
Een zeer opmerkelijk gezicht, een aan-
tal schapen dat zich lekker rustig op
het gazon voor de kerk het gras goed
liet smaken en die door Natuurmonu-
menten werden omschreven als ‘le-
vende grasmaaiers‘! Deze schapen
werden gepresenteerd door de Stich-
ting ‘Graafschaps Niejboer’. Natuur-
monumenten wil in 2010 in Het Grote
Veld starten met de bouw van een
schaapskooi en maakte daarvoor re-

clame. Belangstellenden konden op
deze markt door 15 euro te betalen
‘vriend ‘ worden van genoemde Stich-
ting. Veilinghuis ‘De Atlas’ uit Deven-
ter had een taxateur naar Vorden ge-
stuurd. Bezoekers konden waardevolle
spullen laten taxeren, waarvoor overi-
gens maar geringe belangstelling be-
stond. Kinderen konden zich deze
middag op een groot luchtkussen uit-
leven. Bij de stand van Free Wheel Vor-
den kon men boogschieten. Ook wer-
den er demonstraties met de Hoge Bi
(groot wiel voor en een klein wiel ach-
ter) en de Streetstep gegeven.
De gehele middag door was er elk half
uur een optreden van de folkloristi-
sche dansgroep ‘Betuwse Venne’. Mar-
greet Gründemann was vanuit Wich-

mond naar de Brocantemarkt getogen
om folders uit te delen om daarmee
de bezoekers van de markt te bewegen
om in de wedstrijd ‘Mooiste kerk van
Nederland‘ op de St. Willibrorduskerk
in Vierakker te stemmen. ‘Wij staan
thans bij de verkiezing (tussenstand)
op de vierde plaats. Misschien kunnen
we door deze actie nog een ‘trapje
‘klimmen’, zo sprak Margreet optimis-
tisch. Judith Buter van Sfeer van Jose-
phine, die deze Brocantemarkt samen
met Tiny Koning, Herman Eskes en
Gert- Jan Hulleman organiseerde, was
deze middag danig in haar nopjes.
‘Veel publiek en tevreden standhou-
ders, fantastisch allemaal’, zo sprak
ze.
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Brocantemarkt in Vorden
De eerste standhouders hadden
zondagmorgen hun waren nauwe-
lijks op de Brocantemarkt in Vor-
den uitgestald of de eerste (nieuws-
gierige) kopers dienden zich al
aan. Door de fraaie weersomstan-
digheden waren er sowieso al veel
mensen (fietsers en wandelaars) op
de been. Verspreid over het gehele
centrum van het dorp waren er on-
geveer 40 kramen. De bezoekers
konden kiezen uit een grote ver-
scheidenheid van producten, waar-
bij opvallend veel aandacht voor
‘brocante’ uit grootmoeders tijd.
Ook in de aanbieding : Achterhoek-
se bosbessen op brandewijn, vol-
gens de standhouder eveneens een
lievelingsdrankje van oma ! Verder
veel aardewerk, doopjurkjes uit
vroeger tijden, oude landkaarten,
schilderijen, sieraden e.d. Het affi-
che met aanduiding ‘ sprookjes be-
staan’ had niets van doen met
Sneeuwwitje of Roodkapje maar
op de (goedkope) prijsaanduiding
van producten in één van de
stands, zo bleek.

Echt brocant.

Makke schapen zoeken de schaduw op.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

De knipmutsen ontbraken evenmin.

Werken doe je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhave.nl

0575-54 69 86

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

Provincie Gelderland, 
dichterbij dan je denkt 
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I.v.m. de sluiting op maandag 1 juni,

2e pinksterdag, verzoeken wij

advertenties en berichten in te leveren

voor donderdag 28 mei 12.00 uur.

De redactie

Deze week 
verschijnt

Deze week 
verschijnt STOP!

NOG 3DAGEN
OPHEFFINGSUITVERKOOP

BIJ

sinds 1929

Borculoseweg 3-5 - Ruurlo
Telefoon (0573) 45 12 03

Zie de advertentie in deze krant

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
Bij een besteding van min. € 25,00 aan boodschappen, elke donderdag:

• Krat bier naar keuze voor slechts € 8.83
Van maandag t/m zaterdag aanbiedingen

• Dunne gemarineerde
schouderkarbonade 500 gram € 2.25

• Varkenshaas 500 gram € 4.95
• 4 flessen Pepsi, Sisi of 7-Up

nu € 3.49
Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Rozen of
Pioenrozen

per bos €3.99



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

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 31 mei 10.00 uur Pinksteren gezamenlijke Raad van
kerkendienst in de Chr. Koningkerk.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 31 mei 10.00 uur Pinksteren gezamenlijke Raad van
kerkendienst in de Chr. Koningkerk.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 31 mei Pinksteren 10.00 uur dhr. H. Dijkman, Vorden.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 mei 10.00 uur Pinksteren gezamenlijke Raad van
kerkendienst.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 30 mei 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor.
Zondag 31 mei Pinksteren 10.00 uur Woord- en communie-
viering, dames/herenkoor.

Tandarts
Pinksteren 30/31 mei F.A. Kuil, tel. (0573) 25 16 84.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

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

�Te koop gevraagd: Inboe-
del en Zolderopruimingen.
Tel.(0575) 55 11 11 of (0543)
51 98 46.

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

Alleen op afspraak.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

SCHAPEN 
scheren of bekappen.
Bel 06-47018204 of 06-40387878.

Dagmenu’s
27 mei t/m 2 juni 2009 

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

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

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

Woensdag 27 mei
Pompoen-paprika soep / Zigeunerspies met zigeuner-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.
Donderdag 28 mei
1/2 haantje gegrild met frieten, appelmoes en frisse len-
tesalade / Tiramisu met slagroom.
Vrijdag 29 mei
Tomatensoep / Pangafilet met pesto saus, tagliatelle
en groente.
Zaterdag 30 mei (alleen afhalen/bezorgen)
Hollandse biefstuk met pepersaus, frieten, rauwkost-
salade / IJs met slagroom.
Maandag 1 juni
2e pinksterdag
Dinsdag 2 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs
met slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Jong Gelre Vorden -
Warnsveld is op zoek naar
een enthousiaste regisseur
die in de periode van septem-
ber tot eind november de re-
vue met jongeren tussen de
16 en 25 jaar wil regisseren.
Ervaring is minder belangrijk,
enthousiasme wel. Voor
meer info: 06 3093 5062.

�Te Koop: isolatie pl. 4-6-8-
10cm. Partij underlayment pl.
balk en regelhout. Houtbe-
werk. machine. Toyota hef-
truck Diesel met swidelift.
Alum. schuifladders. Tel.
0650502680.

�Te Koop: Hooibergen
7,20m Tel: 0650502680.

�Huishoudelijke hulp ge-
vraagd voor 4 uur per week.
Tel.: 06 - 20050059.

�Te huur in het buitengebied
van Zelhem een zeer luxe
bungalow voor een langere
periode. Voor info bellen naar
06-50286350.

�Verloren:Op fietspad van
Vorden naar Hummelo ge-
hoorapparaat Phonak tegen
beloning terug te bezorgen
bij GJ Smeenk Keppelseweg
39 Hummelo 0314-381251

we  nessgorssel~ ~

Madelon Kempkes 
fysiotherapeute

e info@wellnessgorssel.nl

afslankingsmassage
• Wilt u wel eens van uw 

Cellulitis af op uw heupen,
bovenbenen, billen,- en/of buik.
Maak dan nu een afspraak.

• 10 behandelingen, 2 keer per
week van € 325,- 
nu voor € 295,-

Voor informatie:

nieuw
!

Aanbieding alleen geldig 
t ot   1 5 j uni 2009.

t 057  5 - 4907  85

�Speeltuinconcerten
Sursum Corda Vorden:
Dinsdag 2 juni: Muziekkoepel
Emmaplein. Dinsdag 9 juni:
Bij de vijver op het Joostink/
Biesterveld.
AANVANG 19.30 UUR.

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

Een week er tussenuit?
Wandelen in romantisch

Bohemen. Volgende vertrek-
data 11 juli, 1 augustus en 17

oktober. Een onbezorgde
wandelweek met GEA VOET-

TOCHTEN Wandelingen op
maat in prachtig en mysteri-
eus Tsjechisch Natuurpark.

Info 0575 451718
of  06 512 545 78

www.voettochten.net

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

�Te huur: per half juni, app.
à € 650,- excl. in Hengelo
Gld. 0575-463325

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

Vlaai v/d week

Vers fruitvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

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

Week-aanbieding

Puddingbroodje € 1,00

Aardbeiencake € 3,50
met aardbeien en room

Aanbiedingen geldig van di. 26 mei t/m za. 6 juni 2009



Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl
Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Uw verdriet kunnen wij niet wegnemen.
Wél.… de zorg van de uitvaart,

ongeacht waar u verzekerd bent.

Bezoek onze inloop op
iedere eerste zaterdag
van de maand tussen
10.00 uur en 12.30 uur.

Uitvaartverzorging
PATRIMONIUM

(lid Nardus)

Dag en nacht bereikbaar 0313-474909

Rouwcentrum: Meipoortstraat 74, Doesburg
Inlichtingen en administratie: 0313-475787

www.patrimoniumdoesburg.nl

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

Wij verzorgen uitvaarten 
met de aandacht die een uitvaart verdient 
ongeacht waar u woont of verzekerd bent. 

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Zo plotseling ben je van ons heengegaan
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat in onze herinnering blijft is je levensvreugde
Je genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven

Met veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is,maar
ook terugkijkend op zoveel fijne herinneringen, ge-
ven wij kennis van het overlijden van onze lieve

Jolanda Berendsen

in de leeftijd van 38 jaar.

Papa
Eric

Nieuw Wehl, 23 mei 2009
Stichting Fatima, Elzenpas 4, Nieuw Wehl
Correspondentieadres:
Het Wiemelink 51
7251 CX Vorden

U kunt persoonlijk afscheid nemen van Jolanda in
Banningshof op het terrein van Fatima op woens-
dag 27 mei van 10.00 tot 10.20 uur, alwaar om 10.30
uur de afscheidsviering plaatsvindt.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de R.K.
begraafplaats aan de Eikenlaan te Kranenburg.

U bent uitgenodigd om samen te zijn en de familie
te condoleren in 't Wapen van het Medler, Ruurlo-
seweg 114 (Eijkelkamp) te Vorden.

Onze hele collectie horloges,
gouden en zilveren sieraden 

voor de HALVE PRIJS.

Nog HOGERE KORTING
op onze luxe cadeau artikelen.

Wij sluiten 

30 mei 2009

Op donderdag 4 juni a.s. hopen wij samen met
onze kinderen en kleinkinderen ons 50-jarig
huwelijksfeest te vieren.

Marinus en Riek
Hissink-Kornegoor

Wij houden receptie van 14.30 tot 16.00 uur in
zalencentrum „’t Witte Paard”, Ruurloseweg 1 te
Zelhem.

Zevenweg 63
7021 BE Zelhem

Gezocht sjouwer / magazijn-
medewerker op afroep,

het betreft kozijnen en ramen
dus spierkracht noodzakelijk.

Voor 1 à 2 dagen per week.
Meer info? 0646368420

DANKBETUIGING

Voor de overweldigende belangstelling na het over-
lijden van mijn lieve man, onze vader en opa

Herman Brummelman

betuigen wij onze oprechte dank. 
Door de vele bezoekjes, telefoontjes en kaarten is
het onmogelijk om u persoonlijk te bedanken.

Tonnie Brummelman-Brummelman
Kinderen en kleinkinderen

‘t Alderkamp
Vorden, mei 2009

90 jaar Sloot
“uw warme bakker”

Voor ons dè reden, U van harte uit te
nodigen op zondag 7 juni 2009, om een
kijkje te komen nemen in de bakkerij.

Tijdens dit open huis zullen we
doorlopend ons vakmanschap

demonstreren en kunt U van alles
ruiken, proeven en bekijken.

De deuren gaan open vanaf 10.00 uur
en zullen sluiten om 16.30 uur.

Graag tot ziens.

Het bak team;
Ton Sloot en medewerkers

Krokante
Pinksteren!

De Crocante doet zijn naam alle eer.
Deze overheerlijke barbecuesnack is
gemaakt van krokante speklappen,
dun gesnipperde ui en kruidige
steakolie. Een aanwinst voor iedere
gril of barbecue! Of voor de oven,
als de pinksterzon het laat afweten.
Lekker frisse salade er bij en smullen

maar. Deze week voor slechts € 1,50 per 100 gram

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

Gegrilde Spareribs +
Gratis saus 500 gram € 5.50

SPECIAL

Crocante
100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden Rosbief 150 gram € 2.29

TIP VAN DE KEURSLAGER

Rundergehakt
2x 500 gram € 5.50

MAALTIJDIDEE

Aardappelsalade
500 gram € 2.75
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Neem eens een kijkje op het terrein van een organisatie 

voor Jeugdzorg en Onderwijs: De Hoenderloo Groep. 

Deze groep zorgt voor een positieve verandering in het leven 

van jongeren die zijn vastgelopen en hulp nodig hebben. 

Ze krijgen nieuwe kansen om hun dromen te kunnen 

realiseren. Midden op het terrein van de Hoenderloo Groep 

wordt op zaterdag 20 juni van alles georganiseerd. Dit 

gebeurt rondom de Soos. Kom langs en zie hoe goed De 

Hoenderloo Groep en de jongeren daar bezig zijn. 

Meer informatie: www.gelderland.nl/regiodag

Jeugdzorg en Onderwijs in de spotlight

Brussel biedt ook kansen! De 

ándere benadering van Europese 

samenwerking. Er zijn fi nanciële

mogelijkheden in regionale 

kansen voor boer en tuinder. 

Ook voor ondernemers en 

gemeenschappen zijn er 

innovatieve ontwikkelingen en 

technische toepassingen. Europa, 

knellend keurslijf, geeft daarmee 

een keur aan mogelijk heden in 

Gelders perspectief!

Eppie Klein, fractie sgp

Europese regelgeving is nood-

zakelijk. Sommige problemen kun 

je als land niet alleen op  lossen. 

Samenwerking op het gebied van 

milieu, veiligheid en asielbeleid 

is goed. De regeldruk in Europa 

moet wel verminderd worden. 

Daarom heeft het cda de website 

www.blauwekrokodil.nl geopend. 

Petra van den Born, fractie cda

www.gelderland.nl/stelling

Europa keurslijf?

Kom ook op 20 juni naar de Veluwe!

Gelderland en Europa

Het meest aansprekende idee dat met Europees geld in Gelderland is 

uitgewerkt kreeg deze maand een prijs. De winnaar, Carel Callenbach 

(1966) van Ingrepro BV uit Borculo, produceert in afvalwater en 

rioolwater algen, waarna er schoon water over blijft. 

Callenbach: ‘Ik verkoop algen uit eigen kweek vers én gedroogd. 

Iedere 24 uur is er een nieuwe oogst. Ik werk samen met vooraan-

staande bedrijven om mijn ideeën breder te verspreiden. Het kweken 

van algen gaat sinds kort voor het eerst op grote schaal en in nieuwe 

toepassingen, o.a. duurzame waterzuivering en CO
2
-neutrale 

opwekking van energie (biobrandstof). Een praktisch voorbeeld? 

Met algen in sproeiwater weren we op sportvelden schimmels.’ 

Met geld en inzet van de provincie komen 

Europese projecten in Gelderland van de 

grond. Veel medewerkers zijn dagelijks in 

de weer om Gelderland optimaal te laten 

profiteren van de voordelen die de Europese 

samenwerking biedt. 

Meer informatieop www.go-oostnederland.eu 

Burgerjaarverslag 2008

Zwemwaterfolder 2009

Het Burgerjaarverslag 2008  van de commissaris van de Koningin 

is uit. Wie het niet ontvangt kan het raadplegen op www.

gelderland.nl/burgerjaarverslag

De provincie informeerd elk jaar over de stand van zaken met 

het Gelderse zwemwater. Er is een folder over uitgebracht. 

Die is verkrijgbaar bij het Informatiecentrum, T (026) 359 93 60 

en te zien op de website www.gelderland.nl/zwemwater

Hou je van techniek, natuur, culinaire verrassingen, 

kunst en cultuur? Kom dan naar de Gelderse regio-

dag op 20 juni van 10.00 tot 17.00 uur.

De provincie Gelderland laat jong en oud op een 

leuke manier zien wat zij allemaal doet. Stippel 

op de Gelderse regiodag je eigen route uit: alles 

is te voet, per fiets, openbaar vervoer en auto 

bereikbaar. Er worden op meer dan 35 locaties 

verschillende activiteiten georganiseerd, dus 

er is altijd wel iets voor je bij. Bestuurders en 

Statenleden verwelkomen je op deze dag. 

Meer informatie op www.gelderland.nl/regiodag

Carel Callenbach: ‘Voor het eerst algenkweek op grote schaal.’

Bijzondere ervaringen

Bijzondere ontmoetingen

Van 6 juni tot 6 juli in het Huis der Provincie de Arnhem Mode Biënnale. 

Zeven dagen in de week van 11.00 tot 17.00 uur zijn er tentoonstellingen te zien. 

Meer informatie op www.arnhemmodebiennale2009.com

Fotografi e Marco Vellinga, Oosterbeek | Norbert Voskens, Nijmegen |  Daan Zuijderwijk, Amsterdam

stelling verkiezingen actueel

actueel

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



De wethouder was dinsdagavond aan-
wezig om tekst en uitleg te geven,
waarbij hij tevens luisterde naar de be-
zwaren die door omwonenden aan
het terrein zoal te berde werden ge-
bracht..Op het terrein zullen o.m. ook
elf starters woningen gebouwd wor-
den. André Baars: ‘Wij zijn als gemeen-
te blij dat Pro Wonen deze woningen
in Vorden gaat bouwen. Ik verwacht
dat ze straks snel verkocht zullen wor-
den. Nog onlangs waren 25 starters
woningen die in Zelhem worden ge-
bouwd ook snel verkocht. Er wordt uit-
gegaan van een prijs beneden de
170.000 tot 172.000 euro. Er is trou-
wens wel een voorwaarde aan verbon-
den. Stel, iemand koopt deze woning
voor dit bedrag en wil het binnen vijf
jaar weer verkopen voor pakweg 190.
000 euro. Dan is hij verplicht deze wo-
ning eerst aan Pro Wonen aan te bie-
den.

Dan wordt de winst gedeeld, 10.000
euro voor de verkoper en 10.000 euro
voor Pro Wonen. Deze laatste gebruikt
de tien mille dan weer als korting op

de verkoopprijs, zodat de bewuste wo-
ning weer voor 180.000 euro in de
markt wordt gezet’, zo zegt André
Baars. Verder betreft het plan de bouw
van vier vrije kavels, waarop vijf ‘ge-
schakelde ‘villa’s gebouwd worden,
die middels garages aan elkaar vastzit-
ten. De gemeente Bronckhorst geeft
zelf vier kavels uit, die bestemd zijn
voor particuliere opdrachtgevers. Het
woningbouwplan behelst verder de
bouw van een 30 tal zorgappartemen-
ten voor GGNet. Kleine appartemen-
ten met groepsverblijven. André Baars:
‘Ik vind het geheel een mooi plan voor
Vorden. Nu de woningbouw in Neder-
land onder druk staat, een goede zaak
dat er hier woningen gebouwd wor-
den. Het betekent voor Vorden een
welkome aanvulling. Bij de bouwplan-
nen is rekening gehouden met ruimte
voor veel groen.

Ik hoop wel dat de plannen snel gerea-
liseerd zullen worden. Ik heb hier van-
avond ook wel kritisch positieve gelui-
den gehoord, maar dat heb je nu een-
maal altijd bij bouwplannen’, zo zegt

hij. De kritische geluiden die dinsdag-
avond vielen te beluisteren kwamen
uit de mond van enkele omwonenden
zoals bijvoorbeeld bewoners van de
Ruurloseweg en een gedeelte van de
Enkweg. De bewoners wilden hun be-
zwaren tegenover de pers wel kenbaar
maken, maar wensten niet met hun
naam in de krant genoemd te worden.
Zo was men onder meer van mening
dat het ‘geheel’ hun uitzicht weg
haalt.

En waarom, zo vroegen de bewoners
zich af, worden de appartementen van
de GGNet niet in het verlengde van de
voormalige Empo fabriek gebouwd.
Ook heeft men bezwaren dat wanneer
men vanaf de Ruurloseweg de Enkweg
oprijdt, direct links ook een parkeer-
terrein wordt aangelegd. Dit veroor-
zaakt veel overlast door het in- en uit-
stappen. Ook verwacht men, dat van-
wege de ‘zorgappartementen van
GGNet, er ook veel zorg gegeven moet
worden, waardoor bijvoorbeeld meer
ambulanceverkeer in de straat! De
ruimtelijke visie ligt vanaf 21 mei ge-
durende zes weken op het gemeente-
kantoor ter inzage. Daarop kan gerea-
geerd worden. ‘Dat zullen we ook zeer
zeker doen’, zo zeggen de toekomstige
‘buurtbewoners’ strijdvaardig. Wet-
houder André Baars: ‘Wij hopen dat
wij uiterlijk begin 2010 de plannen ge-
reed hebben, zodat volgend jaar met
de bouw gestart kan worden’, zo zegt
hij. Binnenkort wordt op het nieuwe
bouwterrein ook verder gegaan met
de archeologische opgravingen.

Woningbouwplannen Ruurloseweg-Enkweg

Wethouder André Baars: 'Blij dat er ook
starterswoningen worden gebouwd'

Afgelopen dinsdag hield de gemeente Bronckhorst samen met Esprit Ma-
nagement B.V. in zaal De Herberg een ‘inloopavond’ over de plannen voor
de toekomstige woningbouw op een stuk terrein gelegen aan de Ruurlo-
seweg en de Enkweg. (Tegenover de voormalige Empo rijwielenfabriek).
Zoals bekend heeft de gemeente Bronckhorst deze locatie aangekocht
van de broers Frits en Piet Hein Emsbroek. Het gebied is circa 1,5 ha groot
en bestaat momenteel uit grasland. Het ligt in de bedoeling dat hier 50
woningen gebouwd zullen worden. Onlangs hebben wethouder André
Baars namens de gemeente Bronckhorst en directeur H. Suval namens
Esprit Management B.V. afspraken rondom de ontwikkeling op papier ge-
zet en met een handtekening bekrachtigd.

Wethouder Baars (tweede van links) luistert naar bezwaren buurtbewoners.

Zaterdag 6 juni is er weer een ouder-
avond. Ouders kunnen dan weer met
eigen ogen gaan bekijken waar en hoe
hun kroost op zaterdagavond uitgaat.
En die gelegenheid laten veel opvoe-
ders niet onbenut.

De Radstake heeft die avond naast het

complete dancingprogramma speci-
aal oog voor de ouders van de vaste be-
zoekers. In ‘de Jachthut’ houdt Johan
van de Radstake traditioneel zijn ou-
deravondspreekuur. Voor alle ouders
die eens wat meer willen weten over
het reilen en zeilen van de’ kids’. Daar-
naast kunnen de ouders naar eigen in-
zicht en behoefte de diverse zalen en
dansvloeren bezoeken. 

Niet alle deejays en bands zullen re-
pertoire op de ouders afstemmen,
maar in ‘de Graanschuur’ en in de
‘Rockstake’ zijn speciale optredens.
Boh Foi Toch speelt in de graanschuur
en in de Rockstake laat de band ‘Pre-
mium’ gouden tijden herleven.

Met va en moe noar ‘Boh Foi Toch’ toe

Ouderavond in De Radstake
De zogenaamde ouderavonden bij
de Radstake voorzien in grote be-
hoefte en de ouders van de dan-
cingbezoekers zijn één keer per
jaar meer dan welkom om onder
het bekende motto ‘met Va en Moe
naar de dancing toe’ kennis te ma-
ken met de belevingswereld van de
jeugd.

De tweede wedstrijd om het Italiaans
Kampioenschap Enduro werd afgelo-
pen weekend verreden in Gioia dei
Marsi. Lange tijd was het onduidelijk
of deze wedstrijd door zou gaan in ver-
band met de aardbeving in Abruzzo,
dat er zo'n 50 kilometer vandaan ligt.
Na een reis van 1700 kilometer verken-
de Erwin op woensdag samen met Mi-
ka Ahola de proeven. Na een dag lopen
was wel duidelijk dat er veel op stenen
gereden moest worden. De start van
de Enduro Test lag op 2300 meter
hoogte in een verlaten dorp waarna
het afdalen was tot aan het dal in
Gioia dei Marsi. Daarna weer met veel
steile haarspeldbochten op smalle
paadjes terug naar de top waar ook de
finish was. Echt een moeilijke test met
veel hoogteverschillen en stenen. De
Crosstest en de Extreme test lagen
vlakbij elkaar. Het leek eerst een
mooie proef op een berg met gras hel-
lingen te zijn. Echter toen ze hem gin-
gen lopen bleek ook dit veld compleet
vol te liggen met stenen en was er
geen zandkorrel te bekennen! De Ex-
treme Test lag tussen twee bergen in
en was zeer technisch met veel steile
hellingen en afdalingen met vaak een
hele korte aanloop met bochtjes erin.

Erwin moest op zaterdag om 09:22
uur starten voor een dag van vier ron-
den met daarin twaalf proeven ver-
werkt. Het werd een warme dag waar-
in Erwin zo'n zeven uur op de motor
zat. De route was niet heel moeilijk
maar er zat ook nagenoeg geen harde
weg in en ging voornamelijk alleen
maar over de stenen en dat maakte
het toch een hele zware dag. De eerste
keer telden de Enduro Test en de Ex-
treme Test niet mee, de crosstest wel
en deze was echt heel erg lastig. Het
kostte Erwin veel kracht om de motor
op het stuiterende terrein binnen de
linten te houden. In de tweede ronde
telde de Enduro Test wel en deze ging
voor Erwin's gevoel erg goed maar er
waren toch nog wel wat Italianen die
het rijden op de Enduro Test beter be-
heersten! De Cross Test kwam er niet
beter bij te liggen, waar Erwin overi-

gens wel op had gehoopt. De Extreme
Test was lastig maar Erwin kwam er
goed rond. In deze test reed hij drie
keer over, op de seconde nauwkeurig,
dezelfde tijd. In de derde ronde pro-
beerde hij iets meer te pushen om een
betere tijd neer te zetten, helaas moest
hij dat bekopen want in de Enduro
Test miste hij in een afdaling een
bocht en raakte hierdoor van het pad
af en belandde in de struiken en tus-
sen de kleine boompjes. Het kostte Er-
win zo'n 1,5 minuut om weer op het
pad te komen en verspeelde hierbij
dus veel tijd! De rest van de dag heeft
hij op de proeven zo snel mogelijk ge-
reden. Toen aan het einde van de dag
de tijden bij elkaar werden opgeteld,
kwam Erwin als zesde van de Buiten-
landers uit de bus. 

Ook op zondag moesten er vier ron-
den in het warme Gioia dei Marsi wor-
den afgelegd. Alle proeven telden di-
rect vanaf het begin. Om de tijden van
zaterdag te verbeteren had Erwin de
vering nog losser gezet om goed con-
tact te houden met de grond. Ook zelf
probeerde hij het stuur meer losjes
vast te houden, wat toch beter werkte
op de stenen. Helaas ging hij al na zo'n
5 kilometer op de route ongelukkig
onderuit en viel hierbij hard met zijn
elleboog op een steen. Hierbij werd de-
ze flink losgehaald en werd al snel
heel pijnlijk. Er was geen tijd voor pijn
want al snel volgde de Enduro Test.
Deze ging goed en hij zette gelijk een
snellere tijd neer dan zijn beste tijd op
zaterdag. Op de Cross Test ging het de
hele dag ook iets beter. In de Extreme
Test had hij wat nieuwe maar daar-
naast ook moeilijkere lijnen gevon-
den, die uiteindelijk wel sneller ble-
ken te zijn. De Enduro Test bleef ook
steeds beter gaan en hij reed in de laat-
ste ronde zijn snelste tijd van het
weekend en deed daarna hetzelfde in
de Extreme Test. Fysiek zit het wel
goed alleen kan hij nog steeds veel le-
ren in zo'n Italiaans kampioenschap
op de stenen! Aan het einde van de
dag was hij wederom zesde en werd
hij totaal vijfde in zijn klasse.

Erwin Plekkenpol in de top vijf in

Italiaans Kampioenschap Enduro

De HM Zanardo Booking.com Honda-rijder Erwin Plekkenpol is bij de
tweede wedstrijd om het Italiaans Kampioenschap Enduro in Gioia dei
Marsi op een vijfde plaats geëindigd. Het was een zeer moeilijke enduro
waarbij de rijders het merendeel over stenen moesten rijden. Het rijden
ging gedurende het weekend steeds beter met Erwin en hij wist de beide
dagen af te sluiten op een mooie zesde plaats.

De rijders reden in elke klasse drie
manches. In de klasse 50 CC wist Niels
Koolen alle manches te winnen op de
voet gevolgd door Marnicq Tuitinga.
In de klasse 65 CC staken Jan Willem
Arendsen en Thijs Bulten met kop en
schouders boven de andere rijders uit.
Zij hebben immers al wat meer wed-
strijdervaring op de 65 CC motor. Na
de tweede manche vroegen ze aan de
organisatie of ze bij de 85 CC mochten
starten. Dat ze daarmee hun eigen
klassement om zeep hielpen deerde
hen niet. ‘Het gaat toch om de lol ‘ al-

dus hun reactie. Door het overstappen
van Jan Willem en Thijs kwam de weg
vrij voor Tim Tuitert om in deze klasse
de overwinning te pakken. In de klas-
se 85 CC leverden won Ismo Wolsink
de eerste twee manches en Jan Willem
Arendsen de derde. 

Uitslagen:Klasse 50 CC : 1 Niels Koolen
90 punten, 2 Marnicq Tuininga 81
punten.
Klasse 65 CC : 1 Tim Tuitert 78 punten,
2 Bjorn Wisman 71, 3 Ties Hellegers
68, 4 Chris Scholten 66, 5 Jan Willem
Arendsen 60 punten.
Klasse 85 CC: 1 Ismo Wolsink 85 pun-
ten, 2 Kevin Hendriksen 77, 3 Youri
Pardijs 71, 4 Jan Willem Arendsen 30,
5 Thijs Bulten 27 punten.

