt niet uit, iedereen is welkom!
De avond vindt plaats in het Anker
aan de J.F. Oltmansstraat 7. Dan staat
de koffie klaar!

Of men nu tenor, bas, sopraan of alt is
of men wil kijken of meezingen, het

Lucian Venderink dirigeert en onder
haar bezielende leiding word

Gotink Installatie B.V.
hoofdsponsor Pax

Sounds of Peace door Esther de Graaf op fluit en Michaela Hollmannová op Tampura.
Bronckhorst - De vierde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur,
Natuurlijk vond plaats van 7 tot en met 16 mei 2010. Vele belangstellenden
gingen met de nieuwe brochure op pad. Deze had een vertrouwde formule:
Kunst en Cultuur bezichtigen in galeries, ateliers en tentoonstellingsruimten, terwijl de route de Natuur in Bronckhorst liet beleven.
De 44 deelnemers van de Kunst10Daagse mochten vele belangstellenden ontvangen, ondanks het toch veel
te koude weer. De regenachtige dagen
waren rustig, maar op andere dagen
ontstonden warme ontmoetingen
met een kopje koffie of thee en wat

lekkers erbij. Zondagmiddag 16 mei
werden de laatste gasten begroet.
Op verschillende plaatsen traden muzikanten op voor een muzikaal slot.
Zoals bij Beelden in Baak / Beeldhouwatelier Baak die het succesvolle

kunstevenement in de gemeente
Bronckhorst afsloot met livemuziek
van Michaela Hollmannová op viool
en Esther de Graaf op fluit. Zij verzorgden het ‘Concerto Alankara’ met duetten en solistisch werken van George
Philip Telemann, Johan Sebastiaan
Bach, Paul Arma, Claude Debussy en
R. Vaugham Williams. Buiten improviseerden Ester de Graaf op fluit en Tibetaanse klankschalen en Michaela Hollmannová op vijfsnarige Tampura en
Indiase belletjes in ‘Sounds of Peace’.

Fietsers de boer op!

Harald Gotink met dochter Lynn en Pax-voorzitter Henk van den Brink.
Hengelo - Gotink Installatie B.V.
wordt de nieuwe hoofdsponsor van
de v. en a.v. Pax.
Het jonge, dynamische bedrijf is gevestigd aan de Molenenk 6 te Hengelo. Eigenaar Harald Gotink startte twee jaar
terug zijn bedrijf op en maakt een sterke groei door. Er zijn thans 15 fulltime medewerkers in dienst. Zoals de
naam al aangeeft is het bedrijf de

totaal installateur voor ondernemers
en particulieren. Aan de Molenenk 6
staat een prachtige sanitair en tegel
showroom waar een ieder kan slagen.
Hierbij wordt verwezen naar de website: www.gotinkinstallatie.nl

Het afgesloten contract kent een looptijd van drie jaar. Harald Gotink en
Pax zien met vol vertrouwen de toekomst tegemoet.

Chr. Muziekver. Sursum Corda

Limonadeconcert
Vorden - Op vrijdag 28 mei a.s. is
het dan weer zover. Het limonadeconcert, gegeven voor-, en door alle, jong en oud, liefhebbers van
muziek.
De jeugd van Sursum Corda zal dan
haar muzikale vaardigheden laten horen en zien. Er zullen optredens zijn
van onze majorette groepen die onder
leiding staan van Irma te Brake. Jonge
dames die hun oefeningen en showtjes, met of zonder muziek, zullen laten zien. Ook is de blokfluitgroep van
de partij. Onder leiding van Jannie
Bakker zullen ze diverse liedjes laten
horen. Ook een nummer samen met
het leerlingen- orkest zal staan in het
programma. Het leerlingenorkest, onder leiding van Geert Jan Dijkerman,
zal de avond vullen met vele afwisselende nummers. van een musicallied
tot een mars. Van alles komt voorbij.

Daarnaast heeft Geert Jan ook de slagwerkgroep onder zijn hoede. Stoere
jongens die, met verschillende niveau's, goed kunnen samenspelen.
Geert Jan zoekt steeds een uitdaging
in het slagwerk.

Naast de groepen kunt u ook luisteren
naar verschillende individuele, duo's
of zelf trio optredens. Een zelf uitgekozen stukje wat natuurlijk veel op geoefend is zal men dan spelen. Dus je
leest het al een programma met heel
veel afwisseling. Kom dus kijken en
luisteren naar het limonadeconcert
op vrijdag 28 mei a.s.

Ben je zelf ook muzikaal of zou je het
graag willen leren, dat kan. Vraag op
deze avond naar de mogelijkheden die
er zijn binnen onze vereniging. Iedereen is van harte welkom. U komt toch
ook?

Gymvereniging "Sparta"

Avondwandelvierdaagse
Er was ruim plek om te ontbijten in de loods van Wullink.
Bronckhorst - Hemelvaartdag, 13 mei jl. organiseerde de werkgroep een
nieuwe Fiets de boer op! Deelnemers voor deze fietstocht kwamen wat
later dan andere jaren en droegen dikke jassen. Toch werden 1016 deelnemers verwelkomd met een ontbijtje vooraf en een routeboekje.
Gestart werd bij Wullink Aardappelen
in Hengelo Gld. Buiten zochten de
deelnemers een plekje voor de auto
met fietsendrager, of kwamen al fietsend aan. De verkeersregelaars boden
de helpende hand. In de geweldige
aardappelloods was ruim plek om
uitgebreid te genieten van het ontbijt.
Bovendien konden belangstellenden

een kijkje nemen in de hallen, waar
diverse machines van het bedrijf stonden opgesteld.
Tijdens de fietstocht konden belangstellenden even binnenkijken bij het
Melkveebedrijf van de familie Schennink, de Groenrecycling Wassinkbrink, het Museum Smedekinck, de
Kruidentuin het Zunnehöfke, Ezelstal

de Edelingen van Michel en Nelia Rolfes en de jaarlijkse broodweging bij de
Muldersfluite.
Onderweg werden appels van fruitbedrijf Horstink en kaas van FrieslandCampina uitgedeeld. Bij Museum
Smedekinck werd de lunch gebruikt.
Er was voldoende keuze in drinken en
eten, onder andere van Vleesboerderij
Garritsen en ijsboerderij Kapper-Lammers. Aan de kraampjes waren streekproducten te koop. De kinderen genoten van het springkussen.

Een evenement dat jaarlijks ongeveer zo'n 700 tot 800 wandelaars
trekt. Er zijn weer mooie routes van
5 en 10 km uitgezet.

pen richting Hackfort. Deelnemers
kunnen zich op Maandag 14 juni inschrijven van 17.45 uur tot 18.15 uur.
Alleen groepen van 15 personen of
meer kunnen zich vooraf inschrijven. De mogelijkheid bestaat ook om
1 avond mee te wandelen, men ontvangt dan een dagspeld. De intocht
zal plaatsvinden op donderdag 17 juni om omstreeks 20.15 uur.

De eerste avond word gelopen in de
richting Delden. Dinsdag staat Galgengoor op het programma, Woensdag Linde en Donderdag word gelo-

Voor inlichtingen kan men contact
opnemen met de Coordinator van
de avondvierdaagse Jolande Loman,
tel. 55 19 89 of (06) 14 94 59 36.

Vorden - De gymvereniging Sparta organiseert van maandag 14 juni tot en met donderdag 17 juni
voor de 43ste keer de avondwandelvierdaagse.
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Start Glasvezelproject in Hengelo Gld.

Stoelen te kort bij Langeler

Er was enorme belangstelling voor de Glasvezel informatieavond in Hengelo.

Tweede Kamerlid en Hengeloër Henk Jan Ormel pleit voor Glasvezel.
Hengelo - Een bomvolle Zaal Langeler bewees het: glasvezel staat in de
belangstelling. Aan het eind van deze eerste informatieavond, georganiseerd door de gezamenlijke initiatiefgroepen van Hengelo Gld., Zelhem
en Vorden, meldden de eerste bewoners zich al aan voor een glasvezelaansluiting met service op maat. De allereerste was overigens Henk Jan
Ormel, Tweede Kamerlid voor de CDA en inwoner van Hengelo Gld. Hij
promoot het initiatief volmondig.
Rond de klok van acht uur stonden
nog veel mensen in de rij voor Zaal
Langeler. Opvallend was dat er niet
veel jonge mensen aanwezig waren
deze avond. Deze generatie zit al lang
te wachten op deze technologie en
zijn allang breeduit via publicaties op
internet gelnformeerd.
Voorzitter van de werkgroep Glasvezel, onderdeel van Dorpsbelang Hengelo Gld., Rob Noevers stelde, na een
welkomstwoord de eerste spreker van
de avond voor: Henk Jan Ormel, inwoner van Hengelo, meer bekend als
Tweede Kamerlid voor de CDA.
“Dames en heren, glasvezel is een uitermate belangrijke innovatieve ontwikkeling en ik vind het geweldig dat
dorpsbelangen dit initiatief heeft opgepakt om te proberen om Hengelo
aan de glasvezel te krijgen,” sprak
Henk Jan Ormel. Hij benadrukte de
noodzaak ervan, vanwege het feit dat
er steeds meer diensten zullen worden
aangeboden, die niet meer via de normale kabel of koperdraad binnen kunnen komen.
“In Den Haag zijn we druk bezig om
Nederland op de kaart te zetten als
een van de meest innovatieve regio’s
binnen Europa. En ik doe mijn best in
Den Haag om de Achterhoek als een
van de grensoverschrijdende innovatieve regio’s van ons land voor elkaar
te krijgen. En dat is van belang omdat
wij daardoor werkgelegenheid houden in de Achterhoek, krimp kunnen
tegengaan zodat scholen bevolkt blijven, zodat de winkels blijven in Hengelo Gld. en ook dat onze huizen
waard blijven wat ze nu waard zijn. En
een van die zaken die daarbij uitermate belangrijk zijn, dat is we meegaan
met de tijd met glasvezel.”
Henk Jan Ormel had zelf het formulier al ingevuld. “Veertig procent moeten we halen en als ik zo deze zaal zie
dan moet dat mogelijk zijn. Het heeft
heel veel effect op de hele Achterhoek
en niet om er een soort nieuwe Randstad van te maken. Ik denk dat juist
door mee te gaan met de tijd, door de
Achterhoek een van de innovatieve regio’s van Nederland te maken, wij de
Achterhoek kunnen houden zoals wij
het zelf willen. Een Achterhoek met
noaberschap, met een mooi buitengebied en met nieuwe kansen voor werkgelegenheid. Over dat buitengebied
gesproken: dit initiatief is er een voor
de dorpskern en ik roep de gemeente
Bronckhorst op om alles in het werk te
zetten dat ook het buitengebied kan

