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Deze week:

Colofon

Spelmiddag zwembad In de Dennen

Huurdersverenigingen
ledenwerving

Zo ook in het Vordense zwembad In de
dennen. Daar waren mede door het
mooie weer 445 personen aanwezig
die volop genoten van het ‘buitenspelen’ in en rondom het bassin.

Spanje wordt
wereldkampioen!

Zo stond er o.m. ‘cowboytje en Indianen spelen ‘ op het programma. Verder Jeu des boules, fietsen op één wiel,
handen- en voeten voetbal, bal werpen, stoep krijten e.d.

Stem lijst 1, nummer 12, Henk Jan Ormel

Elke maandag Brooddag 3 broden slechts €

2.89

Kijk voor de voorwaarden in de winkel!

Varkensschnitzels

L.R. de
Graafschap

Vorden - Afgelopen woensdag werd
er in geheel Nederland een landelijke speldag georganiseerd.

STEM 9 JUNI OP EEN
BRONCKHORSTER

pijpjes of beugels

8.99
75
€ 3.
49
€ 2.

per krat €
500 gram

Kipkrokantschnitsels

5 st.

Avondwandelvierdaagse
Vorden - De gymnastiekvereniging
Sparta organiseert Van 14 juni tot
en met donderdag 17 juni voor De
43ste keer de avondwandelvierdaagse.
Een evenement dat jaarlijks ongeveer
zo'n 700 tot 800 wandelaars trekt. Er
zijn weer mooie routes van 5 en 10 km
uitgezet.
De eerste avond word gelopen in de
richting Delden. Dinsdag staat Galgengoor op het programma. Woensdag Linde en Donderdag word gelopen richting Hackfort. Elke avond krij-

T: 0575-463777 • F: 0575-461766
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gen de wandelaars een traktatie die
gesponsord word door Vordense Ondernemers.
Deelnemers kunnen zich op Maandag
14 juni inschrijven van 17.45 tot 18.15
uur. De mogelijkheid bestaat ook om 1
avond mee te wandelen, men ontvangt dan een dagspeld. De intocht 17
juni vertrekt om ongeveer 20.15 uur
vanaf de Sporthal.
Voor inlichtingen kan men contact opnemen met de coördinator van de
avondvierdaagse Jolande Loman, tel.
55 19 89 of (06) 14 94 59 36.

De volgende amazones behaalden
een prijs. Irene Reukers reed met
haar Atilla in de klasse L1. Ze behaalde hier een 4de prijs met 184
punten. Anita Berenpas reed met
Walencia in de klasse M2. Ze behaalde hier een 2de en 4de prijs
met resp. 180 en 192 punten.

WEEKBLAD

Nu
ook op
internet!
Dus kijk snel op www.contact.nl

Alleen bij Plus Hans Eland Hengelo (Gld.)
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VXSHUVQHO LQWHUQHW GLJLWDOH WHOHYLVLH HQ WHOHIRQLH DDQ
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Dit weekend was er een mooi
concours georganiseerd bij Huize Verwolde te Laren.

Gymvereninging Sparta

Spaar nu voor een Vaderdagbarbecuepakket!!!

.RPW X RRN"

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer

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

Schietvereniging
‘t Medler
40 jaar

Grolsch

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

POLITIE (0900) 88 44

Overweg Olie
installeert
brandstoftanks

Grolsch
koelserver
wedstrijd

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

DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen

pioenrozen
van 9,99
99
voor €

6.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. B. Neppelenbroek.
Zondag 13 juni In de Wildenborch 10.00 uur Dienst, mevr.
J. Ruiterkamp uit Bathmen.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur Heilig Avondmaal, ds. F.W. Brandenburg.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juni 10.00 uur dhr. W. Zwemmelink, Zelhem.
R.K. kerk Vorden
Zondag 13 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering, M.
van Duin en J. van Heugten m.m.v. Vokate.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 juni 17.00 uur Woord- en Communieviering, v.
ranenburg, Dameskoor.
Zondag 13 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering,
Groep 2, Heren.
Tandarts
12-13 juni G.M. Wolsink, Laren, tel. 0573 - 402124. Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.
`
Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / de Jong, tel. 55 16 78.
Tussen 17.00 uur ’s middags en 08.00 uur de volgende ochtend,
in de weekenden en op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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 Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien
in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, tel. 55 32 22.
Openingstijden: April t/m September: maandag t/m vrijdag:
9.30-17.00 uur; zaterdag: 10.00-15.00 uur. Oktober t/m
Maart: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur; zaterdag:
10.00-14.00 uur.
Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden:
dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.0019.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tienerafdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie
& Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek
komen van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur
(rusttijd). Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur,
18.45-19.30 uur.
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase.
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33.
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl
Brandweer, tel. 112
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres:
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma.
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.
Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoedeisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.
Ambulance, tel. 112
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.nl
Pedicure
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabetische- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.
Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

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.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550.
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur;
donderdag: 14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur;
zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren.
Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40.
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 20 21 210.
Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 68 05 78.
Terminale thuiszorg
‘Noaberhulp’, tel. (0575) 54 33 66.
Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg
Stedendriehoek
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00
uur bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.
Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U
kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag,
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres:
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999
Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur
Correspondenten:
Fam. Velhorst
Het Wiemelink 11
7251 CW Vorden
Tel. (0575) 55 16 88
E-mail: noord@contact.nl

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

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

Vlaai van de week
Abrikozenbavaroisevlaai

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

6-8 pers €

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

 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
/
0650917007
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
 U wilt fors lagere woonlasten? Dat kan! Verkoop (of
verhuur) ons een deel van uw
boerderij. Juridisch is dat prima te regelen. Wij zoeken
woonruimte van bescheiden
grootte in buitengebied, met
schuur en wat grond. Bel gerust. Erik Mak en Agnes Smit.
0575 555078
 ZZ-zwaar amazone gevestigd te Halle, heeft nog tijd
over om dressuurlessen te
geven. B t/m ZZ-licht niveau.
Nicole
Ekkerink
0641860053
 Vakantie/overwinteren bij
Vordenaren in THAILAND bij
zee.Het hele jaar mooi weer.
=www.bandokmaai.com=
 Te huur gevraagd landbouwgrond, wie heeft er iets
of wie weet er iets? annekapelle@gmail.com
 Wilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelinkhausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.
 Autodelen met de dorpsauto in Vorden: gebruik maken van een auto zonder zelf
een auto te bezitten. Informatie-avond op 16 juni om 20.00
uur, Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 Vorden. Meer info via www.dorpsauto.nl,
0575-470730
of
dorpsauto.vorden@live.com.
 Gevraagd: Computerles
voor beginner. Tegen vergoeding. 06-13316878.

 Gevraagd: Hulp in de
huishouding (Zelhem). Van
maandag t/m vrijdag ongeveer 3 uur per dag. Informatie
0314-621028.

 Tijdelijk te huur, gestoffeerde woonboerderij Polweg
6 te Wichmond met een
woonopp van 130 m2 voorzien van CV en een leuke
tuin. Evt met schuur te huur.
Info 06-12549694

6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Oranjesoezen
middel 6 stuks €

3,95

• Oranje-fruitschnitt
€

met slagroom

4,95

Aanbiedingen geldig van di. 8 juni t/m za. 19 juni

GRAFSTEENSPECIALIST

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



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

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Dagmenu’s
9 t/m 15 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).
Woensdag 9 juni
Mosterdsoep / Varkensmedaillons met stroganoffsaus, aardappelkrokettenen groente.
Donderdag 10 juni
Saté van kipfilet met pindasaus, kroepoek, nasi en atjarsalade /
vlaflip met slagroom en bessensap.
Vrijdag 11 juni
Wortelselderij soep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.
Zaterdag 12 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus met aardappelen en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom.
Maandag 14 juni
Runderbouillon met flensjes / Boeuf Bourgingnon, gekookte
aardappelen en Voorjaarssalade.
Dinsdag 15 juni
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.
www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Jarno
Hij is geboren op 2 juni 2010, weegt 3580 gram en
is 52 cm.
Egbert-Jan en Patricia Winkels-Wopereis
Acaciastraat 48
7132 CM Lichtenvoorde

Enige en algemene kennisgeving
De wil om te leven was er nog, de kracht niet meer.
Heden hebben wij afscheid moeten nemen van mijn
broer, onze zwager en oom

Geert Wolsing
Vorden
8 Maart 1960

Groningen
2 Juni 2010
Martin en Diny
Mardy en Robert
Annelijne en Elienke
Anita en Jurian
Anne en Imke

Op vrijdag 18 juni 2010 geven wij

Esther Klein Haneveld

Joke

&

Ronald en Chantal
Mike en Dewi

Jarno Meulenbeek
elkaar het JA-woord om 11.00 uur in kasteel
Hackfort te Vorden!
De receptie is van 15.00 tot 16.30 uur in de
feesttent aan de Koekoekstraat 2 te Vierakker.
Koekoekstraat 2
7233 PB Vierakker

Kadotip:

28-05-2010 zijn wij getrouwd en we hebben een
fantastische dag gehad!
Allemaal enorm bedankt voor de vele kaarten,
gelukswensen en het mooie feest

Magazijn
leegverkoop
Wand- en
Vloertegels
vr./za. 11 en
12 juni van 9.30
tot 17.00 uur

Tegelhandel
Muller Vorden b.v.
Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden
Repareert en verkoopt alle merken!

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

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

Correspondentieadres:
Nieuwstad 39
7251 AE Vorden
De crematie heeft in besloten
kring plaatsgevonden.

Kipfilets

4 enkele
SPECIAL

ETJ-Witgoedservice

Claudia en Rienco
Kyra en Quinten

TOPSCORER

Kipflip
100 gram
VLEESWARENKOOPJE

Hendrik ter Huerne

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram

LEKKER & MAKKELIJK

4 gehakt Cordon Bleus +
250 gram Boerensalade

inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

samen voor

D.J. Vlogman, keurslager

Uit aller naam:
H.J. ter Huerne

Groot is de leegte die zij achterlaat
mooi zijn de herinneringen die blijven.
Onverwacht hebben wij afscheid moeten nemen
van onze lieve zorgzame moeder, oma en overgrootmoeder

Aaltje Obbink-Rossel
sinds 13 november 1991 weduwe van
Gerrit Jan Obbink
in de leeftijd van 81 jaar.

Echtgenoot van Dien Garritsen

Correspondentieadres:
Dorpsstraat 8a
7251 BB Vorden

Voor de wereld is hij één van de velen,
voor ons was hij de hele wereld.

Klein- en achterkleinkinderen
31 mei 2010
Hoetinkhof 16
7251 XN Vorden
De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

Vruchten rijpen door de zon
Mensen door de liefde
Na een leven vol aandacht en zorg voor velen hebbenwe afscheid moeten nemen van onze zus,
schoonzus, tante, nicht, oudtante en dierbare
vriendin

Johanna Uytenhaak - Dijkman
Hanne
weduwe van Bob Uytenhaak
★ Doetinchem,
8 augustus 1923

† Vorden,
1 juni 2010
Namens allen:
Henske Trip
Ben van der Heijden

Correspondentieadres:
Henske Trip
Leusdenhof 395
1108 DX Amsterdam
Het afscheid en de teraardebestelling hebben
maandag 7 juni plaatsgevonden.

Aankomende zomer een nieuw
terras, oprit of ander straatwerk
voor een beperkte prijs? Of al uw
heggen netjes geknipt zonder er
zelf omkijken naar te hebben.
Twee ervaren tuinmannen bieden
zich aan voor al uw tuinwerk.
Tel 06-46192969 of mail
tuinmanvorden@gmail.com

In memoriam

Dinie Kremer-Bulten
13 juni 2008

Greet en Jan

"'&

Zelhem, 5 juni 2010

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 9 juni om 12.30 uur in de kleine aula van
het Crematorium Rijk van Nijmegen, Schoenaker 12
te Beuningen.

Ton
Gerrit en Edith

'

Bennie † en Annie †
Herman en Gerdien
Jan † en Tilde
Ab en Trudy
Han en Evelien
Neven en nichten

Onze oom is overgebracht naar het rouwcentrum
Van Kampen, Kwelkade 47 te Tiel,
Tel. 0344 613812, bezoek op afspraak.

Vertrek vanaf het rouwcentrum om 11.30 uur.

Harrie en Dini

Op 76-jarige leeftijd is toch nog vrij onverwachts
overleden onze beste zwager en oom

Louis Mellendijk

4 juni 2010

!

Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,
tel. 06 - 54 32 66 69.

op de leeftijd van 94 jaar.

Jurgen & Kristl Wunderink

'&

3x 100 gram

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete

weduwnaar van Hillegonda van den Berg

$

Snijworst + mosterdrollade
+ Grill salade

Te koop gevraagd: antiek,

Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen die
hij achterlaat, geven wij u kennis dat van ons is
heengegaan

##
Aanbiedingen zijn geldig van 07-06-2010 t/m 12-06-2010.

Wij zijn blij en gelukkig met de geboorte van onze
zoon

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie
hij voor ons was, nemen wij met intens veel verdriet
afscheid van mijn lieve zorgzame man, onze vader
en opa

Jacob Willem Hulshoff
Jaap
echtgenoot van Johanna Bretveld
* Enschede,
10-07-1922

† Hengelo Gld.,
05-06-2010
J. Hulshoff-Bretveld
Anneke en Hans Waldvogel-Hulshoff
Nathalie en Andi, Géraldine
Stéphanie en Roger
Isabelle
Gerrit en Monique Hulshoff-Wolbert
Jaap en Annemijn
Bram en Grietje
Ina en André Hillebrand-Hulshoff
Thiemen
Thijs

Hengelo Gld., Steintjesweide 13

WEEKBLAD

13 juni 2010

Nu
ook op
internet!

Elke dag loop je wel even in gedachten
door ons leven.
Uit aller naam:
Fam. Kremer Hengelo Gld.

Dus kijk snel op www.contact.nl

Wij bestaan 2 jaar!!!

Reinier’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Vol smaak:
Nieuwe oogst Hollandse bloemkool

1,00
heel per stuk 1,50
gesneden per bak 2,00
per stuk

Extra zoete ananas
Extra zoete ananas

Weekaanbiedingen:
Grote sappige Galia meloen

per stuk

Forse krop sla + lente ui

2,00
2,00

Uit eigen keuken:

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 13
7255 DE Hengelo Gld.

Huisgemaakte rabarber/aardbei compote

De begrafenis zal op verzoek van Pa in besloten
kring plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats
te Hengelo Gld.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 14 juni.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

grote bak

2,00

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

de
Tijdense-tv
WK liv inkel
in de wezig!
aanw

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

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

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 23 van
7 t/m 23 juni 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

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

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

Bronckhorst B Jeugdtoernooi bij
V.V. Zelhem

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is: A. Looprekke.
B. Potduuster.
C. Alibanteri’je.
De antwoorden staot argens anders in disse krante.

18 juni traplift demo bij
Sensire Servicehuis
Vorden - Op vrijdag 18 juni kunnen
gelnteresseerden de traplift demodag bezoeken, een initiatief van de
Sensire thuiszorgwinkels. De traplift demodag wordt gehouden in
het Sensire Servicehuis in Vorden.
Naast deskundig advies krijgen bezoekers de mogelijkheid een
'proefrit' te maken op de in het Servicehuis geïnstalleerde traplift.

Zelhem - Zaterdag 12 juni wordt op de velden van voetbalvereniging Zelhem de 2e editie van het Bronckhorst B-jeugd toernooi gehouden. Na een
succesvol toernooi in juni 2009 met deelname van 10 teams en Zelos B1 als
winnaar zal er nu worden deelgenomen door 12 teams, waarbij vrijwel alle verenigingen van de gemeente Bronckhorst vertegenwoordigd zijn.
Naast V.V. Zelhem B1 komen Zelos B1 en B2, Pax B1, HC ’03 B1, Steenderen
B1, Keijenborgse Boys B2, Vorden B2, Wolfersveen B1 en SBC ’05 B1 en als
gastteam van buiten de gemeente VVG ’25 B1 uit Gaanderen naar sportpark ‘de Pol’.