Jeugdcrosswedstrijden 
VAMC De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders or-
ganiseerde zaterdagmiddag op het
Delden- circuit motorcrosswed-
strijden voor de jeugd in de klassen
50 CC, 65 CC en 85 CC. De uitslag was als volgt: 1 Rob Golstein

3900 gram, 2 Anton Golstein 720; 3 Mi-
chiel van Gijtenbeek 280; 4 Rik Vel-
horst 140, 5 Nick ten Have 100 gram.
De volgende wedstrijd vindt plaats op
woensdagavond 3 juni in de Berkel.

De Snoekbaars
Tijdens de eerste onderlinge wed-
strijd van de hengelaarsvereniging
De Snoekbaars, die in de Oude Ys-
sel bij Gaanderen werd gehouden,
werd in totaal 5140 gram vis gevan-
gen.
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William van der Veen en Marc van der
Linden, respectievelijk voorzitter en vi-
ce- voorzitter van ‘Vorden‘ zeiden in
een vraaggesprek dat ze het de afgelo-
pen tijd best moeilijk met deze ge-
heimhouding hebben gehad. Er was
immers een grote verlotingactie op
touw gezet, waarbij tevens werd aan-
gegeven dat begin april met de bouw
van twee kleedkamers en met de reno-
vatie van de bestaande kleedkamers
begonnen zou worden. William van
der Veen: ‘Drie dagen voor de aanvang
van de bouw, kregen we een telefoon-
tje van de gemeente waarbij ons werd
geadviseerd om niet met de bouw te
starten omdat er bepaalde ontwikke-
lingen gaande waren. Daarover zou 1
juni uitsluitsel worden gegeven’.

Marc van der Linden: ‘Half april volg-
de er een tweede gesprek met de ge-
meente, waarbij ons werd gevraagd
om cijfers aan te leveren voor een haal-
baarheidsonderzoek. Aangeven waar
behoefte aan was en ook de te ver-
wachten ledengroei in de komende ja-
ren. Wij werden toen gelnformeerd
over de plannen m.b.t. de ‘ Poort tot ’t
Groote Veld ‘. Niet dat wij weg wilden
van de huidige plek, maar een geheel
nieuwe accommodatie elders in het

dorp leek ons ook wel’. William van
der Veen: ‘Vorige week vrijdag (15 mei)
hadden wij de brieven al naar de post
gebracht, waarin we de leden op de
hoogte zouden brengen over wat ar al-
lemaal speelde. Echter een paar uur la-
ter belde de gemeente op met de me-
dedeling dat het gehele plan niet
doorging en dat wij alsnog de bouw
konden opstarten. Wij konden de brie-
ven naar de leden nog juist op tijd on-
derscheppen!

Gelukkig had de bouwcommissie
m.b.t. tot de bouw al veel voorberei-
dende werkzaamheden gedaan. Den-
nis Jansen, voorzitter van de commis-
sie, heeft nog dezelfde vrijdag hoofd-
aannemer Kreunen Bouw gebeld en
hem de situatie uitgelegd. En met suc-
ces want maandag 25 mei kan er in-
derdaad gestart worden’, zo zegt van
der Veen. Toen in het najaar 2008 met
de grote verlotingactie werd gestart,
was geraamd dat de kosten tussen de
125.000 en 150.000 euro zouden be-
dragen. Echter toen de definitieve cij-
fers op tafel kwamen bleek renovatie
en bouw ongeveer 200.000 euro te
gaan kosten. De verloting bracht
82.153, 13 euro op. Het bestuur besloot
vervolgens om toch wat op de oor-

spronkelijke plannen te bezuinigen en
om onder meer voorlopig af te zien
van de ‘doorbraak’ van de kantine
naar de bestuurskamer.

Deze week is begonnen met de renova-
tie van de zes bestaande kleedkamers
(betegeling, nieuwe douches e.d.) en
de bouw van één nieuwe kleedkamer,
speciaal voor meisjes. Verder zal het
materialenhok worden gerenoveerd
en wordt ook de uitbouw van de be-
stuurskamer richting veld gereali-
seerd. William van der Veen: ‘ De reno-
vatie is voor de aanvang van het Kuij-
pertoernooi (15 en 16 augustus) ge-
reed. De bouw van nog twee nieuwe
kleedkamers is naar verwachting eind
september klaar. Er zijn plannen om
in het najaar nog een paar acties op
touw te zetten. Voor het ontbrekende
‘deel‘ (circa 120.000 euro) wordt een le-
ning met de bank aangegaan met een
aflossingstermijn van 20 jaar. Gezien
de gezonde situatie waarin onze voet-
balclub verkeert hebben we een ver-
antwoorde beslissing genomen.

Overigens dateren de bouwplannen al
uit 2005. Toen hebben de leden al toe-
stemming gegeven om t.z.t. renovatie
en nieuwbouw te realiseren’, aldus
William van der Veen. Marc van der
Linden: ‘De voetbalclub heeft momen-
teel circa 430 leden, waaronder 175
pupillen en 100 junioren. Wij ver-
wachten de komende vijf jaren dat het
aantal pupillen naar circa 270 zal
doorgroeien, hetgeen ook betekent
dat wij daardoor een veld (eigenlijk 1,5
veld) tekort komen. Daarover wordt
nader met de gemeente gesproken.
Overigens heeft de Grond My de ge-
meente geadviseerd om een bestaand
veld tot een veld met kunstgras om te
vormen. In 2010 is daarover meer dui-
delijkheid’, zo zegt hij.

Geen nieuwe accommodatie elders in het dorp!

Renovatie kleedkamers
voetbalvereniging 'Vorden' gestart

Niet-insiders zullen vorige week verwonderd hebben opgekeken toen er
in het gemeentenieuws een berichtje verscheen met de kop dat de bouw-
plannen van de voetbalvereniging alsnog van start kunnen gaan! De ge-
meente Bronckhorst gaf aan dat ze de afgelopen weken met de voetbal-
club had gesproken over een mogelijke verplaatsing van de accommoda-
tie naar een andere locatie in Vorden. De reden hiervoor waren geplande
(recreatie) ontwikkelingen voor het terrein dat bekend staat als ‘Poort tot
’t Groote Veld ‘ en rondom de voetbalaccommodatie ligt. De verbouwplan-
nen van de voetbalclub zijn hierdoor opgeschort. “Vorden ‘werd verzocht
de gesprekken met de gemeente ‘binnenskamers’ te houden. Inmiddels is
gebleken dat verplaatsing niet haalbaar is. Hierdoor kan de voetbalver-
eniging Vorden zijn verbouwplannen alsnog opstarten. ‘En zo zegt de ge-
meente tot slot, we hebben de medewerking van de voetbalclub zeer op
prijs gesteld.

William van der Veen en Marc van der Linden.

WAT IS STICHTING SIR-55?
Stichting SIR-55 is een consumenten-
organisatie, opgericht om aan de be-
hoeften en wensen van de medioren
tegemoet te komen. Ontstaan toen
drie 55-plussers zich afvroegen "Hoe
willen wij later graag wonen?". De
stichting is al 20 jaar actief vanuit het
zuiden van het land. Inmiddels zijn
tientallen projecten gerealiseerd en
zijn nog vele projecten in voorberei-
ding of in de bouwfase. In alle projec-
ten worden eisen gesteld met betrek-
king tot: toegankelijkheid, omgeving,
bruikbaarheid, veiligheid en comfort.
Een woning die het wonen en leven
tot een ware belevenis maakt!

MOGELIJKHEDEN VOOR SIR-55 
IN VORDEN
In Vorden doet zich de mogelijkheid
voor om SIR-55 appartementen te rea-
liseren. Bij interesse vanuit de medio-
ren en senioren kan in het park Deca-
nije een appartementencomplex wor-
den gerealiseerd. Park Dedanije ligt
aan de rand van het centrum (ca. 900
meter vanaf het station en ca. 700 me-
ter vanaf het dorpscentrum). De 10 ap-

partementen zijn verdeeld over 4
woonlagen. Bovendien is het complex
voorzien van een afsluitbare parkeer-
kelder die toegankelijk is met een lift.
Door architectenbureau Geesink
Weusten is, op basis van het Program-
ma van Eisen van SIR-55 een eerste
schetsontwerp gemaakt voor het te
realiseren complex. Het nog te bou-
wen complex is rustig gelegen en
parkachtig van aanzien. 

INFORMATIEAVOND
De SIR-55 contactpersonen (Cees Corts
en Jan Hoeben) hebben in Vorden de
eerste belangrijke contacten gelegd
met Arthur Armstrong Vastgoed B.V.
De volgende stap is het peilen van de
belangstelling onder medioren en se-
nioren. Stichting SIR-55 heeft daarom
besloten om, bij voldoende belangstel-
ling, een informatieavond te organise-
ren in Vorden.

MELD U AAN!
SIR-55 verzorgt een presentatie over
hoe de SIR-55 woning eruit ziet en op
welke verschillende manieren de SIR-
55 woning gerealiseerd kan worden. 

Voelt u zich aangesproken door het
SIR-55 concept en wilt u graag aanwe-
zig zijn op deze informatieavond? Dan
kunt u zich hiervoor aanmelden bij
het secretariaat van Stichting SIR-55
via e-mail: info@sir-55.nl, u kunt zich
ook telefonisch aanmelden via 040-
242 32 23. Na aanmelding ontvangt u
een persoonlijke uitnodiging met da-
tum, tijdstip en locatie.

SIR-55: Wonen, Leven
en Beleven in Vorden
Stichting SIR-55 ontwikkelt woningen 

door en voor medioren en senioren

De woningmarkt zit muurvast. De
medioren van Stichting SIR-55 la-
ten zien hoe particulieren zich re-
sultaatgericht organiseren om
hun woonwensen te realiseren. Me-
dioren (50-70 jaar) zijn een 'verge-
ten' doelgroep in de woningmarkt.
Stichting SIR-55 trekt aan de bel en
geeft de medioren de invloed die
deze verdient.

De voorinschrijving is woensdag 3 ju-
ni en donderdag 4 juni tussen 18.00 en
20.00 uur bij Jolande Loman aan het

Jebbink 22 (telefoon 551989). Ook kan
men zich op maandagavond 8 juni
voor de start bij de sporthal opgeven.
De organisatie zoekt nog enkele vrij-
willigers om een handje te helpen.
Ook hiervoor kan men zich bij Jolande
Loman aanmelden. De intocht van de
vierdaagse vindt donderdag 11 juni
vanaf 20.15 uur eveneens plaats bij
sporthal ’t Jebbink.

Avondwandelvierdaagse
gymvereniging Sparta
De gymvereniging Sparta organi-
seert van maandag 8 juni t/m don-
derdag 11 juni de jaarlijkse avond-
wandelvierdaagse. Het wandelge-
beuren start elke avond vanaf
sporthal ’t Jebbink.

Samen vingen de jeugdvissers 7 vis-
sen. Met een totale lengte van 120 cm.
Totaaluitslag is:
1. Patrick Groot Jebbink 4 stuks 74cm
2. Yorick Hissink 1 stuks 19cm
3. Sander Arfman 1 stuks 14cm
4. Thijs Eijkelkamp 1 stuks 13cm 

De volgende jeugdwedstrijd is op dins-
dagavond 2 juni. Voor Foto’s, uitslagen
en tips kijk op onze website 
desnoekbaarsvorden.nl

Jeugdvissen is weer begonnen

Op dinsdagavond 16 mei zijn de
jeugdviswedstrijden weer begon-

nen. Dit keer gingen 7 vissers naar
de Berkel te Zutphen. Waar ze
mooie uit de wind konden zitten. 

De totale vangst viel wat tegen.
Waarschijnlijk komt dit komt om-
dat de vis nog aan het kuit schieten
is.

In 2006 is een vergelijkbaar onderzoek
uitgevoerd. Ook toen scoorde de Keur-
slager het best. Mede naar aanleiding
van dit onderzoek heeft het Ministerie
van Volksgezondheid het maximale
vetgehalte van gehakt verlaagd van
35% naar 25%. Het vetpercentage van
mager gehakt werd verlaagd van 20%

naar 15%. Voor de Keurslager zijn deze
verlagingen geen enkel probleem. Het
vetpercentage van het rundergehakt
van de Keurslager ligt zelfs 15% lager
dan het wettelijk maximum. Hiermee
scoort de Keurslager met 'gewoon'
rundergehakt zelfs onder het wette-
lijk maximum van mager gehakt (15%)

en is het net zo mager als de wettelij-
ke maximale norm van tartaar (10%).
"Eigenlijk wisten we wel dat het met
het gehakt van de 555 Keurslagers wel
goed zit, we laten dit ieder jaar zelf
keuren. Maar het is prettig dat ook
nog eens van een externe partij als de
Consumentenbond bevestigd te krij-
gen." Aldus de tevreden directeur van
de Vereniging van Keurslagers, Ruud
Bakker.

De resultaten van de gehakttest van de
Consumentenbond zijn te lezen in de
Gezondgids van mei 2009.

Zeer weinig vet in gehakt Keurslager
Het gewone rundergehakt van de Keurslager is altijd zeer mager. Dat kan
geconcludeerd worden uit de testresultaten van Consumentenbond die
onlangs werden gepubliceerd. De Consumentenbond testte runderge-
hakt en half-om-half gehakt bij diverse grote supermarkten en de Keursla-
ger. De Keurslager kwam met een vetpercentage van slechts 10% weer als
beste uit de test met rundergehakt.



Volgende week vieren Willem en Wil-
ma Oldenhave intern het feit dat ze
een kwart eeuw geleden ‘officieel‘ zijn
gestart. In feite werkt Wilma (en Wil-
lem al eerder) vanaf 1976 in het be-
drijf. Dat was toen zij met Willem Ol-
denhave in het huwelijk trad. Daar-
voor werkte zij bij een bank. Alvorens
Willem bij zijn vader in dienst trad,
was hij werkzaam als c.v. monteur.
Wilma Oldenhave nam vanaf het be-
gin de administratie in handen en is
daar nog steeds mee belast. Wilma:
‘En vergeet niet het bezig zijn met een
‘waslijst‘ aan formulieren die wij te-
genwoordig bij het indienen van offer-
tes moeten invullen. 

We hebben in ons land met veel bu-
reaucratie te maken. Alvorens je een
opdracht voor een karwei krijgt, is het
hele doopceel van het bedrijf en eigen-
aar doorgelicht’, zo zegt ze. Behalve
veel werk in de particuliere sector, ver-
richt Smederij Oldenhave al jarenlang
allerlei werkzaamheden aan tal van
Gelderse kastelen, zoals bijvoorbeeld
dicht bij ‘huis‘, kasteel Vorden, kasteel
Hackfort, kasteel Ruurlo e.d. Willem
Oldenhave: ‘Zo werden we geleidelijk
aan bij gemeenten, provincie en lan-
delijke overheid bekend. Ik weet nog
dat wij ergens in Deventer bezig wa-
ren met het plaatsen van een hekwerk
toen wij in contact kwamen met een
architect die ons in ‘Den Haag‘ intro-
duceerde. Wij mochten daar toen of-
fertes uitbrengen. Dat heeft geresul-
teerd in tal van opdrachten, zoals bij-
voorbeeld de kroonluchters in de Rid-

derzaal, het ‘torentje‘ van Balkenende,
de fontein op het Binnenhof etc. Dat
levert jaarlijks ook regelmatig onder-
houdswerk op’, zo zegt Willem Olden-
have, die er bij vertelt dat de orderpor-
tefeuille bij Smederij Oldenhave (waar
12 personen werken) tot eind van dit
jaar is volgeboekt !

Zo worden er momenteel onder meer
werkzaamheden verricht bij de kerk
in Vierakker, bij kasteel Middachten,
de militaire begraafplaats Moscowa in
Arnhem. In 2005 betrok Smederij Ol-
denhave het huidige pand aan de Nij-
verheidsweg. In de kantine hangt een
fraaie lijst dat door hoofdaannemer
Aaltink Nijverdal B.V., bij de opening
werd aangeboden. Daarop is de nieuw-
bouw in al haar facetten afgebeeld.
Een paar jaar geleden werd het pand
door de Werkgroep Leefbaarheid Vor-
den beloond met de ‘Parel van Vorden
‘. De werknemers bij Oldenhave zien
zich vaak voor moeilijke situaties ge-
plaatst. Het uitvoeren van restauratie
smeedwerk vraagt om vindingrijk-
heid, vooral wanneer het gaat om wer-
ken in oude gebouwen, kerken en kas-
telen. Eén van de medewerkers die
daar uitvoerig over kan vertellen is de
41-jarige Laurens Bouwmeister, die
volgende week eveneens jubileert.

25 jaar als monteur in dienst bij Sme-
derij Oldenhave B.V. Laurens: ‘Heel
veel afwisselend werk, dat maakt het
beroep ook zo leuk. Vooral bij de mon-
tage moet je vaak improviseren en dat
maakt het vak erg interessant’, zo zegt

hij. Hij kwam als 16 jarige knaap, zo
groen als gras, bij het bedrijf in dienst.
Laurens: ‘Toen ik nog op de LTS zat,
had ik in de krokusvakantie al eens bij
Oldenhave gewerkt. Toen ik van
school kwam vroeg Willem mij of ik
bij hem wilde komen werken. Ik heb
direct ‘ja ‘ gezegd en ik heb daar nooit
spijt van gehad, het bevalt mij nog
steeds uitstekend. 

Toen ik begon werd ik als het ware
meteen in het diepe gegooid. Ik liep
met allerlei klussen ‘mee‘, lassen, bo-
ren, zagen noem maar op’ zo zegt Lau-
rens die blijkbaar ook ‘hoog in de
lucht‘ uit de voeten kan. ‘Dat was toen
er boven op de bol van de kerk in Does-
burg een veiligheidstrap geplaatst
moest worden. Eerst met de lift tot de
spits van de kerk, waar ik vervolgens
met een tuig aan de steiger werd vast-
gebonden, om op die manier de klus
te klaren. Gewoon rustig blijven’, zo
zegt Laurens lachend. Werken in de
buitendienst, betekent vooral bij kar-
weien in de randstad 's morgens vroeg
vertrekken. Als ik, zoals afgelopen
week naar Amsterdam moet, betekent
dat ik dan al om half zes in de auto
stap en ben ik om 7.00 uur in Amster-
dam. Dat houdt in dat ik doordeweeks
veelal om tien uur, hooguit half elf in
bed lig’, zo zegt Laurens.

Erik Oldenhave (de derde generatie)
maakt sinds een aantal jaren ook deel
uit van de directie. Hij heeft na zijn
schoolopleiding het vak thuis geleerd.
Vader Willem: ‘Gezien de variatie in
de werkzaamheden hier, was het niet
nodig dat Erik eerst zijn voeten bij een
ander onder de tafel zou steken’, zo
zegt hij trots. Behalve vader, moeder
en een zoon, werkt ook dochter Elke
in het bedrijf, terwijl ook Ilse (echtge-
note van Erik) er een paar dagen in de
week gaat werken. Wilma: ‘Het is voor
Willem en mij natuurlijk heel erg
leuk dat wij de opvolgers in huis heb-
ben. Dat werkt zeer stimulerend‘.

Willem en Wilma Oldenhave
25 jaar aan het roer bij Smederij Oldenhave

Smederij Oldenhave is sinds 1955 gevestigd in Vorden en is de vakkennis
steeds doorgegeven van vader op zoon. Arendjan Oldenhave begon ruim
een halve eeuw geleden als boerensmid in het buurtschap Delden. Op 1 ju-
ni 1984 werd het (smeed-) stokje overgenomen door Willem Oldenhave (sa-
men met zijn vrouw Wilma) en inmiddels is de derde generatie (Erik Ol-
denhave) al een flink aantal jaren binnen het bedrijf werkzaam. Smederij
Oldenhave is gespecialiseerd in het restauratie smeedwerk in de monu-
mentenzorg. Het uitgangspunt van het bedrijf is om de materialen altijd
met zorg te restaureren en te behandelen, dit om de kwaliteit en de duur-
zaamheid te waarborgen.

Wilma en Willem Oldenhave met in hun midden Laurens Bouwmeister.

Deze feestelijke pinksterdienst zal ge-
houden worden in de Christus Ko-
ningkerk. We gaan dus als Vordense
kerken gezamenlijk het pinksterfeest
vieren! Voorgangers zijn ds. J. Kool, ds.
F.W. Brandenburg en pastoraaql wer-
ker W. Matti. Er is muzikale medewer-
king van 'Cantemus Domino' o.l.v.
Frank Schotel. De voorgangers komen

dus uit alle 3 kerken van Vorden. Het
belooft dus een feestelijke viering te
worden, waar een ieder zich bij thuis
zal voelen.
Ook aan de kinderen is gedacht, want
voor hen is er ook genoeg te beleven.
Voor de allerkleinsten is er kinderop-
pas geregeld.
Het thema van deze pinksterviering is:
'Heldere taal'. Na afloop is er koffie en
fris en is er gelegenheid om nog gezel-
lig na te praten.

De Raad van kerken nodigt een ieder
die dit leest van harte uit voor Pink-
sterzondag.

Oecumenische pinksterviering
Raad van Kerken
Aanstaande zondag 31 mei (eerste
Pinksterdag) is er ’s morgens om
10.00 uur een 0ecumenische pink-
sterviering voor jong en oud, uit-
gaande van de plaatselijke Raad
van Kerken.

De geplande fietstocht op donderdag
28 mei gaat niet door. Deze tocht is
verzet naar donderdag 4 juni. Start

8.30 uur bij de Hervormde Kerk te
Wichmond. Voor nadere informatie,
afzeggen of opgeven, kunt u terecht
bij mevrouw Annie Olthof te Wich-
mond.

Oecumenische vrouwen-
groep Wichmond-Vierakker
Wijziging datum fietstocht

Het onafhankelijke kwaliteitsbewa-
kingsbureau (KBBL) onderzocht het ge-
hakt op kwaliteit, versheid en hygiëne.
Keurslager Vlogman is zeer tevreden
met de beoordeling van zijn ambach-
telijke product. "Een smakelijk gerecht
kan alleen gerealiseerd worden indien
de basisingrediënten van uitstekende
kwaliteit zijn. Een lekkere gehaktbal

wordt gemaakt van vers en puur ge-
hakt." Het onderzoek werd uitgevoerd
in opdracht van de Keurslagersorgani-
satie: "Bij de Keurslager kun je altijd
iets meer verwachten en dat geldt ook
voor de betrouwbaarheid van de kwa-
liteit van de producten. Om deze be-
trouwbaarheid te waarborgen en te
handhaven houden we onze 555 leden
scherp met diverse onverwachte keu-
ringen."

De productkeuring maakt deel uit van
de jaarlijkse Hygiënekeuring. Deze
score bepaalt – tezamen met de resul-
taten van de formulekeuring – of
Keurslager Vlogman zich weer een
jaar lang 'Keurslager' mag noemen.

Gehakt van Keurslager Vlogman
van uitstekende kwaliteit
Keurslager Vlogman te Vorden
heeft een Oorkonde Rundergehakt
ontvangen. Het gehakt werd op
een onaangekondigd moment ge-
keurd en beoordeeld met het cijfer
9,5. Deze waardering leverde Keur-
slager Vlogman de speciale oor-
konde op.

Julia Loen en Maurits van Uhm, be-
stuursleden van de Stichting Krasna-
kin gaan mogelijk in juni naar Wit
Rusland. Deze reis per auto is hun aan-
geboden door Vordenaar Dries Kasper
van Rotaryclub Vorden- Zutphen.
Waarschijnlijk zal Dries Kasper de reis
zelf ook meemaken, zo liet hij desge-
vraagd weten. Het doel van deze reis is
om de contacten met de autoriteiten
in Minsk, waarvan de doorgang van
gezondheidsreizen ieder jaar afhanke-
lijk zijn, te bestendigen. Maar ook om
Lyuba en andere waardevolle mensen
die in Krasnapolje uitvoering geven

aan de keuze van de kinderen, de orga-
nisatie van de reis en de begeleiding
naar Nederland persoonlijk te verzeke-
ren van de ondersteuning die Krasna-
kin biedt bij de uitvoering van de
richtlijn dat ieder kind in de opgroei-
ende leeftijd op vaste tijden het radio-
actief besmette Tsjernobyl rampge-
bied moet verlaten om lichamelijk
aan te sterken.
De Stichting Krasnakin verzorgt de
fundraising en regelt de reisdocumen-
ten en het vervoer, werft gastouderge-
zinnen in en rond Zutphen, faciliteert
het verblijf op school (de kinderen
hebben namelijk geen vakantie!) en
verzorgt diverse activiteiten en de te-
rugreis. Het bestuur van de stichting
bestaat uit vijf leden. Drie ervan heb-
ben in de jaren 2003, 2005 en 2007
vanuit de Tsjerkin commissie van Ro-
taryclub Vorden - Zutphen, mede deze
gezondheidsreizen georganiseerd. De
twee andere bestuursleden brengen
ook hun ervaring in als verantwoorde-
lijken voor het programma op de
school, waar de Wit- Russische kinde-
ren werden ondergebracht. De ge-
zondheidsreizen zijn gewoon noodza-
kelijk. Enerzijds om de kinderen in de
groeiperiode 8 tot 12 jaar in een ge-
zonde omgeving zonder straling een
daadwerkelijke verbetering in hun ge-
zondheidssituatie te bieden. Ander-
zijds te laten zien dat het waard is om
op school je best te doen en te gaan
studeren om op termijn de uitzichtlo-
ze situatie waarin ze zich nu bevin-
den, te kunnen verlaten. Het gaat
erom de kinderen zowel lichamelijk
als mentaal te laten aansterken.

Stichting Krasnakin treft momenteel voorbereidingen

In 2011 komen 30 kinderen
uit Wit Rusland naar Zutphen
Vorden en omgeving
Wit- Russische kinderen uit de nog
altijd zeer radioactieve omgeving
van Tsjernobyl mogen weer bij Ne-
derlandse gastgezinnen vakantie
vieren. Twee weken geleden heeft
Nederland een overeenkomst met
Wit- Rusland gesloten die dit weer
mogelijk maakt. Stichting Krasna-
kin heeft daarom besloten om de
gezondheidsreis in 2011 van 30 kin-
deren naar de regio Zutphen voor
te bereiden. De opheffing van het
‘decreet 555‘ (eind april) kwam voor
Krasnakin te laat om de reis voor
deze kinderen nog in 2009 uit te
voeren. In 2010 is de Stichting
Tsjerkin Deventer aan de beurt om
kinderen uit het gebied Krasnapol-
je te ontvangen. Stichting Krasna-
kin die sinds een jaar de activitei-
ten van Tsjerkin Zutphen zelfstan-
dig en dus los van de Rotaryclub
Vorden - Zutphen - voortzet, organi-
seert de gezondheidsreis in de on-
even jaren.

De band Paul Chevrolet and the Roc-
kin' Cadillacs bestaat uit Paul Chevro-
let (gitaar & zang), The Fisherking
(Gretsch en Fender), Incredible Stefa-
no (drums & zang) en Al Ries (bas &
zang). Al vanaf 1987 speelt Paul Che-
vrolet met zijn Rockin' Cadillacs de
Nederlandse en Franse feestpodia
plat. 

Tot voor kort met zijn megagrote for-
matie maar sinds een jaar in kleine
bezetting. Wat ooit begon als tribute-
band voor de 10e sterfdag van Elvis, is
verworden tot een lekker scheurend
bandje dat zijn Roots heeft in alles
wat de fifties zo lekker maakte. In-
middels is het repertoire flink wat
breder geworden. Naast Elvis staan nu

ook Eddy Cochran, Bo Diddley, Carl
Perkins, Gene Vincent, Louis Prima,
Chuck Berry en de Stray Cats op het
repertoire.

Dus wilt u lekker met de voeten van
de vloer op de rollende bass, de sound
van de Gretsch gitaar, het opzwepen-
de ritme van de drums en het vlotte
stemgeluid van Paul Chevrolet kom
dan op 1e pinksterdag 's middags
naar eetcafé 'De Slof' in Vorden.

1e pinksterdag livemuziek in eetcafé 'De Slof'
Op zondag 31 mei is er live muziek in eetcafé 'De Slof'. De muziek wordt
verzorgd door Paul Chevrolet and the Rockin' Cadillacs.
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In 1863 is er onenigheid. De Zelhemse
diaken W.C. Ermeling, heeft dat jaar
‘dienst’ bij de broodtiend. Hij heeft ge-
constateerd dat twee broden niet zijn
geleverd. Eén van bakker Van Campen
en één van de boer op Wullink. Dat is
Hendrik Sander Koster een boer met
ruim 20 bunder grond! Hij, Ermeling,
heeft het nagegaan en van de eerste
was het een vergissing, van de tweede
opzet. Hij zou niets verschuldigd zijn.
De diaconie van Zelhem kaart de
kwestie aan bij notaris Pennink. Wan-
neer die de markeboeken heeft onder-
zocht, is het erve Wullink al zeker van-
af 1553 cijnsplichtig. Het duurt tot 26
februari 1865, voordat Hendrik Sander
Koster een brief schrijft en erkent
cijnsplichtig te zijn. 

Zelhem is in 1863 verantwoordelijk
voor de attributen die bij de broodwe-
ging nodig zijn, zoals de schaal en de
gewichten. De burgemeester van Hen-
gelo heeft aanmerkingen gemaakt
over het ontbreken van gewichten. Er-
meling had juist getracht die aan te
vullen, door die te lenen. Ook sprak de
burgemeester kwetsende woorden,
wanneer Ermeling zich indirect be-
moeide met het wegen. Hij wilde de
veldwachter, belast met het wegen hel-
pen om ongelukken te voorkomen

vanwege de slechte touwen. Hij vraagt
nu instructies voor de diakenen van
wat zij wel en niet mogen doen. Afge-
sproken wordt, dat het te leveren rog-
gebrood minimaal 22 pond moet we-
gen. Bekijken we over de periode 1858
tot en met 1930 het boek waarin de ge-
leverde hoeveelheden zijn opgete-
kend, dan kan gesteld worden dat het
gewicht van minimaal 22 pond in de
praktijk bijna altijd tussen de 23 en 35
pond ligt. Er zijn uitschieters. Er is een
gezonde strijd tussen verschillende er-
ven om het zwaarste brood. In 1856
staat in het Zelhemse notulenboek
van de kerkenraad dat de opbrengst

voor Zelhem 990 pond is. Totaal moet
dan 2640 pond roggebrood zijn aange-
voerd bij de Hengelse Molen. Tot in de
jaren vijftig van de twintigste eeuw
was het gebruikelijk dat de bewoners
van Zelhem die voor een brood in aan-
merking kwamen een bon van de dia-
conie kregen. Op de vrijdag of zater-
dag na de broodweging konden zij bij
het rusthuis (destijds Armenhuis) aan
de Weverstraat een brood ophalen. 

Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u ook een oude foto uit de ge-
meente Bronckhorst met een verhaal
beschikbaar stellen, stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem. 
E-mail: rdh@contact.nl

Broodlevering (3)
De broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite tussen Zelhem
en Hengelo was een eeuwenoude traditie en uniek in Nederland. We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Gaffel.

B. Sniezomp.

C. Wetsteen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Nergens is de kwaliteit van dat land-
schap zo uitmuntend als op de Wiersse.
In ieder seizoen zijn het raffinement
van de aanleg, de subtiele beplanting
en het hoge niveau van onderhoud in
de tuin en het park te ervaren. De 16 ha
grote tuinen worden door zichtassen
en lanen verbonden met het 32 ha gro-
te landschapspark. Hoogtepunten met
Pinksteren zijn: laatbloeiende magno-
lia's, witte blauwe regen, pioenrozen,
irissen en wegens de warmte van dit

voorjaar, vaste planten van de vroege
zomer naast ontluikende varens. Vanaf
de N319, bij km 16,7 tussen Vorden en
Ruurlo, is de inrit aangegeven. Honden
worden niet toegelaten. Parkeren gra-
tis. Rondleidingen (ook iedere donder-
dag 10.30 uur): vertrek vanaf de poort
aan de Wiersserallee. Voor meer inlich-
tingen en een afspraak voor een specia-
le rondleiding (evt. met lunch of thee)
voor het geval dat bezoekers met een
groep buiten de open dagen willen ko-
men: tel. 0573 451409, fax. 0575 556240,
e-mail: wiersse@xs4all.nl, website:
www.dewiersse.nl

Buitenplaats de Wiersse 
in de Achterhoek
"De mooiste tuin van Nederland"
Op 1e en 2e Pinksterdag Speciale
Rondleidingen(i.p.v. openstelling).

KINDERMIDDAG
We starten traditioneel om 14.00 uur
met de gratis kindermiddag, die voor
een groot deel gesponsord is door de
vordense middenstand. En elk jaar be-
ter wordt bezocht. Reden dus om ook
naar de wensen van onze jongste be-
zoekers te luisteren. Zowel voor de al-

lerjongsten als de wat ouderen hebben
we een middag vol leuke activiteiten
gepland. Naast de draaimolen, spring-
kussens en het schminken kunnen de
kinderen dit jaar ook een pony ritje
maken. De muziektheatergroep War-
boel weet overal waar ze komen de zaal
op zijn kop te zetten. Ook op de kasteel-

weide gaan zij een bijzondere voorstel-
ling neerzetten. Het programma zit vol
interactie met de kinderen, zij staan
deze middag in het middelpunt. 

MIDZOMERFEEST
's Avonds om 20.00 uur barst het feest
los met de band MmoozZ. MmoozZ is
een jonge energieke band met jaren-
lange ervaring binnen het covercir-
cuit. Met een zanger, zangeres, bassist,
toetsenist en gitarist weten zij van elk
feest een spectaculaire avond te ma-
ken. Op de hyves-site van MmoozZ,
youtube en www.mmoozz.nl kunnen
jullie alvast een voorproefje nemen.
Speciaal voor de oudere jeugd komt er
een overdekt terras met entertain-
ment. Jelle B, zanger en gitarist zal op
het terras zorgen voor een stukje en-
tertainment waar zowel de jongeren
als de ouderen van kunnen genieten.
Dit jaar wordt er dus extra aandacht
besteed om van het buitenterrein, één
groot gezellig terras te maken, met
o.a. extra stoelen en tafels en sfeer.
Ook hebben we voor buiten een straat-
theater act geboekt.
De kaarten zijn vanaf heden in de
voorverkoop verkrijgbaar bij: Mitra
Sander Pardijs, Fashion corner en
tankstation Weulen-Kranenbarg. Op
20 juni kunnen de kaarten aan de kas-
sa worden gekocht. Voor meer info zie
www.stevo.nu

7e midzomerfeest Vorden 20 juni
Voorverkoop van start

De voorbereidingen voor het 7e midzomerfeest van zaterdag 20 juni zijn
in volle gang. Er is voor dit jaar gekozen om het feest weer op 1 dag te hou-
den waardoor we grootser kunnen uitpakken dan het afgelopen jaar.

Aan de hand van prikkelende stellin-
gen en beelden werden die avond de
eerste afspraken voor dat doel ge-
maakt. 

Zo komt er binnenkort een enquête
onder alle bewoners van Laag-Keppel
en Eldrik. Verder zal het toekomstplan
een negental thema’s bevatten (acco-
modaties, verkeer/veiligheid, jeugd
/jongeren, senioren, wonen, cultuur/
natuur/toerisme, voorzieningen, eco-
nomische bedrijvigheid, cultuurhisto-
rie/karakteristiek). 

Elk thema krijgt een werkgroep met
als taak de uitkomsten van de enquête
om te zetten in een concept-visie. 

Voor het samenstellen van deze werk-
groepen zijn nog mensen nodig. Dus
woont u in Laag Keppel of Eldrik en
wilt u meedenken en praten over de
toekomst van uw eigen leefomgeving,
dan kunt u zich opgeven bij B. Bret-
houwer, van Pallandtlaan 12, telefoon-
nummer 380088. De werkgroepen zul-
len maar kort bestaan en er wordt zui-
nig met ieders kostbare tijd omge-
gaan. Een uitgebreid verslag van deze
avond is na te lezen op de website van
de Dorpsraad (www.dorpsraad-dhk.nl).

Dorpsraad DHK

Oproep werkgroepleden
Op 12 mei heeft de werkgroep Laag
Keppel en Eldrik een bijeenkomst
voor bewoners gehouden. Ruim 60
mensen hadden gehoor gegeven
aan de uitnodiging om naar De
Gouden Leeuw te komen en een
start te maken met het opstellen
van een toekomstplan.

Slechte berichtgeving rond home-
opathie, daar hoef je niet lang naar
te zoeken. Sla er willekeurig tijd-
schrift, krant of wetenschappelijk
artikel op na en het is raak. De
Millecam-kwestie is momenteel
weer uitgebreid onder de aandacht
van wetenschapsjournalisten en
leden van de vereniging tegen
kwakzalverij. Ze zien hun kans
schoon om weer eens fel uit te kun-
nen halen naar homeopaten en
andere therapeuten uit het snel-
groeiende en sterker wordende
complementaire geneeskunde-cir-
cuit met termen als “broodje place-
bo” en “toverwater”.

Gelukkig laat Nederland de gezonde
tendens zien dat wij ons steeds minder
aantrekken van deze cynische en sensa-
tiebeluste uitspraken. Zo kiest twee van
de drie Nederlanders een homeopathi-
sche oplossing voor zijn chronische of
acute klacht. Deze cijfers liegen er niet
om. Homeopathie heeft de toekomst!

Toch zijn er nog grote stappen te zet-
ten. Zo durven mensen de huisarts
vaak niets te vertellen over hun home-
opathische behandeling. Veel reguliere
artsen hebben geen belangstelling als
ik hen benader voor een constructief
gesprek over de synergetische waarde
van samenwerking voor het welzijn
van de individuele patiënt én voor de
volksgezondheid in het algemeen.
Ontzettend jammer, want de meer-
waarde voor de toekomstige algehele
gezondheidszorg ligt echt bij het erken-
nen van elkaars kwaliteiten en elkaars
onvermogen. Ik kan geen hersenopera-
tie uitvoeren en een regulier arts kan
niet 3000(!) homeopathische medicij-
nen differentiëren.  Als dit helemaal
erkend en aanvaard  is, hoeft niemand
een ander onderuit te halen, en dát is
de basis voor een vruchtbare samen-
werking. 

Samen met vele collega’s zie ik dat de
wereld schreeuwt om een integrale
visie en aanpak op de volksgezondheid. 
Neem de wereldwijde angst voor de var-
kensgriep, waarbij de media zich over-
focust op het al dan niet voorradig zijn
van voldoende medicijnen en mond-
kapjes. De farmaceutische industrie
weet dat paniek zaaien miljarden kan
opleveren. Ze zijn dan ook druk bezig

met het ontwikkelen van weer een
nieuw vaccin. En de journalisten voe-
ren de spanning op door dagelijks mel-
ding te doen van nieuwe uitbraken en
slachtoffers. Artikelen worden maar in
heel beperkte mate voorzien van
belangwekkend detail en nuance. Een
dodelijk slachtoffer blijkt bijvoorbeeld
iemand te zijn wiens gezondheid al
ernstig verzwakt was door een chroni-
sche ziekte of zware operatie.

Deze pure sensatielust van de media is
één grote gemiste kans. Het moet gaan
over de oorzaak van het telkens vaker
uitbreken van gemuteerde virussen en
bacteriën. De wereld mag en moet
weten dat het antwoord op deze epide-
mieën niet de antibiotica en vaccins
zijn. Het zijn de gezondheidsbevorde-
rende maatregelen als gezonde voe-
ding voor dier en mens, het mijden van
extreme stress, een goede nachtrust,
regelmatig bewegen, lekker lachen en
vooral: blijf uit het ziekenhuis en zeg
eerder nee tegen een vaccin dan ja. 
Deze opsomming laat zien dat je een
heleboel zelf kunt doen om je weer-
stand op peil te houden. Mocht je toch
griepverschijnselen krijgen neem dan
zo min mogelijk koortswerende midde-
len. Het lichaam wil door het verhogen
van de temperatuur de ziekteverwek-
kers zelf te lijf gaan. Als je die vitale
reactie van het lichaam remt, dan rem
je ook een vlot en voorspoedig herstel.
En weet: een paracetamolletje is óók
een koortswerend middel en in dit
geval niet onbeduidend! Beter is het
een erkend klassiek homeopaat te raad-
plegen die medicijnen geeft die het
altijd aanwezige zelfherstellend vermo-
gen van het lichaam een extra handje
helpen. 

Dat homeopathie niet onderdoet voor
de reguliere geneeskunst en dat er tal-
loze wetenschappelijke onderzoeken
zijn die dit bewijzen, kunt u over twee
weken lezen in het Weekblad Contact.

Tot over twee weken dus!
Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
Gezondheidscentrum “de Gaikhorst”
De Gaikhorst 2
7231 NB Warnsveld
(0575) 52 64 76
info@deklassiekhomeopaat.nl
www.deklassiekhomeopaat.nl

ADVERTORIAL

Beter met Homeopathie
door Frans Quirijnen, klassiek homeopaat te Warnsveld

Homeopathie heeft de toekomst!
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

(MSFC gediplomeerd en gecertifi ceerd)

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ontwerp natuurbeheerplan
Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 19 mei 

2009 het ontwerp natuurbeheerplan vastgesteld.

In het ontwerp natuurbeheerplan begrenzen 

Gedeputeerde Staten gebieden waar subsidiëring van 

beheer van natuur, agrarische natuur en landschaps-

elementen plaats kan vinden.

Nieuw subsidiestelsel voor natuur- 
en landschapsbeheer
De provincie Gelderland organiseert in juni drie 

informatiebijeenkomsten over het nieuwe subsidiestelsel 

Natuur- en Landschapsbeheer dat 1 januari 2010 in 

werking treedt. De informatie is bedoeld voor agrarische 

en particuliere natuur beheerders.Verder zal tijdens de 

informatie bijeenkomsten worden ingegaan op het 

ontwerp natuurbeheerplan dat gekoppeld is aan het 

nieuwe subsidiestelsel.

In het ontwerp natuurbeheerplan geeft de provincie 

op perceelsniveau aan waar subsidiëring van beheer ten 

behoeve van natuur, agrarische natuur en landschaps-

elementen plaats kan vinden. Ook voor het realiseren 

van de natuur- en landschaps beheertypen kan subsidie 

worden aangevraagd. Het nieuwe subsidiestelsel vervangt 

de Subsidieregeling natuurbeheer Gelderland 2008 (SN) 

en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer 

Gelderland 2008 (SAN).

Informatiebijeenkomsten
De provincie Gelderland nodigt u van harte uit om één 

van de volgende bijeenkomsten bij te wonen. Hier krijgt 

u informatie, kunt u vragen stellen en u kunt mondeling 

een zienswijze indienen.

De bijeenkomsten beginnen om 19.00 uur. De zaal is 

open vanaf 18.30 uur.

• Donderdag 4 juni 2009: locatie Schouwburg 

en Congrescentrum Orpheus, Churchillplein 1 

te Apeldoorn;

• Dinsdag 9 juni 2009: locatie Schouwburg Amphion,

Schouwburgplein 1 te Doetinchem;

• Woensdag 10 juni 2009: locatie Schouwburg & 

Filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat 2 

te Tiel.

Meer weten?
U kunt het ontwerp natuurbeheerplan downloaden 

vanaf onze website www.gelderland.nl, onder het kopje 

actueel; bekendmakingen. Of bezoek een van de 

aangegeven informatiebijeenkomsten.

Inspraak
Het ontwerp natuurbeheerplan ligt van 2 juni tot en 

met 13 juli 2009 ter inzage op het provinciehuis van de

provincie Gelderland gedurende de openingstijden en op

de regiobureaus van de provincie:

• Regiobureau Veluwe-Vallei, Linie 570 te Apeldoorn;

• Regiobureau Rivierengebied, Industrieweg 

Oost 21 te Elst;

• Regiobureau Achterhoek en Liemers,

Dr. Grashuisstraat 8 te Zelhem.

Tijdens de terinzagelegging kunnen belang hebbenden 

naar keuze schriftelijk of mondeling hun zienswijzen naar 

voren brengen bij Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Postbus 9090, 6800 GX te Arnhem onder vermelding 

van zaaknummer 2009-008483.

Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze en 

het verkrijgen van inlichtingen kunt u contact opnemen 

met het secretariaat van de afdeling Beleid & Strategie 

Milieu,Water, Landelijk Gebied, telefoonnummer 

(026) 359 9520.

Arnhem, 19 mei 2009

zaaknr. 2009-008483

Ze zijn er weer!
Aardbeien zo van ‘t land

Hollandse spinazie kilo 0.99
Zoete Galia meloen deze week 0.89 per stuk

Zoete kersen 500 gram 1.99
Sappige nectarine 10 voor 1.99

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.



Er zijn 11 zwemmers van de Berkeldui-
kers geplaatst voor het toernooi. Voor
een deel het hoogtepunt van het sei-
zoen, voor anderen een toets voor de
Nederlandse kampioenschappen. Van
de 46 starts zijn er 10 goed voor een
medaille en leveren 2 nieuwe startbe-
wijzen op voor de Nederlandse Kampi-
oenschappen van 20 en 21 juni. Een
geslaagd toernooi voor deze zwem-
mers, die allemaal bij minimaal bij de
beste 16 zwemmers van Gelderland
horen.

Torben Lammerdink (10 jaar) brons op
50 vlinder en 100 rug, zilver op 100
vrij. Luuk Nijland (11 jaar) zilver op

100 vlinder, Niels Tjoonk (12 jaar)
brons op 200 schoolslag, op de 100 rug
en 100 schoolslag, zilver op 200 rug.
Berjan Ebbekink (15 Jaar) brons op 100
rug. Milou Tjoonk (14 jaar) brons op
100 schoolslag. Lotte Eising, Milou
Tjoonk,  Marlieke Scholten en Merel
Wilgenhof winnen brons bij de 4x 100
wisselslag estafette.

Op de foto vanaf boven: Daan Nijland,
Berjan Ebbekink, Rick Wassink, Niels
Tjoonk,Marlieke Scholten, Luuk Nij-
land, Judith Wentink, Merel Wilgen-
hof, Lotte Eising, Milou Tjoonk en Tor-
ben Lammerdink. Voor meer nieuws
kijk op www.berkelduikers.nl

10 keer podiumplek 
voor de Berkelduikers op 
Gelderse Kampioenschappen

Het Gelderse Kampioenschap, een 4 daags zwemspektakel, verdeeld over
2 weekeinden, is gezwommen in het 50m bad van Aqua-Novio in Nijme-
gen. Op alle slagen variëren de afstanden van 50m tot 200m en worden
de estafettes gezwommen van de wisselslag en de vrije slag.

Voor de realisatie werd een samenwer-
king aangegaan met de inmiddels lan-
delijk bekende Smederij Oldenhave.
Erik Oldenhave: "Het is een uniek
exemplaar geworden, waarvan er
maar één in Nederland te vinden is.
De samenwerking met de mensen van
VTP heeft een product opgeleverd
waarop bijna 50 sponsornamen in een
draaibare driehoek vermeld kunnen
worden. De zuil is roestbestendig, van
een donderbruine laklaag voorzien en
moet volgens ons, bij normaal onder-
houd, zeker 50 jaar meekunnen". Bij
VTP zijn ze bijzonder blij met de zuil.
Henri Meekes van de sponsorcommis-
sie: "We kunnen nu onze sponsoracti-
viteiten uitbreiden op een manier die
in deze tijd van kredietcrisis accepta-
bel te noemen is. De mogelijkheden
sponsoring betaalbaar te houden zijn
door de zuil  flink toegenomen. We

merken dan ook nauwelijks dat er een
moeilijke tijd zou zijn." Bij Smederij
Oldenhave zijn ze ook trots op het af-
geleverde product. Erg plezierig was
dat de zuil niet onder een soort haast-
druk tot stand is gekomen en daar-
door kon meelopen met de vele op-
drachten die ten uitvoer moeten wor-
den gebracht. De smederij werkt lan-
delijk bij vooral monumentale pan-
den, o.a. hekwerken en torenbekro-
ning. De landelijke pers werd gehaald
met de restauratie van de fontein op
het Binnenhof in Den Haag en het
hekwerk bij de torentje van de Minis-
ter President. Het familiebedrijf, waar-
bij vijf familieleden actief in het be-
drijf werken, heeft daarnaast negen
mensen in vaste dienst en momenteel
drie uitzendkrachten. Sportief zijn ze
ook bij Oldenhave: vader Willem is
een gepassioneerde coach van de da-

mesvolleybalploeg van Socii en zoon
Erik heeft jarenlang in het eerste elf-
tal van vv Vorden gevoetbald. Noodge-
dwongen heeft hij onlangs een punt
achter zijn voetballoopbaan moeten
zetten, maar is nog wel de leider van
het eerste elftal. Schoondochter Ilse
speelt volleybal bij, jawel, Socii. Mo-
menteel staat dat echter even op een
laag pitje, omdat zij half augustus sa-
men met Erik ouders hopen te worden
van hun eerste kindje. Moeder Wilma
vormt de sportieve uitzondering door
in de muziek te gaan. Zij speelt wald-
hoorn bij de plaatselijke muziekver-
eniging Concordia. Vader Willem: "De
sport is natuurlijk mooi maar ik heb
momenteel ook een andere belangrij-
ke bezigheid. Ik heb namelijk te horen
gekregen dat ik 37 kilo moet afvallen
en dat is nog een hele klus. Wel heb ik
er inmiddels 15 kilo vanaf dus het
gaat aardig de goede kant op"

Al met al kijken zowel tennisclub VTP
als Smederij Oldenhave tevreden te-
rug op de totstandkoming van de re-
clamezuil en hebben op de in gebrui-
kname daarvan een toast uitgebracht!

Tennisclub VTP neemt reclamezuil
in gebruik

Bij de Vordense tennisclub VTP is afgelopen zondag een lang gekoesterde
wens in vervulling gegaan: de ingebruikname van een reclamezuil. Het is
geen geheim dat verenigingen voor een belangrijk deel hun financiële za-
ken regelen via sponsoring. Ruim een jaar geleden had de sponsorcom-
missie van  VTP bedacht dat een reclamezuil daarbij erg behulpzaam zou
kunnen zijn.

Henk-Bram Lammers van VTP toast met de familie Oldenhave.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

*Op alle afgeprijsde artikelen.

MAGAZIJN
 OPRUIMING

U BETAALT ALLEEN DE B.T.W.

HEREN:  VAGUARD    FELLOWS    MARCO MANZINI    M.E.N.S.    COM4
DAMES:  GERRY WEBER   JOSEPHINE & CO    BASLER    FRANK WALDER    ROSNER

DONDERDAG 28 MEI
VRIJDAG 29 MEI
ZATERDAG 30 MEI
START OM 8.30 UUR

*

Zonnige PinksterShowZonnige PinksterShow

2e Pinksterdag
GEOPEND

Van 11 - 17 uur

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s

VA N  3 0  M E I  T/ M  1  J U N I

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514

Eibergen
J.W. Hagemanstraat 3

Tel. 0545-474190

Bij Helmink zijn de toonzalen sfeervol en
overzichtelijk ingericht en staan bol met de 

nieuwste meubel- en slaaptrends. Kom tijdens de 
Pinkstershow maar eens kijken om inspiratie op te doen 

voor een gezellige inrichting van uw woning. U kunt lekker 
ontspannen proefzitten in onze speciale relaxfauteuil-studio 

met een royaal assortiment fauteuils van diverse topmerken.
Laat u eens verrassen...  bij Helmink Meubelen.

www.helminkmeubelen.nl

p te doen
dde 

d

bij Helmink Meubelen

.nlnl

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 30 mei

in de discotheek

Beachparty

in het café

Rock ‘n Roll
met

Allez of Nikes



Een nieuwe behandeling in de prak-
tijk is de Afslankingsmassage. Dit is
een nieuwe techniek voor figuurcor-
rectie. Vrijwel alle vrouwen krijgen na
de pubertijd last van cellulite, kleine
vetophopingen of bobbeltjes, meestal
in de buik, benen en billen. Dit heeft
niets te maken met of je nu dik of dun
bent.

Door middel van verschillende massa-
getechnieken wordt uw cellulitis aan-
gepakt, de huid zal mooier en strakker
worden en de omvang zal verminde-
ren. Daarnaast zal men zich na een af-
slankingsbehandeling verkwikt voe-
len en een positiever zelfbeeld krijgen.
De meest voorkomende probleem-
gebieden zijn: heup, billen, benen, ar-

men en buik. Een behandeling duurt
ongeveer 30 minuten en is onderdeel
van een serie van 10 behandelingen
gedurende vijf weken. Voor de meeste
cliënten geldt dat na ongeveer 8 á 10
behandelingen de eerste resultaten
merkbaar worden. 

De meeste dames merken dat zij na 5
weken één tot twee kledingmaten ver-
liezen zonder gewichtsvermindering.
Kijk voor een speciale introductie aan-
bieding van deze afslankingsmassage
bij de advertenties elders in deze
krant. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met; Wellness Gors-
sel Madelon Kempkes M. 06-51949019
E. info@wellnessgorssel.nl 
W. www.wellnessgorssel.nl

Nieuw Afslankingsmassage

In het buitengebied van Gorssel is sinds kort de nieuwe praktijk van Well-
ness Gorssel gevestigd. Madelon Kempkes, voorheen fysiotherapeute, is
voor zichzelf begonnen en heeft zich gespecialiseerd in verschillende
(nieuwe) massage technieken. Haar praktijkruimte ligt in een idyllische
omgeving die op zichzelf al rust brengt. De ruimte is gezellig ingericht en
ademt een rustige sfeer uit. Een professionele zonnebank maakt onder-
deel uit van de praktijk. U kunt bij Wellness Gorssel terecht voor diverse
ontspanningsmassages voor het lichaam, maar ook hotstone,- en hoofd
gezichtsmassage.

De zwaarste opdracht voorafgaande
aan de landelijke finale in Amsterdam
was, dat je vier weken lang de krant
als het ware moest spellen, want daar-
over gingen de maar liefst vijftig vra-
gen die in het hoofdkantoor van de Te-
legraaf werden gesteld. Op 15 april
reisden Fransien, haar vader en moe-
der en de meester van 7/8 's morgens
af naar Amsterdam. Na aankomst
werd eerst een geweldige lunch aange-
boden, waarna de finale kon begin-
nen. De vragen varieerden van:" Hoe
heette het K 3-lid dat onlangs het trio
verliet?"(Kathleen), tot "Wat bedoelde
Obama toen hij Europa aanspoorde
om méér te doen inzake Afghanistan?"
(méér troepen met de NAVO missie
sturen). Ook waren er vragen over het
Nederlands elftal. (Het Nederlands elf-
tal won beide kwalificatiewedstrijden
tegen Schotland en Macedonië). Alles-
behalve simpel dus. Na een paar uur
peentjes zweten werd uiteindelijk
Tom Kranenbarg uit Amersfoort de
landelijke winnaar.  Hij won een
schoolreis voor zijn groep naar Walibi,
een laptop en een dvd.-speler. Fransien
Ellenkamp  van De Garve uit Wich-
mond mocht een dvd-speler mee naar
huis nemen.  Een leuke dag en een bij-
zondere ervaring rijker werd de thuis-
reis weer aanvaard. Gefeliciteerd Fran-
sien.

LAAT ZE MAAR SCHUIVEN
SCHOOLDAMTEAM VAN DE
GARVE IN HALVE FINALE VAN
NEDERLAND!
Na 10 jaar hebben ze het weer "ge-
flikt", de dammers uit Wichmond.
Voor de derde keer in het bestaan van
De Garve drong het eerste damteam
door tot de halve finale van Neder-
land. Op 15 mei was er op school nog
driftig geoefend onder het oog van
Gerco Brummelman en op zaterdag
16 mei moest het dan gaan gebeuren.
Spelen in de halve finale van Neder-
land. Dan hoor je dus landelijk bij de
grootsten. Het was een geweldige pres-

tatie geweest tijdens het Gelders Kam-
pioenschap die het team van De Garve
zover bracht. Eerder hadden ze al eens
in Zuid-Limburg gespeeld en in Gro-
ningen, maar nu gingen ze "slechts"
naar het Overijsselse Borne. Natuur-
lijk kwamen ze weer een aantal oude
bekenden van de Gelderse finale te-
gen, maar ook ploegen uit Drenthe,
Overijssel en Utrecht. Om 17.00 uur
konden de prijzen worden uitgereikt
en werd bekendgemaakt wie naar het
Nederlands Kampioenschap mochten.
Winnaar werd De Troubadour uit Arn-
hem. 

De Garve uit Wichmond behaalde een
fantastische vierde plaats, maar nét
niet genoeg om naar de eindronde
van Nederland te gaan. De eerste drie
van het toernooi gingen verder. We fe-
liciteren Remco ter Harmsel, Frank
Stokkink, Wendy Rietman en Claudet
Jansen. Een bijzonderheid was nog dat
Remco mocht spelen tegen de Euro-
pees kampioen sneldammen.  

TWEE "STRAATVOETBALTEAMS"
DE GARVE IN ZUTPHEN IN DE
PRIJZEN. MEISJESTEAM NAAR
VOLGENDE RONDE IN EDE.
Woensdagmiddag tussen 14.00 uur en
17.00 uur was het STRAATVOETBAL-
TOERNOOI  op het parkeerterrein van
Albert Heijn in Zutphen. Er werd ge-
speeld zónder keeper en vier tegen
vier. Er deden zo'n 12 teams mee. De
meesten uit Zutphen. Het zag er ech-
ter lange tijd naar uit alsof de prijzen
naar Vierakker en Wichmond zouden
gaan. Uiteindelijk werd in een zinde-
rende, superspannende finale toch
een Zutphens team kampioen.  Ze ver-
sloegen het Garveteam met 4-3. De
winnende goal viel 10 seconden vóór
het eindsignaal. Teleurgesteld, maar
even later toch ook weer blij behaal-
den Remco ter Harmsel, Daan Snij-
ders,  Frank Stokkink, Lars Megens en
Wendy Rietman een eervolle tweede
plaats. Bij de meisjes zorgde Mariëlle
Geel met een prachtig doelpunt voor
succes.  De meisjes bereikten de eerste
plaats en gingen met een mooie me-
daille naar huis. Op 5 juni mogen ze
naar EDE om te proberen de finale op
de Dam in Amsterdam te bereiken.
Proficiat Mariëlle Geel, Claudet Jan-
sen, Rachel Laansma, Sheila Pierik en
Lisette Weustenenk  en veel succes in
de volgende ronde!

De Garve met Fransien Ellenkamp
in Nederlandse finale newsquiz!
Fransien kon het bijna niet gelo-
ven toen ze enkele maanden gele-
den hoorde dat ze de eindronde
van Nederland had bereikt in de
Nationale Kranten-nieuwsquiz.
Toch was het zo. Er waren maar een
paar kinderen uit Gelderland over-
gebleven voor de eindronde en
Fransien was er één van.

Het team, bestaande uit Wilma Koren-
blik, Annelies Meekes, Gerda Bijenhof,
Ineke Waarle, en Ria Loman (ont-

breekt op de foto) wist 'thuis' de beno-
digde punten te vergaren tegen TC
Mallemse Molen uit Eibergen. Deze

competitie bestond uit zes wedstrij-
den, waarvan er vijf werden gewon-
nen en één eindigde in een gelijkspel.
Het team speelt al vier jaar in deze sa-
menstelling en wist steeds bovenin te
eindigen, maar ditmaal werd dus over-
tuigend het kampioenschap binnen
gehaald.

Annelies Meekes: "Het is iedere dins-
dagmorgen als wij om 9 uur vertrek-
ken een feest. Sterker nog: het voelt
aan als vakantie. Je wordt ontvangen
met wat lekkers bij de koffie, er volgt
een lunch met lekkere broodjes en
sluit af met heerlijke toastjes en een
wijntje. Het geheel wordt sportief af-
gewisseld met een partijtje tennis,
kortom: hoe ontspannen wil je het
hebben". De kernwoorden van dit
team dit jaar zijn  dan ook: gezellig-
heid, mooi weer, gemoedelijkheid,
leuke tegenstanders, lekker tennissen.
Om jaloers op te worden !