meeprofiteren met de voordelen die
glasvezel zal bieden.” Het Tweede Kamerlid Henk-Jan Ormel gaf met zijn visie een voorvarende voorzet aan dit
ambitieuze project en riep allen op
zijn voorbeeld te volgen.
Vervolgens kreeg Henk Holtrigter van
het bedrijf Reggefiber, waar Glashart
onder valt, het woord om het glasvezelproject uiteen te zetten. Glashart
bouwt netwerken in Nederland en
heeft nu al 600.000 woningen aangesloten. De particuliere investeerder
Dik Wessels uit Rijssen is eigenaar van
Reggefiber. KPN is aandeelhouder. Het
netwerk wordt na aanleg verhuurd
aan andere partijen, namelijk de providers.
Na een aantal gesprekken tussen Glashart en de initiatiefgroep is de afspraak gemaakt om minimaal 40%
deelname in het glasvezelproject te
verzamelen, omdat het dan rendabel
is om te gaan bouwen. “Als je kijkt
naar de toekomstige ontwikkelingen,
gaat er nog heel veel aankomen. Ik zal
een aantal dingen laten zien wat met
glasvezel mogelijk is.”

gesprekken van
heel Nederland
tegelijk over worden afgehandeld.
Voor tv is er een
apart vezeltje bijgevoegd. “De aansluitkabel wordt onder druk door de grond richting woning geperst en via een gaatje in de gevel geleid naar de plek waar het zogenaamde abonnee overname punt,
AOP, komt. Een kastje met alle benodigde aansluitingen voor telefoon, internet en RTV. Voordat wordt overgegaan tot bouwen, komt er iemand van
Reggefiber in overleg met de bewoner
de meest gunstige plek in de woning
bekijken en bespreken.
Diensten die worden geboden zijn telefonie, analoge televisie en radio, di-

gitale televisie met full HD, uitzending gemist van verschillende zenders, tv on demand, hyves, zoover vakantiesite, de Volkskrant en Rabobank
tv. “Het zal niet lang meer duren of de
tv’s krijgen een webbrowser, zodat je
tv-toestel ook een webcomputer is,
waarop je tv kijkt maar tussendoor
ook telefoneert of bankrekeningen
overmaakt. De ‘rijbanen’ van u af en
naar u toe worden in beide richtingen
gelijk.” Dat is ook nieuw bij glasvezeltechnologie en in feite ook de voorbode van een explosie van nieuwe diensten, die op de stokoude netwerken
niet mogelijk waren: beveiliging, zorg,
toepassingen als arts-online met
bloeddrukmeten en wegen op afstand, digitale schoolborden, lokale
omroepen, cultuur, filmpjes van
sport- en andere verenigingen, biblio-

Uiteraard waren er nog vele vragen.
Bijvoorbeeld over de kosten. Inwoners
die zich nu aanmelden, betalen geen
aansluitkosten. Wie later instapt betaalt deze wel. De maandelijkse kosten zijn niet voor iedereen hetzelfde.
Daarover vertelden de medewerkers
van de providers, die aanwezig waren
in de zaal meer.
Ook de Glashart medewerkers die bij
de nog te openen Servicepunten aanwezig zullen zijn, kunnen alle vragen
beantwoorden.

Start Glasvezelproject in Zelhem

Volle bak in Zaal ’t Witte Paard
fractievoorzitter van de PvdA. Hij gaf
het publiek een aantal essenties door
en citeerde Darwin: ‘Niet de sterkste
overleeft maar degene die zich het
beste aanpast’, waarmee hij wil zeggen: “Als zich nieuwe techniek en
ontwikkelingen aandienen kun je
maar beter voorop lopen bij de implementatie ervan.” De gemeente
Bronckhorst blijf aantrekkelijk voor
de inwoners en bedrijven, als wordt
gezorgd dat de benodigde snelle infrastructuur ter beschikking komt.
Ook fractievoorzitters van resp. Gemeentebelangen en Groen Links,
Evert Blaauw en Max Noordhoek waren aanwezig om zich te laten informeren.
Glashart had beide avonden een goed
gestructureerd verhaal, waarna zeer
relevante vragen werden gesteld. Na
afloop werd overal nog nagediscussieerd in groepjes en konden providers
hun diensten pakketten toelichten.
Een dag later, woensdag 19 mei was
Zaal ’t Witte Paard bijna geheel gevuld. Over beide keren kan gesteld
worden dat er veel instemming onder de inwoners is over het glasvezelproject.

Nieuw is Glasvezel niet, maar was lange tijd duur. De grote explosief stijgende vraag naar bandbreedte wijst in de
richting van glasvezelkabel en maakt
het daarmee tegelijk -ondanks de gigantische kosten- ook veel rendabeler.
Het compleet nieuwe netwerk wordt
aangelegd vanaf de daarvoor te bouwen technische ruimte, tot in de woning, met een rechtstreekse, snelle
verbinding voor internet, telefonie en
televisie. “We bouwen een open netwerk, waar meerdere providers op zitten. Dat betekent gewenste concurrentie en keuzevrijheid van de consument door verschillend aanbod van
diensten met speciale acties.” Er zijn
voor Hengelo drie providers die diensten aanbieden voor consumenten:
KickXL, Lijbrandt en Concepts ICT. Een
vierde partij speciaal voor het bedrijfsleven en MKB heeft zich inmiddels
ook gemeld. Allen zijn gespecialiseerd
in dienstverlening op glasvezelnetwerken.
Tijdens de informatieavonden is een paneel te bekijken met diverse aansluitingen.
Uitleg werd gegeven over de bouw. Elke abonnee heeft een eigen verbinding vanaf het punt van binnenkomst
in de woning tot aan de centrale technische ruimte ergens in het dorp of
woonplaats. Het goed beschermde
glasvezeltje zit in een koker van 8 mm,
maar is zelf dunner dan een menselijke haar. De capaciteit is enorm. Er
kunnen met gemak alle telefoon-

theekvoorziening, etc. “U gaat betalen, als u diensten afneemt,” besluit
Henk Holtrigter. “Er ligt nu voor Hengelo een prachtige kans. Steun de initiatiefgroep en meld je massaal aan,
dan gaan we er iets moois van maken.”

Zelhem - Dat ook in Zelhem glasvezel in de belangstelling staat, was duidelijk na twee succesvolle informatieavonden, georganiseerd door de
gezamenlijke initiatiefgroepen van Hengelo Gld., Zelhem en Vorden. Op
18 mei sprak fractievoorzitter van de PvdA, Antoon Peppelman de inwoners toe.
Tijdens de eerste informatieavond in
Zelhem, dinsdag 18 mei werd gespro-

ken tot een volle Zaal ’t Witte Paard.
Gastspreker was Antoon Peppelman,

Nieuw!! Op de tweede infoavond in
Zelhem kwam tijdens de presentatie
van Glashart een provider naar voren
die een variant toevoegde aan het
dienstenpalet. Het gaat om een single
pakket: Analoge televisie en radio
ontvangst voor 16,50 euro per
maand. Ook bij dit abonnement is de
fysieke aansluiting op het glasvezelnetwerk gratis.
Dit is een goed voorbeeld van wat
marktwerking al tijdens dit project
doet. Geruchten over het alleen kunnen afsluiten van een triple contract
met de providers zijn hierbij dus
definitief uit de wereld.
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Brullende Tractoren in Toldiek

Zangdienst 'Vorden Zingt'
Vorden - Op zondagavond 30 mei
a.s. om 19.00 uur wordt er in de
Dorpskerk van Vorden weer een
zangdienst gehouden onder het
motto 'Vorden Zingt'. Er staan bekende en geliefde liederen op het
programma afkomstig uit diverse
bundels. Al deze liederen zijn in de
afgelopen periode op verzoek aangevraagd.
De muzikale begeleiding is in handen
van de heer W. Kuipers uit Apeldoorn
die het orgel bespeelt en de heer Kees
van Dusseldorp zit achter de piano en
verder is er medewerking van trompettist Reik Heusinkveld die voor een

extra feestelijk tintje zal zorgen. Vooraf zullen er al een aantal fraaie liederen ten gehore worden gebracht.