Het toernooi start om 10.00 uur. Er
wordt gespeeld in 3 poules van 4 ploegen, waarbij de nummers 1 van de
poules na de poulewedstrijden in de finale gaan strijden voor de winst van
het toernooi. Die finalewedstrijden
zullen geleid worden door eredivisieen internationaal topscheidsrechter
Bas Nijhuis. De finales worden ’s middags vanaf 14.00 uur gespeeld. De
nummers 2 van elke poule strijden
om de plaatsen 4, 5 en 6.
Tijdens het toernooi zullen alle deelnemende teams ook middels een strafschoppenserie strijden om de penaltybokaal, waarbij keepers van de Graafschap het doel zullen verdedigen. Verder is er een beker beschikbaar voor de
beste speler van het toernooi en voor
het sportiefste team.
Burgemeester Aalderink van de gemeente Bronckhorst zal de prijzen uitreiken, waarbij ook de grote politieke
partijen van Bronckhorst (VVD, PvdA
en CDA) betrokken worden. Het toernooi is mede mogelijk gemaakt door
diverse sponsoren, waarbij de Rabobank als hoofdsponsor optreedt. Alle
belangstellenden zijn van harte welkom op sportcomplex de Pol in Zelhem. De toegang is gratis.
In het kader van het Bronckhorst Bjeugd toernooi had de toernooiorganisatie onlangs een gesprek met topscheidsrechter Bas Nijhuis.

U bent 33 jaar en al 5 jaar scheidsrechter in het betaalde voetbal. Wanneer
bent u als scheidsrechter begonnen en
hebt u in u zelf in uw jeugd ook gevoetbald (of doet u dat mogelijk nog
steeds)?
Bas Nijhuis: “Ik ben op mijn 15e jaar
begonnen met fluiten. Daarnaast
voetbalde ik bij de Tubanters en Vogido in Enschede en bij Rood Zwart in
Delden.”
Wat doet u naast het scheidsrechteren
en hebt u (nog tijd voor) hobby’s?
Bas Nijhuis: “Ik heb vele hobby's. Van
tennis tot mountainbiken en verder
heb ik veel dieren om het huis, dus
daar kan ik ook de nodige tijd in
kwijt.”
Vindt u FC Twente uiteindelijk de terechte kampioen van seizoen
2009/2010? En bent u als inwoner van
Enschede trots op de club?
Bas Nijhuis: “Ajax en Twente hebben
een geweldig seizoen gehad en met 1
punt verschil is Twente kampioen geworden. Ik vind dat Ajax de tweede
helft van het seizoen geweldig speelde
en Twente vooral de eerste helft van
de competitie. Ik kom uit Enschede en
zie natuurlijk de ontwikkelingen van
de club Twente en moet zeggen dat er
een heel goed beleid wordt gevoerd.”
Welke stadions zijn voor u een ‘heksenketel’ om te fluiten? En welk stadion vindt u het meest indrukwekkend?

Bas Nijhuis: “In Nederland is het altijd
bijzonder als de klep van de tunnel in
‘de Kuip’ open gaat. Als je daar uit
komt en het veld betreedt is het zeker
een heksenketel. Verder heb ik dit seizoen een wedstrijd gefloten bij Galatasaray in Instanbul - Turkije en dat is zeker een heksenketel.”
Wat was voor u tot dusver het hoogtepunt?
Bas Nijhuis: “Ik heb het nationale elftal van Engeland gefloten op Wembley in Londen. Een geweldig stadion
met 90.000 mensen. En als dan dat hele stadion het Engelse volkslied zingt,
krijg je wel kippenvel.”
U moet als scheidrechter natuurlijk altijd neutraal zijn, maar welke clubs in
Nederland en Internationaal hebben
uw sympathie als voetballiefhebber?
En welk landenteam (behalve Nederland natuurlijk)?
Bas Nijhuis: “Als scheidsrechter ben je
neutraal en hoop je altijd een mooie
wedstrijd te zien. En tussen welke
clubs of landen dat is maakt mij niet
zoveel uit.
Welk land wordt volgens u wereldkampioen voetbal in Zuid Afrika?
Bas Nijhuis: “Ik denk Spanje. Geweldig
team en in alle linies zeer sterk. En als
spelers als Robben, Van Persie, Sneijder en Van Bommel zo in vorm blijven
maken we als Nederland zeker kans
ver te komen.”
De toernooiorganisatie van V.V. Zelhem is erg blij met uw komst als scheidrechter. Wat vindt u zelf leuk aan het
fluiten bij een jeugdtoernooi?
Bas Nijhuis: “Bij de jeugd begint alles.
Alles gaat nog vanuit het plezier en de
onbevangenheid. Dat plezier zullen
de spelers ook zeker uitstralen tijdens
dit toernooi. Ik wens alle teams dan
ook erg veel succes.”

Te Stroet grijpt net naast podium
Wichmond - Wielrenner Rens te
Stroet van RTV Vierakker-Wichmond is afgelopen zondag vierde
geworden in de Ronde rond het Ronostrand in het Groningse Roden.
Simon Bargeman en Felix Wolbert
reden een klimkoers in het Duitse
Lüttringhausen.

De Ronde rond het Ronostrand is een
klassieker van ruim 175 kilometer in
het kader van de clubcompetitie. De
weersomstandigheden waren met
windhozen en regen zeer slecht, waardoor de koers direct aan het begin al
een waar slachtveld was geworden. Te
Stroet reed als gastrenner voor het
Kanjers voor Kanjers Cyclingteam en
kon zich voorin goed handhaven. Uit-

eindelijk ontstond er een kopgroep
van veertien man met daarin Te Stroet
en zijn ploeggenoot Mark Scheurs uit
Aalten. In de eindsprint greep Te
Stroet net naast een podiumplaats,
maar hij kan terugkijken op een zeer
knappe prestatie.

verlaten. Bargeman kon tot zes ronden voor het einde stand houden. ¨Ik
heb geprobeerd om mijn ploegmaten
nog zoveel mogelijk te helpen¨, blikte
de 23-jarige Vordenaar na afloop terug. ¨Na tien ronden moest ik opgeven, maar ik ben wel tevreden.¨

KLIMKOERS
Op dezelfde dag reden Simon Bargeman en Felix Wolbert met het Kanjers
voor Kanjers Cyclingteam in Lüttringhausen. In deze koers moesten de renners zestien ronden afleggen van 7,5
kilometer met daarin een zeer lastige
klim. Ook in deze wedstrijd waren de
weergoden de renners niet al te gunstig gezind, waardoor veel deelnemers
vroegtijdig het strijdtoneel moesten

Op woensdag 2 juni staat de klassieker
De Parel van de Veluwe in Harderwijk
op het programma. Hier staan drie
RTV´ers aan de start. Voor Thijs van
Amerongen zal dit zijn eerste wegkoers zijn bij zijn nieuwe ploeg AA Cycling Team. Rens te Stroet zal rijden
voor Line Lloyd Footwear Cycling en Simon Bargeman zal uitkomen voor het
Kanjers voor Kanjers Cyclingteam.

Ouderen willen steeds vaker zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven wonen. Om comfortabel van de oude dag
te genieten, is het soms noodzakelijk
de woning aan te passen. Met de slaapruimte op de bovenverdieping is vooral de trap vaak een obstakel en een reden om naar andere woonruimte om

te zien. In bijna alle situaties is het mogelijk een automatische traplift aan
de smalle zijde van de trap te plaatsen,
waardoor er genoeg ruimte overblijft
om ook veilig op de trap te lopen.

Op vrijdag 18 juni is er volop gelegenheid vragen te stellen over de installatie van een traplift in huis. De traplift
demodag vindt plaats in het Sensire
Servicehuis aan de Dorpsstraat 7. Aanmelden is niet nodig. Naast een traplift bevinden zich in het Servicehuis
allerlei hulpmiddelen en aanpassingen die geprobeerd kunnen worden
door bezoekers. Hiervoor is op 18 juni
gelegenheid, maar het is ook mogelijk
een afspraak te maken voor een individueel bezoek: 0314 - 357419.

Motorcross op 't Zand herleeft

Achter de coulissen
Hengelo - A.Koning, H.Rietman,
J.Clynk, A.Dirkx en J.Jansen waren
de mannen die in de jaren 50 de
motorcross op 't Zand op hun
naam wisten te schrijven. De Hamove was al in de jaren 40 gestart
met de motorcross, maar in de vijftiger jaren wist de cross op 't Hengelse Zand uit te groeien tot een
groots evenement.
Vanaf 1953 vochten de crossers bij de
senioren boven de 150cc om de Coupe
't Zand, beschikbaar gesteld door Vera
Dittlinger, de eigenaresse van 't Zand.
Hennie Rietman uit Doetinchem was
de eerste die de wisselbeker in ontvangst mocht nemen. Deze Achterhoeker was een van de beste crossers
in die jaren, maar wist daarna niet
meer beslag te leggen op de Coupe 't
Zand.
Elk jaar werd het parcours verbeterd,
in 1952 werd de "Sahara" aangelegd. Er
kwam een geluidsinstallatie, waardoor de toeschouwers op de hoogte gehouden konden worden door wedstrijdcommissaris Van Dongen. De Hamove, onder aanvoering van dr. Rudolf Dwars en Nölle Wolsink, wist de
cross steeds verder uit te bouwen en er
kwamen duizenden toeschouwers op
af in deze hoogtijdagen. Aan het eind
van de jaren 50 kwam er zelfs een
Hengelose coryfee in beeld, die meestreed om de prijzen: Bennie Hartelman. In de jaren 60 wist hij de Coupe
't Zand ook daadwerkelijk een aantal
malen te winnen.
Niet elk jaar verliep de organisatie geheel zonder tegenslag. Zo zakte in

1957 bij de organisatie de moed in de
schoenen, toen ze op deze 6e mei getroffen werden door sneeuw (!)) en fikse hagelbuien. Op een financieel debacle werd gerekend, maar tegen elke
verwachting in kwamen toch duizenden toeschouwers langs de kassa's.
Een bewijs van de grote populariteit
die de cross in die jaren genoot.

Deze tijden herleven in het boek 'ACHTER DE COULISSEN', dat binnenkort
verschijnt. Van elke cross uit de jaren
1952-1959 wordt verslag gedaan, een
en ander opgesierd met prachtige actiefoto's. Het bemachtigen van deze foto's kostte samensteller Willy Hermans overigens veel moeite. Bij de Hamove bleken maar weinig foto's uit die
tijd in het archief aanwezig te zijn.
Wel werd bemiddeld om toch aan foto's te komen. Jurgen Memelink deed
een oproep in een motorblad en daar
werd op gereageerd door Peter Rietman uit Doetinchem. Deze neef van
de inmiddels overleden Hennie Rietman bleek een verwoed verzamelaar
op motorcrossgebied en was dan ook
in het bezit van enkele foto's. Ook had
kastelein Harry Waenink van De
Zwaan enige actiefoto's tegen de muren van zijn bruine café gespijkerd en
ook deze zijn verwerkt in het boek.

Dit onderwerp en nog veel meer in
'Achter de coulissen' dat in juli zal verschijnen. Er kan nu al worden ingeschreven via mail oldhengel@hotmail.com, tel. 06-11374676 of bij W.
Hermans, Plataanweg 40.

Gezinscombo in Wichmond
Wichmond - Zondagmorgen 13
juni zal tijdens een dienst in de
kerk van de Hervormde Gemeente Wichmond het gezinscombo "Prijs Hem" uit Nijkerkerveen haar medewerking verlenen.
Het enthousiaste combo van 7-personen bestaat uit vader en moeder

Kalkman samen met hun kinderen die zingen maar ook spelen op
diverse instrumenten waardoor
deze zondagsdienst een extra feestelijk karakter zal krijgen. Voorganger is de heer Wim Zemmelink
uit Zelhem. Iedereen is hartelijk
welkom in deze dienst in de Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat
16.

Tekort aan bestuursleden

Huurders-verenigingen
houden gezamenlijke ledenwerving

Hans v.d. Linden.
Vorden. Hans van der Linden is voorzitter van de huurders- vereniging HEVO (Vorden – Hengelo). Deels een voorzitter met zorgen en deels een voorzitter met een optimistische kijk richting toekomst. De zorgen richten
zich op het feit dat de regionale bestuurders – verenigingen met een tekort aan bestuursleden hebben te kampen. Zijn optimisme is er op gebaseerd dat de besturen binnenkort toch wel met nieuwe leden worden opgevuld.
Hans: ‘In de politiek zijn momenteel
op het gebied van huurwoningen, wel
of niet aftrek van de hypotheekrente
en dat soort zaken, volop ontwikkelingen gaande. Met name komen ook de
huurders van woningen onder druk te
staan. Je ziet namelijk meer en meer
dat ‘verhuurders’, zoals bijvoorbeeld
dichtbij huis Pro Wonen, zich bezig
gaan houden met projecten zoals
maatschappelijk vastgoed. Veronderstel, de lokale overheid doet een beroep op Pro Wonen om b.v. de bouw
van het Kulturhuus in Vorden op zich
te nemen. Daar kan een bepaald risico
inzitten. Nogmaals veronderstel dat er
voorafgaande of tijdens de bouw financiële problemen ontstaan. Dan
kan dat gevolgen hebben voor de
huurders van de woningen!
Voor huurders van woningen dus van
groot belang dat ze dat soort ontwik-

kelingen blijven volgen. Vandaar dat
wij de actie ‘Samen 1‘ gaan starten.
Een samenwerking tussen de huurders - verenigingen HEVO (Vorden –
Hengelo), Lichtenvoorde en Borculo.
Wij vertegenwoordigen samen circa
4000 huurders. Behalve genoemd drietal telt Pro Wonen nog twee huurders
- verenigingen (Neede/Eibergen en Zelhem). Vooralsnog gaat ‘Samen 1‘ dus
trachten nieuwe bestuursleden te werven. Het gebrek aan bestuursleden is
overigens een nationaal verschijnsel.
Alle huurders – verenigingen zijn aangesloten bij de Nederlandse Woonbond., een orgaan waarop wij terug
kunnen vallen.
Deze ‘woonbond‘ wil het tekort aan
bestuursleden bij de huurders – verenigingen ook zelf wel aanpakken.
Daar zijn speciale programma’s voor
gemaakt. Wij maken er bewust geen

gebruik van, omdat de werving zoal
de bond die voor ogen staat, voor ons
gewoon te duur is. Vandaar dat wij
binnenkort zelf ‘de boer‘ opgaan. De
4000 huurders krijgen een flyer in de
bus met tekst en uitleg over onze
huurders – verenigingen en waarin
wij de huurders vragen zich aan te
melden als bestuurslid. Onder degenen die de enquete ingevuld terugsturen, worden enkele leuke prijzen verloot! Wij hopen en verwachten dat
zich een aantal personen zullen opgeven. Het zou natuurlijk wel prettig
zijn dat deze mensen enige affiniteit
met ‘ wonen ‘ hebben en tevens genegen zijn zich in deze materie te willen
‘scholen‘. ‘Samen 1‘ neemt dan de
taak op zich om deze mensen voor te
bereiden en ze te motiveren opdat zij
de belangen van de huurders kunnen
behartigen. Dat kan door b.v. zitting te
nemen in een bewonerscommissie’,
zo zegt Hans van der Linden.
De mensen vragen zich wel eens af,
wat is nu precies de taak/functie van
een huurders – vereniging. Hans van
der Linden: ‘Laat ik de HEVO even als
voorbeeld noemen. Wij zijn, net als de
andere vier, intermediair tussen de
huurders en de verhuurders (in dit geval dus Pro Wonen) Wij stoelen ons op
de ‘huurwet ‘en de‘ overlegwet‘. De
huurwet beschermt de huurder (rechten en plichten). Heeft een huurder
een verschil van inzicht met Pro Wonen, dan moeten beiden eerst zelf
trachten dat onderling op te lossen.
Komen ze er niet uit, dan komt HEVO
er aan te pas. Wij horen de standpunten van beide partijen aan en proberen te bemiddelen. Een andere situatie. Pro Wonen informeert de bewoners van een straat (straten) dat hun
woningen gerenoveerd zullen worden.
Dan is het gebruikelijk dat de bewoners (huurders) een commissie benoemen die de contacten met pro Wonen
onderhoudt. Daar participeert ook de
huurders – vereniging in’’, zo legt
Hans van der Linden uit. Dan is er ook
nog de ‘Overlegwet’. Een wet waarin
de overheid bepaalt aan welke spelregels moet worden voldaan. Het beleid
van Pro Wonen wordt door de vijf eerder genoemde huurders – verenigingen getoetst.

Schietvereniging 't Medler 40 jaar

Kerkdienst Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap
Hermien Bleumink - Nieuwenhuis
is zondag 13 juni voorganger in de
kerkdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo.