Kleine smet op het geheel was wel dat
Ria Loman met wat pijnlijke gebitspro-
blemen had te maken en bovendien
werd geconfronteerd met een auto-on-
geval waar haar zoon bij betrokken
was. Ria moest hierdoor een aantal
wedstrijden verstek laten gaan. Reden
temeer om haar even apart in het zon-
netje te zetten met een bloemetje !

VTP heeft weer een tenniskampioen!

Op dinsdag 19 mei j.l. was het dan zover. VTP had op die datum opnieuw
een kampioensteam. Ditmaal in de vierde klasse Dames Dubbel.

MEI
26 NBvP Vrouwen van Nu Vorden Gel-

ders fietstocht langs de grens
27 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
28 Klootschietgroep de Vordens Pan
30 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plusser in de Wehme, info 55 20 03

JUNI
3 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
3 Handwerkmiddag en Kraamverkoop

Welfare Rode Kruis in de Wehme
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
17 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 ANBO klootschieten t' Olde Lettink
25 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
T/m 31 mei Interactief project Spre-
kende boeken, Bibliotheek Vorden
T/m 31 mei Animatiekunst GalerieBi-
bliotheekVorden
T/m 15 juni Galerij Amare, tentoon-
stelling Heleen van der Veen en Mar-
tin Oostenrijk

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

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

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814
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EXTRA LEKKERE
PINKSTER
AANBIEDINGEN
Carte d’Or
ijstaart 2 smaken:

chocolade, framboos, bisquit
vanille, pecannoot, caramelbisquit

van 4.99 voor 2.99

Luxe Vanille
Roomijstaart

van 3.49 voor 1.49
Super de Boer 
Yvonne en Wilbert Grotenhuys

A4 Vorden w21.indd    1 19-05-2008    10:55:03

Dorpsstraat 18, Vorden, tel.  0575-552713

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

DE PEUGEOT 3008

LEVERBAAR VANAF € 23.800,-

DE PEUGEOT 308 CC

LEVERBAAR VANAF € 31.900,-

PEUGEOT 107

LEVERBAAR VANAF € 8.690,-

UW VOORDEEL MAX. € 2.700,-

18X

PEUGEOT 206+

LEVERBAAR VANAF € 10.500,-

UW VOORDEEL MAX. € 2.700,-

10X

PEUGEOT 207

LEVERBAAR VANAF € 14.525,-

UW VOORDEEL MAX. € 2.700,-

12X

PEUGEOT 308

LEVERBAAR VANAF € 18.900,-

UW VOORDEEL MAX. € 2.700,-

16X

NEFKENS OOST B.V.
Zutphen  De Stoven 1  Tel.: (0575) 52 66 68 

www.nefkens-oost.nl • Tevens vestigingen in Arnhem, Apeldoorn en Deventer.

Aanbiedingen alleen geldig tijdens de Franse Proef & Rijweken 28 mei t/m 1 juni, leasetransacties uitgesloten. Acties zijn niet geldig op lopende aanbiedingen. Registratie voor 30 juni 2009.
Vraag naar de exacte voorwaarden in de showroom. ** Maximale kredietsom € 10.000,-. Wijzigingen voorbehouden.

TOT € 1.500,- EXTRA BOVENOP ANWB KOERSLIJST   •    MINIMALE INRUILGARANTIE VAN € 1.500,- 

SPECIAAL VOOR DE KINDEREN:  LEUKE ATTENTIE

BIJ AANKOOP VAN EEN VAN ONZE AUTO’S UIT VOORRAAD: 
GRATIS TomTom One Europe navigatiesysteem t.w.v. € 250,- 
GRATIS Waxoyl lakpantser behandeling t.w.v. € 229,- 
GRATIS Uitstel van betaling; nu rijden en pas in 2010 betalen; met een 
rentevoordeel dat op kan lopen tot € 450,-**

GEOT 207

X

SPECIAAL VOOR DE KIN

00,

X

VOORDEEL LLLLLLLLLLLLLLLLL MAX. € 2.700,-

X X

OORRAAD:
-

DE FRANSE PROEF & RIJDAGEN ZIJN ER WEER

FRANSE BIJ NEFKENS ZUTPHEN

DONDERDAG 28 MEI T/M MAANDAG (2E PINKSTERDAG) 1 JUNI

Donderdag en vrijdag koopavond tot 20.00 uur,

zondag 31 mei gesloten.

LEVERBAAR VANAF € 23.800,-

ZONNE-
PITTEN

BROODJES

NU 6 VOOR

2.50

PANDA
BROOD

DONKER 

MEERGRANEN BROOD

DEZE WEEK VOOR 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

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

VERSE 
AARDBEIEN

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

RECTIFICATIE

Ten onrechte werden in het

vorige Contact

de Welkoop,

Bloemisterij Kettelerij

en Bloemisterij Davorta

genoemd als deelnemer aan de

koopzondag van 24 mei jl.

De redactie

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

6 juni van 15.30 tot 16.30 uur

LIVE PIANOMUZIEK
Vrijblijvend binnenlopen en genieten van
piano improvisaties en composities van
en door Jack van Dodewaard – piano

Toegang gratisVol smaak:
Hollandse asperges 500 gram vanaf 1,89

Hollands zacht zomerfruit
+ 1 doosje GRATIS 2 doosjes 3,98

Hollandse biologische
trostomaten 500 gram 0,79

Uit eigen keuken:
Zeer goed gevulde Wrap
+ bakje rauwkost per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 30 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 22 van
25 t/m 31 mei 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

PC WEKEN GEWOON BIJ ALBERT HEIJN

U BEPAALT
WAT U MET KORTING HAALT

liter 1,63

Dash 
grootverpakking
wasmiddel
Diverse varianten

Bijv.: zomerfris
45 wasbeurten
Fles 4.95 liter

Hooghoudt
Jonge Dubbele 
Graanjenever
100cl

AH Hamburger
Voordeelpak à 8 stuks

Kiloprijs

Altijd laag



Op 28 mei a.s. vergadert de gemeen-
teraad in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De openbare vergade-
ring begint om 20.00 uur. U bent van
harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Aan de agenda, waar-
over u vorige week meer kon lezen,
is een onderwerp toegevoegd: het
burgerjaarverslag 2008. In dit ver-
slag legt de burgemeester verant-
woording af over de kwaliteit van de
dienstverlening van de gemeente en
de wijze waarop de gemeente u als
inwoners betrokken heeft bij de be-
sluitvorming. Het geeft ook een
overzicht van allerlei activiteiten
waar de gemeente vorig jaar mee
bezig is geweest. In het Contact van
9 juni a.s. wordt het burgerjaarver-
slag in combinatie met een verkorte
versie van de jaarrekening 2008 op-
genomen in een speciale bijlage.

Bouwend Nederland houdt op 6 juni
a.s. op 250 nieuwbouwlocaties ver-
spreid door heel Nederland voor de
vierde keer open huis. Tijdens deze
Dag van de Bouw kunt u van 10.00
tot 16.00 uur kennismaken met de
vele boeiende en verrassende as-
pecten van de bouw. Dit jaar doen
ruim 250 bouwprojecten mee. Al
deze locaties zijn die dag eenmalig
toegankelijk en de bouwbedrijven
geven toelichtingen op hun project. 

Ook ons nieuwe gemeentehuis
aan de Elderinkweg 2 in
Hengelo is die dag open! 

U bent van harte welkom om dan te
komen kijken hoe ver de bouw in-
middels gevorderd is. U kunt zelf
een ronde lopen door het gebouw.
Ook zijn er verschillende kinderacti-
viteiten zoals grimeren, een spring-
kussen en een ballonnenman. 

Minister Cramer
Het thema van deze Dag van de
Bouw is duurzaamheid. En omdat
ons nieuwe gemeentehuis qua duur-
zaamheid een voor ons land uniek
kantoorgebouw wordt, is onze
nieuwbouw uitgekozen voor de
landelijke aftrap van de Dag van de
Bouw! Minister Cramer van Ruimte
en Milieu komt hiervoor naar
Bronckhorst en geeft om 10.00 uur
een speciaal startsein.

De dag wordt georganiseerd door
bouwbedrijf BAM Utiliteitsbouw in
samenwerkring met de gemeente
en Bouwend Nederland. In Hengelo
is ook de nieuwbouw van zorgcen-
trum De Bleijke geopend. 

Voor meer informatie over de Dag
van de Bouw en andere bouwlocaties
die op 6 juni open zijn, kijk op
www.dagvandebouw.nl. 

Kom kijken naar het nieuwe gemeentehuis op 6 juni
tijdens Dag van de Bouw
Landelijke aftrap door minister Cramer in Bronckhorst

Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Wij verwelkomen u heel
graag in ons nieuwe

gemeentehuis in aanbouw
tussen 10.00 en 16.00 uur!

De bibliotheekvoorziening in
Bronckhorst wordt mogelijk
gemaakt door subsidie van de
gemeente (jaarlijks ruim 700.000
euro). De gemeente stelt hieraan
een aantal voorwaarden via het bi-
bliotheekbeleid dat b en w vorige
week vaststelden. B en w willen bij-
voorbeeld dat de bibliotheek (fysiek
of digitaal) bereikbaar is voor alle in-
woners in alle dorpen en informatie,
educatie, cultuur en ontmoeting
biedt. In Bronckhorst zijn daarom in
Hengelo, Vorden en Zelhem biblio-
theken. In 16 kernen komt wekelijks
een bibliobus en in Keijenborg is
vorig jaar een voorziening in de
supermarkt opgestart. De Bronck-
horster bibliotheekvoorzieningen
bieden boeken, tijdschriften en
kranten, dvd's en geven informatie
op allerlei terreinen. Verder kunnen
mensen van huis uit alle materialen
digitaal en kosteloos reserveren.

Een andere voorwaarde van de ge-
meente is dat het lidmaatschap van
de bibliotheek voor jongeren t/m 17
jaar gratis is en dat zij onbeperkt
materiaal kunnen lenen. De biblio-
theek moet ook actief zijn bij de ont-
wikkeling van culturele projecten
voor en met inwoners en samenwer-
ken op dit gebied. In Zelhem gebeurt
dit door de huisvesting van de Gale-
rie in de bibliotheek en in Vorden
wordt regelmatig een film gedraaid.
Daarnaast werkt de bibliotheek mee
aan diverse projecten binnen het on-
derwijs. Ook moet de bibliotheek
voor niet mobiele inwoners bereik-
baar zijn. B en w willen dat de biblio-
theekorganisatie hiervoor samen-
werking zoekt/blijft zoeken met
organisaties die werken met deze
doelgroep, zoals de stichting welzijn
Bronckhorst. 

Nieuw servicepunt in Steenderen!
Nieuw is het plan om een service-
punt in te richten in de Rabobank in

Steenderen, de bibliotheek krijgt
hierdoor ruime openingstijden. Het
verzorgingsgebied van Steenderen
en Bronkhorst voldoet aan het aan-
tal benodigde inwoners voor een
servicepunt. Het dorp ligt decentraal
in de gemeente en de uitleningen in
de huidige bibliobus zijn hoger dan
15.000. B en w willen dit als proef
voor vier jaar opstarten, mits de pro-
vincie die een subsidiepot heeft voor
bibliotheekvernieuwing ook een deel
van de kosten voor haar rekening
neemt. Na vier jaar evalueert de ge-
meente de werking van het service-
punt aan de hand van het aantal uit-
leningen ten opzichte van de biblio-
bus en een tevredenheidsonderzoek
onder de inwoners/gebruikers. Te-
gelijk met de start van het service-
punt in Steenderen is het de bedoe-
ling om de halteplaats in Bronkhorst
op te heffen. De halteplaats wordt
minimaal bezocht door de Bronk-
horstenaren en inwoners van het
stadje kunnen hiervoor dan in

Steenderen terecht. Het inrichten
van een servicepunt in Steenderen
kost circa 115.000 euro. 

Bibliobus
De bibliobusvoorziening blijft zoals
deze is, met uitzondering van de wij-
ziging in Steenderen en Bronkhorst. 

Vorden
In het centrumplan voor Vorden is
opgenomen dat de bibliotheek ver-
huist naar een andere locatie in het
dorp. B en w ondersteunen het plan
om de bibliotheek onder te brengen
in het Dorpscentrum in het dorp. 

Het bibliotheekbeleid is tot stand ge-
komen in nauw overleg met de bibli-
otheek West Achterhoek, die de bi-
bliotheekvoorziening in Bronckhorst
verzorgt. Ook is overlegd met de
dorpsbelangenorganisaties en het
onderwijs over hun wensen. De raad
beslist  in juni over het plan.

Bronckhorst komt met bibliotheekbeleid

In Hengelo is dit jaar een nieuwe bibliotheek geopend

Extra onderwerp
raadsvergadering
28 mei a.s.

De DVD ‘Bronckhorst, beleef het!’
is te koop bij de VVV Bronckhorst.
Prijs: € 7,50. Een leuke manier
om kennis te maken met de ge-
meente Bronckhorst!



U brengt toch ook uw stem
uit? 
Een stemwijzer die u kan helpen
om een keuze te maken vindt u
onder andere op de sites:
• www.europa.eu
• www.stemwijzer.nl
• www.europakiest.nos.nl
Wij begroeten u graag op één  van
onze stembureaus.

Legitimatieplicht bij verkie-
zingen!
Bij het stemmen op 4 juni is de kie-
zer verplicht een geldig identiteits-
document te tonen (paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of vreemdelin-
gendocument). Vanaf 1 januari 2005
is iedere Nederlander verplicht al-

tijd een geldig legitimatiebewijs bij
zich te dragen. Controleer of uw do-
cument geldig is. Denk niet: “Ze
kennen me daar wel”, want zonder
(geldig) document mag u niet zelf
stemmen.

Bezorging stempassen
De stempassen zijn op 15 mei bij u
bezorgd. Zonder stempas kunt u niet
stemmen. Heeft u geen stempas
ontvangen of is uw stempas bescha-
digd, dan kunt u een vervangende
stempas aanvragen tot uiterlijk
2 juni 2009, 15.00 uur.

Voor vragen kunt u contact opnemen
met de afdeling Publiekszaken, via
tel. (0575) 75 02 18/10

De verharding op de Ruurloseweg in
Hengelo binnen de bebouwde kom is
aan vervanging toe. Tegelijkertijd
willen we de inrichting van de weg
verbeteren en afstemmen op het
geldende snelheidsregime van 30
km/u. Op 6 januari 2009 stemde het
college in met een maatregelenpak-
ket dat binnenkort in de inspraak
komt, zodat u uw mening erover
kunt geven. Door het maatregelen-
pakket moet uiteindelijk de overlast
die aanwonenden van de Ruurlose-
weg ervaren, afnemen. Daarnaast
verbeteren we door het nemen van
maatregelen de verkeersveiligheid
op het traject.

Uitvoering feitelijke maatregelen
De voorgestelde maatregelen be-
staan hoofdzakelijk uit het aanpas-
sen van de inrichting van de weg
(o.a. verwijderen chicanes en aan-
brengen plateau's), herinrichten van
het groen (verwijderen en planten
van bomen en aanpassen van groen-
stroken), binnen de kaders van het
groenstructuurplan en het uitvoeren
van onderhoud aan de weg en het
trottoir. Dit is een selectie uit het
maatregelenpakket/inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan is tot stand ge-
komen in samenspraak met de
brandweer, politie en Veilig Verkeer
Nederland. 

Verkeersbesluit aanpassen kom-
grens
In het maatregelenpakket is ook op-
genomen dat de 30 km/u-zone wordt
verlegd van de komgrens naar de

kruising met de Pr. Bernhardlaan.
Tussen deze kruising en de kom-
grens wordt een 50 km/u-zone inge-
steld. De 80 km/u-zone na de kom-
grens blijft gehandhaafd. De 60
km/u zone wordt opgeheven. Na de
inspraakavond volgen wij voor dit
verkeersbesluit een zienswijzepro-
cedure en is het mogelijk een schrif-
telijke zienswijze in te dienen. Dit
verkeersbesluit ligt van 5 juni t/m
3 juli 2009 ter inzage. Schriftelijke
reacties kunt u richten aan b en w,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Na de inspraak stellen b en w het (al
dan niet gewijzigde) besluit definitief
vast waarna dit besluit uitgevoerd
kan worden.

Informatie-/inloopavond
De gemeente organiseert een in-
formatie-/inloopavond voor geïnte-
resseerden. Tijdens deze bijeen-
komst kunt u het inrichtingsplan
zelf komen bekijken. Medewerkers
van de afdelingen verkeer, groen,
civiel en brandweer zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden en
uw eventuele op- en aanmerkingen
op het plan te noteren. De avond
vindt plaats op 4 juni a.s., van 17.00
tot 20.00 uur in het gemeentekan-
toor in Hengelo (Gld), (vergader-
zaal Haas). 

Meer info
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer M. van Dorst
van de gemeente. Hij is van maan-
dag t/m donderdag bereikbaar via
tel. (0575) 75 03 78.

Informatie-/inloopavond reconstructie
Ruurloseweg in Hengelo op 4 juni a.s.

Bronckhorst krijgt
site voor ouders en
opvoeders
De bekende Idols zangeres en
3FM award winnares Nikki lanceert
op 30 mei om 14.00 uur samen
met wethouder Boers de splinter-
nieuwe website van het
Centrum voor Jeugd en Gezin
(www.cjgbronckhorst.nl).
Dat gebeurt in sporthal De Pol in
Zelhem. Na de lancering van de
website verzorgt Nikki een spette-
rend optreden. Bronckhorster ou-
ders, opvoeders en hun kinderen
zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

Na de lancering en het optreden van
Nikki is er tot 17.00 uur nog van alles
te doen in de sporthal. Er is voor el-
ke ouder wat wils, zoals: een kleine
infomarkt voor ouders en kids met
stands van o.a. de bibliotheek, de
GGD, MEE, het Jekk, jongerenwerk,
de gemeente, Yunio en Sensire. 

Naast de infomarkt zijn er nog tal
van activiteiten waar u aan kunt
deelnemen. Zo is er een presentatie
over het gebruik van internet door
kinderen. U krijgt tips hoe u uw kin-
deren mediawijs kunt maken. U kunt
ook via een snelconsult antwoord
krijgen op kleine opvoedvragen of
met uw baby een workshop baby-
massage doen. De kinderen kunnen
ondertussen genieten van een op-
treden van Warboel en knutselen,
gegrimeerd worden of kijken en lui-
steren naar een spannend verhaal.

En alle 'poppenvaders en -moeders'
kunnen hun kroost laten wegen op
het poppenweegspreekuur. 

De toegang is gratis en uitsluitend
voor ouders, opvoeders en hun
kinderen uit de gemeente Bronck-
horst. De zaal is vanaf 13.30 uur
geopend en VOL = VOL!

Zangeres Nikki lanceert website
Centrum voor Jeugd en Gezin

Europese verkiezingen op 4 juni a.s.

Geef u op en maak uzelf wegwijs in
de digitale wereld 

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u
goed met de computer leren om-
gaan? Kom dan naar de basiscursus
Digitale vaardigheden 55+. In de cur-
sus leert u hoe een computer werkt
en waarvoor hij te gebruiken is.
Voorkennis is niet nodig. Juist als u
nog nooit met een computer hebt
gewerkt, is deze cursus geschikt
voor u! In de cursus besteden we
onder meer aandacht aan:
• de verschillende onderdelen van

een computer
• leren werken met het toetsen-

bord, de muis etc.
• werken met Windows
• tekstverwerken (Word)
• internet en e-mail
• werken met een rekenprogramma

Startdatum: 8 september 2009
Cursusduur: 1 les van 3 uur per
week (vakanties uitgezonderd),
einddatum 26 januari 2010
Lesdag/lestijd: dinsdagmiddag
13.30 - 16.30 uur
Leslocatie: 't Beeckland, Het Hoge
41, Vorden
Kosten: € 50,- exclusief cursusboek
(ca. € 20,-)
Informatie en aanmelding:
Graafschap College, sector Educatie
& Scholing, Julianaplein 2, 7001 HG,
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00.

Basiscursus Digitale vaardigheden 55+

Begin 2009 nam de brandweer
Bronckhorst veel nieuw materieel in
gebruik, zoals een slangenvoertuig,
een boot voor de post Steenderen
voor werkzaamheden op de IJssel,
nieuwe bluspakken, ademluchtoet-
stellen en een warmtebeeldcamera
waarmee brandweermensen in

ruimten met dichte rook kunnen
zien, zodat zij eventuele slachtoffers
snel kunnen traceren. Met dit
nieuwe materieel kunnen onze
brandweermensen hun belangrijke
werk optimaal blijven verrichten.
Graag wil de brandweer u de
nieuwe middelen laten zien.

Daarom is op 28 mei a.s. van 19.00
tot 20.00 uur een demonstratie voor
het gemeentehuis aan de Raads-
huisstraat in Hengelo.

U bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen!

Presentatie- en demonstratieavond nieuwe materieel
brandweer Bronckhorst 28 mei a.s.

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in Bronckhorst. De sirenes geven
dan één luid alarm dat 1 minuut en
26 seconden te horen is. Omdat het
om een test gaat, hoeft u geen actie
te ondernemen. Het maandelijkse
alarm heeft tot doel het landelijke
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. Het is belangrijk
dat u als burger bekend bent met
het sirenegeluid en weet wat u
moet doen als de sirene gaat in
geval van een ramp: 'Ga direct
naar binnen, sluit ramen en deuren
en zet de radio of TV op omroep
Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden
van de ramp en ontvangt u zonodig
instructies.
Op maandag
1 juni a.s.
is de eerst-
volgende
sirenetest.

Sirenetest

Op 29 mei geeft wethouder Baars bij
het milieuparkje in Hengelo het start-
sein voor het scheiden van kunst-
stof verpakkingsafval. Bij alle milieu-
parkjes in de gemeente worden op
dit moment speciale containers ge-
plaatst voor kunststof verpakkingen. 

Informatie thuis
Deze week ontvangt u een brief met
een folder van de gemeente en Ber-
kel Milieu over de nieuwe inzame-
ling. Hierin staat wat u wel en niet
kan inleveren bij de nieuwe contai-
ners en informatie over de recycling
van kunststof verpakkingen. Meer
informatie vindt u op de website
www.berkelmilieu.nl.

Start inzameling
kunststof verpak-
kingen

De gemeenten Bronckhorst, Berkel-
land, Lochem en Zutphen hebben
hun krachten gebundeld in het
zandwegenproject Kroel'n in 't zand.
Samen willen we in het nationaal
landschap De Graafschap de zand-
wegen een nieuwe toekomst geven.
Vanuit het project worden alle open-
bare zandwegen geïnventariseerd
en in kaart gebracht. Ook stellen de
gemeenten een actieplan op. Met de
ervaring opgedaan in het project wil-
len we het beheer en onderhoud af-
stemmen op het gebruik door onder
meer recreanten en bewoners. Ook
de cultuurhistorische en landschap-
pelijke waarden van de zandwegen
en de rol voor de landbouw zijn
daarbij van belang.

Giezenkampweg
Als proef zijn in de afgelopen maan-
den drie wegen opgekapt en op-

nieuw ingericht. In Bronckhorst is
dat de Giezenkampweg, tussen de
Wildenborchseweg en de Mosselse-
weg, nabij Vorden. De Achtkastelen-
route wordt verlegd over de Giezen-
kampweg. Daardoor komen fietsers
langs een horeca-uitspanning. De
verlegging van de populaire fiets-
route was aanleiding voor een op-

knapbeurt. Vanwege het mulle zand
op deze weg is aan één zijde een
halfverhard fietspad aangelegd. Het
fietspad is om veiligheidsredenen
met paaltjes gescheiden van de
hoofdrijbaan. In Lochem en Borculo
zijn respectievelijk de zandwegen
Katttendaal en Wiechersweg
verbeterd.

Zandweg Giezenkampweg opgeknapt als onderdeel van
project Kroel'n in 't zand



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronkhorst, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. vogelschieten tijdens de kermis,

3 september 2009 van 13.00 tot 17.00 uur, De Gouden Leeuw
• Halle, Dorpsstraat, 6 september 2009, snuffel-/rommelmarkt met kermisattracties van 12.00

tot 18.00 uur, afsluiten gedeelte Halseweg en Dorpsstraat, tussen de kruising Halle-Nijman-
weg/Halle-Heideweg en de Abbinkstraat, van 07.00 tot 19.30 uur, stichting Halse Dag

• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. buurtfeest
Bekveld, 3 september van 17.00 tot 00.30 uur, 4 en 5 september 2009 van 09.00 tot 01.30 uur,
Kermex B.V.

• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. openluchtcon-
cert Crescendo, 1 juli 2009 van 19.00 tot 24.00 uur, ontmoetingscentrum Ons Huis

• Hengelo (Gld), Veldermansweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. school- en
volksfeest Varssel, 9  en 10 oktober 2009 van 09.00 tot 01.30 uur, Kermex B.V.

• Hummelo, Sliekstraat, 22 en 23 augustus 2009 van 08.00 tot 17.00 uur, dressuur- en spring-
wedstrijden voor paarden en pony's, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, instellen
stopverbod gedeelte Sliekstraat, ponyclub Hessenruiters

• Vierakker, Kapelweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. besloten huwelijksfeest, 26 juni
2009, hotel restaurant Bakker

• Vorden, Lindeseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest Linde, 24 sep-
tember van 17.00 tot 00.30 uur, 25 en 26 september 2009 van 09.00 tot 01.30 uur, Kermex B.V.

• Vorden, Onsteinseweg 2, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Medlerfeest, 3 juli
van 19.30 tot 01.00 uur en 4 juli 2009 van 13.00 tot 01.00 uur, VOF 't Wapen van 't Medler

• Wichmond, Baakseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. oranjefeest, 25 au-
gustus van 17.00 tot 00.30 uur, 28 augustus van 12.00 tot 01.30 uur, 29 augustus van 10.00 tot
01.30 uur en 30 augustus 2009 van 12.00 tot 22.00 uur, Kermex B.V.

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

Bouwvergunningen 
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 42A, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Spalstraat 28, verbouwen apotheekruimte en videotheek tot gezondheids-

centrum
• Hummelo, Korte Broekstraat 5, vernieuwen schuur met berging, garage en stal
• Vorden, Smidsstraat 9, gewijzigd bouwen schutting en schuurtje

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 18 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 80A, personeelsfeest met vogelschieten en tijdelijke gebruiksver-

gunning gebouw, 20 juni 2009 van 16.00 tot 00.30 uur, Goma BV
• Vorden, plantsoen bij N.H. Kerk, zomeravondconcert, afsluiten Kerkstraat, 7 juli 2009 van

17.00 tot 22.00 uur, chr. muziekvereniging Sursum Corda
• Zelhem, Heidenhoekweg 9, buurtfeest met diverse volksspelen en vogelschieten, 26 juni van

19.30 tot 01.00 uur, 27 juni van 12.00 tot 01.00 uur en 28 juni van 11.30 tot 16.30 uur, verkoop
loten tijdens buurtfeest, 26 juni, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 26 t/m 28 juni 2009, buurt-
vereniging Heidenhoek

Afgewezen aanvragen 
Verzonden op 18 mei 2009:
• Hengelo (Gld), ontheffing groepskamperen voor ± 100 militairen, 't Zand, 28 t/m 30 augustus,

ophangen spandoek voor promoten militair historisch evenement, 15 t/m 28 augustus 2009,
Achterhoeks Museum 1940-1945

Aanlegvergunningen
Verzonden op 25 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, voor het aanleggen van een paardenbak op het achterper-

ceel, kadastraal bekend als gemeente Hengelo, sectie Q, nummer 440

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 15 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, veranderen woning
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 29, vergroten woning
Verzonden op 18 mei 2009: 
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat 1A, vergroten woning
• Vorden, De Horsterkamp 9, wijzigen voorgevel woning
• Vorden, Zutphenseweg 93, oprichten hobbykas
• Zelhem, Möldershöfken 21, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 15 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 1, bouwen kapschuur
• Keijenborg, Weeninkweg 1, bouwen werktuigenberging, verleend met toepassing van artikel

50, lid 3 van de Woningwet  
• Wichmond, Hackforterweg 32, bouwen woning met garage/berging, verleend met vrijstelling

op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 18 mei 2009: 
• Zelhem, Kruisbergseweg 52B, bouwen tweede bedrijfswoning met bijgebouw, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en verleend met
toepassing van artikel 50, lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstruc-
tieplan Achterhoek en Liemers

Sloopvergunningen 
Verzonden op 15 mei 2009:
• Baak, Dollemansstraat 8, gedeeltelijk slopen schuur (dakbedekking), komt asbesthoudend

afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Molenweg van 4 juli 12.00 uur tot 5 juli 2009 12.00 uur

Aanvragen

afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 
• Hoog-Keppel, tijdens het jaarlijkse volksfeest Keppel van 2 t/m 7 september 2009 zijn

de Burgemeester Vrijlandweg, Burgemeester van Panhuysbrink en de Dubbeltjesweg,
binnen de bebouwde kom, van 4 september 14.00 uur tot 5 september 18.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt op de Burge-
meester van Panhuysbrink van 2 september 18.00 uur t/m 7 september 2009 08.00 uur
een stopverbod. De gemeente plaatst een hek voor het afsluiten van de oprijlaan bij
kasteel Keppel 

• Vierakker, tijdens de afsluiting van de restauratie van de kerk is de Vierakkersestraatweg,
tussen de Dorpsstraat en de Boshuisweg, op 5 juli 2009 van 10.00 tot 17.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

• Vorden, tijdens de sponsorloop op 17 juni 2009 is de Kerkstraat van 08.30 tot 12.15 uur afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke ver-
keersmaatregelen, bouw- en sloopvergunningen) en Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(aanlegvergunning). 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 gemoti-
veerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor aanlegvergunningen geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze eerst
in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, ver-
zoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Wegwerkzaamheden 
• Hummelo, in verband met asfaltwerkzaamheden is de

Keppelseweg N814, vanaf de Zelhemseweg N330 tot aan
de Molenaarserf, van 25 mei t/m 5 juni 2009 afgesloten.
Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact
aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden.

Bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en
Keppel 2009'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen, Hummelo en Keppel 2009' en
de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 28 mei t/m 8 juli 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Het plan heeft betrekking op de verruiming van de inhoud van burger- en bedrijfswoningen
tot maximaal 750 m3 en de verruiming van de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen
bij burger- en bedrijfswoningen van 75 m2 tot maximaal 100 m2. Het plangebied heeft
betrekking op het buitengebied van de voormalige gemeenten Hummelo en Keppel en
Steenderen. 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
de gemeenteraad.

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

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, De Ganzenebbe 6, plaatsen terrasoverkapping, ontheffing voor het overschrijden van

de maximale bebouwingsoppervlakte van 50%, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp 2002,
herz. 2004-1'

• Zelhem, Hummeloseweg 2, uitbreiden garage en bouwen veranda-afdak, ontheffing voor het
overschrijden van de maximale gezamenlijke oppervlakte voor bijgebouwen, geldend bestem-
mingsplan 'Komplan fase III - IV - V'

Zienswijze indienen? 
De bouwplannen liggen van 28 mei t/m 8 juli 2009 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving. Bent u op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in
te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling,
tel. (0575) 75 02 88. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Wijziging Register kinderopvang gemeente Bronckhorst
B en w maken bekend dat zij volgens de Wet kinderopvang de onderstaande meldingen hebben
opgenomen in het Register kinderopvang gemeente Bronckhorst:

Naam houder: Avonturijn
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41040789
Rechtsvorm: stichting
Adres: Nieuwe weg 5-01, 7261 NL Ruurlo 
Tel. (0573) 45 81 30
E-mailadres: info@avonturijn-ruurlo.nl
Website: www.avonturijn-ruurlo.nl

Naam kindercentrum: Kindercentrum Avonturijn Wichmond
Registernummer: 200901
Adres: Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond
Maximale capaciteit: 30 kindplaatsen dagopvang 
Opgenomen in register: 14 mei 2009
Aanvangstijdstip exploitatie: 24 augustus 2009

Naam BSO: Kindercentrum Avonturijn Wichmond
Registernummer: 200902
Adres: Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond
Maximale capaciteit: 30 kindplaatsen buitenschoolse opvang
Opgenomen in register: 14 mei 2009
Aanvangstijdstip exploitatie: 24 augustus 2009

Naam houder: Kinderopvang Yunio BV 
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 09155991
Rechtsvorm: besloten bennootschap
Adres: Amphionstraat 67, 7001 DP Doetinchem
Tel. (0900) 98 64
E-mailadres: info@yunio.nl

Naam BSO: BSO Schildersoord
Registernummer: 200903
Adres: Frans Halsstraat 21, 7021 DL Zelhem
Maximale exploitatie: 20 kindplaatsen buitenschoolse opvang
Opgenomen in register: 14 mei 2009
Aanvangstijdstip exploitatie: 1 augustus 2009

Het complete register is te downloaden op www.bronckhorst.nl en ligt ter inzage op de afdeling
Maatschappij en organisatie in het gemeentekantoor. Voor vragen kunt u contact opnemen met
mevrouw R. Lenselink, tel. (0575) 75 04 83.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

SERRES - VERANDA’S
DAKKAPELLEN in 1 dag geplaatst!

KOZIJNEN ...
BEL VOOR EEN GRATIS OFFERTE

www.gzgeveltechniek.nl
voor betaalbaar vakmanschap

Lichtenvoorde. Tel.: 0544-379415 / 06 - 53402075
E-mail: info@gzgeveltechniek.nl

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)
T 0575 - 46 52 58 F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

I N S TA L L AT I E - B A D K A M E R S - T E G E L S - N AT U U R S T E E N - S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.aanthackfort.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

De bezorging van onze

weekbladen vindt in de

gemeente Bronckhorst

plaats op:

Dinsdag tot 20.00 uur in de

dorpen en kernen en uiter-

lijk woensdag tot 20.00 uur

in de buitengebieden. 

Heeft u hierover vragen of

klachten, laat het ons

weten. Tel. (0575) 55 10 10

of bezorging@contact.nl.WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE - VELDHOEK - IJZERVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN

Bronckhors t  Zu id

v/h Journaal Zelhem /Halle

Bezorging Contact

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

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

Ook voor bedrijfsauto’s

Spotrepair

Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

Als boem ho is...!
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A. Jansen Onderhoud en Reparatie

Dreef 9

7255 WV Hengelo Gld.

0575-464777

06-25013902

Naast onderhoud, reparaties en keuringen van elektrische
gereedschappen en klimmaterieel verhuren wij nu ook:

• Boor-/breekhamer

• Sleuvenzaagmachine

• Bouwstofzuiger

• Haakse slijpmachine

• Tegelzaagmachine

• Diamantboormachine

• Betonmolens 

• Compressoren

• Slanghaspels 

• Tackers 

Vraag vrijblijvend informatie op!

Fyto Dog, het premium hondenvoer van Garvo,
geeft gezondheid van binnenuit! 4422,,2255/15kg.

Doggar budget hondenvoer vanaf 1111,,2255/10kg.

Fabrieksverkoop van Garvo hobbyvoeders 
op zaterdagochtend in Achter-Drempt, of koop
bij Garvo dealers in de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

profess ionele  voeding voor  d ieren

Een actieve alerte hond 
zonder conditieproblemen? 

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

GOEDKOPER KUNT U NERGENS KOPEN, ZELFS NIET OVER DE GRENS!!

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

VOORR
AAD

±
50

.0
00

M
²

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

ACTIEWEKEN
NU NOG GOEDKOPER!

BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

,

De zomer is in aantocht!

Op donderdag 4 juni zijn de verkiezingen voor het
Europees Parlement.

Binnen Europa zijn we solidair. Mensen mogen niet
tegen elkaar uitgespeeld worden. Wij willen gelijk loon
voor gelijke arbeid op dezelfde werkplek en strenge
controle op arbeidsomstandigheden. Alleen op die
manier kunnen we verdringing van Nederlandse werk-
nemers en uitbuiting van werknemers uit Midden- en
Oost-Europa voorkomen.

Lees het verkiezingsprogramma Europa van de PvdA op
www.pvda.nl

PvdA afdeling Bronckhorst: sec. 0575-463129

Hebt u twee rechter
handen nodig voor
klussen in en om het
huis? Belt u dan met
Michael, 06-53275236

Proef het genot van het platteland

Unieke Fair, 
Boeren genot!

130 standhouders, 
veel entertainment / leuke shows! 

6 &7 Juni
Erve-Brooks

Broekhuisdijk 5  Gelselaar
Zaterdag: 11.00 – 21.00 uur / Zondag: 11.00 – 17.00 uur

www.boerengenot.nl

Verschllende
demonstraties

Brook-duo

Oude ambachten

paardenrodeo

Bands

Kinderactiviteiten

hondenBehendigheid

Herman Riethorst

Ezel knuffelen

Schapendrijven

roofvogelshow

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Wij beschikken over een nieuwe minigraver met sloophamer
die in beperkte ruimtes of smalle doorgangen (0.75 m) effi-
ciënt in te zetten is.

• Graven van: • Slopen van:
Bestratingswerkzaamheden Vloeren
Rooien struiken en stronken Muren
Riolering en fundering
Vijvers en Trampoline’s
Spitten tuinen en plantsoenen

Tevens bezorgen wij ophoogzand, wormencompost en
gedroogde koemest.

Vraag vrijblijvend naar meer informatie of een offerte:

HISSINK
mini-grondverzet en sloopwerkzaamheden

Hummeloseweg 34,  7021 KH  Zelhem
Tel.: (0314) 62 43 95 / (06) 20 68 24 17

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 30 mei

in de discotheek

Beachparty

in het café

Rock ‘n Roll
met

Allez of Nikes
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Gaffel:
Tweetandige vork waarmee graan of hooi wordt aangegeven.

B. Sniezomp:
Werktuig waarmee stro gesneden kan worden tot stalstrooisel
of voer.

C. Wetsteen:
Slijpsteen. "Jan was 't scheermes an 't sliepen op ne wetsteen."

Van de aard van die locaties wordt ge-
bruik gemaakt bij het 'inkleuren' van
de workshops. Zo ligt volgende maand
op boerderij Groot Brandenborch (Vor-
den) van Arjan Wijnstra en Natasja
Bekkers de nadruk op weidebeheer en
hooibouw. Er zijn dit jaar geen gespe-
cialiseerde workshops (ploegen, hout-
slepen) in de agenda opgenomen. Wel
kan voor groepen (vanaf 5 personen)
in overleg een programma worden sa-
mengesteld. 

19 & 20 JUNI
Tweedaagse 'Basiscursus moderne
paardentractie (nadruk weidebeheer
& hooibouw)'. Locatie: Zelfvoorzie-

nend boerderij 'Groot Brandenborch',
Vorden. De deelnemers leren de begin-
selen van zowel de theorie als de prak-
tijk van het werken met paardentrac-
tie. De zwaarte wordt afgestemd op de
individuele mogelijkheden van de
deelnemers. 

Aan bod komen onder meer: de anato-
mie van het (werk-) paard, bouw en
functie van het tuig, trekkracht en
treklijnen, op- en aftuigen van ver-
schillende soorten harnachement,
sturen met enkel- en tweespan in de
lange lijnen, inspannen, eenvoudige
arbeid waaronder het werken met een
weidesleep en specifiekere werkzaam-
heden als bemesten, blöten, maaien,
schudden en harken. Na het diner op
de eerste avond is er een inspirerend
avondprogramma. 

Meer info en/of het aanvragen van een
inschrijfformulier: arjan@stockpaard.nl
of tel: 0575 559280

Workshops paardentractie
Ook dit jaar organiseert de Initia-
tiefgroep Moderne Paardentractie
weer een aantal inspirerende basis-
workshops in het leren werken met
(moderne) paardentractie. Alle
workshops vinden plaats op de be-
drijven van de Initiatiefgroep leden.

Wij vragen u een interview over de be-
tekenis van en omgang met kanker te
beluisteren en te beoordelen. Daar-
naast vult u driemaal een vragenlijst

in (via internet of per post thuis-
gestuurd). Er zijn geen kosten aan ver-
bonden. Wilt u er mede voor zorgen
dat in de toekomst andere kankerpa-
tiënten geholpen kunnen worden? 
U kunt zich aanmelden op de website
www.rug.nl/psy/aandachtvoorkanker
of bij mevrouw T.M. Brakel, telefoon
050-3636757. Weet u niet zeker of u tot
de doelgroep behoort of heeft u an-
dere vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl

Aandacht voor kanker
De Rijksuniversiteit Groningen
zoekt voor niet-commercieel on-
derzoek mensen die zelf de afgelo-
pen zes maanden hun behandelin-
gen voor kanker hebben afgerond.
Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding.

Het kinderkoor ‘Kidsgear’ zal in de
Achterhoek verblijven van 31 mei t/m
6 juni. Het koor bestaat uit 22 kinde-
ren in de leeftijd van 8-15 jaar. Ze zijn
afkomstig van een basisschool in Bu-
komsansimbi, een dorpje met circa
1500 inwoners in het district Masaka.
Deze basisschool is een project van de
stichting UP4S die zich inzet voor ver-
betering van de leefomstandigheden
van deze kinderen. Er zullen ook vijf
Oegandese begeleiders/leerkrachten
mee komen naar Nederland. 

Tijdens het verblijf in Nederland zal
het kinderkoor onder andere optre-
dens verzorgen op vakantiepark De
Betteld in Zelhem, De Pol in Aalten en
in diverse kerken en op basisscholen
in Doetinchem, Gendringen, Dinxper-
lo en Zelhem. Tijdens deze optredens
maken de kinderen gebruik van in-
strumenten uit hun thuisland en dan-
sen ze in originele Afrikaanse kos-

tuums. Alle optredens zijn gratis,
maar er worden wel diverse mogelijk-
heden geboden om een vrijwillige bij-
drage te geven. Op basisscholen zullen
ook workshops worden gegeven: zang,
drum&dans, sieraden maken met kra-
len. De Oegandese leerkrachten zullen
Oegandese lessen verzorgen. In kerken
zullen de optredens worden uitge-
voerd als onderdeel van bestaande
diensten, maar ook kan het koor een
avondvullend optreden verzorgen.
Het kinderkoor verzorgt een indruk-
wekkende show met Afrikaans Chris-
telijke liedjes. Ze begeleiden zichzelf
met Afrikaanse drums en presenteren
een aantal Afrikaanse dansen.

De organisatie van de Achterhoekse
tournee ligt in handen van Gerrit
Grievink uit Gendringen. Hij is graag
bereid om meer informatie te geven
over mogelijkheden om het verblijf in

de Achterhoek te sponsoren, een
(wees)kind financieel te adopteren of
ondersteuning te geven aan de vele
projecten die Stichting Up4s onder
haar hoede heeft. Gerrit is te bereiken
via tel. 0315-641150

De stichting Up4s werd in 2003 opge-
richt door de Oegandese Sylvia Mbaba-
zi, samen met haar Nederlandse man
Frank Rus. In 1997 kwam zij als vluch-
teling naar Nederland en zag het
schrijnende verschil tussen de jeugd
van veel kinderen in Oeganda en hier
in Nederland. Het werd haar vaste
voornemen iets waardevols te gaan
doen voor de kinderen in haar land als
ze ooit de mogelijkheid zou krijgen.
Met de stichting Up4s maakt ze nu
haar droom waar en wordt er momen-
teel aan 280 (wees)kinderen in en rond
Bukomansimbi weer een hoopvolle
toekomst gegeven.

Oegandees kinderkoor toert door de
Achterhoek
Vanaf zaterdag 31 mei toert er een
Oegandees kinderkoor door de
Achterhoek om aandacht te vragen
voor de schrijnende situatie van
aids- en weeskinderen in hun
thuisland. Door middel van spette-
rende optredens met zang, dans en
muziek willen ze de mensen in Ne-
derland oproepen een steentje bij
te dragen aan de verbetering van
voeding, medicatie en onderwijs
voor hun broertjes, zusjes en leef-
tijdgenootjes in Oeganda.

De regionale Alzheimer-afdeling is
sinds enkele jaren actief in de ge-
meenten Doetinchem, Oude IJssel-
streek, Montferland, Bronckhorst en
Doesburg. Naast het maandelijkse
Alzheimer Café in Het Borghuis in
Doetinchem verzorgt zij ook lezin-
gen en geeft ze voorlichting waar no-
dig is. Daarnaast neemt zij deel aan
het Landelijk Platform Dementie.

Met wandelen als een van de activi-
teiten denkt de afdeling in te spelen
op een behoefte. Het komt voor dat
mensen gewend waren samen veel te
wandelen, maar dat door de demen-
tie van één van hen het er minder of
helemaal niet meer van komt. Ook

hebben mensen die met dementie in
aanraking komen, behoefte aan ge-
zelligheid 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 de-
mentie zijn van harte welkom bij de
wandelingen.

De wandelingen duren ongeveer een
uur, maar kunnen eventueel aange-
past worden al naar gelang de be-
hoefte. Zijn er rolstoelgebruikers on-
der de belangstellenden, dan kan er
eventueel gebruik gemaakt worden
van het rolstoelpad. 

Na de wandeling is er in de Orange-
rie gelegenheid gezamenlijk koffie
of thee te drinken. De deelname is
gratis. De consumptie is voor eigen
rekening. Aanmelden is niet noodza-
kelijk. Tot en met juni wordt elke
vierde zaterdag van de maand een
boswandeling gehouden.

Voor nadere informatie kunt u bel-
len naar 0314-650138 en 0314-334518.
Ook op de internetsite www.alzhei-
mer-nederland.nl/doetinchem vindt
u de nodige informatie.

Boswandeling voor en met mensen
met dementie
Mensen met dementie en hun
partners/verzorgers kunnen op
zaterdag 30 mei opnieuw deelne-
men aan een wandeling in de
Kruisbergse Bossen bij Doetin-
chem. Om twee uur ’s middags is
de start bij de Orangerie van have-
zathe ‘De Kelder’ aan de 2e Lool-
aan, achter het Slingeland Zieken-
huis in Doetinchem. De organisa-
tie is in handen van vrijwilligers
van Alzheimer Nederland afde-
ling Doetinchem en Omstreken.

Op het geheugenspreekuur kan men
zonder afspraak en zonder verwijzing
van de huisarts terecht. In een per-
soonlijk gesprek beantwoordt een des-
kundige uw vragen. De vragen kun-
nen gaan over uzelf maar ook bijvoor-
beeld over uw partner of één van uw
ouders. Indien van toepassing kan een
korte geheugentest afgenomen wor-
den. Het gesprek wordt afgerond met
een vrijblijvend advies. 

Waarom het geheugenspreekuur?
Iedereen vergeet wel eens een naam of
waar de sleutels zijn gebleven. Jonge-

ren maken zich daarover geen zorgen,
maar ouderen denken bij zo’n gebeur-
tenis al snel aan dementie. De vraag of
er sprake is van gewone vergeetach-
tig¿heid, ouderdomsvergeetachtig-
heid of dementie komt om de hoek
kijken. Dit kan veel onzekerheid met
zich meebrengen en mogelijk zelfs lei-
den tot het ontstaan of een toename
van de (lichamelijke) klachten. Veel
ouderen met zorgen over hun geheu-
gen stappen niet of te laat naar de
huisarts of een andere hulpverlener.
Men vindt het moeilijk om het onder-
werp aan te snijden of meent dat er

aan geheugenklachten weinig te doen
is. Dat laatste is echter vaak onjuist.
Vergeetachtigheid kan veel verschil-
lende oorzaken hebben zoals somber-
heid, een lichamelijk probleem of
overbelasting doordat men zorgt voor
een ander. Door niet over geheugen-
klachten te praten kan men zich on-
nodig ongerust maken of te lang rond-
lopen met een probleem dat mogelijk
verholpen zou kunnen worden. Op
het geheugenspreekuur heeft men de
tijd en de deskundigheid om een eer-
ste inschatting te maken wat de oor-
zaak van de geheugenklachten zou
kunnen zijn en of verdere hulp nodig
is. Heeft u dus geheugenklachten (of
aanverwante problemen zoals angst,
gepieker, concentratieproblemen of
somberheid) óf heeft u in de naaste
omgeving iemand met dergelijke pro-
blemen én wilt u er meer over weten:
bezoek het geheugenspreekuur!

Geheugenspreekuur voor personen van 55 jaar
en ouder
Op woensdagmorgen 6 mei wordt het geheugenspreekuur gehouden in
verzorgingshuis ‘Croonemate, Steinlaan 50 in Doetinchem. Het geheugen-
spreekuur is bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen heb-
ben over hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concen-
tratieproblemen of somberheid. Voor een folder, meer informatie of een
overzicht van alle (regionale) geheugenspreekuren kunt contact opne-
men met mw. M. te Hennepe, tel. 0316-25 0760.

– Met wie heb ik het genoegen, zegt  Albertus Pafraet die

zojuist binnenkomt.  Hendrik legt de drukker snel uit wat

de reden van hun bezoek is:  ze zoeken een ontbrekende

pagina over de legende van de Kattenbelt in het boek van

Tacitus. Pafraet knikt:

– Tacitus! Prachtig werk. Veel van gedrukt. Er ontbraken

pagina’s, zegt U? Dat zal de boekbinder vergeten zijn bij

het inbinden van het boek. Die woont hiernaast. 

Wacht, ik haal het vel even.  

Als de drukker terugkomt, drommen ze om hem heen.

Hendrik prevelt tegelijk met de drukker de Latijnse tekst. 

Dan schudt Hendrik zijn hoofd.

-- Hij heeft het wel geprobeerd, Joost. Ik bedoel, de

Romein uit de legende van de Kattenbelt heeft zich verzet

tegen zijn terechtstelling. Maar hij is gesneuveld onder de

vloek van de Chatten…

Willem rilt van de gedachte en Joost vraagt zacht:

-- Staat er dan ook hoé hij aan zijn einde is gekomen?

Hendrik knikt.

-- Hij is op de dag van de rechtszaak door een roedel

wolven verscheurd. Willem kijkt verschrikt naar Joost, 

klaar om hem op te vangen. Maar dit keer is Joost niet

bang. Hij kijkt ernstig peinzend naar het papier van Tacitus. 

-- Dus tijdens de rechtszaak waren er ineens wolven? 

Dat moeten we onthouden...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Op Hemelvaartsdag waren er Cup
wedstrijden en vrije trainingen voor
de ONK klassen. Bryan van Broekhui-
zen werd winnaar in de juniorcup en
Renz van Gezzel in de supercup 600.
Oud Vordenaar Jarno Veldkamp voel-
de zich weer helemaal thuis in de ge-
meente Bronckhorst en reed zich naar
een 17e plek in de categorie supercup
1000 op zijn Aprilia. Virgil Amber
Bloemhard pakte de overwinning in
deze klasse. Helaas waren er ook een
paar vervelende valpartijen op deze
dag. Joey Litjens en Rob Hakvoort vie-
len hard van hun machine en werden
overgebracht naar het ziekenhuis. Bei-
de heren zijn langdurig uitgescha-
keld. Naar alle waarschijnlijkheid
komt alles wel weer goed voor beide
heren.

De trainingen voor de wedstrijden
voor het ONK, ICGP (Internationale
classic Grandprix) en 3 Landencup
werden op zaterdag gehouden. Deze
verliepen goed met uitzondering van
de laatste training van de dag. De zij-
span combinatie van Baars en Middel-
gaal sloeg over de kop en ging meters
de lucht in. Het was spectaculair om te
zien maar de combinatie was total
loss. Gelukkig kwamen beide heren er
zonder kleerscheuren van af. De snel-
ste mannen van deze dag waren:v. d.
Mark, Ahnendorp, Schouten, Grams
en Nicolson/van Lith in respectievelijk
de klassen:125-cc, supersport, superbi-
ke, 3 Landencup en zijspannen. 

De wedstrijddag begon met een race
voor het Belgisch kampioenschap mo-
nobikes. Deze machines zien er uit als
cross motoren en glijden en driften de
bochten door. De Belg Cristian Roux-
het won de race met overmacht. Daar-
na was het de beurt aan de rijders uit
de supersport B. HAMOVE lid Joey Den
Besten vocht een duel voor de over-
winning uit met Marcel Zuurbier.
Zuurbier vertrok als eerst maar in de
tweede ronde pakte Den Besten de kop
positie over. Niet veel later kwam
Zuurbier weer langszij en won de race.
Den Besten was blij met zijn tweede
plaats maar had toch een raar gevoel
omdat zijn teamgenoot Nigel Walra-
ven hard ten val was gekomen tijdens
de warm-up en zodoende niet mee
kon doen aan de wedstrijd. Michael v.
d. Mark won met grote overmacht de
wedstrijd in de 125-cc en had een voor-
sprong van 18 seconden op de tweede
man. HAMOVE rijder Jerry v. d. Bunt
werd 7e en het dertien jarige talent
Frank Kastermans uit Warnsveld, uit-
komend voor het Performance Racing
Achterhoek, werd 8e bij zijn allereer-
ste wedstrijd op een 125-cc motor. De
race in de supersport was er een om

van te smullen. Er was een felle strijd
tussen Swen Ahnendorp en Marcel
van Nieuwenhuizen. Helaas voor Ah-
nendorp, die op kop lag, werd de race
stilgelegd door een valpartij. Daardoor
moest de race nog een keer van start.
Daarbij maakte Ahendorp een foutje
bij de chicane en verloor veel tijd. Hier-
door werd van Nieuwenhuizen de
winnaar voor Ahnendorp. Kevin van
Leuven en Jurjen Uitterdijk werden
derde en vierde waardoor Torleif Har-
telman drie rijders (met uitzondering
van Ahnendorp) bij de eerste vier had. 

Fabian Heusinkveld werd, na een ster-
ke race gereden te hebben, 13e. Helaas
viel Frank Bakker uitkomend voor het
Performance Racing Achterhoek uit
doordat een steen zijn carburateur

vernielde.  De Austalier Gareth Jones
pakte de overwinning in de klasse su-
perbikes. Hierin werd Raymond
Schouten 2e en de Belg Sepp Vermon-
den 3e. Bas Winkel werd na een fel ge-
vecht 7e en was daar zeer tevreden
mee in zijn thuis race. De Duitser Di-
dier Grams won de eerste wedstrijd in
de 3 Landencup. In de tweede race
won de Belg Stefan Demeulemeester.
Deze heren hadden het zowel in de
eerste als tweede race met elkaar aan
de stok. Grams viel in de tweede race
maar kwam nog wel over de finish.
Swen Ahnendorp die moest opgeven
in de eerste race behaalde een mooie
3e plaats op de Yamaha van Bob Wi-
thag die geblesseerd moest toekijken.
De Engelse rijder Lea Gourlay won de
ICGP waarin oud Grand Prix rijders zo-
als Bruno Kneubuhler, Eric Saul, Bob
Keller en Ian Simpson aan meededen.
Nicholson en v. Lith wisten de race in
de zijspan klasse voor zich te winnen. 

Mede dankzij het supermooie weer
van deze zondag kwam er veel publiek
naar Hengelo.

Den Besten en Ahnedorp op het podium
Varsselring

Geen twee, maar drie dagen racen op de Varsselring, dat schotelde de Hen-
gelse HAMOVE de wegraceliefhebbers voor dit jaar. Door het wegvallen
van de races in Eemshaven kwam het weekend van Hemelvaart vrij. De
HAMOVE heeft direct bij de KNMV gevraagd of het mogelijk was deze da-
gen te krijgen voor het organiseren van de wegraces. De KNMV kende dit
toe en zo werd onder warme en zonnige omstandigheden gereden op de
Varsselring.

Tweede plaats voor Joey Den Besten. foto Henk Teerink

7e plaats Bas Winkel in de superbikes. foto Henk Teerink.

Maar er gloort hoop, want op 6 juni
zal er voor de 18e keer de Pontificaal
Party worden gehouden. 

En zorg dat u erbij bent, want het kan
nu nog zonder dat u de rondweg over
hoeft te steken. Ook de Pontificaal
heeft een zienswijze ingediend om
toch minstens één zebrapad te realise-

ren voor huiswaarts kerende feestgan-
gers. 

Vanaf 21.00 uur zullen de klanken van
'7 op de schaal van Richter' over het
Hummelse dorp drijven en zullen be-
woners van Dorpstraat en Stokhorster-
weg gebroederlijk kuierend richting
feestlocatie van Essen gaan om daar
hun meningsverschillen voor tenmin-
ste één avond te vergeten en te genie-
ten van de sfeer en de blonde versna-
peringen. 

Kortom, op 6 juni geniet heel Hum-
mel en wijde omstreken van één der
mooiste feesten in de Achterhoek en
zal de crisis zich hooguit de volgende
morgen in uw hoofd afspelen, maar
dat zakt na verloop van tijd weer af en
u zult dan met een gelukzalige glim-
lach terugdenken aan de Pontificaal
Party 2009!

Wilt u vast in de stemming komen?
Kijk dan op www.pontificaal.nl

Pontificaal Party

De heren van de Pontificaal Party
weten telkens weer onderwerpen
te bedenken waaromheen een leuk
feestje gebouwd wordt. Uit de hele
regio komen jaarlijks talrijke feest-
gangers dit evenement bezoeken.
Dit jaar is de crisis in Hummelo het
thema. Rondwegcomites, voor of
tegen, fijnstof, kibbelende ouders
op het schoolplein, de wereldwijde
kredietcrisis, waarom woont bur-
gemeester Aalderink nog niet in
Hummelo?. Heeft de crisis ook kei-
hard in Hummelo toegeslagen?. Al-
lemaal gesprekstof, dat het nor-
maal zo rustige en vreedzame
Hummelo intens bezighoudt.

Carmen mocht ’s morgens ‘de spits af-
bijten’ in de eerste ronde. Op de brug
behaalde zij een 8.20. Op de balk een
9.10. Op de vloer werd helaas een on-
derdeel vergeten, zodat de score uit-
kwam op een 6.50. Tenslotte werd er
gesprongen. Hier haalde Carmen een
9.25. Dit leverde uiteindelijk een 30e
plaats op. Een mooi resultaat voor de
finale. Daarna was het de beurt aan
Lauri. Op de brug werd een 9.50 ge-
haald. Op de balk een 9.35. De vloer
werd beloond met een 8.70. Het laat-
ste onderdeel was de sprong. Deze
werd beloond met een 9.50. Daarna
was het wachten op de prijsuitreiking.
Dit wachten werd beloond. Lauri werd
2e van Gelderland Oost in de categorie
pupil 1 nivo 15. 

De vereniging is erg blij met dit mooie
resultaat en richt zich nu op de
springwedstrijden die op 6 juni gehou-
den worden in Vorden.

De Sperwer

Lauri Harenberg haalt medaille
Gymnastiekvereniging De Sperwer
uit Hoog-Keppel nam op zaterdag 9
mei deel aan de finale van de 7e di-
visie te Zutphen. Voor de Sperwer
hadden Carmen van Slingeland en
Lauri Harenberg zich geplaatst op
basis van hun resultaten tijdens de
eerder gehouden voorwedstrijden.

De viering heeft als thema: een lo-
pend vuurtje?. De orde van dienst
voor deze bijzondere viering is vanaf
vrijdag 29 mei te downloaden via de

website: http://www.kerkdrempel.nl
en Radio Ideaal is te ontvangen op
FM kanaal 105.1, 105.8 of 106.5. 
Een en ander betekent natuurlijk
niet dat u die zondag thuis kunt
blijven!

De Protestantse Gemeente nodigt u
juist uit om naar de kerk in Voor-
Drempt te komen, zodat het een
klinkende viering zal worden.