Tussen dit alles door is er een kort meditatief moment door de heer Piet
Piersma uit Vorden over het thema:
'Heeft u al een reisgids?'.

Na afloop van dit zingen op verzoek,
waarvoor telkens veel belangstelling is
vanuit de hele regio, is er koffie en
thee in 'De Voorde' en kan er nog gezellig nagepraat worden en ook is er
een boekentafel met gratis uitleen. Er
kunnen dan ook weer nieuwe liederen aangevraagd worden.

Op 29 en 30 mei Kunst en Ambachtsmarkt

Prinses Maxima vaak
bepalend voor 'hoedengedrag'

Deze deelnemer haalde de volle 100 meter, een Full Pull.
Toldijk - Op zondag 30 mei is het dan zover! Trekkers op de weilanden van
de familie Garritsen aan de Wolfstraat in Toldijk proberen een sleepwagen
100 meter voort te trekken, wat een Full Pull betekent. Aanvang 9.30 uur.
Zo`n sleepwagen is al een technisch
wonder op zichzelf. De wagen met een
lengte van zo’n 12 meter heeft aan de
achterzijde 1 of 2 assen met wielen en
vooraan zit een grote steun die over de
grond sleept. In die steun zitten grote
messen en naar mate de wagen de
eindstreep nadert, steken die messen
verder in de grond. Op de wagen liggen grote betonnen gewichten die ook
steeds verder naar voren schuiven tot
boven de sleepvoet, zodat steeds meer
gewicht voor op de wagen aanwezig is.
Hoe sterker de trekker voor de wagen,
hoe zwaarder het gewicht dat er op geladen wordt. Dit jaar is de deelname
groter dan ooit te voren. Men komt
van de wijde omtrek naar Toldiek toe

om mee te doen met de trekkertrek
van Stichting Humstee. Het is dan ook
voor de vele vrijwilligers een uitdaging om alles weer in goede banen te
leiden, zodat de deelnemers een goede wedstrijd en uiteraard een mooie
dag hebben!
Ook zal het voor de toeschouwers
weer een dag vol spektakel worden. De
lichtste klasse zal de aftrap hebben, op
de andere baan zullen de trekkers aan
bod komen die s’ochtends nog dienst
gedaan hebben op de boerderij. Daarna komen de wat zwaardere van de
loonwerkers aan bod, deze kunnen nu
hun trekker eens meten tegen die van
de collega.

Als dit afgerond is, zal de baan klaar
gemaakt worden voor het grote geweld, dan komen de trekkers die speciaal gemaakt zijn voor de trekkertrek.
Deze zijn van verre te zien door de grote rookontwikkeling die ze doorgaans
hebben.
Ook voor de kinderen is er dit jaar
weer veel vertier! Er zullen twee grote
luchtkussens komen en de organisatie
heeft een Bungee-trampoline naar Toldijk weten te halen wat een waar feest
is voor de kinderen.
Houd voor het laatste nieuws
www.humstee.nl in de gaten. Het evenement start om 9.30 uur en vindt
plaats bij vleesboerderij Garritsen aan
de Wolfstraat in Toldijk. Er staat bewegwijzering en er is ruim voldoende
parkeergelegenheid. Voor meer info
en vragen bel Jan willem Huetink,
telefoon (06) 22 57 07 92.

Steenuilwerkgroep Oost Gelderland

Dode Steenuilen
In het voorjaar worden de eieren gelegd die niet meer kunnen uitkomen
als vrouw of man omkomen. Komt het
mannetje om, dan broedt het vrouwtje een dag of vijf door en geeft het
dan op. De taakverdeling tussen het
monogame stel is dat het vrouwtje
broedt en het mannetje het voer aansleept. Het kwetsbare van dit systeem
is, dat als één van beide ouders overlijdt het hele nest omkomt, mits er
geen helpende hand uitgestoken
wordt. Wij mensen doen dat met een
stelsel van sociale voorzieningen die
de Steenuil niet kent. De Steenuil is
hierin van mensen afhankelijk. De
Steenuilwerkgroep helpt zeker. Wanneer ze weten waar het nest is en de
melding binnen krijgen dat er een dode uil is gevonden. Dat is dit jaar al
drie keer gebeurd. Hebben ze mogelijkheden, dan brengen ze een enkel ei
onder bij een ander vrouwtje die maar
2 of drie eieren onder zich heeft. Bij te
veel eieren onder brengen zou ze zich
rot kunnen schrikken. Het gaat allemaal niet zo makkelijk, want de eieren moeten ongeveer gelijk uitkomen. Dat bepalen ze door het schouwen van de eieren. Niet altijd lukt het
dat alle ondergeschoven eieren uitkomen. In één geval kwamen er 2 eieren
uit van de 4. Het uitgangspunt is:
"elk jong telt!"
Twee eieren en een uilenjong zoals deze er in het ei uitziet.
Alles is sterfelijk in de natuur, wij ook. Is het dan zo erg, dat steenuilen
dood gaan? Nee, zeker niet, maar als wij mensen op uitsterven stonden,
keken we ook heel anders tegen de dood gaan aan. In het geval van de
Steenuil is de situatie in het voorjaar anders dan op andere momenten in
het jaar.

De vraag aan u is of u de werkgroep
melding wilt doen wanneer er sprake
is van een dode uil. Waar en of hij/zij
op eieren zat. Wilt u alles nog eens nalezen, dan kunt u het boek Steenuilen
kopen. Dit is in de boekhandel te krijgen onder isbn nr. 978 90 8740 008 8

Vorden - Zaterdag 29 mei en zondag 30 mei wordt er op en rondom
het erf bij Frida Pelgrum- Bargeman aan de Hamminkweg 4 in het
buurtschap Delden een Kunst- en
Ambachtsmarkt gehouden. In de
voormalige boerderij is ook haar
hoedenatelier gevestigd waar ze
wekelijks vele uren bezig is met het
maken van hoeden. Alhoewel ook
de recessie in de hoedenbranche
voelbaar is, heeft Frida volop werk.
Mede te danken aan onder meer
Koningin Beatrix, Erica Terpstra en
Maxima, de dames met de hoedjes !
Vooral de Prinses kan niet stuk bij
Frida .
Zij zegt daarover: ‘ In Nederland laten
veel vrouwen zich duidelijk inspireren
door hetgeen Maxima draagt. Ze zien
haar bij tal van gelegenheden op T.V.
En heel vaak met telkens weer een ander hoedje op waardoor ze er altijd
beeldig uitziet. En dat willen vrouwen
ook, met een hoedje op, er leuk uitzien ! Ik merk het ook duidelijk bij
bruiloften. Vergeleken bij vroeger zijn
de bruiloften momenteel duidelijk anders. Kleinschalig maar wel luxer van
opzet. Je ziet ook steeds meer en meer
dat er op de uitnodiging staat ‘het
bruidspaar zou het leuk vinden als u
bij de trouwplechtigheid een hoofddeksel draagt’. Dat is natuurlijk goed
voor onze branche’, zo zegt Frida Pelgrum.
De Vordense maakt hoeden naar
wens, voor iedere gelegenheid, bijvoorbeeld in bepaalde kleuren of met
een bepaalde stof daarin verwerkt.
Ook geeft zij regelmatig demonstraties en staat zij ook dikwijls op een ambachtsmarkt. Op de jaarlijkse Castle
Fair bij kasteel Vorden is zij inmiddels
‘een bekende ‘. Frida: ‘ Daar verkoop ik
ter plekke veel cocktailhoedjes, die
zijn gemakkelijk mee te nemen. Veelal
krijg ik wat de ‘grotere’ hoeden betreft
pas later opdrachten binnen. De klanten kunnen uit wel honderd soorten
kiezen’, zo zegt ze.

Zij ontvangt het hele jaar door in haar
atelier ‘ clubjes vrouwen’. Plattelandsvrouwen, groepjes vriendinnen, buurvrouwen, noem maar op. Zij laat dan
zien hoe de hoeden worden gemaakt
en vertelt daarbij over het vak op zich.
Frida: ‘ Over het algemeen lopen vrouwen niet zomaar een hoedenwinkel
binnen. Ook zijn ze hier bij binnenkomst in het atelier wat terug houdend. Passen ze een hoed, dan hoor je
al heel gauw ‘deze hoed staat mij absoluut niet ‘. Middels een enthousiast
praatje probeer ik dan de bewuste
vrouw ‘over de streep te trekken ‘. En
dat lukt vrij aardig’, zo zegt ze.

In de hoedenbranche wordt de mode
al een jaar van te voren bepaald. Zo
zijn de ontwerpers in de modesteden
Parijs, Londen, Milaan al weer maanden in de weer met het bepalen van de
mode in 2011. Frida: ‘Ik hou mij via het
lezen van de vakbladen zoals bijvoorbeeld het Engelse blad ‘The Hat’ van
de mode op de hoogte. Daarnaast
koop ik veel stoffen op ‘eigen fantasie‘
in. Komend weekend (zaterdag 29 mei
en zondag 30 mei) vindt er onder het
motto ‘Goed Gemutst’ de kunst- en
ambachtsmarkt plaats. Frida: ‘Een
paar jaar geleden kwam ik op het idee
om dit tweedaagse evenement jaarlijks te organiseren.