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

1e plaats Noelle Arendsen
Leerlinge Noelle Arendsen(10 jr)
van Theaterschool "The Moving Hype" uit Warnsveld behaalde afgelopen Donderdagavond tijdens het
spektakel "DE HELDEN VAN EEFDE" de 1e plaats!
Het is niet de eerste keer dat een leerling van de inmiddels bekende theaterschool de eerste plek behaalde, eerder won leerlinge Chantal Brugman
met hetzelfde lied "Ik voel me zo verdomd alleen" de Helden van Eefde.
Noelle werd deze week ook verrast
door de jongens van Kasbendjen uit
Vorden om als troost een CD opname
te maken. De Vocal coaches van TMH
zijn dan ook echt trots en gaan aankomend seizoen met meer leerlingen de
podia op en de eigen studio in.
Tevens zijn de coaches van TMH ape
trots op hun leerlinge Quinty
Schier(13jr), die vorige week geselecteerd werd voor het Nederlandse junior songfestival van de AVRO. Quinty
werd met een megafoon en volledig
camera team van de AVRO uit bed geroepen met het liedje "You tell me"
wat Quinty samen met Pip en Merel
mag gaan zingen tijdens de finale van
het bekende Junior Songfestival wat
vorig jaar gewonnen werd door Ralph

met het nummer ''CLICK CLACK" Marischka en Timothy van TMH wensen
de jonge Quinty dan ook Toi Toi Toi
tijdens de finale en roepen natuurlijk
iedereen op om hun Quinty te steunen tijdens de stemrondes!!!

Heb jij ook interesse in de zang,dans
of acteer lessen van The Moving Hype
? bezoek dan de website www.themovinghype.nl en wie weet schitter jij
straks op jouw regionale of zelfs wel
een landelijk podium.

RTV'ers rijden zware
Veluwse klassieker
Wichmond - Simon Bargeman,
Thijs van Amerongen en Rens te
Stroet van RTV Vierakker-Wichmond hebben vorige week woensdag deelgenomen aan een zware
klassieker over de Veluwe.
Voor Van Amerongen was dit zijn eerste wegkoers bij zijn nieuwe ploeg AA
Cyclingteam. Te Stroet reed voor Line
Lloyd Footwear Cycling en Simon Bargeman kwam uit voor het Kanjers
voor Kanjers Cyclingteam. De start van
'De Parel van de Veluwe' was in Harderwijk. De renners moesten vervolgens 170 kilometer afleggen door het
glooiende landschap van de Veluwe.
Het hoge tempo, de warmte en een stevige wind maakten de wedstrijd extra
zwaar. Vooral Van Amerongen en Te
Stroet lieten zich goed van voren zien
en zaten lange tijd in een kopgroep
van veertien renners. Aan het einde

van de wedstrijd werden zij echter bijgehaald door het ontketende peloton.
Te Stroet eindigde uiteindelijk in de
sprint op een 35e plaats, terwijl van
Amerongen als 56e over de meet
kwam. De renner uit Vorden was na afloop tevreden over zijn eerste wegwedstrijd en hoopt de komende weken
progressie te kunnen maken. Bargeman eindigde in een tweede groep als
105e.

Te Stroet reisde afgelopen zaterdag af
naar Wageningen voor een criterium.
Een pittige klim staat hier jaarlijks garant voor een harde en spectaculaire
koers. Te Stroet reed een goede wedstrijd en eindigde op een verdienstelijke zevende plaats. Van Amerongen
stond zondag aan de start van de Ronde van Limburg, een klassieker die alle bekende heuvels aandoet. Hij reed
hier naar een 53e plaats.

Lokale opbrengst collecte
epilepsiebestrijding bekend
Vorden/Vierakker/Wichmond - De
collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds - De Macht van het Kleine,
heeft in Vorden € 1479,18 en in Vierakker/Wichmond € 869,00 opgebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

De jubilarissen, van links naar rechts: G.D. Nijenhuis, J.A. Roeterdink en D.G. Nijenhuis.
Medler - Op zaterdag 5 juni vierde Schietvereniging 't Medler haar 40 jarig
bestaan met een gezellige avond voor haar leden en partners.
De vereniging heeft momenteel 24 leden waarvan er drie vanaf de oprich-

ting al lid zijn. Dit zijn J.A. Roeterdink,
G.D. Nijenhuis en D.G. Nijenhuis. De

schietavonden zijn op donderdagavond in het Clubgebouw van de
Touwtrekvereniging 't Medler. Er
wordt alleen met luchtgeweer geschoten.

In de week van dinsdag 25 tot en met
zaterdag 29 mei gingen in heel Nederland ruim 35.000 vrijwilligers op pad
om huis aan huis te collecteren voor
het Nationaal Epilepsie Fonds. Geld
voor de epilepsiebestrijding is hard nodig. Het thema van de nationale collecteweek was: 'Epilepsie maakt geen
onderscheid, u wel?'.
Epilepsie is een tijdelijke functiestoornis in de hersenen die zich uit in aanvallen. Het thema 'Epilepsie maakt
geen onderscheid, u wel?' is een oproep om mensen met epilepsie te

steunen. Iedereen kan op elke leeftijd
epilepsie krijgen en er kan niets worden gedaan om het te voorkomen. In
Nederland zijn er 120.000 mensen
met epilepsie en dertig procent van
deze mensen blijft veel last houden
van aanvallen.
Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds
niet bekend. Er is dus geld nodig voor
onderzoek. Maar zeker ook voor voorlichting: 1 op de 150 mensen heeft epilepsie maar veel mensen weten niets
over deze aandoening. Naast het subsidiëren van onderzoek en het geven
van voorlichting, organiseert het Nationaal Epilepsie Fonds vakanties voor
mensen met epilepsie. Voor veel kinderen en volwassenen is dit de enige
mogelijkheid om met vakantie te
gaan. Ook verleent het fonds individuele hulp aan mensen met epilepsie.
Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terreinen. Zij is dankbaar voor de inzet van
de vele vrijwilligers en voor de financiële bijdrage van alle gevers.
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Herman van Voorst, regiomanager Reggefiber Rijssen

Glasvezel onder Glashartparaplu

Het nieuwe kantoor van Reggefiber in Rijssen.
Op zo’n 30 plaatsen in Nederland wordt momenteel gewerkt om glasvezel
aan te leggen naar huizen van particulieren, het zogenaamde Fiber-tothe-Home. Het project wordt Glashart genoemd. Regiomanager Herman
van Voorst zetelt in het schitterende kantoorgebouw in Rijssen.
Herman van Voorst is de man van het
eerste uur bij Reggefiber. “Woningcorporaties in het oosten van Nederland:
Portaal, De Woonplaats, Domein en
Helpt Elkander in Nuenen, zijn de
grondleggers van de glasvezeldiensten,” zo vertelt hij. Zij hadden de visie
om hun bezit in de markt te zetten
met een meerwaarde, een houdbaarheid van 40 jaar, door naast vaste voor-

zieningen als een deurbel en een aanrechtblokje, ook een glasvezelaansluiting op het grote wereld wijde web toe
te voegen. “Ik kom uit de woningcorporatiewereld. Enkele woningcorporaties in het oosten van het land hebben
het project glasvezel als ultieme kans
gezien naar de toekomst toe om hun
woningen levensbestendiger te maken. Economisch motiverend maar

ook sociaal maatschappelijk,” spreekt
Herman van Voorst uit ervaring. “Alles
wat ze bouwen is over een termijn van
veertig jaar bekeken en geanalyseerd.
Het moet veertig jaar staan. De demografische ontwikkelingen in die komende jaren wijzen naar: een dubbele
vergrijzing en het nominaal slinken
van de arbeidsmarkt.” Een woningcorporatie moet daar bij het maken van
keuzes ernstig rekening mee houden.
In de woningbouwsector had niemand ervaring met aanleg van kopernetwerken, laat staan van glasvezelnetwerken. Ze gingen dus niet gehin-

Presentatie nieuwbouwprojecten in Bronckhorst

Woonmanifestatie druk bezocht

derd door kennis aan de slag. Dat
werd een fiasco, omdat er veel meer
aan vast zit dan het graven van wat
sleuven om een kabel in te leggen.
“Het is in feite een grote logistieke
operatie waar Volker Wessels wel kaas
van heeft gegeten. Eerst werden we
aangezocht als investeerder in dit risicodragende spul, maar al gauw namen we als ervaren bouwconcern ook
de aanleg van haperende projecten
over. En zo zijn wij, ben ik, in glas terechtgekomen.”
Het doel om een positie te veroveren
op de Nederlandse telecommarkt, lukte. Onder de paraplu van de holding
Reggeborgh ontstond Reggefiber in
2005, welke een glasvezelnetwerk
bouwt naar elk huis, Fiber-to-theHome. Onder de naam Glashart legt
Reggefiber een landelijk glasvezelnetwerk aan.
De conculega’s kabelexploitanten keken wat meewarig naar ‘die sleuvengravers uit Rijssen’ die een paar huisjes van glasvezel zouden voorzien. “Afgelopen januari hadden we er 500.000
aangesloten,” lacht Herman van
Voorst erom. “En daar komen er dit
jaar 200.000 bij, volgend jaar 350.000.
Je wordt nu voor vol aangezien in de
markt. Wij zien het bouwen en beheren van glasvezelnetwerken als een
nieuwe vorm van vastgoedbeheer.”
Reggefiber is in Nederland de enige
bouwer en eigenaar van FttH glasvezel
infrastructuur. Hier staat de Telecom
industrie onder overheidstoezicht van
de Opta. De NMA is het instituut dat
let op de regelgeving van de economische mededinging. Daarom vroeg Reggefiber dan ook meteen aan de Opta
om voor hun bedrijf bindende voorschriften af te spreken. Opta gereguleerd is immers ook voor de consument een soort kwaliteitslabel. “Hoe
gaan we met het netwerk om, hoe
wordt het verhuurd, aan wie wordt
het verhuurd en onder welke voorwaarden. De Opta ging zelfs een beetje verder. Die heeft bepaald wat wij
mogen verdienen.” Reggefiber snapte
onmiddelijk dat het beter is om te
pronken met het predikaat: ‘Wij zijn
Opta en NMA gereguleerd’ dan mooie
sier te maken met ‘Wij zijn de enige
glasvezel netwerkbouwer in Nederland’.
Na goedkeurig van Opta en NMA
vormden KPN en Reggefiber, voorheen
nog concurrenten, vanaf 19 december
2008 een joint venture met 41% kapitaaldeelname van KPN. ”Wij van Reggefiber zien het als een eer dat KPN,
met een gevestigde naam in de Telecom industrie en met 150 jaar ervaring, vertrouwen stelt in jouw organisatie.”
Mondiaal is de tendens dat steeds
meer nutsbedrijven hun activiteiten
ontvlechten in beheerorganisaties van
infrastructuur en daarop geënt de
dienstensector, om ondernemingsrisico te spreiden. Ook KPN bezigt die bedrijfsstrategie. Zo is voor aanleg van
glasvezelinfrastuctuur het investeringsniveau hoog en het beheer van
een glasvezelnetwerk daarom heel anders dan bij koper netwerken. KPN
participeert in meerdere bedrijven, zo
nu ook in Reggefiber.
Mensen die over een glasvezelaansluiting navraag doen, missen KPN in het
verhaal. Er zijn drie providers, maar
geen KPN erbij. “Als wij een netwerk
bouwen, stel dat het doorgaat, dan

zijn wij verplicht zes weken daarvoor
om alle providers in Nederland aan te
schrijven. Dat is bij Opta geregeld. Het
kan zijn dat KPN nu niet meedoet,
maar later toch wel.”

De eerste aanzet voor aanleg van glasvezel in een kern wordt gedaan door
een initiatiefnemer en een daarna opgerichte werkgroep. Met vraagbundeling zal 40% marktaandeel moeten
worden verkregen van consumenten
die bereid zijn over te stappen van koper naar glasvezelnetwerken. Lukt dit
dan beslist de directie van Reggfiber of
zij de uitrol van het netwerk gaat financieren. “Als de norm, de 40% binnengehaald is, gaat het bijna altijd
door,” zegt Van Voorst.
De naam Glashart is in het leven geroepen als uniek label, om naar de
consument toe duidelijkheid te scheppen. Alle betrokken partijen, zoals
aannemers, onderaannemers, ingenieursbureaus en anderen gebruiken deze naam.
Reggefiber is onlangs in het nieuwe
pand getrokken, dat 8 juni wordt geopend door Prins Willem Alexander.
Het is een bijzonder fraai gebouw
waarin de gevel duidelijk de contouren laat zien van een uitwaaierende
glasvezelbundel. Het gebouw heeft
een enorme lichtinval wat de synergie
met glasvezel extra benadrukt. “We
hebben nog meer lokaties. Onder
meer in Baarn en Eindhoven, van daar
uit worden de lokale activiteiten aangestuurd.”
Het bedrijf huurt het gebouw, wat speciaal voor Reggefiber is ontworpen en
gebouwd. “Wij gingen naar investeerder Reggeborgh om een pand te huren
voor een lange termijn, ” legt Herman
van Voorst uit. “En toen wilden ze het
wel voor ons bouwen.” Er werken 110
mensen in het bijzondere gebouw.
Glashart heeft momenteel 30-35 projecten tegelijk in uitvoering onder begeleiding van 20 projectmanagers. Deze projecten lopen niet synchroon.
Het is daarom mogelijk ergens een
project op te starten en elders weer
een duw te geven aan een project in
ontwikkeling.
De medewerking van de overheden is
heel wisselend. Onbekend is onbemind, is soms wel van toepassing.
Toch doen ze hun best voor het ontwikkelen van draagkracht. “Als een
project op beginnen staat, zijn de overheden allemaal opgeschakeld. Het
bouwen kan dan in goede harmonie
plaatsvinden.”
“Er liggen al jaren heel veel glasvezelnetwerken voor Telecom aanbieders
als Ziggo, UPC en KPN. Dit betreft allen de hoofdverbindingen in glas tussen centrales en interlokale verbindingen. Zelfs tot overzee. Maar de investering voor glasvezel van de centrales
naar de woonhuisaansluiting bedraagt 80% van het totale netwerk.
Dat is kapitaalvretend en naar mijn
weten doet niemand dat. Reggefiber is
de enige die fijnmazig glasvezelnetwerk naar iedere woning beheert en
exploiteert. En bouwen doen aannemers.”
Er liggen al vele kilometers glasvezel
in de grond. Vroeger dacht men dat
slechts één signaaltje over een glasvezel kon. Tegenwoordig kunnen er wel
een miljoen telefoongesprekken gelijktijdig over een glasvezel, welke de
dikte heeft van een menselijke haar.

Er was veel belangstelling voor de presentatie van nieuwbouwprojecten.
Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd op zaterdag 5 juni
voor het eerst een woonmanifestatie gehouden. Hiervoor was veel belangstelling.
Het publiek kon zich laten informeren
over de nieuwbouwprojecten en de beschikbare gemeentekavels in Bronckhorst. Projectontwikkelaars, ProWonen en de gemeente presenteerden
zich gezamenlijk in de hal van het gemeentehuis. De bezoekers vonden het

een leuke opzet. “Nu kun je alle projecten tegelijk zien”, was de algemene
reactie van het publiek. Er is een gevarieerd aanbod van koop- en huurwoningen en in verschillende prijsklasse.
De komende tijd komen veel nieuwbouwprojecten tot ontwikkeling. Tij-

dens de woonmanifestatie werden de
bezoekers uitvoerig gelnformeerd
over de mogelijkheden, de nieuwbouwprojecten en de locaties.
De nieuwbouwprojecten komen in de
kernen Hengelo, Baak, Kranenburg,
Vorden en Zelhem.
Verder is er een ruim aanbod van gemeente kavels op meerdere locaties in
Bronckhorst.