Pinksterviering via
Radio Ideaal
Op zondag 31 mei is de feestelijke
Pinksterviering van de Protes-
tantse Gemeente Drempt en Ol-
den-Keppel via de ether te beluis-
teren. Radio Ideaal verzorgt dan
een uitzending vanaf 10.00 uur.
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Maria Martens: "Inderdaad, voor veel
mensen is Europa nog steeds ver weg.
Dat is jammer, omdat Europa wetge-
ving maakt die ons allen raakt. Bij-
voorbeeld op het gebied van veiligheid
van voedsel en medicijnen, mensen-
rechten, goedkoper bellen van en naar
het buitenland, gratis pinnen in de eu-
rolanden, dat de ziektenkostenverze-
kering ook in het buitenland geldig is.
Meer dan 70% van de wetgeving in Ne-
derland is uitwerking van Europese re-
gelgeving." Maria Martens is een echte
Gelderse. Ze is geboren en getogen in
Gelderland en is al geruime tijd lid
van het Europees Parlement. Ze is
voorzitter van de CDA-delegatie. Graag
wil ze haar kennis en ervaring van de
afgelopen jaren inzetten voor een be-
ter en sterker Europa. Ze staat num-
mer drie op de CDA-lijst voor de ko-
mende verkiezingen. 

WELVAART 
Martens: "We hebben veel aan Europa
te danken. Na lange tijd van conflic-
ten, is het bijzonder dat Europa ons zo
een lange tijd van vrede heeft ge-
bracht. Daardoor is ook de welvaart
kunnen groeien. Zonder Europa en
zonder de euro zouden we bovendien
veel dieper in de crisis zitten. Daar zijn
alle geleerden het over eens. Europa
gaat niet over dingen die de gemeente,
de provincie of het land beter kunnen
regelen. Ook dat draagt er toe bij dat
Europa vaak ver weg lijkt. Europa gaat
over de grote problemen die we alleen
in internationaal verband kunnen
aanpakken. Denk aan milieu, crimina-
liteitsbestrijding, klimaat of de huidi-
ge financiële crisis. Geen enkel land is
groot genoeg om deze problemen al-
leen op te lossen."

ELKE STEM TELT!
Maria Martens straalt uit dat Europa
belangrijk is en dat mensen daarom
moeten gaan stemmen. Martens: "In
Europa wordt wetgeving gemaakt die
invloed heeft op ons dagelijks leven.
De politiek moet wetten maken die
aansluiten bij wat mensen belangrijk
vinden. Door te gaan stemmen kun-
nen mensen duidelijk maken welke
waarden, uitgangspunten en accen-
ten zij belangrijk vinden. Daarom is
het belangrijk dat mensen niet aange-
ven waar ze tegen zijn, maar aangeven
waar ze vóór zijn. Alleen dan kan de
politiek er rekening mee houden. Ik
hoop dat mensen op 4 juni gaan stem-

men op die partij of die persoon die
uitdraagt waar hij of zij voor staat. El-
ke stem telt!"

EUROPA NIET TE DUUR
Het argument dat Europa teveel geld
kost spreekt haar niet aan. Martens:
"Natuurlijk kost Europa geld. Toch
vind ik het niet te duur. Van elke hon-
derd euro die we in Nederland verdie-
nen gaat ongeveer één euro naar Euro-
pa. Wij betalen dus minder aan Euro-
pa dan bijvoorbeeld voor de stad Am-
sterdam. Van dat geld krijgen we ook
nog een deel terug via Europese subsi-
dies voor bijvoorbeeld de landbouw,
werkgelegenheid, onderzoek en plat-
telandsontwikkeling. Ook in onze re-
gio zijn projecten met Europees geld
gefinancierd. Jammer genoeg is dat
vaak nog onbekend maar het belang-
rijkste wat we ervoor krijgen is vrede
en welvaart. Dat wordt vaak als van-
zelfsprekend aangenomen, maar dat
is het niet. Ik vergeet nooit de opmer-
king van een soldaat die tegen mij zei:
"Weet wel Maria, oorlog is altijd duur-
der." Tegelijkertijd vindt Maria dat er
geen Europees geld verspild mag wor-
den. Ze is dan ook voor strengere con-
troles en afschaffing van onnodige
franje. 

KOMEN UITLEGGEN
Wat kan een europarlementariër voor
onze regio betekenen? Is Brussel niet
te ver weg? Martens: "Ik ben een echte
Gelderse. Natuurlijk worden wij geko-
zen om met een Europese bril naar
dingen te kijken, maar je houdt wel
een speciale band met je eigen land en
regio. Daarom ben ik hier veel en heb
ik ook een spreekuur. Ik merk dat je
echt een verbindingsschakel bent tus-
sen enerzijds Europa en anderzijds de
regio. Dat vind ik belangrijk. Ik ben
immers volksvertegenwoordiger. Eu-
roparlementariërs gaan niet zelf over
de subsidies, maar ik kan Gelderse
mensen en instanties wel de weg wij-
zen en in contact brengen met de be-
slissers."

GROTE UITDAGINGEN
Waar zou Maria Martens de komende
periode het liefst aan werken in het
Europees Parlement? Waar ziet zij de
grootste uitdagingen? Martens: "Als ik
een paar speerpunten mag noemen
waar ik aan zou willen werken, dan
zou ik allereerst de parlementaire ver-
gaderingen in Straatsburg willen af-
schaffen. Ik ben tegen verspilling van
gelden. Daarnaast zou ik alles inzet-
ten op een sterke economische ont-
wikkeling van Europa en op het creë-
ren van meer werkgelegenheid. Ook
veiligheid blijft voor mij een speer-
punt. Ik wil me ervoor inzetten dat het
niet alleen met ons goed gaat, maar
ook met onze kinderen en kleinkinde-
ren."

Europa is dichterbij dan je denkt
Op 4 juni aanstaande zijn de Euro-
pese verkiezingen. Voor veel men-
sen is Europa nog steeds ver weg.
Een goede reden om eens met de
Gelderse europarlementariër te
spreken over het belang van Euro-
pa en van de komende verkiezin-
gen. Waarom is het belangrijk om
te gaan stemmen?

Mantelzorger ben je wanneer je zorgt
voor iemand uit je directe omgeving.
Het kan gaan om zorg voor een de-
menterende ouder, een kind met een
beperking, of een partner met een
chronische ziekte of een psychische
aandoening. Om deze zorg goed vol te
houden is het belangrijk om regelma-
tig te ontspannen. Daarom biedt de
VIT Oost-Gelderland de mantelzorgers
uit de gemeente Bronckhorst een uit-
stapje naar IJsboerderij 't Riefel aan.

Walda Schenk van zorgboerderij De
Wilgenhof komt uitleg geven over het
reilen en zeilen van een zorgboerderij.
De middag wordt met een koele ver-
snapering afgesloten. 

Aan deelname zijn géén kosten ver-
bonden. Opgave is wel gewenst en kan
tot 2 juni a.s. telefonisch (0573) 43 84
00 of via k.hogevonder@vitoost-gelder-
land.nl. Bij opgave aangeven of u om
13.30 uur vanaf de mantelzorgsalon
vertrekt, gevestigd in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 in Henge-
lo Gld., of op eigen gelegenheid gaat.
Rond 16.00 uur zal de middag worden
afgesloten. Voor meer informatie of
opgave bel de VIT Oost-Gelderland
(0573) 43 84 00 of kijk op 
www.vitoostgelderland.nl

Uitstapje voor mantelzorgers
Voor mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst staat op dinsdag 9
juni a.s. een ontspanningsmiddag
op het programma. Van 13.30 uur
tot 16.00 uur wordt er een bezoek
gebracht aan IJsboerderij 't Riefel
te Hengelo (Gld).

Natuurlijk vindt D66 zich de partij die
de kiezers het best vertegenwoordigt in
het Europees Parlement. Ook de kiezers

in Bronckhorst. De afdeling gaat dat
in de verschillende dorpen onder de
aandacht brengen. Onder meer door
folders uit te delen. D66 is vrijdagavond
29 mei bij Albert Heijn in Hengelo. 
Zaterdagmorgen de 30e in Vorden bij
Super de Boer, bij de Spar in Hummelo
en ook bij eetcafe de Groes in Zelhem.

D66 voor Europa
D66 vindt het belangrijk dat er in
juni bij de Europese verkiezingen
zoveel mogelijk mensen gaan
stemmen.

De organisatie was in handen van
school Nijman/IJzevoorde, CALO stu-
dent Alwin Groot Roessink en de Hei-
deschool. Diverse sportverenigingen,
ouders en studenten hebben ook hun
enthousiaste medewerking verleend

aan het actieve programma. Het was
een zonnige, droge dag en de kinde-
ren genoten volop van de activiteiten.
Er zijn meerdere kinderen gesigna-
leerd die het blijkbaar zo warm had-
den van alle inspanningen dat ze even

in de vijver sprongen om af te koelen.
Natuurlijk werden de kinderen van al
dat sporten ook flink dorstig en het
verstrekte drinken en de appel. Dank-
zij sponsoring door de Coop en bakke-
rij Heijerman konden de kinderen en
vrijwilligers op de nodige versnaperin-
gen worden getrakteerd. De vrijwilli-
gers van de verenigingen werden be-
dankt met een heerlijke kruidkoek.
Moe maar voldaan gingen de kinde-
ren na afloop richting huis. Het was
een zeer geslaagde en sportieve dag.

Sportdag in Bronckhorst

Op dinsdag 12 mei vond de jaarlijkse sportdag voor de leerlingen van de
basisscholen in de gemeente Bronckhorst plaats. De groepen 5 t/m 8
maakten daarbij kennis met verschillende takken van sport. Van voetbal,
touwtrekken, handbal, volley, atletiek tot dans, fitness en korfballen. Ook
zwemmen en survivalopdrachten in het Pelikaanbos en in de eendenvij-
ver aan de Vincent van Goghstraat stonden er op het programma.

Cellblock is een band van laag allooi.
Dat is te horen in de lekker vieze rock-
nummers die ze als blues/rock/pop-
slijpers maken en de soepele sluip-
gang van de tranentrekkers. Drum-
mer Theo te Dorsthorst is na een lange
leerschool in de muziek de beatdok-
ter. Bassist Wynand Voges is een rusti-
ge vent, maar in zijn lijf beukt de mo-
kerslag van de blues. Sologitarist Den-
nis Buitink speelt naast gitaar ook sli-
degitaar en zanger- gitarist en mond-
harmonicaspeler Wibo Kosters heeft

wat met woorden. Hij schrijft de recep-
ten voor de band. De band, een samen-
trekking uit de bands ‘Dat Doe’w’ en
‘Control’ bestaat inmiddels een jaar.
Reden te meer om Zutphen en omge-
ving te verlaten en feestelijk de wereld
in te trekken. Elke week wordt er een
andere band of artiest uitgenodigd en
nemen de presentatoren het verleden,
heden en de toekomstplannen van de
gasten door. Natuurlijk spelen de ar-
tiesten ook diverse nummers live tij-
dens het programma. Kortom het pro-

gramma live@ideaal.org wil een podi-
um zijn voor lokale er regionale arties-
ten en als springplank dienen voor
nieuw talent. De uitzendingen van
live@Ideaal.org zijn vrij toegankelijk
voor publiek, iedereen wordt in de ge-
legenheid gesteld de uitzending bij te
wonen, of te beluisteren via Radio Ide-
aal en de livestream website Radio Ide-
aal.

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Cellblock op podium Live@ideaal.org

Woensdagavond 27 mei zal de band Cellblock tussen 20.00 en 22.00 uur op-
treden in het programmalive@Ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen’
in Zelhem wordt uitgezonden.



In de nacht van vrijdag 15
op zaterdag 16 mei wer-
den drie voertuigen, die
aan de Banninkstraat in
Hengelo (G) geparkeerd
stonden, bekrast. Moge-
lijk werden nog meer au-
to’s bekrast. De politie ver-
zoekt eventuele benadeel-
den aangifte te doen.
Daarnaast is de politie op
zoek naar getuigen. Ze
kunnen contact opnemen
via tel. 0900-8844.

Twee Arnhemse jongens
van 17 en 15 jaar werden
zaterdag 16 mei rond
23.15 uur op het Stations-
plein in Doetinchem aan-
gehouden omdat zij hun
identiteitsbewijs niet kon-
den tonen. Ze zaten zon-
der plaatsbewijs in de
trein van Varsseveld naar
Doetinchem en konden
geen identiteitsbewijs to-
nen. De gewaarschuwde
politie hield de jongens
aan Verder werd bij de
identiteitsfouillering een
vervalst reisdocument
aangetroffen. Beide jon-
gens werden voor nader
onderzoek ingesloten. Bij
een eenzijdig ongeval op
de Hummeloseweg in Zel-
hem raakten twee vrou-
wen gewond. Hun auto
raakte rond 14.45 uur
door nog onbekende oor-
zaak van de weg af en
kwam tegen een boom tot
stilstand. De vrouwen,
moeder en dochter van 57
en 24 jaar uit Zelhem,
raakten bekneld in de au-
to en de brandweer moest
hen uit de auto bevrijden.
Ze werden per ambulance
naar het ziekenhuis over-
gebracht. De dochter
hield rugklachten aan het
ongeval over en de moe-
der gebroken ribben.

Op zondagmiddag 17 mei
hield de politie een 20-jari-
ge Vordenaar aan wegens
openbaar dronkenschap
op het terrein van een
feest dat rond de Stations-
straat in Doetinchem
plaatsvond. Hij zorgde
voor overlast door auto’s
aan te houden en de be-
stuurders te provoceren.
Hij werd door surveille-
rende agenten aangespro-
ken maar was niet voor re-
de vatbaar. Hij werd naar
het politiebureau ge-
bracht, waar hij zijn roes
heeft uitgeslapen. Daarna
werd hij met een proces-
verbaal op zak heengezon-
den.Vanaf een bedrijven-
terrein aan de Covikseweg
in Steenderen werden di-
verse deuren van een RVS
hekwerk weggenomen.
De deuren worden met
name gebruikt bij kalver-
enbedrijven. De dieven
zijn het bedrijventerrein
vermoedelijk opgekomen,
via landbouwgrond, vanaf
de Wolfsstraat,. De politie
is een onderzoek gestart
en zoekt getuigen. Ook
worden mensen die de
deuren aangeboden heb-
ben gekregen verzocht
contact op te nemen met
de politie via tel. 0900-
8844. Of anoniem via tel.
0800-7000.

Op maandag 18 mei hield
de politie een 20-jarige
man uit de gemeente Ou-
de IJsselstreek aan voor
openbare dronkenschap.
Hij veroorzaakte om-
streeks 19.30 uur overlast
nabij een woning aan de
Ampsen in Doetinchem.

Hij bleek onder invloed
van alcohol overlast te ver-
oorzaken. Hij werd aange-
houden en overgebracht
naar het politiebureau.
Een 14-jarige fietsster uit
Doesburg raakte licht ge-
wond geraakt bij een aan-
rijding met een personen-
auto. Ze reed omstreeks
15.10 uur over de Burge-
meester Vrijlandweg in
Hoog Keppel richting
Doesburg. Ter hoogte van
de Rijksweg wilde zij over-
steken en zag de van
rechts naderende 46-jari-
ge automobiliste uit Doe-
tinchem vermoedelijk
over het hoofd. Er ont-
stond een aanrijding
waarbij de fietsster ten val
kwam en licht gewond
raakte. Ze werd per ambu-
lance naar het ziekenhuis
overgebracht. Een 21-jari-
ge scooterrijder uit Vor-
den raakte op de Vorden-
seweg in Hengelo (G) ge-
wond aan zijn been bij
een aanrijding met een
personenauto van een 55-
jarige automobilist uit
Eerbeek. Het ongeval ge-
beurde omstreeks 16.45
uur. De 21-jarige scooter-
rijder reed over het paral-
lel aan de rijweg lopende
fietspad. Ter hoogte van
het kruispunt met de
Lankhorsterstraat wilde
de automobilist afslaan.
Aangezien zijn uitzicht
even belemmerd werd
door een bestelbus zag hij
de scooterrijder vermoe-
delijk over het hoofd,
waardoor er een aanrij-
ding ontstond. De scooter-
rijder kwam ten val, raak-
te gewond en werd per
ambulance overgebracht
naar het ziekenhuis.

Een 18-jarige snorfietser
uit Kilder werd dinsdag 19
mei rond 18.10 uur aange-
houden op de Raadhuis-
straat in Doetinchem. Hij
gedroeg zich zo opvallend
in het verkeer dat surveil-
lerende agenten hem
even wilden spreken. Hij
reed met hoge snelheid en
vervolgens bleek dat hij
geen kentekenplaat had.
Omdat hij zich op geen
enkele wijze kon legitime-
ren, werd hij aangehou-
den en meegenomen naar
het politiebureau. Daar
werden de gegevens ge-
controleerd en bracht zijn
moeder zijn legitimatie-
bewijs. De jongen ging
met een boete naar huis.

In de nacht van woensdag
20 op donderdag 21 mei
werd door onbekenden op
twee plekken aan de Hoge
Es in Hengelo (G) brand
gesticht in een coniferen-
haag. Rond 01.00 uur ont-
ving de politie een mel-
ding. De brandweer was
snel ter plaatse en kon de
brand snel blussen. De po-
litie stelde direct een on-
derzoek in en donderdag-
ochtend werd een buurt-
onderzoek gehouden. De
politie wil graag in con-
tact komen met mensen
die mogelijks iets ver-
dachts gezien hebben en
die ze nog niet gesproken
hebben. Zij kunnen de po-
litie bellen via tel. 0900-
8844.

Een 72-jarige fietsster uit
Doetinchem raakte don-
derdag 21 mei gewond ge-
raakt bij een val met haar
fiets. Het ongeval gebeur-
de omstreeks 14.30 uur.

Ze kwam ten val toen zij
rechtuit wilde fietsen ter
hoogte van de IJsselbrug,
terwijl haar man, die
naast haar fietste, afsloeg.
De fietsster klaagde over
pijn in haar heup en werd
per ambulance naar het
ziekenhuis overgebracht.
De politie onderzoekt een
incident waarbij een 18-ja-
rige automobilist uit Ter-
borg geslagen is door de
passagier van een scooter-
rijder. De autobestuurder
raakte gewond aan zijn
neus en oog. De mishan-
deling vond omstreeks
14.00 uur plaats. De 18-ja-
rige automobilist reed
over de Dr. Hubert Noodt-
straat in Doetinchem. Ter
hoogte van een coffees-
hop kwam een bromscoo-
ter uit een uitrit de weg
oprijden. De automobilist
schok en claxonneerde.
De passagier stapte van de
scooter en sprak de auto-
mobilist aan. Tijdens het
gesprek zou hij de auto-
mobilist een vuistslag in
zijn gezicht gegeven heb-
ben waardoor de man ge-
wond raakte. Hij stelde
zich onder doktersbehan-
deling. Na het incident
stapte de passagier weer
achterop de scooter, die
vervolgens zijn weg ver-
volgde. De politie heeft de
mishandeling in onder-
zoek. 

In Vorden brandde vrij-
dagochtend 22 mei een
personenauto vrijwel ge-
heel uit. Niemand raakte
gewond. De bestuurster,
een 20-jarige vrouw uit
Eefde, reed met haar per-
sonenauto over de Henge-
loseweg in Vorden. Zij
constateerde plotseling
rook van onder de motor-
kap en vrijwel direct daar-
na waren en vlammen. Ze
kon op tijd tot stilstand
komen en de auto verla-
ten. De brandweer bluste
de brand. De oorzaak was
vermoedelijk kortsluiting.

In de nacht van vrijdag 22
op zaterdag 23 mei werd
een 51-jarige man uit

Doesburg aangehouden
voor het rijden onder in-
vloed van alcohol. Hij reed
omstreeks 00.30 uur op de
Zomerweg in Drempt en
zijn rijgedrag trok de aan-
dacht van surveillerende
agenten. Een blaastest
mislukte, waarop de man
werd aangehouden en
meegenomen naar het po-
litiebureau voor het afne-
men van een ademanaly-
se. Hierbij blies hij 1,8 pro-
mille. Zijn rijbewijs werd
ingenomen en tegen hem
werd proces-verbaal opge-
maakt.

De politie hield zaterdag
23 mei een 24-jarige man
uit Doetinchem aan, na-
dat hij met zijn auto over
de kop was geslagen op de
Bedrijvenweg. De politie
zag het ongeluk gebeuren
vanaf de Gildebroeder-
slaan en was direct ter
plaatse. De man had zijn
voertuig niet onder con-
trole, waardoor de auto te-
gen een verkeersbord
botste, over de kop sloeg,
tegen een boom botste en
daarna, op de kop, tot stil-
stand kwam. Hij bleek bij
aankomst van de politie
zelf al uit zijn auto ge-
klommen te zijn. Hij
bleek kort voor het inci-
dent een conflict met ie-
mand gehad te hebben.
Na door ambulancemede-
werkers te zijn nageke-
ken, waarbij bleek dat hij
alleen maar enkele
schrammen had opgelo-
pen, kreeg de politie een
afwijzend antwoord op de
vraag naar een verklaring
voor het gebeurde. Hij wil-
de niet meewerken. Hier-
op werd hij aangehouden
wegens gevaarlijk rijge-
drag. De politie maakt
proces-verbaal op. Een 45-
jarige motorrijder uit Nij-
megen raakte zaterdag 23
mei rond 1930 uur ernstig
gewond bij een botsing
met een automobilist. De
37-jarige automobilist uit
Zieuwent reed over de
N18, komende uit de rich-
ting Varsseveld en de mo-
torrijder naderde uit te-

genovergestelde richting.
Op het kruispunt met de
Kerkstraat wilde de auto-
mobilist links afslaan en
zag daarbij de naderende
motorrijder, die voorrang
had, over het hoofd, met
een botsing als gevolg. De
motorrijder werd met on-
dermeer een gebroken
been en bekken per ambu-
lance naar het ziekenhuis
vervoerd. Beide voertui-
gen werden afgesleept. De

verkeersongevallendienst
stelt een onderzoek in. 

Een 16-jarige jongen uit
Elten (D.) werd in de nacht
van zaterdag 23 op zon-
dag 24 mei aangehouden
op verdenking van het
mishandelen van 16-jari-
ge jongen uit Didam in
een discotheek aan de
Twente-route in Heelweg.
De politie kreeg rond
01.00 uur een melding

over het incident. De jon-
gen uit Elten, met een Ne-
derlandse nationaliteit,
zou de jongen uit Didam
met een flesje tegen zijn
mond geslagen hebben.
Hierdoor raakte de Di-
dammer anderhalve tand
kwijtgeraakt. De jongen
uit Elten werd door de be-
veiliging aangehouden en
overgedragen aan de poli-
tie. De politie heeft de
zaak in onderzoek.

Politieberichten
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Het jaar daarop stond er in Hengelo(G)
een professionele organisatie mede
dankzij de sponsor Van Geenhuizen
B.V.De inschrijving stond toen open
voor iedereen. De Stichting Triathlon
Hengelo(G) was een feit. In latere jaren
was de triatlon van Hengelo(G) ook on-
derdeel van het Gelders TraitlonCir-
cuit, dat op zijn hoogtepunt uit negen
(9) organisaties bestond.  Het aantal
deelnemers is in Hengelo(G) altijd een
constante factor geweest. Het totaal
schommelt al die jaren tussen de 150
en 200 deelnemers.  In dit jubileum-
jaar zijn we blij dat we ook Guido Gos-
selink weer als deelnemer mogen be-
groeten. Hij is tenslotte een voormalig
inwoner van Hengelo(G) en houder
van het parkoersrecord. Verder ver-
wachten we dat Ronald Besselink die
ook in Hengelo(G) is geboren en geto-

gen weer van de partij zal zijn. Ronald,
ook geen onverdienstelijke triatleet, is
vanaf de beginjaren een constante
deelnemer.

Deze 20e triatlon is mogelijk door on-
ze huidige hoofdsponsor T2-architec-
ten uit Hengelo(G) en de sponsoren
ProWonen, BtS-metaalservice uit Hen-
gelo(G) en Easy Running uit Doetin-
chem. T2-architecten sponsort de triat-
lon van Hengelo(G) al weer een groot
aantal jaren en zonder deze onder-
steuning – niet alleen financieel,
maar ook tijdens de opbouw en het af-
breken – zou het niet mogelijk zijn
een wedstrijd te organiseren.  Alle
sponsors zijn heel erg belangrijk voor
ons, maar wie we ook niet mogen ver-
geten zijn onze vrijwilligers. Elk jaar
zijn ze er weer om het voor de sporters
mogelijk te maken de triatlon in Hen-
gelo(G) mee te doen.

Onze website kun je bezoeken, als je
dat al niet gedaan hebt, op www.tri-
athlonweb.nl/triathlon-hengelo.gld

Hier zal ook het nieuws over de triat-
lon van 2010 worden geplaatst. Na het
evenement zullen we de uitslagen, zo
mogelijk dezelfde dag, op de site zet-
ten.

Triatlon voor de 20e keer in Hengelo
In 1990 besloten drie triatleten uit
Hengelo(G) een triatlon te gaan or-
ganiseren. Het eerste jaar echter al-
leen voor inwoners van de toenma-
lige gemeente Hengelo(G). De orga-
nisatoren werden in het eerste jaar
met het benodigde materiaal ge-
holpen door de triatlonorganisatie
van ’s Heerenberg, waar toen ook
nog een triatlon werd georgani-
seerd.

Mevrouw H.G. Bleumink – Nieuwen-
huis uit Brummen is zondag 7 juni
voorganger in de kerkdienst van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-

gelo Gld. De aanvang van de dienst is
om 10.30 uur in de kleine kerk aan de
Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo

De Gelderse korpsen en het KLPD voe-
ren binnen de provincie Gelderland
tot medio juni een onderzoek uit naar
duurzame verkeershandhaving. Het
betreft een vervolg op eerdere on-
der¿¿zoeken vanuit de werkgroep
handhaving van het Regionaal Over-
leg Verkeersveiligheid Gelderland
(ROVG). De laatste jaren is van alles ge-
daan aan het verbeteren van de
ver¿keers¿veiligheid: aanpassingen
van de infrastruc¿tuur, het veiliger
maken van de voertuigen en het uitge-
breid handhaven. De menselijke factor
is een onderdeel waar nog extra aan-
dacht aan kan worden gegeven. Daar-
om is de keuze gemaakt om de (men-
selijke) aspecten controle¿kans, beje-
genen en belonen verder te onderzoe-
ken. Het onderzoek richt zich vooral
op de categorie ver¿keers¿deelnemers
van 18 tot en met 24 jaar, omdat deze
daarvoor het meest bevattelijk lijken
te zijn. 

WERKWIJZE
Het VHT voert opvallende controles
uit, die zich concentreren op alcohol-
en snelheid. Bij de staandehouding
hanteert de politie een bejegenings-
profiel, waarbij zij informatie ver-
strekt over de bedoeling van de contro-
le en het effect ervan voor naleving
van de verkeersregels. De controles
worden voornamelijk in de avond- en
nachturen gedaan. Uit onderzoek
blijkt namelijk dat het aandeel van
jongeren, betrokken bij verkeersonge-
vallen gedurende deze periode het
grootst is.  Een beloning volgt indien
een weggebruiker niet harder rijdt
dan de wettelijke limiet en geen alco-
hol heeft gebruikt. De betrokkene ont-
vangt dan op zijn of haar huisadres
een beloning (met begeleidende brief
en folder). Ook maakt de gecontroleer-
de kans op mooie prijzen, zoals een
TomTom navigatiesysteem. De prijzen
worden door het Regionaal Orgaan
Verkeers¿veilig¿heid Gelder¿land
(ROVG) beschikbaar gesteld. Op 15 juli
worden de prijswinnaars bekend ge-
maakt.

ONDERZOEKSRESULTATEN
Met behulp van een enquête, ver-
stuurd aan een groot aantal gecontro-
leerde verkeers¿deelnemers, wordt
het effect gemeten van de opvallende
controle, de bejegening en de belo-
ning op houding, gedragsintentie en
gedrag. De resultaten van het onder-
zoek worden eind van dit jaar ver-
wacht. Begin 2010 zal het ROVG er een
publicatie aan wijden.

Gelders project
Verkeershandhaving gestart
De regionale Verkeershandhaving-
teams (VHT) van de Gelderse korp-
sen en het KLPD zijn gestart met
verkeerscontroles in het kader van
het Gelders project Verkeershand-
having. In dit project wordt extra
aandacht geschonken aan jongere
bestuurders (18-25 jaar) die zich
keurig aan verkeers¿regels houden
en daarmee bijdragen aan de ver-
keersveiligheid. Iedere gecontro-
leerde be¿stuur¿der die zich aan de
regels houdt, krijgt een beloning
thuisgestuurd en maakt boven-
dien kans op mooie prijzen.

Deze sport- en spelmiddag die wordt
georganiseerd door de afdeling Jonge
Gelre Vorden/Warnsveld, sportvereni-

ging Socii en de Stichting Handikids
begint om 13.00 uur. Deelname is mo-
gelijk voor kinderen vanaf 8 jaar en
ook volwassenen met een beperking
kunnen er aan meedoen. De Stichting
Handikids heeft onlangs in de ge-
meente Bronckhorst een 60 tal brieven
rondgestuurd met het verzoek zich
voor deze Bronckolympics op te geven.

Eerste aanmeldingen
Bronckolympics binnen
De eerste aanmeldingen voor de
Bronckolympics die op zondag-
middag 14 juni op het sportcom-
plex van Socii in Wichmond wor-
den gehouden, zijn binnen.

Het was donderdag 21 mei jl., Hemel-
vaartsdag, een drukte van belang bij
het Clubhuis van Scoutinggroep Swe-
der van Voorst in Hummelo. Fietsers
en automobilisten met fietsen achter-
op zochten een plekje, waarbij de ver-
keersregelaars goed werk deden. Na
inschrijving schoof men aan bij een
van de twee buffetten om een lekker
ontbijtje samen te stellen. Daarna

werd de fiets gezocht en ging men op
pad. Voor de deelnemende agrarische
bedrijven was ook dit jaar veel belang-
stelling, want een kijkje achter de
schermen kan normaliter niet. Dit
jaar kregen melkveebedrijf Garritsen,
aspergeboerderij De Stokhoven,
streekmuseum ‘De Roode Tooren’,
wijnboerderij ’t Heekenbroek en Siza
Dorp Groep-Agrarisch activiteitencen-

trum Angerlo, veel bezoekers. Onder-
weg werd door fruitbedrijf Horstink
een lekkere appel en door Friesland-
Campina kaas uitgedeeld. In Angerlo
bij de familie Harbers werd de lunch
gebruikt. Daar waren verschillende
kraampjes met streekproducten opge-
steld en een springkussen voor de kin-
deren en kon men van een mooie
boerderij tuin genieten.