Samen iets doen, dat willen de deelnemers ook : ambachtelijk bezig zijn.
Tevens over de schouder van een collega kijken wat die zoal maakt. Dat
schept een prettig sfeertje. Ik probeer
ieder jaar weer iets nieuws te brengen.
Zo kunnen de bezoekers dit keer zien
wat het ‘weven ‘inhoudt. Verder is er
iemand die demonstreert hoe je uit recyclemateriaal tassen kunt maken.
Ook nieuw de ‘Goastokken’ , een soort
wandelstok. Voorts kunnen de bezoekers kennis maken met de werkzaamheden van een zilversmid, beeldhouwkunst, kantklossen, glas-in-lood, keramiek, stoelen matten e.d. In totaal zijn
er 23 kunstenaars op deze ‘markt’ aanwezig (www.fridagoedgemutst.nl)
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Acht bakkers introduceren nieuw brood

Ladiesnight druk bezocht

Achterhoeker van eigen bodem

Ruim 400 euro voor Pink Ribbon
Hengelo - Tijdens de onlangs gehouden Ladiesnight in zaal Wolbrink heeft de organisatie ruim
400 euro aan Pink Ribbon kunnen
doneren. Er waren speciale acties
van standhouders om dit goede
doel te steunen.
Bakker Wilfried Besselink had overheerlijke taartjes gebakken die grif
van de hand gingen waarvan ook de
opbrengst naar Pink Ribbon ging. Het
was een zeer geslaagde en druk be-

zochte avond met een geweldig gezellige sfeer. Al was het in de zaal warm
en druk, de reacties waren enorm positief. De organisatoren kijken terug
op een fantastische avond die zeker
voor herhaling vatbaar is.

Voor de volgende Ladiesnight, en die
staat alweer op het programma voor
volgend jaar, wordt een grotere opzet
gemaakt zodat standhouders nog meer
tot hun recht komen en de bezoekers
meer daarvan kunnen genieten.

Inschrijving
wandelvierdaagse Hengelo
Hengelo - Op woensdag 26 en donderdag 27 mei vindt de inschrijving plaats van de avondwandelvierdaagse in Hengelo. Van 19.00
tot 20.00 uur kunt u zich in de kantine van voetbalvereniging Pax inschrijven voor de 5 of 10 kilometer.
De vierdaagse vindt plaats van 1 tot en
met 4 juni. De start en finish is elke
dag bij Pax.
U kunt starten tussen 18.00 en 18.30
uur. Burgemeester Henk Aalderink

Hans van Breukelen wist het publiek te boeien en te motiveren.
Hengelo - Acht ondernemende Achterhoekse bakkers hebben samen twee
bijzondere broden ontwikkeld onder de naam Achterhoeker Blond en
Achterhoeker Duuster. De ‘Achterhoeker’ werd afgelopen dinsdag gepresenteerd in zaal Langeler in Hengelo.
De ingrediënten van de Achterhoekerbrood zijn zorgvuldig samengesteld
en de bloem waarmee de broden gebakken worden komt vanzelfsprekend
van Achterhoekse bodem. Het brood is
gemaakt van Achterhoeks tarwe en is
ook in deze regio gemaald. In een volle zaal van partycentrum Langeler
werd iedereen welkom geheten door
Jean Kreunen. Hij was vorig jaar gevraagd door enkele van de acht bakkers om mee te denken in het Achterhoeker concept. Als ‘mental coach’
bracht Kreunen de acht ondernemende bakkers samen en begeleidde hij
het idee om de Achterhoeker goed
neer te zetten. “Veel meningen en
ideeën gingen er aan vooraf, maar uiteindelijk mag het resultaat er zijn”,
liet Kreunen weten. De Achterhoeker
Blond is een lichte verleidelijke meergranenbrood en de Achterhoeker
Duuster is de stoere stevige meergranenbrood met karakter.
In een feestelijke ambiance werd de
eerste Achterhoeker overhandigd aan
afgevaardigden van gemeenten van alle deelnemende bakkers. Drie burgemeester, drie wethouders en één
raadslid waren aanwezig om de bro-

den in ontvangst te nemen. Hans van
Breukelen, oud doelman van het Nederlands elftal, hield een motiverend
verhaal voor de vele medewerkers van
de deelnemende bakkerijen. Op een
enthousiaste manier wist hij het pu-

bliek te boeien waarin hij topsport liet
samensmelten met het maken en verkopen van het nieuwe brood: de Achterhoeker. De deelnemende bakkers
waar de Achterhoeker te koop is, zijn:
Wijnand in Laren, Van Zuijlen in
Warnsveld en Zutphen, Vaags in Aalten, Stroet in Neede, Lurvink in Doetinchem, Oude Wesselink in Lichtenvoorde en Ruurlo, Scholten in Zelhem
en Ebbers in Terborg.

Achterhoeker Blond en Achterhoeker Duuster van eigen bodem.

Doetinchem - Mensen met dementie en hun partners/verzorgers kunnen
zaterdag 29 mei deelnemen aan een wandeling in de Kruisbergse bossen
bij Doetinchem. Om twee uur ’s middags is de start bij de Orangerie van
de havezathe ‘De Kelder’ aan de 2e Loolaan, achter het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. De organisatie is in handen van vrijwilligers van de
afdeling Doetinchem en Omstreken van Alzheimer Nederland.
De regionale Alzheimer-afdeling is sinds enkele jaren actief in de gemeenten Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst en Doesburg. Naast het maandelijkse Alzheimer Café in Het Borghuis in Doetinchem verzorgt zij ook lezingen en geeft ze voorlichting waar nodig is.
Daarnaast neemt zij deel aan het Landelijk Platform Dementie.

Het komt voor dat mensen gewend
waren samen veel te wandelen, maar
dat door de dementie van één van hen
het er minder of helemaal niet meer
van komt. Ook hebben mensen die

Pianomuziek bij Het Klavier
Vorden - Op de zaterdagen 5 juni, 3
juli en 7 augustus kan men zomaar
vanaf 15.30 tot 16.30 bij Het Klavier
aan de Ambachtsweg 2B in Vorden,
binnenlopen en een uurtje genieten van live pianomuziek.
Na afloop van de normale openingstijd op zaterdag spelen pianist Jack
van Dodewaard en pianiste Rita Boshart eigen composities en werken van
grote meesters in de sfeervolle concertzaal van Het Klavier. Zaterdag 7
augustus is er een kleine wijziging in
het programma want dan gaat Rita

zingen: Nederlandstalige liefdesliedjes met begeleiding van de orkestband. Bezoekers kunnen binnenlopen, aanschuiven aan de grote tafel,
bladeren in o.a. poëziebundels en ondertussen genieten van het spel en de
zang van beide musici. Voor wie dat
wil, biedt dit inloopconcert ook de gelegenheid om nader kennis te maken
met de vele mogelijkheden die Het
Klavier te bieden heeft.
Na afloop is er dan ook gelegenheid
om van gedachten te wisselen over
muziek, pianospelen en piano’s.
Meer info op www.het-klavier.nl

Goed gesprek over 'de laatste reis'

Boswandeling voor en met mensen
met dementie

Met wandelen als een van de activiteiten meent de afdeling in te spelen op
een behoefte.

opent de vierdaagse op dinsdag 1 juni
om 18.00 uur. Bij voorinschrijving bedraagt het inschrijfgeld4 euro en op
de eerste dag van de vierdaagse is dit 5
euro. U kunt ook één dag lopen, u ontvangt dan een dagspeld. Er zijn erg
mooie tochten uitgezet. Veel Hengelose en Keijenborgse ondernemers sponsoren het evenement. Voor vragen of
inlichtingen kunt u contact opnemen
met: Jolanda Bannink: 464510, Henriët Hiddink: 06-13746503, Joke Groot
Roessink: 463289 of 0611097357.

met dementie in aanraking komen,
behoefte aan gezelligheid en aanspraak van een groepje mensen, om
met elkaar van gedachten te wisselen
of ervaringen te delen.
Ook kinderen of andere mantelzorgers van mensen met dementie zijn
van harte welkom bij de wandelingen.

De wandelingen duren ongeveer een
uur, maar kunnen eventueel aangepast worden al naar gelang de behoefte. Zijn er rolstoelgebruikers onder de
belangstellenden, dan kan er eventueel gebruik gemaakt worden van het
rolstoelpad. Na de wandeling is er in
de Orangerie gelegenheid gezamenlijk koffie of thee te drinken. De deelname is gratis, de consumptie is voor
eigen rekening. Aanmelden is niet
noodzakelijk.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de organisatie, tel.
0314-650138 en 0314-334518 of via de
email op
doetinchem@alzheimer-nederland.nl
Ook op de website www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem vindt u nadere
informatie.