BanenContact

Merendeel voetbalkenners Vorden, Ratti en Socii

'Spanje wordt wereldkampioen'!!
en Robin van Persie met 2-1 van Brazilië wint. ‘Wij hebben gewoon een goed
team met fantastische aanvallers en
dat geeft de doorslag’, aldus Ab.
Manon Peters, tot voor kort leider van
Socii, houdt het na overleg met vader
Bennie op Spanje dat in de finale met
3-2 van Nederland wint. ‘En, zo zegt
Manon, mocht er in Afrika een spits
uitvallen dan moeten ze heel snel
mijn vriend Geert Jan Loman over laten vliegen. Hij is een geweldige spits
bij Socii, vandaar’! Theo Hulshof ( trainer ‘Vorden‘): ‘Nederland wordt wereldkampioen. We hebben op het middenveld en de aanval zoveel kwaliteit.
We gaan echt niet op de verdediging
leunen, wij maken iedere wedstrijd gewoon meer goals dan de tegenstander.
Dankzij doelpunten van Robin van
Persie en Arjen Robben winnen we in
de finale met 2-1 van Spanje ( trouwens ook een heel goed elftal)‘, aldus
Theo.
Hanneke Nijenhuis (aanvoerder van
de dames van Ratti): ‘Ik heb er nog
niet over nagedacht. Ik ben gewoon
chauvinistisch. Nederland wordt wereldkampioen. Wij winnen in de finale door doelpunten van van Persie,
Kuijt en Robben met 3-2 van Duitsland. Nout Nijenhuis (secretaris Socii
en speler van het vierde team): ‘Nederland struikelt in de halve finale, omdat Oranje in elk toernooi altijd wel
één slechte wedstrijd speelt. Spanje
wordt kampioen’. Frank Hiddink (spits

De Stroet is er helemaal klaar voor.
Vorden. Nog enkele dagen (vrijdag 11 juni) en dan begint in Afrika het wereldkampioenschap voetbal. De openingswedstrijd (Zuid Afrika – Mexico)
wordt die dag om 16.00 uur in het Soccer City stadion in Johannesburg gespeeld. In hetzelfde stadion speelt het Nederlands Elftal maandagmiddag
14 juni om 13.30 uur haar eerste wedstrijd tegen Denemarken. Nu Sieneke
met haar ‘Sha-la-lie‘ definitief uit onze ‘koppen‘ is verdwenen, loopt heel
Nederland warm voor het Oranje van Bert van Marwijk.
In de supermarkt, bij de slager, de bakker en in de textielzaken is het allemaal Oranje wat de klok slaat. Kijk in
Vorden, waar de bewoners van de
Stroet hun straat weer geheel met
Oranje vlaggen hebben getooid (zie foto). Op dit moment overheerst nog de
vraag wie er moeten spelen. Dirk
Kuijt, Ibrahim Afellay, Robin van Persie, Wesley Sneijder, Rafael van der
Vaart, Arjen Robben? In Nederland
hebben we miljoenen bondscoaches
met een ieder zijn of haar eigen favoriete mening ! En dan de fantastische
discussie over de vraag wie er in ZuidAfrika wereldkampioen wordt ? Voor
‘Contact’ een reden om een kort ‘rondje‘ langs de voetbalclubs in de Kranenburg (Ratti), Wichmond (Socii) en Vorden te maken.
Het merendeel van de voetbalkenners
tipt Spanje als de torenhoge favoriet
met Nederland als ‘goede’ tweede. Opmerkelijk tipt slechts één man (Hans
van der Linden, oud-speler van Ratti)
een Afrikaans land. Of het Ivoorkust,
Zuid- Afrika, Algerije, Ghana,Nigeria
of Kameroen zal zijn durft hij niet te
voorspellen. Hans: ‘Eén ding is zeker,

het wordt één van de zes. De Afrikaanse voetballers spelen zich de komende
weken helemaal leeg. Ze zijn er zo
trots op dat de WK in hun werelddeel
wordt gespeeld, ze knokken tot het uiterste. Van Nederland verwacht ik
niets, ons elftal gaat aan het ‘eigen
ego’ ten onder’, zo zegt hij.
Ook opmerkelijk, slechts één persoon
(Jan Steffens, trainer van Socii) tipt
Duitsland. ‘Die ploeg blijft altijd verrassen. Een geslepen elftal. Ik denk dat
Duitsland in de finale met 2-1 van Nederland wint, met de winnende goal
in de laatste minuut van de wedstrijd’.
Gerrit Hiddink (voorzitter Socii) houdt
het op Nederland. ‘Ik blijf achter Oranje staan, het balletje zal heus wel een
keer de goede ( onze ) kant oprollen.
Wij winnen in de finale met 3-2 van
Brazilië, door twee doelpunten van Robin van Persie en in blessuretijd (92e
minuut) de winnende goal van Klaas
jan Huntelaar’. Mariëtte Dijkman is secretaresse van de voetbalclub Ratti.
Zoonlief Fabian speelt in het eerste
van Ratti en houdt het op Spanje, zo
fluistert hij zijn moeder op de achtergrond in. Mariëtte zelf heeft geen idee.

‘Nederland komt heel ver, misschien
wel tot in de finale. Het zou mooi zijn
tegen Duitsland’, zo zegt ze.
Rob Enzerink nam afgelopen seizoen,
na 19 jaar in Vorden I te hebben gespeeld, afscheid en zegt: ‘Geen twijfel
mogelijk, Spanje wint in de finale met
3-2 van Nederland. Dat land heeft met
spelers als Xavi, Iniesta en Villa e.d. gewoon het beste elftal’ . Peter Jansen
(oud-speler van Vorden en momenteel
trainer van Sportclub Lochem) heeft
dezelfde mening toegedaan. ‘Absoluut
zeker, de Spanjaarden hebben een uitgebalanceerd elftal. Nederland heeft
ook een goed team, echter verdedigend hou ik mijn hart vast. Maar, bij
voetbal weet je het nooit’. Robert Ruiterkamp (aanvoerder Ratti I) tipt ook
Spanje. ‘Ze zijn nog steeds Europees
kampioen en hebben een fantastisch
brede selectie. Nederland struikelt in
de kwart finale of halve finale’.
Eric Gijsberts (trainer van Ratti) hoeft
niet lang na te denken over de vraag
wie er wereldkampioen wordt: ‘Nederland wint in de finale met 1- 0 van Brazilië. Robin van Persie raakt geblesseerd, Klaas Jan Huntelaar pakt zijn
kans en schiet de winnende goal binnen. Waarom ik dat zeker weet ? Wel
Klaas Jan komt net als ik uit Hummelo, ha, ha‘. Ab Nijenhuis (oud-speler
van Vorden 1 en onlangs bij zijn club
uitgeroepen tot supporter van het
jaar) verwacht dat Nederland in de finale door doelpunten van Dirk Kuijt

van Vorden 1 en de man waarvoor Pax
momenteel interesse heeft ), houdt
het ook op Spanje. ‘Dit elftal heeft de
laatste jaren de meeste indruk op mij
gemaakt. Toch reken ik ook Nederland
tot de kanshebbers. Wie er voor ons
land gaan scoren maakt mij helemaal
niets uit, als de ballen er maar invliegen’, zo zegt de Vordense spits.
Antoon Peters (trainer dames Ratti):
‘Nederland heeft zoveel kwaliteit en
wanneer de spelers allemaal wat extra’s doen en voor elkaar door het
vuur willen gaan, worden wij wereldkampioen. Door doelpunten van Robin van Persie en Mark van Bommel
winnen we in de finale met 2-1 van
Spanje’. En tot slot Marc van der Linden ( jarenlang spits van Vorden 1 en
Be Quick- Zutphen en thans bestuursfunctionaris bij de voetbalvereniging
Vorden en bovenal voetbalkenner bij
uitstek): ‘ Spanje wordt wereldkampioen. Een elftal met in alle linies topspelers. Nederland komt hooguit tot
de halve finale, hoewel ik daar ook
nog mijn twijfels over heb. Waarom?
Om de doodeenvoudige reden dat de
‘achterste vier’ van Nederland niet in
de Europese top speelt. En dat breekt
ons op’, aldus Marc. Slotconclusie:
Acht ‘ voetbalexperts‘ verwachten dat
Spanje wereldkampioen wordt. Zes
‘kenners’ houden het, door de vele
goals van topschutter Robin van Persie, op het Nederlands elftal. Wij zijn
benieuwd!

Rob Enzerink: Spanje wint in de finale van Nederland

24 agrarische ondernemingen

Overweg Olie installeert brandstoftanks
Overweg Olie uit Raalte gaat voor 24 agrarische ondernemingen uit Vorden en omgeving nieuwe brandstofinstallaties aanleggen. Mede-eigenaar
Bram Overweg: "Deze agrarische bedrijven vormen een cluster onder
voorzitterschap van de heer Jan Bosch uit Vorden. Dit cluster heeft drie bedrijven uitgenodigd om een offerte uit te brengen en daaruit zijn wij geselecteerd als meest aantrekkelijke. Wij zijn dan ook erg trots dat we bij
deze bedrijven een nieuwe Kiwa-gecertificeerde brandstofinstallatie mogen aanleggen".
VERPLICHT KIWA-CERTIFICAAT
VANAF 2011
Alle agrarische ondernemingen moeten vanaf juli 2011 voldoen aan strenge
regelgeving betreffende brandstofinstallaties. Overweg Olie is goed op de
hoogte van deze regelgeving en kan
agrarische bedrijven hierin vakkundig
adviseren. Bovendien is het bedrijf gecertificeerd om deze installaties te mogen installeren. Nogmaals Bram Overweg: "Vanaf 2011 moeten alle dieselolietanks een Kiwa-certificaat hebben. Het
is echter niet eenvoudig om bestaande

tanks alsnog Kiwa-gecertificeerd te krijgen, want een van de eisen hiervoor is
dat de tank ook onder Kiwa-eisen geproduceerd is. Dit kan betekenen dat
een vrij nieuwe tank toch afgekeurd
wordt, omdat deze tank niet aan deze
richtlijnen voldoet. Verder moet de gehele brandstofinstallatie onder een Kiwa-installatiecertificaat gelnstalleerd
zijn. Het is daarbij bijvoorbeeld van belang hoe en waar de tank geplaatst is
en dat de vereiste onderdelen aanwezig
zijn, zoals een antihevelklep, vulpuntbak en overvulbeveiliging".

OVER OVERWEG OLIE
Overweg Olie richt zich hoofdzakelijk
op het leveren van brandstoffen,
smeermiddelen en vetten voor de zakelijke en agrarische markt.

Daarnaast adviseert en levert Overweg
Olie brandstoftanks, bulktanks t.b.v.
smeerolie- en werkplaatsinrichtingen.
Inmiddels hebben al diverse agrariërs,
loonwerkers en landbouwmechanisatie-, transport-, handels-, taxi-, productie- en garagebedrijven de expertise
van Overweg Olie ingeschakeld.

Overweg Olie is dealer van Kroon Oil,
een van de grootste producenten en
specialisten van smeermiddelen in
West-Europa met een groot assortiment kwaliteitsproducten. Het bedrijf
is in juni 2007 opgericht door Bram
Overweg, die dit bedrijf inmiddels samen runt met zijn vader Ton Overweg.

VakantieXperts Mobiel Hilde Hissink

Natuurlijk bent u slim en belt u de reisspecialiste bij u in de buurt die ook
nog eens bij u thuis komt. Voorzien van alle faciliteiten, computer, printer en gidsen voorziet zij u van advies en informeert zij u over vaccinaties,
eventuele aswolken, visumeisen en verder alle informatie die relevant is
voor uw persoonlijke reis. Deze extra service kost u helemaal niets, ook
geen voorrijkosten.
Hilde is 6 jaar geleden gestart met Star
Travel franchise en nu is de tijd voor
verandering. Vanaf 1 mei 2010 heet de
firma VX Mobiel Hilde Hissink. Kwali-

teit staat bij Hilde voorop en daarom
heeft zij voor de formule van VakantieXperts gekozen. Voor de klanten betekent het nog meer keuze van be-

stemmingen en aantrekkelijke gunstige aanbiedingen.
VX Mobiel werkt ook op de basis van
de vijf zekerheden te weten; eerlijk advies, reiskundige kennis, concurrerende prijzen, uw reiswens invullen en
continue service ook tijdens en na de
reis. VakantieXperts is een betrouwbare en onafhankelijke reisorganisatie
met de concurrentiekracht van 150 filialen. In 2007, 2008 en 2009 is VakantieXperts door de consumentenbond
tot beste bestempeld.
Waarom je vakantie boeken via Hilde
terwijl je ook via internet een vakantie
kan regelen? Zij kan je door het woud
van aanbieders loodsen. Vaak kom je
daardoor financieel ook nog eens gunstiger uit. Wie wil er nu niet de beste
accommodatie en locatie voor zijn
geld. Een reisbureau met ANVR en
SGR garantie die ook nog eens naar u
toekomt.
Voor deze zekerheid, ondersteuning
voor, tijdens en na uw vakantie bent u
bij Hilde aan het juiste adres. Waarom? Simpelweg omdat het mijn passie
is! Vanaf nu onder de nieuwe naam VX
Mobiel Hilde Hissink. Bel voor een afspraak. Voor contactgegevens zie de
advertentie.

Maatschappelijk denkende keurslager
Vorden - Op bezoek en in gesprek met Dick Vlogman uit Vorden kregen
wij een verhaal te horen waarvan je zou denken, is dat nou een slager? Jazeker, een slager die toch weer net weer wat anders denkt en doet dan dat
je van een slager zou verwachten.
Het thema "maatschappelijk verantwoord ondernemen" was aan de orde,
maar wat bedoelde hij hier mee, was
de vraag. Eigenlijk zou maatschappelijk verantwoord ondernemen een onderwerp zijn wat bij iedere ondernemer een zwaarwegend verhaal zou
moeten zijn. Dick deelt het onderwerp op in drie delen, te weten: het
vak dat je als vakman wilt uitoefenen,
de manier hoe je met de mensen binnen het bedrijf om zou moeten gaan
en als derde punt, als mens in de omgeving waar je woont en werkt. Als
vakman, als voorbeeld, ik wil alleen
maar vlees van slachterijen waarvan
ik zeker weet dat het vee een goed en
rustig leven heeft gehad, voor mij
geen bio-industrie, nee, diervriendelijk zou je het mogen noemen. Je
proeft dat aan het vlees, het is lekkerder en heeft meer bite zeggen ze in Engeland, als je het braad zet het uit, bij

wat ik minderwaardig vlees noem zie
je het juist krimpen, dat is het verschil. Bovendien is het gewoon veel
malser en dat willen de klanten.
Dat alles krijg je als je als vakman diervriendelijk en dus maatschappelijk
wilt ondernemen. Het tweede punt,
de mensen binnen ons bedrijf, die iedere dag weer opnieuw hun stinkende
best voor je doen, dat krijg je alleen
maar als je als ondernemer weet wat
menselijk ondernemen is. Tot motivatie kun je niemand dwingen, het moet
bij hun van binnenuit komen en dat
krijg je alleen als je weet wat een complement is. Foppe de Haan, de voetbalcoach vertelde eens dat bij hem in het
elftal nog nooit een speler een blessure heeft gekregen van een schouderklopje, wel motivatie. Zo eenvoudig is
het, een ondernemer moet bovenal
zich menselijk gedragen, eerlijk zijn
en meedenken met zijn mensen.

Als derde punt noemde Dick zijn eigen persoonlijke instelling ten opzichte van de omgeving, Dick heeft iets
met het milieu, als je wilt genieten
van de natuur, moet je het ook beschermen en niet vervuilen, Dick is
zo'n natuur mens, een genieter. Ook
heeft hij iets met het gelijkheidsbeginsel, in zijn ogen zijn allereerst alle
mensen gelijk, er is geen onderscheid,
het onderscheid wat er is hebben
mensen aangebracht en dat is vaak
niet goed, het zijn stigma's waar ik
niet mee om kan gaan. Als je in deze
wereld ook maar iets afwijkend gedrag vertoont, gaat de maatschappij
direct een stempel op die persoon zetten, zonder zich af te vragen "waarom", vraagt hij zich hardop af. Accepteren dat iedereen recht heeft op een
leven binnen onze samenleving, dat is
zijn sterke overtuiging, dat maakt van
deze slager een vak/man/mens met
het hart op de juiste plaats.