De fietsers waren zeer tevreden over
de route en de te bezichtigen bedrij-
ven. De organisatie kijkt tevreden
terug op een geslaagde fietsdag.

Topdag 20ste Fiets! de Boer op

De twintigste editie van Fiets de Boer op beleefde een topdag. Zo’n 1100
deelnemers telde de werkgroep voor deze fietsroute van ongeveer 30 kilo-
meter. De fietsers genoten van een heerlijk ontbijtje vooraf, de interessan-
te bedrijfsbezoeken en goed weer.

Na een heerlijk ontbijtje gingen de deelnemers op de Fiets de Boer op.

“Iedereen die meedeed, maakte kans
op een glasobject naar keuze,” legde
Karin Kaijen uit. De deelnemers vul-
den een formuliertje in, die Karin voor
de officiële trekking in een fraaie gla-
zen vaas verzamelde. 

Nadat de wethouder de briefjes goed
door elkaar husselde, kwam er één
briefje mee. Mevrouw Van der Zande
uit Vorden was de winnaar. Zij mag bij
het Glasatelier een fraai object uitzoe-
ken.

Karin Kaijen verloot glasobject na Kunst10Daagse

Trekking door 
wethouder Glasbergen

Zondagmiddag 24 mei jl., bij het sluiten van de Kunst10Daagse 2009 be-
zorgde Karin Kaijen van Glasgalerie Remery in Steenderen een bezoeker
een verrassing. Wethouder Peter Glasbergen verrichtte de trekking van de
door haar uitgeschreven verloting. Mevrouw Van der Zande uit Vorden
was de winnaar.

Wethouder Glasbergen husselde de briefjes door elkaar, waarna hij een winnares eruit
haalde.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Bij de 1e vlucht om 7.45 uur werden
104 duiven gelost in Strombeek (182
km), waarvan de eerste duif, met een
snelheid van 1302 mpm geconstateerd
werd om 10.04 uur bij Ria Luesink. 
Uitslag: 1.,2. en 3. Ria Luesink, 4. G.
Stoel, 5. J. Boesveld, 6.,7. en 9. H. Huls-
hof, 8. H. Dieks, 10. H. Buiting. 

Tevens werden er 78 duiven gelost in
Orleans (553 km) om 7.15 uur. Met een
snelheid van 1108 mpm werd de eerste
duif geconstateerd bij dhr. P. Hendriks
om 15.33 uur. 
Uitslag: 1. P. Hendriks, 2. G. Stoel, 3. en
9. H. Dieks, 4., 7. en 10. Ria Luesink, 5.
G. Kelderman, 6. en 8. H. Buiting. Het
boeket bloemen werd gewonnen door
dhr. P. Hendriks (1e plaats).

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Er stonden dit weekend twee vluchten
op het programma: vitessevlucht Pom-
meroeul (250 km) en een eendaagse
fondvlucht Orleans (552 km). De dui-
ven van Pommeroeul werden zaterdag
om 07.15 uur gelost. Er was weinig
wind en helder weer. De snelste duif
was van A. Kamperman, Keijenborg,
die een snelheid haalde van 1318
mpm en werd geconstateerd om 10.24
uur. 
Uitslag: 1. A. Kamperman, 2. L. te
Stroet, 3. B. te Stroet, 4. W. Jansen, 5. H.
Hekkelman. Uitslag jeugd: 1. Ellen van
Melis, 2. Kelly Bergervoet. 

De duiven van Orleans werden gelost
om 07.00 uur. Ook deze duiven wer-
den gelost bij rustig, helder weer. Van
deze vlucht was de snelste duif van
Leo te Stroet. (1155 mpm), en werd ge-
constateerd om 14.57 uur. 
Uitslag: 1. L. te Stroet, 2. J. Teunissen, 3.
W. Brom, 4. H. Hekkelman, 5. J. Berger-
voet.

P.V. VORDEN
Wedvlucht vanaf Pommeroeul over
een afstand van circa 260 kilometer. 
Uitslag: Comb. A en A Winkels 1, 12,
18; C. Bruinsma 2, 3, 4, 7, 9, 17, 20; T.J.
Berentsen 5, 6, 10, 13, 14; Marc Tiemes-
sen 8, 16; Rick Wuestenenk 11, 15, 19.

Wedvlucht vanaf Orleans over een af-
stand van circa 560 kilometer. 
Uitslag: Comb. A en A Winkels 1, 6;
H.B.M Hoksbergen 2, 3, 4, 9; Marc Tie-
messen 5, 12; C. Bruinsma 7, 16; Comb.
J. Meijer & Zoon 8, 14; F.T. Hummelink
10, 19; T.J. Berentsen 11; Rick Wueste-
nenk 13, 18; R. de Beus 15; M. Schue-
rink 17, 20.

D u i v e n s p o r t

Zondag 31 mei, 1e Pinksterdag, wordt op het terras bij Heezen een Out-
door Disco gehouden met DJ Double U2. Aanvang 20.00 uur. 
Vooraf wordt door Café Zaal Heezen een klein voetbaltoernooi georganiseerd,
waar een aantal teams uit de omgeving van Steenderen aan mee doet. Na
afloop van dit sportieve gebeuren zal op het terras bij Heezen een Outdoor
Disco worden gehouden. DJ Double U2 verzorgt deze avond vanaf 20.00 uur de
muziek voor jong en oud. De entree is vrij. Voor informatie: (0575) 45 12 04.

Café Zaal Heezen Steenderen

Outdoor Disco



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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

4 juni 2009
Europese Verkiezingen

Kies Maria Martens
uw Gelderse kandidaat
CDA - Lijst 1 - nummer 3

Stem op Maria Martens en kies voor:
• Een sterke economie met meer werkgelegenheid
• Veiligheid en een betere bestrijding

van criminaliteit
• Een goede toekomst voor kinderen

en kleinkinderen
• Waarden in Europa
• Afschaffen vergaderen in Straatsburg

www.mariamartens.nl
info@mariamartens.nl

Handelsonderneming

Willie Waenink

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie WaeninkGEOPEND 2E PINKSTERDAG
11.00 - 17.00 uur

Uw adres voor Romantische,
Tijdloze en Moderne Meubelen

Nergens kunnen slagen.....?
.....loop eens binnen en overtuig u van ons grootste aanbod in deze regio!!!

Met schitterende merken als:

voor de vrouw: Angels, Dreamstar, Poools, Venducci, Cecil, Yest, Ze-Ze en Intown.

voor de man: Cars, Collumn, Edc, Lerros, Blue seven, Park en No-exces.

Just Men en Just More Damesmode vind U in het centrum van Zelhem.

Exclusief bij ons: het hele jaar Sloggi 3+1 GRATIS

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

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

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines

Industrieweg 13 - 7251 JT  Vorden

(0575) 55 31 63 - www.lmbvorden.nl - info@lmbvorden.nl

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit. Het maaidek is voorzien

van twee tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat een

krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal naar

achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

Er is al een zitmaaier (97 cm)

voor € 1.475,00 (incl. BTW).

Uniek in prijs

en prestatie!

Ook leverancier
van Castelgarden

Wij ontvangen u graag
van 10.00 tot 15.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

OPEN DAGEN31 MEI
1 JUNI

VERKOOP
GESTART!

1e en 2e Pinksterdag
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Donderdagavond 14 mei heette Jan
Visser iedereen en in het bijzonder
wethouder Ab Boers van het college
van B&W welkom namens de Zonne-
bloem afdeling IJsselstreek en het or-
ganisatiecomité. In Baak bij de R.K. St.
Martinuskerk startte de eerste dag van
de vijfde Rollover Bronckhorst. “Wie
had kunnen denken, voor vijf jaar te-
rug, dat de Rollover Bronckhorst zo’n
succes zou worden,” zei hij. “Een ge-
heim is er niet. Tijdens de Rollover is
er een wandeling door de mooie na-
tuur van de gemeente Bronckhorst,
aandacht en een praatje. U bent be-
langrijk, u staat deze dagen even in
het middelpunt. En alles is mogelijk
gemaakt door de inzet van enorm veel
vrijwilligers en ik vraag een groot ap-
plaus.” Veel sponsoren zorgen er bo-
vendien voor dat het ook financieel
haalbaar blijft. “Naast mij staat een
man die volgens mij apetrots mag
zijn. Vijf jaar geleden kwam er uit zijn
Hoge Hoed zo’n idee,” lacht Ab Boers.
“En je ziet het al op meer plekken in
Nederland, steeds meer mensen wil-
len meedoen. Ik hoop dat het een ge-
weldige driedaagse wordt. Nu een ap-

plaus voor Jan, die deze Rollover gaat
openen.” Jan Visser opende de Roll-
over officieel door de eerste meters
een rolstoel te duwen. Met een en-
thousiast “Nou, daar gaan we!” reed
hij onder de feestelijke lintenboog
door. Daarna volgden de andere rol-
stoelers en scootmobielen. Na een fris-
se, maar schitterende avondtocht kwa-
men ze weer bij de Martinuskerk in
Baak terug, waar Muziekvereniging
Nieuw Leven de deelnemers opwacht-
te en een muzikaal onthaal verzorgde.

De tweede avond werd rond Hengelo
Gld. gereden, vanaf Sporthal De
Kamp. Burgemeester Henk Aalderink,
die het geweldig vindt dat er zoveel
deelnemers en vrijwilligers meewer-
ken aan deze drie dagen verricht de
opening. Bij de start van deze tweede
dag wenst hij iedereen ondanks de re-
gen toch een fijne tocht toe.Helaas re-
gende het te hard om de hele route te
blijven volgen en besloten werd om de-
ze in te korten. Nat en koud genoten
de deelnemers in de warme sporthal
van de muziek van Muziekvereniging
Concordia.

Bij Sporthal Hoog-Keppel was het de
zonnige zaterdag 16 mei een drukte
van belang. Het grootste aantal deel-
nemers verzamelde zich hier voor de
extra feestelijke slotdag van de Jubile-
um Rollover. 

De routes leidden de deelnemers rond
Hoog en Laag-Keppel. Hoogtepunt was
de lunch op het terras van Kasteel Kep-
pel, waar zo’n 500 gasten en vrijwilli-
gers bij elkaar kwamen om een brood-
je te eten, gesmeerd door de leden van
de Zonnebloem afdeling Hummelo,
Keppel en Drempt. Jan Visser bedank-
te al deze mensen en een applaus was
hun deel. De Joepiebloazers uit Kilder
vermaakten iedereen met hun aanste-
kelijke muziek. 

“Wij willen ook Baron van Linden be-
danken voor de gastvrijheid die hij ons
verleend, om hier in zijn tuintje te mo-
gen vertoeven,” zegt Jan Visser. Wet-
houder Anne van Kuil sprak tijdens de
lunch bij Kasteel Keppel de aanwezi-
gen toe. “Ik ben ontzettend onder de
indruk van wat hier in drie dagen in
Bronckhorst gebeurt,” vertelde ze. 

“Ik heb het vandaag zelf meegemaakt,
ik zie ontzettend veel blije gezichten
en vind het een geweldig initiatief.”
Na de lunch werd de tocht voortgezet
terug naar de sporthal waar voor iede-
re deelnemer een medaille klaarlag.

Roll-over Bronckhorst editie 2009

Bijzonder eerste lustrum

Op 14, 15 en 16 mei jl. werd voor de vijfde keer de Roll-over Bronckhorst ge-
organiseerd, de ‘wandel’driedaagse voor rolstoelen en scootmobielen.
Vanwege het eerste lustrum kreeg Jan Visser de eer om, als geestelijk va-
der van het evenement, de opening te verrichten. Op de laatste Roll-over
dag werden deelnemers en vrijwilligers getrakteerd op een gezamenlijke
lunch bij Kasteel Keppel.

Jan Visser opende de Rollover officieel door als eerste door de linten te rijden.

De lunch werd gebruikt op het terras van Kasteel Keppel.

De jeugdige spelers uit Hummelo,
Keppel en Drempt wisten hun concur-
renten uit Terborg in een, voor met na-
me het meegereisde publiek, bloed-
stollende en zenuwslopende wedstrijd
uiteindelijk met 5-2 te verslaan.

HC’03

Kampioenen

Het team E-1 van voetbalvereniging
HC’03 wist op 16 mei in Haaksber-
gen de KNVB beker 2008/2009 van
het District Oost te behalen.

Staand v.l.n.r.: trainer Andre Nijman, Simon Wissink, Guus Nijman, Mats Veeneman, lei-
der Anton Huiskamp, Jesper Jansen, Joan Huiskamp en leider Leon Leenders. Zittend v.l.n.r.:
Youri Roes, Jasper Oudhuis, Wouter Hut, Milan Harenberg en Cor Rutjes.

“Gaan we kijken jongens?” roept een
moeder. “Ja, natuurlijk!” is het ant-
woord. En: “Wel stoppen hoor!” zijn zo
een aantal enthousiaste reacties van
fietsende voorbijgangers, die bij de
Bronkhorster Molen in de remmen
gingen. Maar liefst 350 bezoekers wer-
den geteld deze dag. En werd er ’s mor-
gens nog een periode van windstilte
beleefd, eenmaal met de wind eron-

der gingen de wieken flink rond. De
molenaars leidden belangstellenden
rond en lieten zien hoe de molen werd
gevangen en de molenstenen werkten.
In de molenwinkel werden vele meel-
producten verkocht. Er zullen deze
middag vele lekkere pannenkoeken
zijn gegeten!

De Bronkhorster Molen is het gehele
jaar te bezichtigen op elke zaterdag
van 10.00-17.00 uur (december, januari
en februari van 10.00-15.30 uur). 
Daarnaast is het mogelijk op andere
dagen de molen te bekijken. Maak
hiervoor een afspraak met Geert Buys,
tel. (0575) 452734 of Dirk Koopmans,
tel. (0575) 451344. Internetsite
www.bronkhorstermolen.nl

Topdrukte bij
Bronkhorster Molen!

Het was een drukte van belang bij
de Bronkhorster Molen. Vele fiet-
sers, wandelaars, automobilisten
en motorrijders die, traditioneel
op Hemelvaartdag, rondtoerden,
maakten graag een stop aan de
Spaensweertweg, tussen Bronk-
horst en Steenderen.

Vele op Hemelvaartsdag rondtoerende belangstellenden, stopten bij de Bronkhorster Molen.

Nieuw dit jaar is dat deelnemers kun-
nen kiezen tussen een korte route van
150 km of een lange route van 260 km.

Beide routes gaan richting Duitsland.
Daarnaast worden dit jaar de routes
ook op GPS-(Garmin) aangeboden. 

Er is een beker beschikbaar voor de
grootste deelnemende motorclub en
een beker voor de deelnemer met de
oudste motor. 

Informatie over deze toerrit vindt u
op de website www.zamc.nl en voor
vragen kunt u een mail sturen aan
info@zamc.nl

Pinkstertoertocht Z.A.M.C.
De Zelhemse Auto- en Motorclub
(Z.A.M.C.) houdt op 1e pinksterdag,
zondag 31 mei, haar jaarlijkse dag-
toertocht. De start is bij het clubge-
bouw van de ZAMC aan de Koren-
weg 4 in Zelhem. De route naar het
clubgebouw is met pijlen aangege-
ven. Inschrijven kan van 9.00 tot
12.00 uur.
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Voorzitter van de vergadering Klaas
Leutscher, heette iedereen van harte
welkom, speciaal wethouder Peter
Glasbergen. Klaas noemde de vergade-
ring een ‘historische avond’, want na-
dat al veel kernen voorgegaan zijn,
kan ook een dorpsbelangenorganisa-
tie opgericht worden in Steenderen.
Op 21 januari jl. vond de informatie-
avond plaats. De toen gevormde werk-
groep bereidde de oprichting voor een
DBO voor: zij hield een enquête onder
de bevolking van Steenderen, liet di-
verse brieven uitgaan, maakte publici-
teit –flyers, stelde statuten en huis-
houdelijk reglement op, schakelde de
pers in, maakte de website www.steen-
derensbelang.nl, enzovoort.  

Benadrukt werd dat een DBO altijd
een gemeenschappelijk belang zal
moeten vertegenwoordigen en geen
individueel belang, zoals buurtbus, bi-
bliobus, beleid rondom sporthal en
zwembad, aanwezigheid van AED’s op
verschillende plaatsen in het dorp,
strooibeleid van de gemeente en der-
gelijke. De heer Glasbergen, wethou-
der van de gemeente Bronckhorst,
lichtte het belang van een dorpsbelan-
genorganisatie toe. De gemeente heeft
de DBO’s nodig om voeling met haar
achterban te houden. Zij zijn een aan-
spreekpunt voor de gemeente, waar-
aan de verschillende dorpen hun wen-
sen en belangen kunnen voorleggen.
Die kan daarmee rekening houden in
haar beleid, echter de gemeenteraad
blijft het laatste woord houden.  Peter
Glasbergen gaf de geschiedenis van de

dorpsbelangenorganisatie in de regio
weer, de manier waarop er gewerkt
wordt en de belangen die hierbij bij-
voorbeeld naar voren kunnen komen.
Verder kwam het subsidiebeleid aan
de orde. Het bestuur kan gebruik ma-
ken van werkgroepen, waarvoor bewo-
ners uit het dorp gevraagd kunnen
worden. Zij kunnen zo nodig meer on-
derzoek verrichten of onderwerpen
uitdiepen. Er wordt nadrukkelijk ge-
steld, dat een DBO een a-politieke or-
ganisatie is, die onafhankelijk ope-
reert van politieke partijen. 

In de pauze plakten de bezoekers stic-
kers op grote vellen, met onderwerpen
die in het DBO aan bod kunnen ko-
men, herleid uit de suggesties van de
geënquêteerden. Men gaf de mate van
belangrijkheid aan voor de volgende
onderwerpen: 1. Verkeersveiligheid, 2.
Sociale veiligheid, zoals straatverlich-
ting en vandalisme, 3. Woningbouw,
bijvoorbeeld voor starters en ouderen,
4. Openbaar vervoer en 5. Sociaal-cultu-
rele voorzieningen, dorpshuis, buurt-
hulp, sportmogelijkheden. De discus-
sie die ontstond over de onderwerpen
en het belang ervan, gaf de leden in-
zicht in waar het Steenderens Belang
zich mee bezig kan gaan houden.

Na de pauze vond er een korte evalua-
tie plaats, waarin geconcludeerd werd
dat in feite alle onderwerpen belang-
rijk zijn, maar dat het een meer aan-
spreekt dan het ander. Naast enkele
werkgroepleden meldden zich voor de
vergadering en in de pauze, drie nieu-

we leden aan voor de vorming van het
bestuur. Aangesteld werden zeven be-
stuursleden, wat een goede start is
voor de Vereniging Steenderens Be-
lang. Dit zijn de heren Rolf Grijpma,
Mathé Kayen, Klaas Leutscher, Hans
Geitenbeek en Hans van Hese en de
dames Ina Meenink en Aafke Harm-
sen. De bezoekers gaven het nieuwe
bestuur een hartelijk applaus. 

Klaas Leutscher bedankte de belang-
stellenden in de zaal voor de aanwe-
zigheid en benadrukte nog eens extra
dat hiermee alle leden na deze avond
ambassadeur zijn van de Vereniging
Steenderens Belang.

18 mei 2009

Oprichting Steenderens Belang

In de oprichtingsvergadering van maandag 20 mei jl. bij De Seven Stee-
nen, is de Dorps Belangen Organisatie (DBO) Steenderens Belang een feit
geworden. Er bleek voldoende animo in het dorp te zijn voor het oprich-
ten van een DBO, gezien de meer dan 250 families die zich opgaven als as-
pirant lid. Voor een grote ‘kleine kern’ is dit een aanzienlijk aantal.

Rolf Grijpma, Hans van Hese, Hans Geitenbeek, Ina Meenink, Klaas Leutscher, Aafke Harmsen en Mathé Kayen vormen het bestuur van
Steenderens Belang.

Op het ontbijtbuffet kon men kiezen
uit verschillende soorten brood, be-
schuit en fruit, beleg, een eitje en een
kop koffie, thee of melk. Voor het die-

renvoeren stonden rond 10.00 uur een
hele groep kinderen paraat. Zij zorg-
den ervoor dat alle dieren een gevuld
bakje kregen en lekker konden smul-

len. De kinderen vermaakten zich ook
daarna nog prima, of stapten met hun
ouders op de fiets, voor het fietsrond-
je Bekveld van ongeveer 15 kilometer.
Kinderboerderij Feltsigt op 1 juni, 2de
Pinksterdag open, Bekveldseweg 5,
Bekveld, tel. (0575) 462828. Meer infor-
matie op www.feltsigt.nl

Kinderboerderij Feltsigt

Ontbijten en fietsen

Kinderboerderij Feltsigt had voor de vroege dauwtrappers een heerlijk
ontbijtje klaarstaan, donderdag 21 mei jl. Vervolgens konden de dieren
gevoerd worden en een leuk rondje Bekveld gefietst.

Er stond bij Feltsigt een ontbijtbuffet klaar voor de vroege dauwtrappers.

De extra vaccinatieronde is 4 juni a.s.
tussen 16.00 en18.00 uur op een van
de volgende GGD locaties:
- GGD: Deventerstraat 43, 

7311 LV APELDOORN
- GGD: Schurenstraat 8a, 

7413 RA DEVENTER
- GGD: Gezellenlaan 10, 

7005 AZ DOETINCHEM
- GGD: Oosteinde 17,

3842 DR HARDERWIJK

Een afspraak maken is niet nodig; wel
de oproepkaart meenemen. 

OPROEP VACCINATIE 
SEPTEMBER
In augustus ontvangen alle meisjes be-
horend tot de doelgroep een oproep
voor de derde vaccinatie in september. 

Meisjes die tot dan toe 1 of geen vacci-
natie hebben gehaald, krijgen tevens
een herhalingsoproep.  

Ook worden in augustus de meisjes
opgeroepen voor de structurele vacci-
natie in het Rijksvaccinatieprogram-
ma (RVP). 

Dit zijn alle meisjes die dit jaar uiter-
lijk eind augustus 12 jaar worden. 

Meer informatie is te vinden op
www.prikenbescherm.nl.

Extra vaccinatieronde 
baarmoederhalskanker
GGD Gelre-IJssel organiseert don-
derdag 4 juni een extra vaccinatie-
ronde om meisjes tegen HPV te be-
schermen. HPV kan baarmoeder-
halskanker veroorzaken. De vacci-
natie is bedoeld voor meisjes die de
ronde in maart of april hebben ge-
mist en hierdoor nog maar één
inenting hebben gekregen. Alleen
na drie inentingen werkt het vac-
cin tegen baarmoederhalskanker.

Medewerkers van De Bataviawerf, be-
kend van de bouw van eerst de Batavia
en nu de Zeven Provinciën, zullen het
zeilen- en knopen maken tonen en is
er een houtbewerker aanwezig. Bier-

brouwerij Rodenburg tapt zijn Bronck-
horster biertjes. Verder zijn aanwezig
een bijenvereniging, het Achterhoeks
Wijngoed Kranenburg, Vleesboerderij
Garritsen, Glasgalerie Remery en
streekproductenwinkel Den4Akker.
De VVV heeft een trammetje ingezet
tussen Bronkhorst, Steenderen en
Baak. Zo kunnen belangstellenden
van de streekproductenmarkt ook de
open dag van installatiebedrijf Mar-
ketz in Steenderen en de Rookdag bij
brandweeroefencentrum De Maalde-
rij in Baak bezoeken.

Stad Bronkhorst 7 juni 2009

Streekproductenmarkt
In het stadje Bronkhorst zal op
zondag 7 juni 2009 van 11.00-16.00
uur op het Gijsbertplein een
streekproductenmarkt worden ge-
houden. Een zevental standhou-
ders zullen zich presenteren. Ook
zal tussen Bronkhorst, Steenderen
en Baak een trammetje rijden.

De muziekkeuze is opvallend anders
dan die van de gemiddelde coverband.
Gemiddeld is dan ook iets wat we ze-
ker niet zijn. Covers waarbij de kwali-
teit van het nummer belangrijker is

dan het hitgehalte. Bekende hits in on-
verwachte uitvoeringen. Maar ook: on-
bekende titels waarachter heel beken-
de muziek schuil gaat. En nummers
waarbij kwaliteit en bekendheid hand
in hand gaan. 
Dus samengevat: een avond goede mu-
ziek, soms bekend, soms minder en af
en toe op het verkeerde been: Allez of
Nikes ten voeten uit.Het allerbelang-
rijkste is: Eén, twee hatsjekidee: mu-
ziek maken. 
Check de website voor alle info en het
repertoirewww.allezofnikes.nl

"Live On Stage in Cafe de Zwaan"
Zaterdagavond 30 mei speelt de
band Allez Of Nikes in Cafe de
Zwaan te Hengelo gld. Allez of Ni-
kes is een strakke "coverrock"band
bestaande uit 4 krasse mannen uit
de regio Deventer, die hun sporen
in de Deventer scene al ruim-
schoots verdiend hebben.

De geplande fietstocht op donderdag
28 mei gaat niet door. Deze tocht is
verzet naar donderdag 4 juni. Start

8.30 uur bij de Hervormde Kerk te
Wichmond. Voor nadere informatie,
afzeggen of opgeven, kunt u terecht
bij mevrouw Annie Olthof te Wich-
mond.

Oecumenische vrouwengroep
Wichmond-Vierakker
WIJZIGING DATUM FIETSTOCHT
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Tim Roskam is begonnen als teamchef
in het team Bronckhorst. Hij was be-
leidsadviseur bij het Nederlands Poli-
tie Instituut in Den Haag en directiese-
cretaris bij de voorziening tot samen-
werking Politie Nederland (vtsPN). 

Enkele jaren geleden maakte hij de
overstap naar de politie Noord- en
Oost-Gelderland, waar hij de politieop-
leiding volgde. Roskam volgt Carel
Coenen op die de functie van interre-

gionaal projectleider milieu in het sa-
menwerkingsverband van de politie-
regio’s Twente, IJsselland en Noord- en
Oost-Gelderland heeft aanvaard. Wil-
ma Teunissen is aangesteld als team-
chef van team Montferland. Zij is af-
komstig van de Rijksrecherche en
heeft vanaf de zomer 2007 als interim-
teamchef gewerkt bij het team Noord-
oost in het politiedistrict Apeldoorn.
Zij volgt Emil Visser op die is aange-
steld als teamchef van team Berkel-
land. Visser volgt daarmee Willem te
Winkel op die teamchef van het team
Lochem in het politiedistrict IJssel-
streek is geworden. 

Het district Achterhoek bestaat uit de
gemeenten Bronckhorst, Montfer-
land, Berkelland, Doetinchem, Oude
IJsselstreek, Aalten, Oost Gelre en Win-
terswijk. Dit district is onderdeel van
de politieregio Noord- en Oost-Gelder-
land ( het gebied van Harderwijk tot
Winterswijk).

Nieuwe teamchefs in de
Achterhoek
Vier politieteams in de Achterhoek
hebben sinds kort een nieuwe
teamchef. Twee van hen werkten al
op een politieteam in dit gebied,
twee van hen zijn nieuw. Onlangs
zijn Tim Roskam en Wilma Teunis-
sen begonnen als teamchef binnen
het district Achterhoek. Met de
komst van Roskam en Teunissen
zij alle vacatures voor de functie
van teamchef binnen het district
weer ingevuld.

Aan deelname zijn géén kosten ver-
bonden. Opgave is wel gewenst en kan
tot 2 juni op tel. 0573-438400 of via
k.hogevonder@vitoost-gelderland.nl.
Bij opgave kunt u aangeven of u om
13.30 uur vanaf de mantelzorgsalon,
gevestigd in Partycentrum Langeler
aan de Spalstraat 5 in Hengelo (G), ver-
trekt, of op eigen gelegenheid gaat.
Rond 16.00 uur zal het programma
met een koele versnapering worden

afgesloten. Walda Schenk van zorg-
boerderij ‘de Wilgenhof’ komt uitleg
geven over het reilen en zeilen van een
zorgboerderij. Mantelzorger ben je
wanneer je zorgt voor iemand in je di-
recte omgeving. Het kan gaan om zorg
voor een dementerende ouder, een
kind met een beperking, of een part-
ner met een chronische ziekte of een
psychische aandoening. Om deze zorg
goed vol te houden is het belangrijk
om regelmatig te ontspannen. Daar-
om biedt de VIT Oost-Gelderland de
mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst allerlei activiteiten aan.
Voor nadere informatie of opgave
kunt u contact opnemen met VIT
Oost-Gelderland, tel. 0573-438400 of
kijken op www.vitoostgelderland.nl

Uitstapje voor mantelzorgers
in Bronckhorst
Mantelzorgers uit de gemeente
Bronckhorst zijn uitgenodigd om
op dinsdag 9 juni deel te nemen
aan een ontspanningsmiddag. Van
13.30 uur tot 16.00 uur wordt er een
bezoek gebracht aan IJsboerderij
’t Riefel in Hengelo (G).

Als kerken willen we daar graag bij
aansluiten, zeker toen we ontdekten
dat er binnen de Raad van Kerken
van Hengelo een aantal enthousiaste
motorrijders zijn. Elkaar ontmoeten
over kerkgrenzen heen, tijdens een
motorrit waarvan de opbrengst voor
een goed doel bestemd is. 

De tocht zal via een mooie route
gaan naar Xanten in Duitsland waar
we de prachtige kerk zullen bezoe-
ken en een rondleiding krijgen. 

Via een andere route gaan we weer
huiswaarts waar we ongeveer om
19.00 uur weer terug zullen zijn. 

Misschien zijn er mensen die zelf
geen motor hebben, maar graag ach-
terop mee zouden gaan, geef je dan
toch even op, wellicht zijn er plaat-
sen bij mensen achterop! De motor-
rit is op zondag 14 juni. Vertrek om
11.30 uur bij de RK Willibrorduskerk. 

Opgave vóór 7 juni bij een van de
onderstaande organisatoren. 