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

Vorden - De verwachtingen waren
niet hoog gespannen. Een lezing
over een uitvaart-draaiboek,
waarmee je veel dingen kunt regelen voor je laatste reis zal, zelfs
in deze tijd waarin veel bespreekbaar is, niet veel mensen trekken.
Tot verrassing van uitvaartbegeleider Marion Polman die het
draaiboek in de Vordense Openbare Bibliotheek voor belangstellenden zou gaan bespreken,
bleek dit een misvatting. Maar
liefst veertig mensen waren aanwezig om meer over dit belangrijke onderwerp te weten. Het werd
op dinsdagavond 18 mei bovendien geen echte lezing, maar
meer een goed gesprek. Er werden namelijk heel vaak persoonlijke vragen gesteld.
Marion Polman vertelde dat ze een
paar jaar geleden is begonnen als
uitvaartbegeleider. Ze startte liever
een klein bedrijf in een dienstverlenende sector dan te blijven werken
in een functie op volledig commerciële basis.
Na een grondige opleiding van een
jaar en veel praktijkervaring waagde
ze de grote stap. En met succes. In
Brummen en vooral in de gemeente
Bronckhorst heeft ze o.a. door haar
goede uitstraling, organisatietalent
en persoonlijke aandacht al erg veel
uitvaarten mogen verzorgen. En is
haar leven volledig gevuld door dit
mooie maar moeilijke werk.
EEN DRAAIBOEK MAKEN
Het thema van de avond was vooral:
beste mensen, bedenk dat u hen die
u lief zijn veel zorgen en werk be-

spaart als u al tijdens uw leven uw
wensen over die laatste reis kenbaar
maakt. Als u niet alles van te voren
wilt regelen leg dan in elk geval wel
de belangrijkste dingen vast in het
draaiboek dat beschikbaar is. Het
komt maar al te vaak voor dat de familie na een overlijden zelfs niet
weet of men wil worden begraven of
gecremeerd.
Aan de hand van een lijst en met
beelden besprak Marion, die intussen al een grote ervaring heeft in
het verzorgen van bescheiden, maar
ook van indrukwekkend grote uitvaarten, de mogelijkheden. Op bijna
alle vragen, en het waren er vele, kon
ze antwoord geven. De bedoeling
van deze avond was dat de aanwezigen een draaiboek konden aanvragen. Zo mogelijk en indien gewenst
maakt Marion dan met de aanvrager, eventueel samen met een of enkele familieleden, een afspraak voor
een persoonlijk gesprek. De wensen
worden vastgelegd en bewaard voor
het moment dat ze uitgevoerd zullen worden.
Als afsluiting van de avond vertelde
Harry van Rijn waarom hij er een
paar jaar geleden toe was gekomen
zijn boek 'Als ik er op een dag niet
meer ben' te schrijven. Hij noemde
het 'een reisboek voor de laatste (enkele) reis van een mens' en las er een
tweetal troostrijke columns uit voor.
Marion Polman kan terugzien op
een zeer geslaagd experiment. Uit
het applaus en een kleurig boeket
dat haar namens de bibliotheek
werd aangeboden, bleek dat dit initiatief door de toehoorders bijzonder
op prijs werd gesteld.
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Toerclub Steenderen fietst 'Rondom Steenderen'

Masselink de Covik WIK Beachtoernooi

‘De Geldersche Heuvelentocht’
Op 30 mei aanstaande wordt door
de toerclub Steenderen voor de
28ste keer ‘Rondom Steenderen’ georganiseerd. Dit jaar is de langste
afstand omgedoopt tot ‘De Geldersche Heuvelentocht’ en onderdeel
van het klimmersbrevet van de
NTFU. Wie graag op de racefiets zit
mag deze tocht niet missen!
De Geldersche Heuvelentocht is een
route van ca. 130 km met een totaal
aantal hoogtemeters van rond de 500.
De start en finish van de tocht zijn bij
Café De Seven Steenen aan de J.F. Oltmansstraat 6 in Steenderen. Hier vertrekken de deelnemers tussen 8.00 en
10.00 uur en wel richting de heuvels
van het Montferland. De route er heen
is natuurlijk nog vlak maar wel zeker
de moeite waard. Er wordt een klein

uitstapje gemaakt naar Duitsland om
via Spijk langs de dijk terug te fietsen
richting de IJssel. Bij Arnhem steken
de deelnemers deze over om via het
Landgoed Biljoen op de Posbank aan
te komen. Daar worden nog wat kilometers weggetrapt om via de Havikerwaard, de Steeg en Dieren weer een
oversteek van de IJssel te maken en terug te fietsen naar Steenderen.

De route voert over rustige wegen
door de prachtige omgeving van de
Achterhoek en de Veluwe. Deze keer
met een extra uitdaging als onderdeel
van het klimmersbrevet. Zie voor
meer informatie www.klimmersbrevet.nl of de site van de ntfu. Bel voor
informatie met de organisatie: Rene
van Eijden (0575) 45 16 69 of Edith
Troost (0575) 45 25 95.

Langs Molen en Wijnboerderij ‘t Heekenbroek

Pannenkoekenfietstocht
Steenderen - Het jaarlijkse Masselink de Covik WIK Beachtoernooi zal gehouden worden in de ‘Rouwenhorst-Arena’ aan de Landlustweg in Steenderen. Vrijdag 11 juni beginnen de schoolkinderen om 11.00 uur en volleyballen tot het einde van de schoolmiddag. Zaterdag de 12de is er gelegenheid om te trainen, is er een demonstratiepartij door prof beach volleyballers met tot slot een gezellige avond en zondag 13 vindt dan het beachtoernooi plaats van 9.30 uur tot ongeveer 16.30 uur. Iedereen is van harte
welkom om te komen kijken!
Tot vorig jaar was het beach volleybaltoernooi alleen op de zondag. “Nu
gaan we naar de drie dagen,” lacht
Herbert Rouwenhorst. “Dat was een
vraag van de scholen. Die wilden een
keer een andere sportdag en of wij dat
wilden organiseren.“ Na overleg met
het bestuur werd de uitdaging aangegaan. “De vrijdag is voor de schoolkinderen. Een beetje een warming-up
voor ze om te kijken of ze willen gaan
volleyballen.”
Er komen 120 kinderen van de groepen 7 en 8 van de zes basisscholen uit
de voormalige gemeente Steenderen.
Vrijwilligers van WIK begeleiden elk
een van de 20 teams van 6 spelers de
hele vrijdag. Van tevoren zullen ze op
school trainen en de spelregels zodoende al wat kennen. “Ik hoop dat
we er een leuke dag van maken. En dat
de ouders komen kijken!” De kinderen
beginnen 11.00 uur tot 15.15 uur. “Ze

komen rond 10.00 uur hierheen fietsen en worden in groepen verdeeld.
Na het omkleden, dat zal passen en
meten worden, gaan ze sporten. Dat is
de bedoeling,” legt Herbert uit. “Het
zal eerst een beetje een chaos zijn,
maar ik hoop dat een het een gezellige chaos wordt en dat er dan wat
structuur in komt.” Ze eten op het terrein en kunnen zich vermaken met
kijken naar de andere wedstrijden en
het springkussen.
Zaterdagsavonds is een trainingsavond. “Dan kunnen de mensen die
zondags komen spelen, trainen. Daar
hebben zich zo’n 70-80 mensen voor
opgegeven,” legt Herbert uit. Deze training start rond 17.00 uur en de velden
zijn los tot ongeveer 21.00 uur. “En
dan hebben we van 20.00 tot 21.00 uur
een paar prof beach volleyballers en
die komen een demonstratiepartij geven hoe het eigenlijk echt moet.”

Daarna is er gelegenheid om gezellig
na te borrelen en alvast wat sfeer te
krijgen voor de echte wedstrijddag.
Het speciale beach volleybal zand is eigendom van WIK en 200 kub ligt altijd
bij Herbert achter het huis bij de ‘Rouwenhorst-Arena’. “Daar heeft niemand last van,” lacht hij. In principe
kan het wel met het aanwezige zand.
“Maar ons standpunt is: ‘Het moet wel
goed wezen’, de mensen moeten zeggen dat het super is. Er komt dus nog
70 kub vers zand bij.” Er zijn dit jaar
ook geen 7 velden, maar 10.
“Het belangrijkste is dat iedereen plezier heeft. Dat de mensen, spelers en
publiek, met een smile weggaan en
volgend jaar weer willen komen, omdat het gezellig was,” vindt hij. “En het
moet ook voor de organisatie leuk blijven.”
Voor het zondagtoernooi zijn 66
teams aangemeld en de inschrijving is
gesloten. Het begint op tijd, om 9.30
uur. “Ik denk dat de finales om ongeveer 16.30 uur gespeeld worden,” laat
hij weten. Ze spelen wedstrijdjes van
2x6 minuten. “Het is wel een hele dag
hoor. Maar iedereen is van harte welkom om te komen kijken!”

Rondom de Hessenweg (136)
Vrachtvervoer over water is veel ouder dan vervoer over land. Ook op de
Oude IJssel tussen Duitsland en Doesburg, werd net als op de Rijn met
aken gevaren, alleen waren ze hier kleiner.