2 jaar en nu al volwassen

Reinier's Groenten en Fruit
viert 2-jarig bestaan
Vorden - Je mag spreken van een
snelle groei. Leonie en Reinier Ponstein van de gelijknamige groente
en fruitspeciaalzaak uit Vorden
hebben er in de twee jaar dat de
winkel nu geopend is een enorm
succes van gemaakt. Of het gemakkelijk was? volgens Reinier waren
de zenuwen voor de opening aanzienlijk hoger dan verwacht, maar
bleek dit later nergens voor nodig
te zijn geweest. "Eigenlijk viel het
allemaal reuze mee en zijn we vanaf dag één goed ontvangen in Vorden. Sterker nog, steeds meer mensen weten onze producten te waarderen."
"Onze bedrijfsadviseur vertelde regelmatig dat de kleine opstartproblemen
die we toen hadden heel normaal waren en we er een jaar later om zouden
lachen en hij had gelijk!"
Leonie en Reinier vormen een goed op
elkaar ingespeelde geoliede machine,
daarnaast hebben ze het grote geluk
dat ze bijzonder goede en kundige
mensen in dienst hebben, met hart
voor de zaak, een hecht team kun je
zeggen. Ze zijn gegroeid tot een bedrijf
met een zeer eigen concept, natuurlijk met groenten en fruit, maar de
klanten waarderen de rauwkosten en
maaltijden uit eigen keuken als zeer
goed. Dat kan ook niet anders, Reinier
is van huis uit kok en dus zit het koken hem in het bloed. "Het steeds weer
opnieuw nog lekkerder en gezonder

maken dan de keer ervoor is mijn
kick"

Nu, twee jaar verder, kunnen ze concluderen dat er een grote groep vaste
klanten bestaat, daarnaast komen er
nog iedere week nieuwe gezichten in
de winkel en dat is voor een beginnend bedrijf erg fijn. "Wij werken samen met leverancier Postuma uit
Kampen waarmee we het "VOL
SMAAK" concept hebben ontwikkeld,
dat betekent dat we veel werken met
streekproducten, producten die milieuvriendelijk geteeld zijn, producten
die nog zijn voorzien van de echte ouderwetse smaken, het zijn allemaal gezonde lekkere producten die alle kritieken kunnen doorstaan" Vertelt Leonie enthousiast. "Daarmee kunnen wij
ons onderscheiden van de rest en vooral van de supermarkten, want daar
gaat het in hoofdzaak over "massa is
kassa", dat willen wij absoluut niet,
daarmee red je het niet in de toekomst.
Wij willen nog vele jaren genieten van
ons vak en dan moet je weten wat je
wilt, onze klanten willen betaalbare
superkwaliteit en dan kunnen wij leveren."

Reinier en Leonie hebben visie en
doorzettingsvermogen, twee eigenschappen waar je het lang mee kunt
volhouden. Deze week zijn er speciale
aanbiedingen die u vindt in de advertentie elders in deze krant.

Succes zonder grenzen
voor MoonYard

Daar komen de mensen graag want
daar kun je jezelf thuis voelen, een
warm bedrijf kun je het noemen.

Super de boer Vorden

Grolsch koelserver wedstrijd

In de week van maandag 31 mei tot en met zaterdag 5 juni kon de klant
bij aankoop van een Grolsch product naar keuze een actiekaart krijgen
bij de kassa.
Met deze klantenkaart compleet ingevuld kon er een Grolsch op afstand
bestuurbare koel server winnen. Iedere dag werd er door Super de Boer

Yvonne en Wilbert Grotenhyus in
Vorden één koelserver weggegeven.
In totaal hebben zes klanten een koelserver gewonnen. Helaas was door het

mooie weer niet iedereen aanwezig
voor deze feestelijke uitreiking, maar
de winnaars konden dezelfde avond al
onder tropische temperaturen deze
koelserver mooi uittesten.
Allemaal van harte gefeliciteerd met
deze mooie prijs, en hopelijk een een
mooie en warme zomer!

De maand mei was een vruchtbare
maand voor de Gelderse band
MoonYard. Na het winnen van The
Battle of the Bands, vertrok de
band naar het verre Transylvanië
op uitnodiging van Stichting Satu
Mare uit Zutphen.
Bandleden Hans Hoog Stoevenbelt en
Stef Woestenenk vertrokken woensdagnacht met manager Hans de Bie
,verlicht door een haast volle maan,
over de snelwegen van Europa. Eindbestemming was de stad Satu Mare in
Roemenië. Na een Weense zonsopgang en een kortstondige ontmoeting
met Boedapest, passeerden de drie
reisgenoten de Roemeense grens.
Bandgenoten Arjan Klein Geltink en
Gerton Eijkelkamp vlogen mee met
een bont gezelschap van Zutphense
zangers, clowns, dichters, muzikanten, levende standbeelden, burgemeester en raadsleden en voegden
zich tegen het vallen van de avond bij
de rest van de band. De stad Satu Mare
bracht een groep bijzondere mensen
bij elkaar. MoonYard was uitgenodigd
om te komen optreden in Satu Mare.
Nachtclub Insomnia, voorheen bioscoop, was de eerste plek waar de tonen
van de Zutphense rockband rondgalmden. De trend was meteen gezet.
Met deze band valt niet te sollen. Opzwepende rock, ingetogen ballades en
swingende vertolkingen van eigen
werk en eigenzinnige covers overtuig-

den het publiek. Een prachtige opwarmer voor de dag die komen zou. Deze
dag werd ingeluid door een fantastische uitvoering van Radar Love door
dweilorkest 't Spul(t). De stad fleurde
helemaal op, dankzij het glimmende
koper van de blazers. De vrolijke klanken volgend liep de band mee met de
voltallige afvaardiging vanuit Zutphen, richting het gemeentehuis. Het
oog van de band viel echter op het grote podium op het 25 Oktoberplein. Enkele uren later was hetzelfde plein gevuld met duizenden mensen die luidkeels riepen om een toegift van de
band MoonYard. Tot tweemaal toe
kwam de band terug op het podium
en na afloop werden er enthousiast foto's gemaakt en pronken de handtekeningen van het viertal in de huiskamers van de Roemeense fans. De cd's
die werden uitgedeeld vonden gretig
aftrek. Deze cd "elioelio" met eigen
nummers krijgt een vervolg. Er komt
er een cd-single bij. Eind deze maand
duikt MoonYard de studio weer
in.Twee eigen nummers worden opgenomen in de Ibeat studio's in Zelhem.
Dit is het resultaat van de succesvolle
deelname aan The Battle of The Bands.

Met recht een bijzondere meimaand
voor de mannen van Moonyard. Succes, plezier en muziek zonder grenzen
brengt MoonYard weer een stap verder
richting de top!
Kijk op www.moonyard.nl
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Volle Willibrordkerk Hengelo

Eerste Heilige Mis pastor Anton ten Klooster

Anton ten Klooster (2e van rechts) omringd door zijn ouders (links). Rechts pastoor Hogenelst.

Anton ten Klooster (rechts) wordt toegesproken door parochiebestuurslid Cremers.

Hengelo - In de Willibrordkerk in Hengelo ging Anton ten Klooster voor
bij zijn eerste Heilige Mis. Ten Klooster (26) werd één dag daarvoor in de
Catherina-kathedraal in Utrecht tot priester gewijd. Hij is de jongste
priester van het Aartsbisdom Utrecht.
Het was een feestelijke en plechtige
viering in de Willibrordkerk die tot de
laatste plaats bezet was. Aan de eerste
eucharistieviering van pastor Ten
Klooster ging mede voor het Pastoraal
Team van de parochie HH. Twaalf
Apostelen en enkele mede-priesters
van het bisdom Utrecht. De zang in de
dienst werd verzorgd door het Gemengd koor Hengelo onder leiding
van dirigent Rob Mullink. Medewerking was er verder van de vendeliers

van Schutterij St. Jan uit Keijenborg.
De vele aanwezigen, waaronder de ouders en familie, werden welkom geheten door teamcoördinator W. Matti.
Op het eind van de kerkdienst bedankte pastor Anton Ten Klooster de vele
aanwezigen en al diegene die de Mis
hebben voorbereid.
Vice-voorzitter Piet-Hein Cremers van
de parochie HH. Twaalf Apostelen feliciteerde in zijn slotwoord Ten Klooster
en overhandigde hem namens de pa-

rochie een kazuifel (een mouwloos opperkleed dat gedragen wordt door de
priester als hij de mis opdraagt red.).
De receptie zou plaats vinden in de parochietuin, maar door de regen werd
uitgeweken naar zaal Leemreis. Muziekvereniging Concordia zorgde voor
de muzikale omlijsting. Met het lied
‘Lang zal hij leven’, werd Ten Klooster
ontvangen door een volle zaal. Voor de
gasten was er koffie met een broodje.
De vendeliers van Schutterij St. Jan
brachten buiten (net even droog) een
vaandelhulde. Hierna werd de druk
bezochte receptie vervolgd in de zaal
met onder meer enkele sprekers.

Pastor Ten Klooster in een geanimeerd gesprek.
Ten Klooster genoot zichtbaar van de
geanimeerde en ongedwongen receptie. Als afsluiting van de feestelijke
middag was er Lof in de Willibrord-

kerk. Anton ten Klooster werkt als
priester voor de parochie HH. Twaalf
Apostelen in Bronckhorst, Zutphen en
Lochem.

Zaterdag 4 september Open dag

Bewoners zorgcentrum de Bleijke zijn verhuisd

Hengelo - Op 1 en 2 juni zijn alle bewoners van zorgcentrum de Bleijke verhuisd. Op dinsdag 1 juni zijn de bewoners van de verpleegafdeling verhuisd. Zij werden aan het einde van de middag door alle medewerkers van
het groepswonen verwelkomd met een heerlijke maaltijd. Op woensdag 2
juni was het de beurt aan alle bewoners die in het nieuwe zorgcentrum
komen te wonen.
Al vroeg in de ochtend vertrok men

naar zaal Wolbrink waar de ouderen

met een heerlijk ontbijt werden verrast. De gehele dag verbleef men daar
en kon men genieten van een lunch,
een hapje en drankje, een verhuisbingo en een optreden van Ziezoo. Om
16.30 uur werd men daar dooreen familielid opgehaald om zo, onder begeleiding van muziekvereniging Concor-

dia, richting de nieuwe Bleijke te
gaan. Nadat iedereen zijn of haar nieuwe appartement had bekeken, kon
men samen met alle medewerkers en
hun familie genieten van een Chinees
buffet. Zorgcentrum de Bleijke wil alle
medewerkers, verhuizers, familie en
vele anderen bedanken voor de fantas-

tische inzet tijdens deze verhuisdagen.

Op donderdag 2 september is de officiële opening voor genodigden en op zaterdag 4 september is er een Open dag
van 10.00 tot 16.00 uur waar iedereen
van harte voor wordt uitgenodigd.

Programma Høken in Toldiek 2010 Vorden zet zich in
voor dorpsauto
Vorden - Momenteel maken enkele Vordenaren zich sterk voor de
komst van één of meer dorpsauto’s in Vorden. De dorpsauto is
een vorm van autodelen. Bij autodelen kunt u gebruik maken van
een auto wanneer u hem nodig
heeft, zonder dat u zelf een auto
bezit. En dus zonder zelf alle lasten te dragen.

Toldijk - In juni 2010 zal Normaal weer optreden: het is weer Høken in Toldiek. Dit weergaloze spektakel wat ieder jaar terugkeert en zeer gezellig
blijkt te zijn, wordt gehouden op 25 en 27 juni bij J.J.C. Flophouse in Toldiek.
Op de vrijdagavond 25 juni zullen om
20.00 uur de Taliband en de Hanskaband de avond openen om alvast in de
stemming voor het echte Høken te komen. Rond de klok van ongeveer 22.00
uur zal Normaal het podium betreden
en zal het Høken voor de 34ste keer
echt losbarsten. De kaarten voor de
vrijdagavond bedragen 22 euro in de
voorverkoop (exclusief voorverkoopkosten) en aan de kassa 25 euro. Zondag 27 juni zal het koffieconcert
plaatsvinden. Dit gaat om 11.00 uur
van start met verschillende optredens

gedurende de dag: Stesti Blaaskapel
uit Boxmeer, www.stesti.nl, deze kapel
die sinds 2009 actief is speelt vooral
Tsjechische blaasmuziek, Boh Foi
Toch, www.bohfoitoch.nl, Mooi man
Koor, www.mooikoorman.nl en niet te
vergeten Normaal, www.normaal.nl
De kaarten voor de zondag bedragen
15 euro in de voorverkoop en 17,50 euro aan de kassa. Voor de kinderen van
4 t/m 12 jaar bedraagt de entree 5 euro en kinderen tot 4 jaar mogen gratis
genieten.

Derde lustrum

15e KunstZondagVorden
Vorden - Op zondag 13 juni a.s.
wordt in Vorden (gemeente
Bronckhorst) de 15e KunstZondagVorden georganiseerd. Van 11.00
tot 17.00 uur hebben de deelnemende ateliers en galeries hun
deuren open voor het publiek.
De organisatie heeft dit lustrum luister bijgezet met de overzichtstentoonstelling “Over Zien” die van 5 t/m 13
juni a.s. in Galerie Agnes Raben wordt
gehouden. U kunt hier uw route beginnen met het bekijken van de werken en aan de hand daarvan bepalen
welke locaties u wilt bezoeken.
Een van de doelstellingen van KZV is
om kunst toegankelijk te maken voor
een breder/groter publiek. Daarom
zijn op bijna alle locaties de kunstenaars/vormgevers aanwezig om met
het publiek in gesprek te gaan over
hun ziens- en werkwijzen en hun inspiratiebronnen.
In zeven ateliers, een museum en zes
galeries wordt de bezoeker een grote
diversiteit aan figuratieve en abstracte
kunst geboden, van 3D-design en
vormgeving tot animatiefilms, van abstracte schilderijen tot portretten in
olieverf, van organische kunst tot glasfusing, van sculpturen en klein plastiek in o.a. brons en keramiek tot fotografie.
De deelnemende locaties hebben allen de KunstZondagVorden vlag gehesen zodat u hen in Vorden- dorp en
buitengebied gemakkelijk kunt herkennen.
Het Info blad met daarop een korte beschrijving van de deelnemende kunstenaars, een afbeelding van hun werk
en een routebeschrijving is vanaf heden tot en met KunstZondag te verkrijgen bij GalerieBibliotheekVorden, het
VVV en Galerie Agnes Raben.

De voorverkoopadressen van de kaarten voor Høken in Toldiek zijn: Jeugdsoos Flophouse (alleen op de vrijdagavond ) en Café Den Bremer in Toldijk,
Café de Seven Steenen in Steenderen,
Café de Bierkaai in Baak en Café de Tol
in Zelhem. Kaarten reserveren kan
door overmaking van het aantal kaarten maal de voorverkoopprijs naar
bankrekening 36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de dag
van het evenement kunnen de kaarten worden afgehaald aan de kassa.
Neem voor alle zekerheid een kopie
van het bankafschrift mee.
Voor meer informatie kijk op www.flophouse.nl en tot vrijdag 25 en zondag
27 juni in Toldiek.