Ook kunt u bij hen terecht voor vra-
gen of informatie: 
Jaap van Gijssel, Vloed 3, 
tel. 0575-464460. Mail: jjvg@dds.nl 
Gerry Spekkink’, Moatweg 4, 
tel. 0575-461146. 
Mail: spekkink@hetnet.nl 
Christien Ferrari, Dreef 5, 
tel. 0575-461794. 
Mail: c.ferrari@planet.nl

Oecumenische motor-tourtocht
op zondag 14 juni
Hengelo is niet alleen bekend
vanwege de paarden, maar ook
vanwege de motoren.

Alles gebeurde op het kampterrein in
Eibergen, waar we een geweldige
kampplek hebben gevonden. Alle vrij-
willigers worden natuurlijk grandioos
bedankt voor hun hulp en inzet. Ook
in de zomer van 2009 worden de
blauw-witte tenten weer in Eibergen
opgezet. De kampweken zijn als volgt
ingedeeld:

Maandag 13 juli t/m zaterdag 18 juli 
8 - 10 jaar Kamp A
Zaterdag 18 juli t/m zaterdag 25 juli 
10 - 12 jaar Kamp B
Zaterdag 25 juli t/m dinsdag 28 juli 
6 - 8 jaar Kamp C
Zaterdag 25 juli t/m zat. 1 augustus 
13 - 16 jaar Survivalkamp

Om mee te kunnen gaan met het sur-
vivalkamp moeten de deelnemers
minstens 1 jaar naar het voortgezet
onderwijs zijn geweest.
Opgave voor één van de kampweken
is nog mogelijk!  Voor vragen en/of
meer informatie kunt u bellen met
Harry Vos, 0575 - 461113 of kijken op
www.cjvzomerkampen.nl

CJV Zomerkampen
Afgelopen zomer zijn er weer heel
veel kinderen op CJV kamp ge-
weest. Allemaal hebben ze een ge-
weldige week gehad, waarin van al-
les werd gedaan; van zwemmen tot
knutselen en van spelen in het bos
tot zingen.

Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilligers
in de kramen van de Oudheidkundige
vereniging Salehem, het museum
Smedekinck, het Oratorium koor uit
Zelhem en de Imkervereniging uit
Hengelo, druk in de weer met het pro-
moten van hun artikelen. Onder de
grote, door camping ‘Kom-es-an’ en
groepshotel ‘de Tienhoven’ door be-
middeling van het Toeristisch Plat-
form Hengelo gesponsorde tent, was
het goed toeven voor de VVV, de inter-
net site ‘Oud Zelhem’, die overigens
ook de Hengelose boerderijen langza-
merhand in kaart gaat brengen en en-
kele oude ambachten. De internetsite;
www.oudzelhem.nl is nog op zoek
naar enthousiaste mensen in Hengelo
die hier aan mee willen werken om zo-
doende ook het Hengelose erfgoed ver-
antwoord vast te leggen.

Er was door museum Smedekinck een
groot terras ingericht waar de tafels
en stoelen onder een door hun even-
eens meegebrachte tent stonden.  De
firma Slotboom had een aanhangwa-
gen vol met fietsen gebracht waar de
naaf niet in het midden zat of het
stuur tegengesteld werkte. De belang-
stellenden konden deze fietsen en
skelters gratis op de afgesloten weg
uitproberen. Om half twee kwam de
broodwagen richting het podium, om

de muziekanten van de boerenkapel
de Bloasköppen en de boerendans-
groep Wi’j Eren ’t Olde uit Zelhem op
te halen om gezamenlijk de broden te
gaan opladen. Een kwartiertje later
kwam de dansgroep met de muziek-
kapel weer terug met de volgeladen
broodwagen die door de Zelhemse dia-
conie was versierd. In de stoet was een
mooie landauer gevoegd van Stap en
Draf, die de loco burgemeester de heer
A. Baars naar de plaats van de brood-
weging brachten.  Voordat de loco bur-
gemeester de podiumwagen opging,
kregen hij en de koetsiers eerst een
borreltje aangereikt door Jan Lamers

en Henk Waarlo van de Historische
broodweging Muldersfluite. Op de po-
diumwagen namen vervolgens de af-
gevaardigden plaats van de vier kerk-
genootschappen, die één maal per
vierjaar door roulatie de opbrengst
ontvangen. Zij werden allen eerst
voorzien van een kopje thee met een
eigen gebakken koekje, gevolgd door
het uitreiken van Goudse pijpen met
tabak en een glas rode wijn. Intussen

werd 591 pond roggebrood afgeladen
en door de leden van de boerendans-
groep op het podium gezet. Loco bur-
gemeester Baars, vertelde in het kort
over het ontstaan van deze traditie en
bood later zelf mee op een groot rog-
gebrood, welke door hem naar het
zorgcentrum Hyndendael in Humme-
lo gebracht werd.  Er was door de cijns-
plichtigen 591 pond roggebrood opge-
geven bij bakker Sloot. Het zwaarste
brood was 31 pond en werd geleverd
door de heer G.J. Maalderink van boer-
derij Tankink aan de Steenderenseweg
1 in Hengelo die met 2 flessen wijn
naar huis ging. Het geleverde brood

bracht 100 euro op. Het tweede brood
van 30 pond werd geleverd door R.
Fokkink van boerderij Massink aan de

Dunsborg 6 in Hengelo. Dit brood
bracht bij de veilingmeester F. Ruiter-
man eveneens 100 euro op. Het derde
zwaarste brood, 29 pond is geleverd
door de heer H.W. Waarlo van boerde-
rij Veugelink aan de Beijerinkdijk 3 uit
de Dunsborg in Hengelo en was goed
voor één fles wijn het bracht 50 euro
op. Voor de rest van de broden lag het
bedrag op 20 euro en kleinere broden
10 euro en op het laatst was er nog
brood voor 5 euro Al het brood is ver-
kocht en een enkeling die later kwam
of te lang wachtte, viste achter het net. 

Bakker Sloot maakt al generaties lang
sinds 1919 het roggebrood voor de
cijnplichtigen en had een snijmachine
meegebracht waar iedereen met
handkracht zijn eigen brood kon snij-
den. Menigeen liep tevreden met een
gesneden brood onder de arm naar
huis. Na het brood gesneden te heb-
ben en een ronde over het steeds uitge-
breider terrein gemaakt vertrokken de
aanwezigen en werden de kramen af-
gebroken. De penningmeester Harry
Somsen en secretaris George Veenhuis
van de Stichting waren tevreden over
de geslaagde dag die mede mogelijk
gemaakt werd door de vele vrijwilli-
gers en vooral niet te vergeten cijns-
plichtigen die aan deze eeuwen oude
traditie meewerken en het als een fa-
milie eer zien een bijdrage te kunnen
leveren aan de broodweging. De cijns-
plichtige boeren hebben in 1807 zelf
besloten bij het opheffen van de Mar-
ke, de cijnsplicht in ere te houden en
hun erven bij voortduring daarmee te
belasten, ook na verkoop, als eeuwen
oude vorm van armenzorg.

Het is goed dat deze tradities in stand
worden gehouden en het bestuur van
de broodweging is steeds meer bezig
om de band met de cijnsplichtigen
versterken. Daarnaast willen zij ook de
sponsoren hartelijk bedanken die dit
mede mogelijk maakten en sporen an-
dere mensen aan, geheel in de tradi-
tie, de broodlevering uit te breiden.

Historische broodweging
Muldersfluite trekt weer veel publiek
De eeuwen oude traditionele Roggebroodweging bij de Muldersfluite aan
de weg van Zelhem naar Hengelo, op Hemelvaartdag, trok ook dit jaar
veel belangstellenden.

De ‘Waeke van het Achterhookse en
Liemerse book’ start op zaterdag 6 ju-
ni in Buitencentrum Kerkemeijer in
Dijkhoek bij Borculo. Vanaf 14.00 uur
bent u welkom. De entree bedraagt
€ 5,-- (incl. koffie/thee). Op die bijeen-
komst worden de namen van de win-
naars van de schrijfwedstrijd bekend
gemaakt. Bovendien lezen de winnen-
de auteurs hun ingezonden werk voor.

Het verdere programma bestaat uit
het thema ‘Waorumme praote en
schrieve wi-j plat?’ Korte inleidingen
over dit onderwerp worden gehouden
door Dinie Hiddink uit Lochem, Thea
Onnink uit Barlo/Aalten en Derk Jan
ten Hoopen uit Zuidwolde. De leiding
van deze middag berust bij Joop Hek-
kelman uit Gorssel. Als onderdeel van
deze boekenweek gaat de Dialectkring

Achterhook en Liemers weer met
streekboeken de boer op. Dit keer
wordt een huis-aan-huis-verkoop ge-
houden in Westendorp. De opbrengst
van deze actie is bestemd voor het Sta-
ring Instituut. Om iedereen in de gele-
genheid te stellen streekboeken te ko-
pen, houden Dick Bartelink en zijn
vrouw Willy zitting in café-restaurant
Vos in Westendorp. Bartelink is in
Westendorp geen onbekende. Hij was
er diverse jaren hoofd ‘der’ school.

Ook voor deze actie geldt dat bij aan-
koop boven de tien euro het boekenge-
schenk Flonkergood gratis wordt ver-
strekt. De verkoopactie start om 11.00
uur. De inwoners van Westendorp ont-
vangen vooraf een folder met een lijst
van te koop aangeboden boek en de
populaire prijzen.

Tussen 6 en 13 juni wordt de Week van het Achterhoekse en Liemerse
boek gehouden door een samenwerking tussen het Staring Instituut en
de beide dialectkringen, te weten Achterhook en Liemers en de Vrienden
van de streektaal veur Lochem en umgeving. Het doel van deze speciale re-
gionale boekenweek is om streekuitgaven uit en over Achterhoek en Lie-
mers onder de aandacht van het publiek te brengen. Bij de aankoop van
streekboeken voor een bedrag hoger dan tien euro wordt het boekenge-
schenk Flonkergood verstrekt. Het boekje bevat het werk van de prijswin-
naars van de ook dit jaar weer gehouden schrijfwedstrijd – verhalen en ge-
dichten – en van een columnwedstrijd.

Week van het Achterhoekse en Liemerse boek
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

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

Laat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



Ook konden de bezoekers zien hoever
het herstelplan van de buitenplaats in-
middels is gevorderd. De voorbij
maanden is men druk bezig geweest
om de grachten en de vijvers uit te

baggeren. Het lag in de bedoeling dat
deze werkzaamheden nog voor de
open dagen zouden zijn afgerond. Dat
is niet gelukt aangezien er in de
gracht aan de voorzijde munitie is ge-
vonden dat nog moet worden opge-
ruimd. De baggerwerkzaamheden
zijn met name nodig om water in de
grachten en de vijvers terug te bren-
gen. 
De bezoekers konden behalve het be-
zichtigen van de tuinen ook een kijkje
nemen op het voorplein van het kas-
teel waar een kleine regionale markt
werd gehouden. De ‘ warme bakker’
was er present, de aspergeteelt werd
onder de aandacht gebracht. Stands
met vesten gemaakt van schaapswol,

papierknipkunst, jams, honing, ter-
wijl de bezoekers ook van echte Vor-
dense wijnen konden proeven. Een im-
kervereniging maakte reclame voor de
kennismakingcursus ‘bijen – aaien ‘.
Er konden foto’ s van onder meer vlin-
ders, libellen, en insecten worden be-
keken, bijvoorbeeld een prachtige foto
van de ‘paardenbijter ‘. In de stand van
Jennine Staring lagen de door haar ge-
schreven kinderboeken en prentboe-
ken uitgestald. Kinderen konden met
paard en wagen een ritje maken. In en
rond het koetshuis werd koffie en
thee geschonken en kon men smullen
van de krentenwegge en kruidkoek.
Kortom het was heerlijk toeven bij kas-
teel Wildenborch !

Genieten in de tuinen van kasteel Wildenborch

Afgelopen weekend waren de tuinen van kasteel Wildenborch voor het
publiek open gesteld. De honderden belangstellenden genoten met volle
teugen van de fraaie gazons en de schitterende bloeiende borders. Eeu-
wenoude bomen, de grachten en de vijvers een lust voor het oog.

Een kijkje op het voorplein

Een bijenkorf vlechten

Het zilveren jubileum werd op Hemel-
vaartsdag gevierd en gezien het aantal
bezoekers en de stemming, zijn ze er
in de Veldwijk rotsvast van overtuigd
dat met een optimistisch gevoel de vol-
gende 25 jaren tegemoet kunnen wor-
den gezien. Om het jubileum een beet-
je cachet te geven werd er een poos ge-
leden een jubileumcommissie be-
noemd die uit de volgende personen
bestond: Gerrit Schuerink, Gerrrit
Schotsman, Arjan Middendorp, Dinie
Groot Jebbink, Ada Winkels en Bertus
Pellenberg. Laatstgenoemde, voorzit-
ter van de commissie, verwelkomde
op zijn eigen ‘thuisbasis’ camping De
Goldberg, de aanwezigen waaronder
een aantal oud-leden. Na een geza-
menlijk ontbijt gingen de feestvier-
ders vervolgens op pad voor een 20 ki-
lometer lange fietstocht, met een stop
in Almen. Weer terug bij De Goldberg
werd officieel stil gestaan bij het jubi-
leum en gaf Bertus Pellenberg namens
de commissie een terugblik over de
voorbereidingen naar deze feestelijke
dag. Martijn Schuerink bood het be-
stuur een prachtige fotocollage aan
van 25 jaar De Veldwijk. Foto’s ge-
maakt door zijn vader Gerrit Schue-
rink. De commissie had trouwens nog
iets unieks bedacht, alle aanwezigen
kregen deze dag een ‘Surfinia‘ mee
naar huis. Op 6 september worden de
buurtbewoners weer met deze plant
op de camping terug verwacht en
maakt een jury bekend welke op dat
moment de mooiste zijn. ‘Vergelijk
het maar met de wijze waarop vroeger
tijdens de Floralia bloemententoon-

stelling wedstrijden werden gehou-
den’ zo verduidelijkte Bertus Pellen-
berg. Het werd met de medewerking
van de ‘Iesseltrekkers‘ (op accordeon)
een gezellig feest waarbij het hapje en
het drankje uiteraard niet ontbrak.

Johan Norde was de eerste voorzitter
van de buurtvereniging De Veldwijk.
Hij kon zich nog goed herinneren dat
er destijds eerst werd gelnventariseerd
of het wenselijk was een vereniging te
realiseren. Wel, de animo bleek groot
en namen de volgende personen zit-
ting in het oprichtingsbestuur: Johan
Norde voorzitter, Willem Klein Bramel
secretaris, Wim Huetink penning-
meester en de leden Jaap Korenblek,
Free Klein Nengerman, Dinie Groot
Jebbink en Gerda Hissink. En zo zegt
Johan Norde: ‘Wij gebruikten in onze
correspondentie brieven met als
‘hoofd‘ opa Huetink op de oogstwa-
gen. Een echte plattelands uitstraling
en dat is de vereniging ook altijd ge-
bleven, een buurtvereniging gestoeld
op het platteland. De opzet was om zo-
veel mogelijk leden bij de organisatie
van de buurtfeesten te betrekken. We
hadden in de beginjaren prachtige
‘bonte avonden’ met medewerking
van het Hanska Duo. ‘Vliege, vliege a’k
oe kriege, sloak oe plat’, wie kent dit
lied niet? De buurtbewoners kwamen
allemaal met de fiets naar het buurt-
feest. Van een enkeling die per auto
kwam kan ik mij nog herinneren, dat
hij twee dagen later weer naar het
feestterrein kwam om zijn ‘verdwaal-
de ‘auto te zoeken! We hadden ook

een vaandel met de kleuren groen en
oranje. Het ‘groen‘ als symbool van
het platteland en het ‘oranje‘ als onze
betrokkenheid met het koningshuis’,
aldus Johan Norde. Het is traditie ge-
worden, om een speciale uitstraling
aan het buurtfeest te geven, dat er bij
de ingang van het feestterrein een gro-
te boog wordt geplaatst. Johan Norde:
‘Wij hadden op 15 mei 1985 ons eerste
uitstapje, met zijn allen naar paleis
het Loo in Apeldoorn. Het vogelschie-
ten was in de beginjaren altijd een
echt ‘mannen - gebeuren’ totdat de op
16 januari 1934 geboren Willemina
Gerdina van den Vlekkert- Visschers,
de vogel van de paal schoot. De Veld-
wijk had haar eerste heuse koningin !
Johan Norde vond de opbouw en de af-
bouw van de feestzaal tijdens de

buurtfeesten ook altijd een ‘grote bele-
venis’ ‘Dat was een feest op zich zelf.
Een heel weeksalaris ging er in twee
avonden door’, aldus Norde zonder
daarbij de namen van die feestvierders
te noemen ! Ook prees de oud- voorzit-
ter het fantastische initiatief van Jan
ten Damme. Het eerste ‘Veldwijkertje’
zag het levenslicht met in het eerste
nummer het volgende bericht: ‘Jitske
Winkels geboren op 10 februari om
00.45 uur. Lengte van de baby 47 centi-
meter. Drinkt uit de fles net zo gemak-
kelijk als de vader’. Einde bericht.

Ook lovende woorden aan het adres
van de mensen die vanaf de oprich-
ting de jaarlijkse toneelavonden regis-
seerden, achtereenvolgens Wim Mar-
tinus, Marie Schuppers en heden ten

dagen nog altijd Gerard Smeenk. Van-
wege de verhuizing naar het dorp Vor-
den, trad Johan Norde als voorzitter af
en werd hij opgevolgd door Jaap Ko-
renblek die de voorzittershamer 15
jaar lang hanteerde. Momenteel is het
voorzitterschap in handen van Hennie
Harmsen. ‘In de loop der jaren is de
wereld veranderd, het platteland telt
minder boeren. Het noabers- gevoel is
ook minder geworden. Ook zal de
buurtvereniging richting toekomst
een andere invulling geven. Toch blijf
ik geloven in de eenvoud van de opzet.
Wij hebben immers een Keizer in de
Veldwijk, genaamd Jan Memelink.
Met zo’n persoon aan het hoofd zullen
de Veldwijkers zich opmaken voor de
volgende 25 jaren’, aldus Johan Norde.

Zilveren jubileum buurtvereniging

'In Veldwijk tussen de struiken, voel ik mij als
een jong kuiken'!
Het was begin jaren tachtig dat Wim Martinus tijdens één van de eerste
feesten van de pas opgerichte buurtvereniging ‘De Veldwijk’ de mensen
opriep om uit volle borst het door hem geschreven ‘Veldwijk’s Volkslied‘
mee te zingen: ’In Veldwijk tussen de struiken, in Veldwijk tussen de hei,
daar voel ik mij jong als een kuiken, daar ben ik steeds vrolijk en blij. De
bomen, het groen en de koeien, het koren een akker een den, het doet mij
steeds weer een genoegen, dat ik een Veldwijker ben. Waar vind je twee
campings, een zwembad, dat is toch bij ons in de Veldwijk‘. Thans anno
2009 is de ‘buurt’ nog steeds trots op haar volkslied en wat nog belangrij-
ker is, ‘De Veldwijk’ is nog altijd springlevend en telt maar liefst 430 leden!
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Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele
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Werk vind je

in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

Jouw job ligt 

op de deurmat!

Jouw job ligt 

op de deurmat!

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

TEKENAAR / CONSTRUCTEUR 
Diverse plaatsen / fulltime

Voor verschillende opdrachtgevers in de regio zijn we op zoek naar
Tekenaars / Constructeurs. Heb je een afgeronde opleiding MTS- of HTS
WTB en/of ervaring met AutoCad of 3D pakketten als ME10, Solid Works
of Inventor, maak dan een afspraak met één van onze consultants, zij
nemen graag alle mogelijkheden met je door.

Functie-eisen;
• MTS- HTS WTB.
• Ervaring met ME10, Solid Works of Inventor.

Contactpersoon; Jeroen Kruese.
Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

MARKETING EN COMMUNICATIE MEDEWERKER
Omgeving Doetinchem / Fulltime

Vacature nummer; VJK0024

Voor één van onze relaties in de omgeving van Doetinchem zijn wij op zoek
naar een Medewerker Marketing en Communicatie. Heb je je opleiding
HBO marketing afgerond en ben je op zoek naar een leuke baan waarbij je
je kunt ontwikkelen, dan hebben wij een leuke starters functie voor je.

Werkzaamheden;
Tot je verantwoordelijkheden behoren het redigeren en het opzetten van
tekst- en beeldmateriaal. Je zorgt ervoor dat dit materiaal aansluit bij de
Corporate Identity van het bedrijf. In samenwerking met de afdeling ver-
koop zorg je voor de marketingacties binnen de onderneming. 
Het uitvoeren van marktonderzoeken behoren ook tot je takenpakket.

Functie-eisen;
• HBO opleiding in een marketing of commerciële richting.
• Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel schrifelijk als mon-

deling.
• Instaat zijn projecten te coördineren.
• Initiatiefrijk.

ELEKTROMONTEUR  
Omgeving Doetinchem / Fulltime

Vacature nummer; VJK00433

Werkzaamheden;
In deze funktie ben je verantwoordelijk voor het elektrotechnisch monte-
ren van productielijnen, het bouwen van schakelkasten en bekabelen van
machines en installaties, om deze vervolgens bij de klanten in binnen- en
buitenland te installeren en in bedrijf te stellen. 

Functie-eisen;
• Minimaal een MBO-diploma (bij voorkeur MTS-elektrotechniek) of

vergelijkbaar. 
• Beheersing Duitse en Engelse taal.
• Bereidheid tot reizen.

JUNIOR TECHNISCH COMMERCIEEL ENGINEER
Omgeving Doetinchem / Fulltime

Vacature nummer; VJK0028

Werkzaamheden;
In deze functie richt je je op het ontwerpen, calculeren en offreren van
een specifiek product. Tevens ondersteun je de afdeling verkoop m.b.t.
orderafhandeling, beheer klantgegevens en onderhoud je klantencontac-
ten.

Functie-eisen;
• Opleiding MTS+ of HTS (WTB). 
• Kennis van een Cad-systeem. 
• Beheersen van de Engelse- en Duitse taal in woord en geschrift. 

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

JUNIOR MAGAZIJN MEDEWERKER
MET CHAUFFEURSDIPLOMA

Omgeving Doetinchem / Fulltime
Vacature nummer;  VIW0009

Werkzaamheden
In deze functie zul je de meeste tijd besteden aan werkzaamheden in het
magazijn. O.a. het laden en lossen van vrachtwagens, contacten met
leveranciers en communicatie met de afdeling verkoop binnendienst
m.b.t. orders behoren tot je takenpakket. Tevens zul je incidenteel klan-
ten bezoeken om bestellingen af te leveren. 

Functie-eisen
• MBO niveau.
• Recente ervaring met werkzaamheden in een magazijn. 
• In bezit zijn van Rijbewijs C en het diploma CCVB is een eis.
• Communicatief vaardig.
• Enthousiasme en drive om de functie inhoud te geven en

de werkzaamheden goed uit te voeren. 

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Euro Planit Personeelsdiensten is een professional op
gebied van uitzenden, detacheren, payrolling, werving &
selectie en executive search. Vanuit onze kantoren in
Gelderland, Overijssel en Zilina (Slowakije) zijn wij in staat
snel resultaatgerichte oplossingen uit te werken op perso-
neelsgebied. Ter versterking van ons team in Vorden zijn wij
op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (Fulltime)

Functie omschrijving:
In deze functie bent u verantwoordelijk voor:
• Verzorgen van interne/externe postbehandeling.
• Inboeken uren van flexkrachten.
• Aanmaken contracten flexkrachten.
• Archiveren van dossiers.
• Verrichten van alle overige administratieve- en

secretariële werkzaamheden.
• Receptie werkzaamheden.

Wat verwachten wij:
• MBO niveau, richting administratie.
• Representatief, communicatief, stressbestendig.
• Discreet en accuraat.
• Ervaring met Word, Excel en MS Office Outlook.
• Administratieve ervaring.

Geboden wordt een veelzijdige en uitdagende functie in een
ambitieuze omgeving.

Contactgegevens:
Sollicitaties kunt u richten aan: Euro Planit B.V.; Postbus 50,
7250 AB Vorden, of e-mail naar e.derksen@eppd.nl. 
Voor informatie betreffende bovengenoemde functie kunt u
contact opnemen met Eelco Derksen, telefoonnummer:
0575-555518.

Vanwege een op handen zijnde structuurwijziging binnen
Kinderopvang Avonturijn zijn wij op zoek naar kandidaten voor
de functie van  

Hoofd Bedrijfsbureau m/v
Het betreft een functie van 24 uur per week

Het hoofd Bedrijfsbureau is onder verantwoording van de direc-
teur belast met leidinggevende taken op het gebied van finan-
cien en personeelszaken. Het bedrijfsbureau houdt zich bezig
met de ontwikkeling, de vaststelling en de uitvoering van deze
organisatieonderdelen. 
Het Hoofd Bedrijfsbureau geeft leiding en sturing aan de 4 mede-
werkers binnen het bedrijfsbureau en is in staat deze medewer-
kers zodanig aan te sturen dat zij in staat zijn een resultaatgerich-
te bijdrage te leveren aan het realiseren van de gestelde doelstel-
lingen voor het bedrijfsbureau. 
Bij afwezigheid van de directeur is het hoofd bedrijfsbureau het
aanspreekpunt binnen de organisatie en vormt samen met de
directeur en de coördinatoren het managementteam. 

Avonturijn zoekt u als u……
• Managementvaardigheden bezit voor het leidinggeven en aan-

sturen van het bedrijfsbureau;
• Sociale vaardigheden bezit voor het motiveren, stimuleren en

instrueren van medewerkers;
• Affiniteit hebt met de kinderopvang;
• Kennis hebt van managementtechnieken, financieel- en per-

soneelsbeleid
• Plan- en organisatievermogen bezit;
• Analytisch vermogen hebt voor het structureren van beleids-

lijnen uit een complexe hoeveelheid gegevens en het kunnen
vertalen van beleidslijnen naar haalbare doelstellingen;

• Managementrapportages kunt maken voor de directeur en
bestuur;

• Verantwoording kunt nemen voor het opstellen van de finan-
ciële jaarcyclus;

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit
voor het opstellen van beleidsplannen en het onderhouden
van contacten met diverse onderdelen van de onderneming.

Avonturijn verwacht van u:
Dat u een HBO werk- en denkniveau bezit met aantoonbare
ervaring op het gebied van managementtechnieken, financieel
en personeelsbeleid. U beschikt over uitstekende mondelinge en
schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden. U bent bekend met
Word, Exel en Outlook en boekhoudprogramma’s en hebt affini-
teit met financiële processen.

Wij bieden u:
Een uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in
een dynamische werkomgeving. De functie zal vallen in schaal
10 van de CAO-Kinderopvang met een minimum van € 2.606,-
en een uitloop naar € 3.504,- per maand op fulltime basis. De
aanstelling is vooralsnog voor een jaar met de intentie tot het
verlengen in een contract voor onbepaalde tijd. De inschaling zal
afhangen van uw leeftijd en ervaring.

Informatie en sollicitatie
Voor algemene informatie over Avonturijn kunt u terecht op
onze website. Voor nadere informatie kunt op contact opnemen
met mevr. Y. Bensink, directeur, te bereiken via telefoonnummer
0573-458130 optie 1. Bent u geïnteresseerd voor deze vacature,
dan dient uw sollicitatie uiterlijk 2 juni in ons bezit te zijn. De
gesprekken zullen plaats vinden in week 24.
Uw inhoudelijk gemotiveerde reactie kunt u richten aan
Mevrouw Y. Bensink directeur Kinderopvang Avonturijn,
Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL Ruurlo.

Avonturijn is een kinderop-
vangorganisatie met een kin-
derdagverblijf met 6 groepen
dagopvang en 8 groepen bui-
tenschoolse opvang.
Verzorgt voor-,  en naschool-
se opvang en tussenschoolse
opvang op basisscholen.

Daarnaast verzorgt
Avonturijn
Gastouderopvang in de
gemeente Berkelland en
omstreken.
De medewerkers van Avon-
turijn doen hun werk met
hart en ziel en zij zien het
als een voorrecht om met
ouders te mogen delen in de
opvoeding van hun kind.

Avonturijn is één van de 15
gebruikers van het Kultur-
hus in Ruurlo en is volop in
ontwikkeling. Door de groei
binnen onze organisatie en
door de structuurwijziging
zijn we op zoek naar nieuw
personeel. Het bedrijfsbu-
reau houdt zich bezig met de
ontwikkeling, de vaststelling
en de uitvoering van finan-
ciën, en personeelszaken.

Avonturijn heeft kwaliteit
hoog in het vaandel staan en
vraagt om een no-nonsense
mentaliteit, waarbij aanpak-
ken, openheid, vertrouwen
en gevoel voor humor
belangrijke begrippen zijn.

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 45 81 30
fax: (0573) 45 81 33

e-mail: 
info@avonturijn-ruurlo.nl 
website: 
www.avonturijn-ruurlo.nl



*M.u.v. Superieur vers geperst sap

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 25 mei t/m zondag 31 mei 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Mona pudding
alle soorten,
beker 450-500 gram

50%
korting!

50%
korting!

1.59 0.79

1.89 0.94

Vers geperst sap
alle soorten*, fles 500 ml

Bijv.: Vers Geperst
Sinaasappelsap

6.99 3.49

Rundvlees- of
Zalmschotel
bak 900 gram
OP=OP 50%

korting!

50%
korting!

Galia meloen
per stuk

1.99 0.99

50%
korting!

Ambachtelijk
Kloosterbrood
Meergranen 1.99 0.99

Nu bij Super de Boer

heel veel versproducten

voor de halve prijs

Heelvers
 Halve prijs!

n 50%
korting

Uit onze weekfolder van 25 mei t/m 31 mei

Super de Boer Aalderink Super de Boer Hollak
Dorpsstraat 14 Bergstraat 1
7221 BP Steenderen 7021 XG Zelhem
Tel. (0575) 45 12 06 Tel. (0314) 36 91 60

Super de Boer Rinders Super de Boer Grotenhuys
Zuivelweg 7 Dorpsstraat 18
7255 XA Hengelo (Gld.) 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 46 17 93 Tel. (0575) 55 27 13

Kijk voor meer voordeel op www.superdeboer.nl