Op de tekening staat een Oude IJsselaak afgebeeld met de afmetingen (1 el
= 69 cm). De lengte was omgerekend
ongeveer 9,50 m met roer 11 m, de
breedte 2 m, de diepgang ledig was 12
cm onder water en boven water 75 cm.
Geladen was de diepgang onder water
47 cm en boven water 39 cm. De aak is
ontstaan als een gesleept rivierschip,
net als de hulk. Het was en is bedoeld
voor het vervoer van grote hoeveelheden vracht, wat nu heet bulkgoederen. Door de lange smalle vorm en het
brede roer kon het met de stroom mee
afzakken en stroomopwaarts worden
gesleept. Daartoe was op het voorschip
een korte stevige mast geplaatst om de
sleepkabel aan te bevestigen. Het is in
de 16e en 17e eeuw erg veel gebruikt
en werd veel gebouwd in Duitstalig gebied. Daar werden zij keen genoemd.
De aak werd door zeilen, riemen en
bomen voortgeduwd. Er was geen ka-

juit op de aak en daarom sliep men ‘s
nachts bij de boeren. Helaas is er nergens een oude Oude IJssel-aak bewaard gebleven. De lading bestond bij
de ‘afvaart’ uit timmerhout in vlotten
en gezaagd, schors, ijzererts en ijzer,
granen, houtskolen en vormzand.
Steenkolen en cokes, turf, wijn, koloniale waren, manufacturen, stenen,
kalk, cement enz werden per aak aangevoerd. In 1594 verleende de Ridderschap van Gelder en Zutphen de stad
Doesburg het octrooi voor scheepvaart tot Boekholt (Bocholt). Waarschijnlijk was de bombazijnindustrie
in die plaats de aanleiding hiervoor.
“Sluyssen, dicken, ende dammen” en

zandbanken zorgden voor behoorlijke
belemmeringen. In 1835 maakte de ingenieur van waterstaat Van Loon al en
rapport over de bevaarbaarheid van de
Oude IJssel en in 1843 schreef
W.A.C.Staring een afwateringsrapport
van de rivieren in de graafschap Zutphen. De belangrijkste ondieptes zaten in de Keppelse Molenbeek. Te sterke bochten, lage vaste bruggen en
vlonders en het ontbreken van een
lijnpad maakten de vaart voor de boerenschippers moeilijk.
Bron: Drs.G.J.Schutten -Varen waar
geen water is.
Heeft u ook een oude foto of verhaal?
Stuur of mail deze dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl

Steenderen - Op 30 mei aanstaande
wordt voor de 28ste keer de pannenkoekenfietstocht
‘Rondom
Steenderen’ georganiseerd door de
Toerclub Steenderen. Iedereen
wordt ook dit jaar weer uitgenodigd om mee te fietsen!
De pannenkoekentocht is een fietsroute van ca. 25 km met start en finish
bij Café De Seven Steenen aan de J.F.
Oltmansstraat 6 in Steenderen. Ook
dit jaar fietsen de deelnemers bijna
uitsluitend over kleine rustige weggetjes, wat de tocht zeer geschikt maakt
om met het hele gezin te fietsen.
De route komt dit jaar langs de wijnboerderij ’t Heekenbroek waar een ieder van harte welkom is. Ongeveer halverwege de route is een pauze gepland
bij Partyboot de IJsselwaard om even
uit te blazen. De organisatie hoopt op

mooi weer zodat in de zon, heerlijk
kan worden genoten van het uitzicht
op de IJssel. Na deze pauze volgt weer
vol energie het tweede deel van de
route. Dit jaar voert de fietstocht ook
langs de Bronkhorster Molen. De molenaar is bereid gevonden de molen te
laten draaien en natuurlijk is een ieder ook van harte welkom om de molen te bezoeken en eventueel wat lekkers mee te nemen naar huis. Na een
bezoek aan de molen gaat de tocht
terug naar De Seven Steenen waar de
deelnemers van een overheerlijke
pannenkoek kunnen gaan genieten!
KOM OOK FIETSEN! Rondom Steenderen is weer verassend en mooi! Voor de
25 km Pannenkoekentocht is de start
tussen 10.00 en 14.00 uur. Bel voor
informatie met de organisatie: Rene
van Eijden (0575) 45 16 69 of Edith
Troost (0575) 45 25 95.

Uniek project

THT op de bres voor
UNICEF
Tenminste Houdbaar Tot, in de wandelgangen THT genoemd, is een regionale Nederlandstalige popband, die uitsluitend zelf gecomponeerd
werk van Joop Klein Goldewijk ten gehore brengt. Deze band is op zoek
naar sponsoren voor een uniek project en nodigt u alvast uit voor de
presentatie daarvan.
De leden van THT (Seebe Janssens,
Drempt - zang, Joop Klein Goldewijk,
Doetinchem - elektrische gitaar/
zang, Wim Holders, Doetinchem akoestische gitaar/zang, Jos Peulers,
Zelhem - bas, Bram Janssens, Amersfoort – drums) starten op 26 september ’s middags om twee uur het project ‘THT op de bres voor UNICEF’ in
de kleine zaal van schouwburg Amphion te Doetinchem. Eén van de activiteiten die middag zal zijn de release van een unieke CD single getiteld: ‘1000 kilometer’. Dit nummer is
speciaal voor UNICEF gecomponeerd
door Joop Klein Goldewijk. Aan de
single wordt o.a. meegewerkt door
het kinderkoor van Musical Productions Gaanderen, MPG jeugdtheater,
twee violisten, een cellist en een pianist. De CD presentatie wordt omlijst
met diverse optredens en bezoekers
kunnen die middag genieten van
een gevarieerde muziektheathershow. Op dit moment is THT druk

bezig met sponsorwerving om de onkosten die voortvloeien uit deze activiteit te kunnen betalen. De recette
van 26 september en die van de CD
verkoop kan dan in zijn geheel naar
UNICEF. THT vraagt u om voor dit
unieke project door middel van
sponsoring een investering te doen.
Dat kan bijvoorbeeld doormiddel
van een geldbedrag, of door van te
voren een aantal CD singles af te nemen. Beide kan natuurlijk ook. De
singles kunt u dan weg geven als relatiegeschenk of gebruiken als
presentje in het eventuele kerstpakket. Kerstmis 2010 duurt nog even,
maar toch, het zou THT en UNICEF
een stuk verder helpen. Meer informatie over dit project en afspraken
over vermelding van uw naam/logo
op de singlehoes enz. kunt u maken
met Seebe Janssens via 06-22469700.
Ook is er speciaal voor dit doel sinds
afgelopen week een website online:
www.thtweb.nl/1000km.

Fietstocht Halle’s Belang
Halle - Zondag 30 Mei verzorgt Halle's Belang weer een fietstocht.
De tocht is 39 km lang, met natuurlijk
halverwege de bekende koffiestop. On-

derweg komt u nog langs een aantal
bezienswaardigheden als ‘Erve kots’
en kaasboerderij ‘Weenink’. U kunt
tussen 11.00 en 13.00 uur starten bij
zaal Nijhof in Halle.
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Monument De Witte Hemel

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Behei: Kouwe drukte, snoeverij.
"Wat een behei maakt dee leu toch van ne gewonen verjeurdag."
B. Begapen: Niet te overzien zijn.
"Neet te begapen waezen."
"Bo völle ne vleegmachine kost, is neet te begapen."
C. Grove: Begrafenis.
"Wi'j bunt naor de grove ewes."

Expositie Kapel van Bronkhorst

De Akwa’s en Ina Kets
Liesbeth Mulder en Cees Roorda houden samen atelier op De Witte Hemel.
Drempt - Boerderij De Witte Hemel staat aan de Wittehemelweg in
Drempt en is typerend voor de omgeving. In handgeschreven documenten van rond 1820 komt De Witte Hemel al voor en het heeft een interessante geschiedenis.
Het bijzondere keuterboerderijtje De
Witte Hemel is een hallehuis, leunend
op 4 staanders en verbonden door 4
gebinten. Het bestaat uit twee voorkamers, een keukentje, twee bedsteden,
de melkkelder en een deel met hooihilde en varkenshok. De dennenbomen uit eigen bos vormen weer de
sporen van het dak. Buiten zijn moestuin en bloementuin, evenals hoogstam fruitboomgaard in ere hersteld.
Tijdens de restauratie werd de onderduikruimte gevonden tussen de twee
bedsteden in. Aan het voeteneinde van
de kleine bedstede was tijdens de
tweede wereldoorlog een dubbele
muur gemetseld, zodat een kleine staruimte ontstond. Via de hilde konden
de onderduikers de ruimte in, om zo
de vijand te ontlopen. Het authentieke
bedstedenblauwsel zit nog aan het
stukje muur en er ligt geen vloer,
maar zand van 200 jaar oud. Niemand, ook de laatste huurders niet,
wist er van. Om deze ruimte en de
toenmalige gebruikers ervan aandacht te geven, is een stalraampje ingemetseld, zodat bezoekers in deze
ruimte kunnen kijken.
De naamgeving van de boerderij geeft
aan dat de locatie waarop deze gebouwd is veel ouder is in het gebruik
dan het huis zelf. In het oud-Duits
staat ‘Witte Hemel’ voor ‘Weidliche
Heimal’ of ‘gewijde heimaal’. De boerderij bleek in heel vroeger tijden een
gewijde markeplaats te zijn geweest,
een officiële plaats waar recht werd
gesproken. Men koos destijds voor deze plek omdat het centraal, op de uiterste punt van een in de oertijd ontstaan droog stuifduin en aan een oude
handelsroute lag. De bebouwing in
het dorp kwam vermoedelijk rond de
achtste eeuw na Christus op.