De dorpsauto in Vorden wordt geplaatst door Wheels4all, een non profit organisatie, met 180 deelauto’s in
onder andere Zutphen, Warnsveld,
Doetinchem, Lochem en Winterswijk. Wheels4all plaatst de dorpsauto’s als er voldoende aanmeldingen
zijn. De eerste aanmeldingen voor de
dorpsauto in Vorden zijn inmiddels
binnen! Het aantal dorpsauto’s dat in
Vorden geplaatst wordt, hangt af van
het aantal abonnees. Abonnees hebben inspraak bij de keuze van het type en de standplaats van een nieuwe
dorpsauto. De dorpsauto kan gereserveerd worden per telefoon of via de
website van Wheels4all. Dit kan tot 5
minuten van tevoren, maar ook
maanden vooruit. Als u minimaal 24
uur van te voren reserveert, garandeert Wheels4all dat u over een auto
kunt beschikken. De dorpsauto is
voordelig als tweede auto of voor
mensen die minder dan tienduizend
kilometer per jaar rijden. Daarnaast
is de dorpsauto een goede aanvulling
op het openbaar vervoer. De Consumentenbond heeft onderzocht dat u
met autodelen gemiddeld € 1.440,per jaar bespaart. Daarnaast heeft de
dorpsauto ook voordelen op het gebied van milieu en duurzaamheid.
Eén dorpsauto maakt gemiddeld vijf
parkeerplaatsen overbodig, waardoor er meer ruimte is voor bijvoor-

Rondom de Hessenweg (137)

IN DE SCHIJNWERPER
Elke KZV staat een deelnemer in de
schijnwerper. Dit maal is dat Lenie Suter die in haar atelier geWOONKUNST,
Nieuwstad 8 haar kleurrijke abstracte
schilderijen exposeert. Kleurrijk abstract werk, dat tot de verbeelding
spreekt, kenmerkt het werk van Lenie
Suter. Alles om haar heen in het alledaagse kan de start zijn van een nieuw
werkstuk. Deze indrukken vertaalt zij
niet letterlijk in een schilderij. Suter
schildert onbevangen en intultief.
Het licht, de kleuren, de abstractie en
de beeldtaal zorgen ervoor, dat zij
haar ziel in haar werk kwijt kan. Ze
probeert te schilderen wat met woorden niet te zeggen is.
Suter begint met grote vellen papier
en houtskool, totdat er een structuur
is die klopt. Dan begint het echte schilderen. Laag over laag zoekend naar
het nieuwe. Soms gaat het gemakkelijk, vaak is het een lange weg. De afdrukken van paletmes en kwast zijn
duidelijk zichtbaar op het doek.
Het is deze zoektocht, die Suter veel
voldoening geeft. In de loop der jaren
is zo haar eigen stijl en taal ontstaan.
“Exposities zijn een stimulans om
mijn werk te delen met anderen. In
2009 exposeerde ik in het stadje
Bronkhorst samen met beeldhouwer
Bas Brinkhorst . Dit was een groot succes. Het mooiste is als mijn schilderijen mensen raken en de deur openen
naar spontane verhalen “, aldus Suter.
Tijdens KZV zullen nieuwe werken
worden getoond in Suters atelier geWOONKUNST. Voor meer informatie:
http://www.gewoonkunst.nl/
Van harte welkom en tot ziens op 13
juni van 11.00 tot 17.00 uur. Zie verder
de website:
http://www.kunstzondagvorden.nl

beeld groen. Verder wordt alleen gereden in zuinige en schone auto’s. Tevens wordt een dorpsauto bewuster
en daardoor 20 - 30% minder gebruikt dan een eigen auto.
Er zijn verschillende abonnementsvormen, vanaf € 5,00 per maand.
Naast het abonnement betaalt u voor
het gebruik van de dorpsauto per
uur (€ 2,50 per uur, voor maximaal
10 uur per etmaal) en per kilometer
(ca. € 0,20). Tanken, belasting, pechhulp en verzekering is op rekening
van Wheels4all. Per reservering geldt
een starttarief van € 2,50. U staat
nooit meer voor onverwachte kosten
(en zorgen!) zoals reparaties of onderhoud. U ontvangt maandelijks achteraf een rekening voor het gebruik
van de auto. De Regio Achterhoek wil
het gebruik van de dorpsauto stimuleren. Nieuwe gebruikers ontvangen
van de regio een voucher van €
300,00. Deze voucher kunt u gedurende twee jaar gebruiken voor abonnement, tijd- en kilometerkosten van
de dorpsauto.Bovendien krijgt iedereen die zich voor 1 juli 2010 aanmeldt de eerste 6 maanden abonnement cadeau van Wheels4all. Het
abonnement gaat overigens pas in
als de dorpsauto er ook echt staat.
Voor alle belangstellenden is er een
informatie -avond op woensdag 16 juni a.s. om 20:00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 te Vorden. Op
deze avond zijn ook verschillende
dorpsauto’s te bekijken. Belangstellenden kunnen zich aanmelden of
meer informatie vinden op
www.dorpsauto.nl
Meer informatie is ook te verkrijgen
bij Wheels4all via (0228) 51 48 24 of
bij de initiatiefnemers in Vorden,
via (0575) 47 07 30 of
dorpsauto.vorden@live.com

Ik kreeg van iemand die aan de Hessenweg bij Dalfsen woont een oude
Duitse postkaart ‘Hessische Tragten’ plus een beschrijving, waarin o.a. het
een en ander over 'Hessenwegen' wordt gezegd. De Hessenweg in Dalfsen
loopt langs de weg tussen Zwolle en Veenebrugge (bij Hardenberg) naar
de grens met Duitsland.
Omdat de 'rivierwegen' overbelast
raakten en er bovendien veel en vaak
tol moest worden betaald, kwam er
steeds meer 'landverkeer'. Er kwamen
ook meer wegen tussen de Nederlandse handelssteden. Zwolle is ook een
stad die op landverkeer steunde (tegenover de overige IJsselsteden). Later
in de Middeleeuwen lieten de kooplieden de transporten door beroepsvervoerders verzorgen. Dat waren niet alleen schippers, maar ook 'wagenaars'
en vrachtrijders.
De laatsten vestigden zich o.a. in de
Duitse plaatsen Bentheim, Lingen,
Tecklenburg, Brinkum en Leeste. Maar
vooral zou, ook voor ons land, de
(deel)staat Hessen betekenis krijgen. In
Nederland vond men geen aanleiding
om officieel van Hessenstraten, - wegen en -poorten te gaan spreken. Pas in
'de Zwolse wagen-ordonnantie' valt de
naam 'Hessen' voor het eerst op. In de
tariefstelling werd in Zwolle onder-

scheid gemaakt tussen de 'grote Hessenwagens' en de 'kleine Hessenwagens op smal spoor, of karren'. De grote Hessenwagens hadden een voor Nederlandse verhoudingen, uitzonderlijke aslengte of wielafstand, met andere
woorden een 'breed spoor'. De spoorwijdte was van grote betekenis. Op de
meestal onverharde wegen in die tijd
was het volgen van een goed ingereden spoor van enorm belang. Dat was
slechts mogelijk als elke wagen of kar
een gelijke wielafstand had en liefst
ook dezelfde velgbreedte.
Zo was in Europa tegen het eind van
de Middeleeuwen een ongeveer gelijke
spoorwijdte ontwikkeld. Dat was bekend bij de wagenaars, stelmakers,
wielmakers en wagenmakers. In een
groot deel van Holland was dat echter
anders geregeld, maar dat had te maken met de veenstreken daar en de
smalle wegen in die gebieden. De wagens waren er smaller en lichter en

daardoor vaak
ook gevaarlijker
in het verkeer.
Intussen werden
de wegen steeds
beter gemaakt.
Het rijverkeer
nam toe. Niet alleen het vrachtverkeer, maar
ook het personenvervoer in
postwagens en
karossen. Vanaf
eind 17e eeuw
worden de Hessenwegen aangeduid als wegen
die bestemd waren voor de
breedsporen (de
Hessenvoertuigen), met name in Overijssel en Gelderland. Op de Rijks- en
provinciekaarten van ca. 1850 staan de
weinige, toen onder die naam bekende Hessenwegen vermeld: benoorden
Dalfsen en Ommen, bij de Dellen op
de Veluwe, Amersfoort-Barneveld-Ginkel en de weg benoorden Keppel. Dus
slechts de onderdelen van de toch al
als zodanig bekende 'Hessenwagenroutes'. De oude stafkaarten, provinciekaarten en wegenleggers van na ca.
1850 geven slechts uitsluitsel welke
wegen toen werkelijk 'Hessenweg' hebben geheten. Het blijken er maar heel
weinig te zijn!'. De conclusie van de
schrijver is dat het opletten geblazen
is voor 'luchtkasteelvormige historie'
over Hessenwegen. Heeft u ook een oude foto of verhaal? Stuur of mail deze
dan naar Fred Wolsink, Wisselt 75,
7021 EH te Zelhem.
E-mail: rdh@contact.nl
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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

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN:
WEEVERS WALBURG,
ZELHEM:
WEEVERS DRUK,
RUURLO:
STUDIO CONTACT,
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA,
GROENLO:
WEEVERS EMAUS,
VORDEN:
WEEVERS NET,

TEL. (0575) 58 55 85
TEL. (0314) 62 50 53
TEL. (0573) 45 12 86
TEL. (0544) 37 13 23
TEL. (0544) 46 18 28
TEL. (0575) 55 73 10
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Cultuurzomer Achterhoek

'De Slag om de Achterhoek'

Achterhoek deze zomer bol
van bijzondere evenementen

Geschiedenis komt na 65 jaar
opnieuw tot leven

Achterhoek - Iedereen op vakantie
en de cultuur op een laag pitje?
Niets is minder waar in de Achterhoek. Want juist in de zomermaanden barst het in de Achterhoek van
de culturele evenementen. Niet alleen in de grote steden, maar zeker
ook in de kleinere dorpen bruist
het. Half juni wordt de aftrap gegeven van een lange serie van evenementen, niet alleen bedoeld voor
de Achterhoekers zelf, maar zeker
ook voor de vele duizenden in de
streek aanwezige toeristen. Tot en
met half september zijn er voorstellingen op het gebied van muziek, dans, poëzie en (straat)theater, aangevuld met een serie bijzondere tentoonstellingen. De organisatoren hebben de handen ineengeslagen en zoeken gezamenlijk de
promotie onder de noemer 'Cultuurzomer Achterhoek'. Bijzonder
is, dat veel evenementen gratis toegankelijk zijn.

filmpje over het knooppuntensysteem
met aandacht voor Montferland. Wellicht iets voor, Achterhoeks Bureau
voor Toerisme en de deelnemende organisatoren.

WAT IS ER ZOAL TE BELEVEN?
Cultuur wordt in de Achterhoek met
een hoofdletter geschreven. De organisatoren kiezen voor een hoog niveau.
Of het nu gaat om muziek, theater of
dans, insteek is altijd de kwaliteit van
het evenement. Jong en oud is welkom
- het feit dat menig evenement gratis
te bezoeken is, maakt deelname nog
gemakkelijker. De evenementen variëren van kleinschalige streekcultuur,
regionale vertellers die het publiek
meenemen op een boeiende culturele
kennismakingstocht tot grootschalige
buitenoptredens van muziekgroepen
en theateracts. Kamermuziek, straattheater en een beeldententoonstelling
zijn voorbeelden van de culturele gebeurtenissen. Sommige evenementen
zijn slechts op een dag te bezoeken,
andere hebben een langere looptijd.
Keurig binnen de regio verdeeld over
stad en dorp en van oost naar west.

BIJZONDER
Grote aandacht trekt de Achterhoek
Spektakeltoer, een dagvullend programma met optredens van tientallen
artiesten op zes achtereenvolgende
zondagen in zes verschillende plaatsen. De reeks start op 11 juli in Bredevoort en is daarna, achtereenvolgend,
te zien in Lochem, Lichtenvoorde, Vorden, Ulft en Winterswijk. Landelijk bekend is de Zwarte Cross, een groot
spektakelfestival in Lichtenvoorde dat
jaarlijks door meer dan honderdduizend belangstellenden wordt bezocht.
Bijzondere races (van motor tot caravan en van tractor tot eigengemaakt
voertuig), kermis, tientallen soorten
muziek, stuntwerk noem maar op. Op
13 en 14 augustus is al weer de 21e editie van het Huntenpop festival met o.a.
optredens van Living Colour, Fiction
Plane, Caro Emerald, GWAR en Kane.

Het overzicht van alle evenementen is
gepubliceerd op www.cultuurzomerachterhoek.nl, maar is ook vermeld in
een speciale evenementenkrant die in
een oplage van 200 duizend exemplaren is gedrukt en gratis verkrijgbaar is
bij de VVV's en de toeristische ondernemers in de Achterhoek. Een initiatief van Cultuurpact Achterhoeken
naar de mogelijkheden. Jan vrardig

Cultuurzomer Achterhoek wordt georganiseerd in het kader van Cultuurpact Achterhoek, een samenwerkingsverband van de Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland waarvoor
Kunst en Cultuur Gelderland de werkzaamheden coördineert. Het Achterhoeks Bureau voor Toerisme verzorgt
de coördinatie en promotie van Cultuurzomer Achterhoek.

Hengelo Gelderland gaat terug in de tijd met twee dagen levende geschiedenis. Op zaterdag 12 en zondag 13 juni wordt in dit jaar van 65 jaar bevrijding de geschiedenis opnieuw tot leven gebracht. Een zeer realistisch
militair historisch openluchtspel genaamd: ‘De Slag om de Achterhoek’.
Ruim 100 re-enacters (acteurs) zullen
op een zeer realistisch manier hun rol
vervullen en spelen echte veldslagen
na compleet met knallende geweren
en rijdende voertuigen. Deze perfectionisten op het gebied van uniformen
en uitrusting van zowel de Duitse
troepen als ook de Engelse, Canadese
en US troepen laten de bezoekers de
meest realistische geschiedenisles van
hun leven ervaren. Talrijke voertuigen
zoals Duitse BMW motoren, NSU kettenkrad (half rups motor) en VW kubel versterken het Duitse kamp. De Ge-

allieerde troepen hebben de beschikking over de Willys Jeep en de Dodge
en misschien een pantserwagen.
Zaterdagmorgen 12 juni om 10.00
uur: Veldslag dwars door het bos aan
de Handwijzersdijk te Hengelo Gld. tegenover Camping Kom es An.
Zaterdagmiddag 12 juni vanaf 13.00
uur: Levende etalages rondom de kerk
in Hengelo Gld. met onder andere
compleet veldhospitaal in een oude
smederij en meerdere tenten met allerlei militaire uitrusting en veel uitleg voor de kinderen. Bevrijdingsexpo-

sitie Thank you Tommy in het Achterhoeks Museum 1940-1945.
Zondag 13 juni vanaf 11.30 uur: ‘De
Slag om de Achterhoek’ rondom de
Remigiuskerk in het centrum van
Hengelo Gld. Het programma wordt
drie keer opgevoerd. 12.00 uur, 14.00
uur en 16.00 uur.

Nieuw; tussen de veldslagen een optreden van de Starlight Sisters met gezellige muziek uit de oorlogsjaren. Informatie op www.museum40-45.com

Na afloop van de veldslagen is er nog
meer vertier in Hengelo Gld. rondom
het slagveld zijn talrijke oude klassieke Amerikaanse auto’s opgesteld van
het evenement Rockin Roll out.

Gymnastiekuitvoering DOG Baak op 13 juni 2010

Mooie, afwisselende middag!

Tennisteam
Het Elderink 1 kampioen

Een wervelende uitvoering van DOG Baak.

Hengelo - Het team van het Elderink 1, uitkomend in de landelijke
zondag competitie voor gemengde
teams, is zondag 30 mei kampioen
geworden van haar klasse.

Het team bestaand uit Hilde en Elske
Weerman, Mathijs Boddaert en Danny
Haverkamp wisten de competitie af te
sluiten zonder ook maar een wedstrijd
te verliezen. Na de wedstrijd werden
de kampioenen gehuldigd.

De gymnastiek- en dansgroepen van DOG houden 13 juni aanstaande hun
uitvoering. Het wordt een afwisselende middag en van klein tot groot laten hun kunnen zien. De middag vindt plaats in sporthal Het Hooge Wessel in Steenderen van 13.30-16.00 uur.
Peuter- en kleutergym, grotere kinderen, waaronder de selectie, laten eenieder meegenieten van hun turnoefeningen. Daarnaast zullen de diverse

jazz- en streetdancegroepen hun wervelende dansen tonen. In de pauze
wordt er een verloting gehouden.
Het geheel vindt plaats in sporthal

Het Hooge Wessel in Steenderen. ‘s
Middags om 13.00 uur is de hal geopend voor publiek, het programma
begint om 13.30 uur en duurt tot
16.00 uur.

De entree bedraagt 2 euro, maar voor
kinderen op de basisschool en jonger
is het gratis.

Toeristisch Platform DHK

Peuterspeelzaal Ot en Sien!

Presentatie brochure ‘AchterOmmetjes’

Open ochtend
Vorden - Hoera, de open ochtend
bij Peuterspeelzaal Ot en Sien
komt er weer aan! Zaterdag 19 juni
zullen er weer veel leuke activiteiten zijn aan de Kerkstraat 17. En
natuurlijk kun je rondgeleid worden door de mooie peuterspeelzaal.
We verwelkomen graag nieuwe peuters en hun ouders/ verzorgers, maar
daarnaast zijn alle belangstellenden
welkom. Ook om bijvoorbeeld opa of
oma de peuterspeelzaal te laten zien.
Je kunt deze ochtend een heerlijk ritje
maken op een echte pony, je prachtig
laten schminken, je uitleven in een
spellencircuit en na het springen op
een super gaaf springkussen weer
even bijkomen met een glaasje ranja.

“Kom maar achterom” wordt veelal gezegd door de inwoners van Hummelo, Drempt en Keppel. Ze vinden dat de normaalste zaak van de wereld.
Ze zijn niet alleen gastvrij, maar ook trots op hun vijf schitterende dorpjes gelegen in het westelijk deel van de gemeente Bronckhorst. De omgeving met de rivierduinen, bossen, landgoederen, Oude IJssel en mooi boerenland en natuurlijk ook de buurtschap Eldrik.
Hun gebied leent zich uitstekend voor
korte tripjes of langere vakanties. U
vindt er de mooiste goed onderhouden wandelpaden en fietsroutes. Verder kunt u er volop kunst kijken, wild
eten, sporten, lekker slapen en genieten van de rust. Goede grote en kleine
campings en andere accommodaties.
Genieten bij de wijn- of biologische

boer. Heerlijk ontspannen en inspiratie opdoen. In dit gebied kun je echt
‘op verhaal komen’. Het Toeristisch
Platform DHK heeft ontdekt, dat de
toerist en zelfs streekgenoten dit stukje Achterhoek niet echt kenden. De
mensen in Drempt, Hummelo en Keppel willen echt geen Efteling, maar ze
willen wel anderen laten zien dat ze

iets extra’s te bieden hebben. Vandaar
dat alle mensen die met de toeristenbranche te maken hebben een bijdrage hebben geleverd aan het maken
van deze brochure met de boodschap
“U bent welkom”. Het boekwerkje
geeft dan ook een kijkje achter de coulissen van dit specifieke stukje Achterhoek. Verschillende VVV’s zijn enthousiast over deze gratis uitgave en ze
worden gretig afgenomen.
De brochure is het begin van een grotere PR actie. Binnenkort kunt u het
Toeristisch Platform ook vinden op
een eigen website en gaan ze arrangementen verzorgen.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.

En het is voor pappa of mamma allemaal heel simpel: zij kopen tijdens de
ochtend eenmalig een "strippenkaart"
en je kunt daarna aan alle activiteiten
mee doen. Daarnaast zijn er lekkere
versnaperingen te koop evenals werkjes van de peuters zelf.
Deze ochtend is zowel bedoeld als
heerlijke speelochtend voor alle kinderen, als kennismaking met Peuterspeelzaal Ot en Sien van de SPSB
(Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst) en ervaren wat er zoal op een
peuterspeelzaal wordt gedaan. De medewerkers staan iedereen deze ochtend graag te woord om vragen te beantwoorden.

Wij hopen van harte jullie allemaal te
zien op zaterdag 19 juni. Tot dan!

JUNI
9 ANBO Klootschieten, Olde Lettink
10 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 ANBO klootschieten, Olde Lettink
16 Handwerkmiddag Welfare Rode
kruis in de Wehme
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
23 ANBO klootschieten, Olde Lettink
24 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
24 Klootschietgroep de Vordense pan
30 ANBO Klootschieten, Olde Lettink

KUNSTAGENDA VORDEN
13 juni 15e KunstzondagVorden
t/m 15 juni Bibliotheek Foto's van twee
fotografen

Samenwerking

Keuzecoaches en The Gift
Huiswerkbegeleiding

Vorden F 2 wint Cup in Oeken

Mireille Speekenbrink en Frank van Zledert
Vorden - Keuzecoaches (Vorden)
en The Gift Huiswerkbegeleiding
(Groenlo) gaan samenwerken.
Frank van Zeldert en Mireille
Speekenbrink willen door deze samenwerking de ouders een service
bieden op gebied van studiekeuze
en huiswerkbegeleiding (waarbij
de toekomst van het kind centraal
staat.)

Vorden - Het F2 team van de voetbalclub Vorden heeft zaterdag op een
zonovergoten sportpark van de voetbalclub Oeken een eerste prijs behaald.
Op dit sterk bezette toernooi bleven de
jeugdige Vorden- spelers ongeslagen.
Er werd zelfs geen tegengoal geïncasseerd.

De eerste wedstrijd tegen WSC uit
Waalwijk werd met 5-0 gewonnen.
Tegen F1 van Lochem werd met 1- 0
gewonnen. Vorden - Oeken eindigde in

0-0, terwijl tegen Rhoda uit Raalte
eveneens met 1- 0 werd gewonnen. De
strijd om de eerste plaats tussen
Vorden F2 tegen Groen Wit uit Raalte
eindigde in 0-0. Doordat Vorden de
stafschoppen beter nam en door goed
keeperswerk ging de Cup onder luid
gejuich mee naar Vorden.

Frank van Zeldert een zeer ervaren rot
op het gebied van studiekeuzebegeleiding is gedreven om jongeren op de
juiste weg te krijgen. Hij steekt veel
tijd in het begrijpen van de jongeren
en komt samen met de jongere snel
tot succesvolle afronding.
Na een traject van ongeveer 7 weken
gaat de jongere zelfverzekerd aan de
slag met zijn of haar keuze voor de toekomst. De jongeren krijgen ook de opdracht om te gaan praten met iemand
uit de praktijk of snuffelen bij bedrij-

ven in een mogelijke richting. Mireille
Speekenbrink werkt vanuit de huiswerkbegeleiding met de missie dat ieder kind een kans moet krijgen om
zich te ontwikkelen. De jongere leert
bij de huiswerkbegeleiding hoe hij of
zij het huiswerk voor de verschillende
vakken moet aanpakken en leert te leren.
Zij ondersteunt en begeleidt de jongere op een positieve en persoonlijke manier waardoor het zelfvertrouwen en
de zelfstandigheid van de jongere zal
groeien en daarmee ook het vertrouwen in zichzelf. Er wordt gewerkt in
kleine groepjes. Keuzecoaches is gevestigd in Vorden en werkt met jongeren
uit de gehele Achterhoek. The Gift
Huiswerkbegeleiding is gevestigd in
Groenlo. Jongeren uit Groenlo, Lichtenvoorde en omgeving kunnen bij
The Gift Huiswerkbegeleiding terecht.
Voor meer informatie info@keuzecoaches.nl en thegift@kpnmail.nl
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?
Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.
Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.
Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Kapelweg 14 • 7233 SC Vierakker
Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Nog steeds volop dagverse

asperges
ook geschild

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

En natuurlijk de lekkerste
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dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

onderstaand makelaarskantoor.

Jaargang 5
Nr. 23, 8 juni 2010
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

Rozenstraat in Hengelo locatie nieuwbouw
Piersonschool/Rozengaardsweide
ProWonen bezig met invullen locatie Het Karspel met woningbouw
Rozenstraat
Op dit moment zijn de gemeente en
de schoolbesturen van de Piersonschool en de Rozengaardsweide bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwbouw van
de scholen op de locatie van de Rozengaardsweide aan de Rozenstraat
in Hengelo. Beide schoolbesturen
hebben aangegeven dat hun voorkeur ligt bij nieuwbouw op de Rozenstraat, omdat hier snel gebouwd
kan worden. Het bestemmingsplan
is hiervoor al geschikt. Een bestemmingsplanwijziging, zoals op Het
Karspel nodig zou zijn, kost tijd en
de schoolbesturen besloten te
kiezen voor zekerheid en snelheid.
De komende periode wordt gekeken
naar een goede parkeeroplossing en
ontsluiting rond de Rozenstraat.
Het bestaande gymlokaal wordt gesloopt. In overleg met de gebruikers
zoeken we een passende oplossing
op een andere locatie. Bij de planvorming bekijken de betrokkenen of
de groepen 1-4 op de locatie zelf een

info@bronckhorst.nl of
tel. (0575) 75 02 50 en vraag naar
de heer J. Wassink van de afdeling
Ontwikkeling.

ruimte kunnen gebruiken als speellokaal. De verwachting is dat de
voorbereidingen begin 2011 gereed
zijn, zodat de bouw in 2012 kan worden afgerond.
Meld u aan voor klankbordgroep
De gemeente en de scholen willen

graag met een klankbordgroep van
enkele direct omwonenden van de
Rozenstraat in gesprek over de
planvorming op deze locatie.
Inmiddels hebben zich enkele
bewoners aangemeld. Wilt u ook
meedenken als direct omwonende,
meld u zich dan aan via e-mail:

Het Karspel
ProWonen, eigenaar van de grond
aan Het Karspel, heeft haar plannen
voor woningbouw op deze locatie
uitgewerkt en komt op korte termijn
met een aanvraag voor een bouwvergunning, binnen het bestaande
bestemmingsplan. De locatie op Het
Karspel heeft een woonbestemming. Daarom heeft de gemeente
met ProWonen afgesproken dat zij
kan starten met het invullen van de
locatie Het Karspel. Als de plannen
van ProWonen voor de woningen voldoen aan het geldende bestemmingsplan, wat de verwachting is, dan
moet de gemeente de bouwvergunning verlenen. De locatie aan Het
Karspel is dan definitief niet meer
beschikbaar voor de bouw van een
school.

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink
Openbare orde en veiligheid, Coördinatie
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische
en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, Voorlichting/communicatie en
promotie, Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Financien en belastingen, Afval en
milieu, Facilitaire zaken
Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering

Monumentencommissie
De monumentencommissie vergadert op 16 juni a.s. om 09.00 uur in
het gemeentehuis, zaal Toren. De
vergadering is openbaar en u bent

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie, Volksgezondheid, Regiozaken

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

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

van harte welkom om deze bij te
wonen. De agenda voor de vergadering vindt u op www.bronckhorst.nl.

Nieuw Bronckhorster faunabeleid
ter inzage

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer, Werk,
inkomen en zorg

Afspraak maken?
Als u wilt, kunt u een afspraak maken
met één van de collegeleden, via het
bestuurssecretariaat van de gemeente,
tel. (0575) 75 03 84.

Haalbaarheidsonderzoek naar één gebouw
voor drie scholen in Steenderen

De laatste tien jaar heeft het faunabeleid in ons land een grote verschuiving gekend. De nadruk is komen te liggen op bescherming, beheer en schadebestrijding in plaats
van op benutting (jacht). Om antwoord te geven op de vraag hoe we
om moeten gaan met in het wild
foeragerende en levende fauna in
onze gemeente en op gemeenteeigendommen hebben we onlangs,
in samenwerking met een rentmeesterkantoor, een Bronckhorster faunabeleid opgesteld. Ook dit
is gericht op bescherming, beheer
en schadebestrijding. Het plan
geeft helder weer op welke wijze
en binnen welke wettelijke grenzen
en vastgelegd gemeentelijk beleid
faunabeheer plaatsvindt en wie
waarvoor verantwoordelijk is. Kortom, wie voert uit en wie is wanneer
aanspreekbaar. De gemeente

draagt de organisatie en uitvoering
van het faunabeheer op haar
eigendommen over aan de wildbeheereenheden in Bronckhorst.
Tussen de vijf Bronckhorster wildbeheereenheden is na de herindeling een nauwe samenwerking ontstaan, waardoor zij voor het faunabeheer als één centraal aanspreekpunt richting de gemeente
op kunnen treden. Het nieuwe
beleid is een handleiding bij het
nemen van beslissingen over het
faunabeheer in het buitengebied.
Daarnaast zijn ook de beleidslijnen
voor faunabeheer op sportterreinen,
industrieterreinen en begraafplaatsen uitgewerkt.
B en w stelden het nieuwe faunabeleid op 1 juni jl. vast. Vanaf vandaag ligt het voor iedereen ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook
raadplegen op www.bronckhorst.nl
 Infobalie  Ruimtelijke plannen
 Ruimtelijk beleid.
U kunt uw reactie op het beleid
(bij voorkeur schriftelijk) t/m
22 juni a.s. indienen bij b en w.

De gemeente en de schoolbesturen
van de drie basisscholen De Steenuil, De Akker en St. Johannes in
Steenderen gaan een haalbaarheidsonderzoek doen naar de mogelijkheden en kansen voor de bouw
van één schoolgebouw voor de drie
scholen. Dit legden de partijen onlangs in een intentieovereenkomst
vast. Aanleiding is de terugloop van
het aantal aanmeldingen van nieuwe
leerlingen voor de scholen. Dit is een
consequentie van de bevolkingsdaling, waarmee ook Bronckhorst
de komende jaren te maken krijgt.
De besturen van de basisscholen
(stichting IJsselgraaf, stichting
Scholengroep Gelderveste en Kos
Oost-Gelre) in het dorp hebben met
de gemeente de terugloop van het
aantal leerlingen in hun scholen

besproken. Zij zijn zich ervan bewust
dat het op lange termijn niet mogelijk is om in Steenderen de huidige
situatie in stand te houden. Daarom
is er noodzaak tot samenwerking.
De scholen hebben de gemeente
gevraagd of zij bereid is te voorzien
in een onderwijshuisvesting voor de
drie scholen gezamenlijk. Onderzocht worden de samenwerkingsmogelijkheden tussen de scholen,
de samenwerking met andere partners, de mogelijke locaties voor een
(nieuw) schoolgebouw in Steenderen
en de financiële mogelijkheden.
In de intentieovereenkomst zijn
uitgangspunten en voorwaarden
opgenomen. Vanuit de technische
kant (technische staat van de huidige schoolgebouwen) is er geen
noodzaak voor nieuwe huisvesting.

De dorpsauto in Vorden

De dorpsauto is een vorm van autodelen. Bij autodelen kunt u gebruik
maken van een auto wanneer u
hem nodig heeft, zonder dat u zelf
een auto bezit. En dus zonder zelf
alle lasten te dragen. De dorpsauto
heeft ook voordelen op het gebied
van milieu en duurzaamheid. Eén
dorpsauto maakt gemiddeld vijf
parkeerplaatsen overbodig, waardoor er meer ruimte is voor bijvoorbeeld groen. Verder wordt gereden
in zuinige en schone auto's. Tevens
wordt een dorpsauto bewuster en
daardoor 20-30% minder gebruikt
dan een eigen auto.
Hoe werkt het?
De dorpsauto in Vorden is eigendom van Wheels4all, een non profit
organisatie, met deelauto's onder
andere in Zutphen, Warnsveld,
Doetinchem, Lochem en Winterswijk. Wie een dorpsauto wil gebruiken, wordt abonnee bij Wheels4all.
Het reserveren van een auto gaat
per telefoon of internet. Als u minimaal 24 uur van te voren reserveert,
garandeert Wheels4all dat u over
een auto kunt beschikken! Het type

en de standplaats van de dorpsauto
wordt door de abonnees bepaald.
Voor wie is dat interessant?
De dorpsauto is voordelig als tweede auto of voor mensen die minder
dan tienduizend kilometer per jaar
rijden. Daarnaast is de dorpsauto
een goede aanvulling op het openbaar vervoer. De Consumentenbond heeft onderzocht dat u met
autodelen gemiddeld € 1.440,- per
jaar bespaart.
Wat kost het?
Er zijn verschillende abonnementsvormen, vanaf € 5,- per maand.
Naast het abonnement betaalt u
per uur (€ 2,50 per uur, voor maximaal 10 uur per etmaal) en per kilometer (ca. € 0,20). Tanken, belasting, pechhulp en verzekering is op
rekening van Wheels4all. Per reservering geldt een starttarief van
€ 2,50. U staat nooit meer voor
onverwachte kosten (en zorgen!)
zoals reparaties of onderhoud.
U ontvangt maandelijks achteraf
een rekening voor het gebruik van
de auto.

Kijk achter de coulissen van Nationaal
Landschap De Graafschap

Meld u nu aan en ontvang € 300
rijtegoed!
Wheels4all plaatst de dorpsauto als
er voldoende aanmeldingen zijn. De
eerste aanmeldingen voor de
dorpsauto in Vorden zijn inmiddels
binnen! Omdat de Regio Achterhoek het gebruik van de dorpsauto
wil stimuleren, krijgen nieuwe gebruikers een voucher van € 300,-.
Deze voucher kunt u gedurende
twee jaar gebruiken voor abonnement, tijd- en kilometerkosten van
de dorpsauto. Als u zich aanmeldt
voor 1 juli a.s. krijgt u ook de eerste
zes maanden abonnement cadeau
van Wheels4all. Het abonnement
gaat overigens pas in als de dorpsauto er ook echt staat.

Informatieavond
Wilt u meer weten? Kom naar
de informatieavond op 16 juni
a.s. om 20.00 uur in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in
Vorden. Op deze avond zijn ook
verschillende dorpsauto's te
bekijken.

Voor meer informatie kijk op
www.dorpsauto.nl. U kunt ook bellen met Wheels4all (0228) 51 48 24
of met de initiatiefnemers in Vorden
(0575) 47 07 30 of
dorpsauto.vorden@live.com.

Het duurt nog even voor het zomervakantie is, maar noteer 10 en 11 juli
nu alvast in uw agenda! Op landgoed
Zelle in Hengelo staan de werkers
en doeners in het landschap centraal tijdens Landschapsweekend
De Graafschap. Iedereen die woont,
werkt of vakantie viert in De Graafschap is van harte welkom!
“Landschapsweekend De Graafschap is een activiteit van de gemeente Bronckhorst, NPO, landgoed Zelle, Sheep Dog Trials, 't Onderholt en Nationaal Landschap De
Graafschap”, vertelt burgemeester
Aalderink. “Al deze organisaties delen graag hun passie voor het landschap met u. Daarom hebben zij een
veelzijdig programma ontwikkeld.
Dat deden ze samen met Landschapsbeheer Gelderland, de VVV
Bronckhorst, Natuurmonumenten
en talloze lokale verenigingen, organisaties, actieve ondernemers en
vrijwilligers.”