Het boerderijtje was drie of vier generaties in handen van de vorige eigenaren die De Witte Hemel bouwden en
er woonden ooit twaalf mensen. Niet
alleen de eigenaren, ook verschillende
andere mensen bewoonden de boerderij, zoals in de jaren tachtig de bekende natuurschilder Cees Roorda en zijn
familie. Destijds was er geen stromend
water, zij gebruikten de waterpomp in
de keuken.
Kalk uit het Juratijdperk zat volop in
de grond. De vroegere bewoners, zelfvoorzienend met een koe en twee varkens en later een Kerstbomenkwekerij, delfden voor extra inkomsten de
Jurakalk en verkochten dit aan boeren
uit de omgeving om hun stallen te witten.
Het gemeentelijke monument is recent gerestaureerd en in oude staat teruggebracht. Gekeken werd naar andere monumenten in de buurt en in
het historisch boerderijarchief van het
Nederlands Openluchtmuseum. Bij
het NOM zijn bijvoorbeeld de plinten
gefotografeerd en de authentieke ossenbloedrode verf bekeken. De gebintconstructies, de inrichtingen, zelfs de
profielen van de houten deurlijsten
werden nagemaakt door de handwerk- vakman en aannemer Bakker
uit Westervoort.
De deelname van Atelier Monument
De Witte Hemel aan de Bronckhorster
Kunst10Daagse, bij gelegenheid als Galerie ingericht, was heel bijzonder. Alhoewel het weer er niet toe uitlokte
om massaal de fiets te nemen, kwamen er toch heel gericht bezoekers op
de bijzondere presentatie af. Omdat
De Witte Hemel normaal niet geopend is voor publiek was de belangstelling indrukwekkend.
Ook de duo-expositie met het thema

‘Natuur @ Monument’ van Cees Roorda en Liesbeth Mulder, beiden hun gezamenlijk Atelier houdend op De Witte Hemel, werd heel goed bezocht. Uit
de reacties van het bezoek kwam naar
voren dat Roorda en Mulder heel goed
samen combineren in hun werk en tevens een uitstekende locatie hebben
gevonden om hun werk te tonen.
Het magistrale Klassiek realistische
fijnschilderwerk van Cees Roorda past
perfect in de context van de oude
boerderij, welke ook eens zijn woonen werkstede was. Daarnaast vult het
werk van Liesbeth Mulder, leerling
van Roorda, deze Kunstbeleving aan.
Haar werk toont emotie en verhaal,
het dier in samenleving met de mens.
Naast het Kunstpubliek kwamen ook
veel gelnteresseerden in de historie
van dit Monument en de bijzondere
plek waarop het gebouwd is. Veel
mensen die De Witte Hemel kennen
van het Kerstbomen kopen met vader
en moeder, of een tijdelijk onderdak
vonden, kwamen kijken hoe het met
zorg gerestaureerde keuterboerderijtje er nu uitzag.
Als hoogtepunt kwam er op de laatste
middag van de Kunst10Daagse bezoek
van een echtpaar, waarvan de broer
van de man als onderduiker in de
tweede wereldoorlog op De Witte Hemel zijn heil had gezocht. De man was
tot op deze bijzondere middag nooit
teruggekeerd en bezocht voor het
eerst weer deze voor hem zo belangrijke plek ....
Het bijzondere keuterboerderijtje De
Witte Hemel is, evenals de welput en
het bakhuisje een gemeentelijk monument, niet alleen van binnen maar
ook buiten. Er mag op de gronden
rondom de boerderij niet worden gebouwd. Het is archeologisch agrarisch
gebied en landschappelijk van duidelijke waarde. De huidige bewoners ‘..lenen het huis van de Tijd...’ en zorgen
er zo voor dat dit monument nog lang
zal standhouden.

Sieraden van Ina Kets-Heusinkveld.

In de Kapel van Bronkhorst wordt in de week van 29 mei tot en met 6 juni 2010 een expositie gehouden van schildersclub De Akwa’s uit Aalten en
sieradenontwerpster Ina Kets-Heusinkveld uit Toldijk. De kapel is dagelijks open van 10.00-17.00 uur.
De Aaltense kwasters, Akwa’s zijn Riekie Berendsen, Anny Jansen, Tiny de
Zoeten, Wil ter Boekhorst en Lies Heusinkveld, die wekelijks bij elkaar komen om te schilderen.
In de kapel tonen zij hun werk: stillevens, landschappen, bloemen, dieren
etc. in aquarel en gemengde technieken. De schildersclub bestaat al vanaf
1993 en heeft inmiddels verschillende
keren met succes werk tentoongesteld. In de wintermaanden hebben zij
les van Beb Kruese. Ina Kets-Heusinkveld ontwerpt en smeedt haar siera-

Overzichtstentoonstelling 15e KunstZondagVorden

"Over Zien" is een overzichtstentoonstelling van alle deelnemers aan deze
vijftiende KunstZondagVorden die op
zondag 13 juni a.s. plaats vindt in Vorden-dorp en buitengebied. "Een lustrum dat gevierd moet worden" vond
de organisatie van KZV. Het volgende
oogpunt was: "Hoe kunnen we het
kunstminnende publiek deze mijlpaal
laten mee vieren?" Gezien de positieve

reacties van het publiek op de eerste
overzichtstentoonstelling "Zie door
"bomen" het bos weer" tijdens KunstZondagVorden van 13 december 2009
werd besloten ook ditmaal een overzichtstentoonstelling op een centrale
plek te organiseren, zodat de bezoeker/gelnteresseerde een eerste indruk
krijgt wat er tijdens KZV van 13 juni te
zien is. Zo kunt u alvast kennismaken

Wie enthousiast is geraakt door haar
sieraden of gewoon eens eigen sieraden wilt maken, kan bij haar een
workshop ‘sieraden ontwerpen en maken’ volgen. Gereedschappen en materialen zijn volop aanwezig.
Informatie over workshops bij Ina
Kets, telefoon (0575) 450713.

S.E.V.

"Over Zien"
Vorden - Van 4 t/m 13 juni organiseert KunstZondagVorden in Galerie Agnes Raben de overzichtstentoonstelling "Over Zien". Vrijdagavond 4 juni
a.s. wordt deze overzichtstentoonstelling in aanwezigheid van alle KZVdeelnemers geopend.

den zelf. Ze maakt gebruik van de materialen zilver, messing, koper en titanium. Daarnaast verwerkt zij in haar
sieraden, zoals ringen en kettingen,
prachtige kralen, koralen en natuurstenen.

met het werk van de deelnemende
kunstenaars om vervolgens een gerichte keuze te maken welke KZV-locaties u wilt bezoeken om hier oog in
oog te staan en in gesprek te gaan met
de maker en uitgebreider kennis te
maken met zijn/haar werk.
Galerie Agnes Raben heeft voor deze
overzichtstentoonstelling haar prachtige locatie beschikbaar gesteld en
daar kunt u zich laten verrassen door
de originele en smaakvolle wijze waarop de kunstwerken van de KZV-deelnemers gepresenteerd worden.

HOE?
DAT MAG U ZELF KOMEN ZIEN!
"We kunnen wel vast verklappen dat u
uw oog kunt laten vallen op een grote
diversiteit aan kunst: van 3d-design en
vormgeving tot animatiefilms, van abstracte schilderijen tot portretten in
olieverf, van organische kunst tot glasfusing, van keramische objecten en
sculpturen/klein plastiek in brons/metaal en steen tot fotografie".
Galerie Agnes Raben is geopend van
donderdag tot en met zondag.
Website: www.kunstzondagvorden.nl

Zelhem - Zaterdag 29 mei. Senioren. SEV 3-Devinco 5. Aanvang:
15.30 uur; SEV 4-Tiel '72 6. Aanvang: 14.00 uur.
Junioren. SEV A1-KVZ A3. Aanvang:
12.30 uur; SEV BM1-KVZ B3. Aanvang: 11.15 uur; Duko/CargoTeam
C2-SEV C1. Aanvang: 15.30 uur;
Olympus '58 D2-SEV D1. Aanvang:
10.00 uur; SEV E1-Turbulas/Eerbeek
E1. Aanvang: 10.00 uur; SEV E2Olympus '58 E1. Aanvang: 10.00
uur; SEV F1-KVZ F4. Aanvang: 11.00
uur; Activitas 1-SEV 1. Aanvang:
15.30 uur; Tiel '72 4-SEV 2. Aanvang:
14.00 uur.
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VOOR C-JUNIOREN

SV GROL
PSV
AUXERRE
RSC ANDERLECHT
BRÖNDBY
GALATASARAY

FEYENOORD
FC TWENTE
AJAX
MANCHESTER UNITED
REAL MADRID
KONOPLEV FA

AJAX

‘I HAVE A DREAM’
In het weekend van 28 t/m 30 mei a.s. vindt het 21e Internationale Marveldtoernooi plaats op het
sportpark Den Elshof in Groenlo. Dit prestigieuze jeugdtoernooi voor spelers onder 15 kent wederom een
deelnemersveld om je vingers bij af te likken. Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi
is er in geslaagd om opnieuw de Europese top naar Groenlo te halen. Het Marveldtoernooi kenmerkt
zich door een zeer hoog internationaal voetbalniveau gecombineerd met een uitermate ontspannen en
prettige sfeer. Dit maakt het voor de teams zeer aantrekkelijk om jaar na jaar deel te nemen. Maar ook
voor de vele duizenden toeschouwers is het feest om dat weekend op sportpark Den Elshof te vertoeven.

RSC ANDERLECHT
AUXERRE
BRÖNDBY

“I HAVE A DREAM” is ons motto voor het Marveldtoernooi 2010. Zeer toepasselijk voor al die spelers
die jaarlijks mogen aantreden op onze prachtige accommodatie. Telkens weer een fantastische
voetbalhappening en een onvergetelijk weekend voor al die jonge spelers. Dat geldt voor de spelers van
ons eigen s.v. Grol, maar zeer zeker ook voor al die talenten van gerenommeerde teams uit Europa. Vele
14-15 jarige talenten speelden zich op het Marveldtoernooi in de kijker en zijn gecontracteerd bij Europese
topteams, zoals Wesley Sneijder, Robin van Persie, Arjan Robben, Sebastiaan Schweinsteiger en Lukaku, de
17 jarige spits van RSC Anderlecht die twee jaar geleden nog op ons toernooi speelde.

FEYENOORD
GALATASARAY
SV GROL
KONOPLEV FA

Het bestuur van de Stichting Internationaal Marveldtoernooi nodigt hierbij iedereen van harte uit om dit
fantastische voetbalfeest mee te beleven en op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 mei a.s. naar het
Sportpark Den Elshof te komen.

MANCHESTER UNITED

Bestuur Stichting
Internationaal Marveldtoernooi

Secretariaat:

REAL MADRID
FC TWENTE

www.marveld.info

VRUMONA / PEPSI • DLA ICT • ALFERINK Installatietechniek • MENZIS • AB OOST, Vakwerk in Personeel • Gunnewijk Groenlo • Rabobank Achterhoek-Oost • VION Retail Groenlo / De Groene Weg • Rouwmaat Groep • BonsenReuling
Accountants – Belastingadviseurs • Brouwerij de Klok in de Lange Gang • Café Kras • CSU Hospitality Services • VELD Koeltechniek • Stairway Trappen • Deurwaarderspraktijk Soer • TEAMSPORT.COM • Schuurmans Installatieadvies
MIJN Magazine • Sony Expert Winterswijk • EP: Groot Zevert • Koppelman Reclame • ALBERT HEIJN • Wiegerinck Traiteurs • GELRE FM • Voerman Installatietechniek • Hotel Café Biljartcentrum Pot • Porskamp Installatietechniek
City Lido • Bouwbedrijf Klein Gunnewiek • Garagebedrijf John Klein Gunnewiek • L.B.A. • Café De Kroon • WELGRO • Schutten Bouw • Huijskes Boevink • Te Vogt Riooltechniek en Plastics • Steentjes Makelaars Taxateurs • ROLUGRO
Kuster Tandtechniek • LECO Staalbouw • Tompro Professional Products • R & R Textieldrukkerij • Installatiebedrijf G. Rensing • Slagerij van Geemen

ENTREE

PSV
Senioren (18 jaar en ouder):
Jeugd:

Zilversmid 39
7141 PH Groenlo
06-52584995
mail@marveld.info

PR-zaken: 06 – 22025669
pr@marveld.info

Passe-partout: € 12,50
Dagkaarten: Vrijdag: € 3,00 Zaterdag en Zondag: € 7,50

Passe-partout: € 5,00
Dagkaarten: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag: € 3,00

Speciaal groepstarief voor jeugdteams (8 spelers of meer):
Passe-partout jeugd: € 3,50
Dagkaarten jeugd: Vrijdag: gratis entree Zaterdag en Zondag: € 2,00
(begeleiders betalen normaal tarief)

Tijdens toernooidagen volop vertier voor de jeugd bij de vele nevenactiviteiten; tevens geeft een aantal
supportersverenigingen acte de presence.
Voor meer informatie over het Internationale Marveldtoernooi ga naar www.marveld.info

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld.). Telefoon 0575 44 16 88 / Eerbeekseweg 19, 6971 LB Brummen. Telefoon 0575 56 14 98
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CNC PONSER/STELLER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer; VVN00265
Werkzaamheden;
Het lezen en controleren van werkorder formulieren van de
werkvoorbereider. Doen van een quickset meting voor de diepte
van de instelling. Het selecteren van de juiste stempels. Het
instellen van de ponsmachine. Uitvoeren van tussentijdse
controles met meetgereedschap, zoals schuifmaat. Zo nodig
tussentijds omstellen van het materiaal. Uitnemen van het
bewerkte materiaal. Invullen van de bewerkingsbon en het aantal
en de bewerkingstijd. Letten op de veiligheid.
Functie eisen;
- Kennis van CNC-besturingssystemen;
- kennis van, en ervaring met meet- en stelgereedschap;
- kennis van kwaliteit-, milieu- en veiligheidsvoorschriften;
- het kunnen lezen en interpreteren van werkopdrachten.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime- vacaturenr.; VVN00254
Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het lezen van technische tekeningen in
Europese- en Amerikaanse projectie, het programmeren en corrigeren van de kantbank en het controleren en beoordelen van
gekante producten.
Functie eisen;
- Spreken en begrijpen van de Nederlandse taal;
- opleiding tot CNC kanter (minimaal niveau 2).

(JUNIOR) BELASTING ADVISEUR M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VMK00209
Werkzaamheden;
Binnen deze functie zullen de werkzaamheden voornamelijk
bestaan uit het uitvoeren van complete belasting adviestrajecten,
zoals herstructureringen, bedrijfsopvolgingen, financiële planning
en estate planning. Door ’training on the job’ wordt in korte tijd
veel kennis opgedaan, waardoor je in een later stadium al snel
zal kunnen optreden als adviseur voor cliënten en collega’s.
Functie eisen;
- Afgeronde opleiding HEAO FE of MER of andere relevante
richting;
- je hebt maximaal drie jaar ervaring in de algemene adviespraktijk;
- flexibele instelling.

CNC DRAAIER M/V
Menting Bouw B.V. is een regionaal opererend aannemersbedrijf, welke zich naast de nieuwbouw
van vrijstaande woningen/boerderijen, kantoren en bedrijfsgebouwen ook richt op de verbouw,
renovatie en restauratie van bouwwerken. Tevens plegen wij klein en groot onderhoud aan
(woon)gebouwen voor particulieren en woningcorporaties en -stichtingen. Ook de agrarische
markt is voor ons bekend terrein en voor ons een groeimarkt. Wij zijn VCA**-gecertificeerd, aangesloten
bij BouwGarant en zijn aangesloten bij de grootste bracheorganisatie in de bouw, Bouwend Nederland.

PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenr.; VIW00120

Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Varsseveld
zijn wij op zoek naar een Project Engineer.
Je houd je bezig met het zelfstandig begeleiden van projecten vanaf opdracht tot en met de oplevering. Je bent verantwoordelijk voor de technische uitvoering van projecten,
het ontwerpen en uitwerken van systemen en het productiegereed maken van nieuwe componenten.
Wij zoeken voor deze functie iemand die minimaal de opleiding MTS/HTS richting werktuigbouw. Je hebt enkele jaren
ervaring in de procesengineering. Het is van belang dat je
3D Solid Works en ME-10 goed beheerst. Je moet zelfstandig
en onder tijdsdruk kunnen werken. Gezien het internationale
karakter van de organisatie dien je te beschikken over een
goede beheersing van de Engelse en Duitse taal.

In verband met verder groei zijn wij op korte termijn op zoek naar een:

ERVAREN UITVOERDER
Functie:
De functie omvat naast het begeleiden van de diverse bouwwerken tevens het technisch uitwerken/
voorbereiden van bouwplannen voor de uitvoering. Hiertoe is kennis van Autocad een pré, net als kennis
van het werken met Office-pakketten. Ervaring op het gebied van de agrarische sector is een vereiste
evenals het kunnen opstellen en bijhouden van meer- en minderwerk en het bijhouden van de benodigde
werkenadministratie. Goed kunnen communiceren met collega’s en klanten, planmatig kunnen werken
en een goed kostenbesef zijn eigenschappen die bij u passen.

Omgeving Zutphen – fulltime – vacaturenummer; VMK00290
Werkzaamheden;
Als CNC draaier bent u verantwoordelijk voor het instellen en
bedienen van CNC draaimachines.
Functie eisen;
- Tekening kunnen lezen;
- kennis van Okuma is een pre;
- ervaring in een soortgelijke functie.

BEDIENER SPUITGIETMACHINE M/V

Wij zoeken kandidaten met ruime en relevante ervaring in een uitvoerend bouwbedrijf, bij voorkeur
woonachtig in de gemeente Bronckhorst.

Omgeving Doetinchem- fulltime- vacaturenr.; VVN00154

Bent u geïnteresseerd?
Graag dan uw schriftelijke sollicitatie, samen met uw persoonsgegevens en uw CV richten aan :
Menting Bouw BV, ter attentie van de directie, Molenenk 22, 7255 AX te Hengelo (Gld).
Bellen kan ook tijdens kantooruren: 0575-451295.

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het schoonmaken van te spuiten
onderdelen. Het is van belang dat je zelf de spuitapparatuur
kunt bedienen. Ook lever je zelfstandig de gespoten producten
aan. Ze werken volgens de aangegeven kwaliteitsnormen.

Menting Bouw BV
Molenenk 22
7255 AX Hengelo (Gld)

tel: 0575 - 451295
fax: 0575 - 452522
email: info@mentingbouw.nl

Functie eisen;
- LBO/MBO werk- en denkniveau met relevante opleiding;
- technisch inzicht;
- aanpakker;
- hands-on mentaliteit.

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

www.europlanit.nl