Alle inwoners van De Graafschap
krijgen half juni een folder over het
weekend thuis in de brievenbus.
Op www.nationaallandschapdegraafschap.nl leest u meer over wat
een Nationaal Landschap is en wat
er tijdens het weekend te doen is.
Dit is maar een tipje van de sluier:
internationale wedstrijden schapendrijven (een absolute topattractie in
ons gebied), een houtverwerkingsstraat waarin u ziet hoe het werkt
van boom tot product, streekproducten, veel stands en demonstraties
van alles wat met het landschap te
maken heeft. Ontdek het landschap
in en rond landgoed Zelle wandelend, op de fiets, in een tram, bus of
koetsje. Ook aan de kinderen is
gedacht. Je maakt je eigen zeepje
of mandje, je kunt scheppen in een
poel, een ritje op een ezel maken
of in een echte kraan zitten.

Op 2 juni jl. zijn de kandidatenlijsten
voor de Tweede Kamerverkiezingen
landelijk bezorgd door TNT.
Bronckhorst is verdeeld in drie verspreidingsgebieden. De bezorging in
het verspreidingsgebied Dieren is
niet correct verlopen. De kandidatenlijsten van de gemeenten Doesburg
en Bronckhorst zijn bij de verspreiding in dit gebied gedeeltelijk verwisseld. Hierdoor is op verschillende
adressen in de voormalige gemeente
Hummelo en Keppel een verkeerde
kandidatenlijst bezorgd.
Gelukkig zijn de lijsten met partijen/
kandidaten gelijk en liggen beide ge1 Gemeentehuis, Elderinkweg 2,
Hengelo (Gld)
2 Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
Hengelo (Gld)
3 Ons Huis, Beukenlaan 30,
Hengelo (Gld)
4 Dorpshuis De Horst,
St. Janstraat 6, Keijenborg
5 School Varssel, Zelledijk 22,
Hengelo (Gld)
6 Cult. Centrum De Brink,
Stationsplein 8-12, Zelhem
7 N.P.B.-gebouw, Piersonstraat 4,
Zelhem
8 D'n Draejer, Velswijkweg 50,
Zelhem
9 School Wolfersveen, Wolfersveenweg 3, Zelhem
10 Heideschool, Halle-Heideweg 22,
Halle
11 Café Nijhof, Dorpsstraat 11-13,
Halle
12 De Zonnekamp, Magnoliaweg 34,
Zelhem
13 Schildersoordschool, Fr. Halsstraat 21, Zelhem
14 Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6,
Vorden

meenten in kieskring 7 Arnhem.
De achterzijde van
de kandidatenlijst bevat informatie
over de gemeentelijke stemlokalen.
Op de onjuist bezorgde kandidatenlijsten staat dus informatie over stemlokalen in de gemeente Doesburg.
TNT heeft op 5 juni een brief bezorgd
op de desbetreffende adressen met
daarin de juiste adressen van de
stemlokalen. Om alle kiezers te
voorzien van de juiste informatie,
vermelden wij hieronder nogmaals
de adressen van de stemlokalen in
Bronckhorst.
15 De Wehme, Nieuwstad 32,
Vorden
16 De Vordering, Het Jebbink 5,
Vorden
17 De Kraanvogel, Eikenlaan 22,
Vorden
18 De Garve, Dorpsstraat 19,
Wichmond
19 Sporthal, Prins Bernhardlaan 3,
Steenderen
20 Kraantje Lek, Olburgseweg 7,
Olburgen
21 Basisschool De Rank, Russerweg 23, Toldijk
22 Zaal Herfkens, Z-E-weg 64,
Baak
23 Sporthal, Monumentenweg 30,
Hoog-Keppel
24 Hyndendael, Keppelseweg 35,
Hummelo
25 Dorpshuis, Kerkstraat 86,
Drempt
26 De Boerderie, Zomerweg 28,
Drempt
27 OBS De Steenuil, Burg. Smitstraat 19, Steenderen

Gemeente gaat ondersteuning opzetten voor
vrijwilligerswerk en maatschappelijke stages
De gemeente is aan de slag gegaan
met de voorbereidingen om een website en een informatie- en makelaarspunt voor vrijwilligerswerk in
Bronckhorst op te zetten.
De planning is dat deze er begin 2011
moeten zijn. Op de site komt een
vacaturebank, waarop organisaties
(op bijvoorbeeld het gebied van zorg,
cultuur, natuur of historie) die vrijwilligers zoeken hun vraag kunnen
plaatsen en mensen die vrijwilligerswerk zoeken kunnen zich aanmelden
als zoekende. Daarnaast is het de
bedoeling dat er een fysiek punt
komt, omdat er vaak behoefte is aan
een telefoontje of een persoonlijk ge-

Landgoed Zelle

Verkeerde bezorging kandidatenlijsten
Tweede Kamerverkiezingen

sprek. Ook kan de medewerker van
het punt themabijeenkomsten organiseren of adviesgesprekken voor
bijvoorbeeld organisaties. Bekeken
wordt of dit informatie- en makelaarspunt in het gemeentehuis kan
komen, met steunzuilen in de bibliotheken. Uit onderzoek van de GGD
blijkt dat in Bronckhorst een groot
aantal mensen vrijwilligerswerk
doet. De gemeente streeft ernaar dit
aantal de komende jaren gelijk te
houden en stimuleert dit onder andere met de website en het informatie- en makelaarspunt. Vooral bij de
zorg van veel mensen met een Wmovoorziening speelt vrijwilligerswerk

Verkiezingsavond in gemeentehuis
met presentatie voorlopige uitslag
Tweede Kamerverkiezingen

Op 9 juni 's avonds presenteert
burgemeester Aalderink de
Bronckhorster tussenuitslagen
van de Tweede Kamerverkiezingen
tijdens een speciale verkiezingsavond. Hij wil graag met inwoners
en lokale partijvertegenwoordigers
in discussie over de betekenis van

deze uitkomsten voor het land en in
het bijzonder voor onze gemeente.
U bent van harte uitgenodigd om
aanwezig te zijn. De bijeenkomst is
in het gemeentehuis en begint rond
21.30 uur. Een hapje en drankje
staan klaar!

een belangrijke rol. En natuurlijk
draaien verenigingen op vrijwilligers!
De gemeente wil mensen met een
werkloosheidsuitkering inzetten om
vrijwilligerswerk te verrichten. Zij
doen dan werkervaring op met de
bedoeling om door te kunnen stromen naar betaald werk. Daarnaast
gaat het informatie- en makelaarspunt een rol spelen in het ondersteunen van bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties bij hun taak om
plaats te bieden aan leerlingen uit
het voortgezet onderwijs die vanaf
het schooljaar 2011-2012 wettelijk
verplicht zijn om maatschappelijke
stages te volgen.

Openstelling nieuwe
politiebureau Hengelo
in gemeentehuis
In het nieuwe gemeentehuis is ook
de nieuwe politiepost van Hengelo
gevestigd. Deze is geopend op de
woensdagen vanaf 16 juni wekelijks
van 14.00 uur tot 16.00 uur en op de
donderdagen vanaf 17 juni wekelijks
van 16.00 uur tot 19.30 uur. De openstelling is bedoeld voor kleinere politiezaken, zoals vermissing paspoort,
rijbewijs en identiteitsbewijs. Ook het
aangifte doen van gevonden of verloren goederen en diefstal van bijvoorbeeld een fiets is mogelijk. Neemt u
hiervoor wel even vooraf contact op
met de politie, via tel. (0900) 88 44.
Voor zaken die de wijkagent betreffen, is er op de woensdagmorgen van
10.00 tot 12.00 uur spreekuur.

Regelhulp via landelijk webloket
Helpt mensen met een beperking en ouderen
om weg te vinden in alle regelgeving

Omvorming heestervakken naar gazon in
Zelhem en Steenderen
Wij informeren u graag tijdens bijeenkomsten op 30 juni en 1 juli
omvormingen niet ten koste gaan
van de kwaliteit van het groen. Deze
blijft gelijk.
Het plan omvat de aanpak van ongeveer 10 ha. heestervakken in vrijwel
alle kernen van de gemeente. We
voeren het plan gefaseerd in vier
jaar uit. In de eerste fase vervangen
we de heestervakken in Zelhem en
Steenderen. De uitvoering van deze
eerste fase willen we na de zomervakantie starten.
Met heestervak

Bronckhorster inwoners met een
chronische ziekte, gehandicapten en
ouderen kunnen terecht bij het landelijk webloket Regelhulp, waarbij
de gemeente is aangesloten. Het
webloket Regelhulp is een soort digitale tomtom in regelland. Veel
mensen met een beperking en ouderen hebben een meervoudige
hulpvraag. Maar het kan heel lastig
zijn antwoorden te vinden op al die
vragen. Het webloket Regelhulp
leidt u door het schijnbare lastige
woud van regelingen, voorzieningen
en uitkeringen. De site helpt u stap
voor stap verder. Regelhulp verwijst
u naar de juiste instantie, zoals CIZ

of UWV en naar de site van de gemeente. Daar zijn dan de juiste formulieren voor uw hulpvraag te vinden. Het digitale loket is te bereiken
via www.regelhulp.nl. Als u wordt
doorverwezen naar de site van de
gemeente klikt u dan door naar Infobalie  Digitaal loket  Formulieren
 Wmo-voorziening. Mocht u na een
bezoek aan www.regelhulp.nl vragen hebben, neemt u dan contact
met ons op via tel. (0575) 75 02 50.

In ons groenstructuurplan uit 2008
hebben we het openbaar groen in
Bronckhorst naar wijze van inrichting en beheer in beeld gebracht en
een visie aangegeven voor het beheer in de nabije toekomst. Het plan
vormt de basis voor nieuwe ontwerpen en reconstructies van het groen.
Belangrijker nog is dat het plan de
basis vormt voor het onderhoud van
het openbaar groen in de kernen in
de gehele gemeente. De uitvoering
van het groenstructuurplan is gekoppeld aan thema's. Het thema 'Inrichten kwaliteitszones' is gericht op

het aanpassen van de inrichting van
het groen aan de drie kwaliteitszones die in het groenstructuurplan
zijn benoemd.
Om voor 2010 een sluitende begroting te kunnen realiseren, is besloten om het onderdeel: 'Omvormen
van grote heestervakken naar gazon' van het thema 'Inrichten kwaliteitszones' versneld uit te voeren.
Hiermee realiseert de gemeente
een structurele besparing van
€115.000 op de onderhoudskosten
van het openbaar groen, terwijl deze

Neem eens een kijkje op deze
handige site. Hij is er voor u!

Tijdens deze avonden zijn medewerkers van de afdeling Beheer,
cluster Groen, aanwezig die aan
de hand van tekeningen uw
vragen kunnen beantwoorden.
Wij begroeten u graag.
Reageren?
B en w verlenen gedurende vier weken inspraak op de eerste fase van
het omvormingsplan. De tekeningen
zijn ook in te zien in het gemeentehuis en op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie  Leefomgeving en
mileu  Beheer openbare ruimte.
Van 9 juni t/m 7 juli 2010 kunt u uw
zienswijze kenbaar maken aan b en
w, schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers van
de afdeling Beheer, cluster Groen.

Gemeentehuis gesloten op 11 juni
Op 11 juni a.s. is de jaarlijks personeelsdag van de gemeente. Het
gemeentehuis is die dag gesloten.
Op 14 juni zijn wij u graag weer van
dienst.

Informatieavonden
Graag willen we u de gelegenheid
geven de tekeningen in te zien,
vragen te stellen en opmerkingen
te plaatsen. Daarom organiseren
wij informatieavonden:
• op 30 juni 2010 om 19.30 uur in
het Witte Paard, Ruurloseweg 1
in Zelhem
• op 1 juli 2010 om 19.30 uur in
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7
in Steenderen

Met gazonvak

Uit de raad
Commissievergaderingen
Commissie Evaluatie en
controle
Op 16 juni a.s. vergadert de commissie Evaluatie en controle in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Plan van aanpak evaluatie afvalbeleid
In 2007 voerde de gemeente een
nieuw afvalinzamelingsysteem in:
het volumesysteem. Hierbij betalen huishoudens naast een vast
basistarief dat iedereen betaalt,
voor de grootte van de containers
die ze kiezen. Wie een kleinere
container kiest, biedt minder afval
aan en betaalt minder. Dit kan
doordat de gemeente meer scheidingsmogelijkheden is gaan bieden, zoals de milieuparkjes met
ondergrondse containers voor papier, textiel, glas en drankpakken.

Nu is de tijd gekomen om het afvalbeleid te evalueren. De bedoeling is om hiervoor een tevredenheidsonderzoek onder inwoners
te doen

bijdrage gemeentelijke heffingen
- wijziging samenwerkingsovereenkomst bedrijventerrein West
Achterhoek

• Overdragen van bevoegdheid tot
besluitvorming van projectbesluiten op grond van de Wro of
de Wabo
• Actieve informatievoorziening
over o.a.:
- uitvoeringsregeling minima

- aanpassing beleid tijdelijke reclame-uitingen. Nieuw in dit beleid zijn de voorwaarden waaraan een evenement moet voldoen om 'eigen' reclameborden
te mogen plaatsen om het evenement te promoten. De voorwaarden zijn o.a. dat het moet
gaan om een 'groot' evenement
(7.500 bezoekers), de activiteit
moet landelijke of zelfs internationale uitstraling hebben,
werken met vrijwilligers, niet
bedrijfsmatig zijn en gaan om
wedstrijden of kampioenschappen. Evenementen die niet in
aanmerking komen voor 'eigen'
borden kunnen gebruik maken
van de mogelijkheden die er al
zijn, zoals de evenementenportalen en sandwichborden

Commissie
Beleidsontwikkeling
Op 17 juni a.s. vergadert de commissie Beleidsontwikkeling in de
raadzaal van het gemeentehuis. De
openbare vergadering begint om
20.00 uur en u bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder
meer de volgende onderwerpen:
• Bestemmingsplan
Ruurloseweg-Enkweg in Vorden
B en w vragen de raad dit bestemmingsplan ongewijzigd vast te
stellen. Het plan gaat over de realisatie van 16 grondgebonden
woningen en een woon-zorgcomplex voor GGNet met circa 30
wooneenheden op het onbebouwde terrein aan de RuurlosewegEnkweg-Groeneweg in Vorden.
De grondgebonden woningen zijn
als volgt onderverdeeld: negen
rijwoningen voor starters, twee
twee-onder-een-kapwoningen,
vijf vrijstaande geschakelde woningen en vier bouwkavels voor
vrijstaande woningen die de gemeente uitgeeft
• Bestemmingsplan
Braambergseweg 2 in Drempt
De raad wordt gevraagd geen medewerking te verlenen aan deze
bestemmingsplanherziening ten
behoeve van twee (burger)woningen/appartementen. Het verzoek
tot legalisering past niet binnen
het volkshuisvestingsbeleid van
de gemeente
• Zendmachtiging Radio Ideaal
B en w verzoeken de raadsfracties om het Commissariaat voor
de Media te adviseren de zend-

machtiging voor onze gemeente
weer voor vijf jaar toe te wijzen
aan Radio Ideaal
• Presentatie breedbandinternet
De raad krijgt uitleg over de ontwikkeling en stand van zaken
rond de aanleg van een glasvezelnetwerk in Bronckhorst
• Plan van aanpak
'Toekomtsbestendig
Bronckhorst'
De raad bespreekt dit plan van
aanpak voor een bezuiningstraject dat eind 2011 tot resultaten
moeten leiden. De gemeente
moet bezuinigen omdat hogere
overheden zoals het rijk minder
middelen beschikbaar stellen
voor het uitvoeren van gemeentelijke taken. Hierdoor is het nodig
dat de raad keuzes gaat maken
Voor alle informatie over de onderwerpen die op de agenda staan
verwijzen wij u naar
www.bronckhorsthorst.nl.
Spreekrecht tijdens commissievergaderingen
Tijdens commissievergaderingen
kunt u gebruik maken van het recht
om in te spreken. In tegenstelling
tot de raadsvergaderingen kunt u
hier inspreken over onderwerpen
die wel op de agenda staan. De
maximale spreektijd is vijf minuten.
U kunt zich hiervoor, bij voorkeur
uiterlijk 24 uur voor aanvang van de
vergadering, aanmelden bij de Griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of e-mail:
griffie@bronckhorst.nl.

Openbare bekendmakingen

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

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, diverse locaties in het centrum, muziek- en straattheaterfestival, 1 augustus van
12.00 tot 23.00 uur, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de Achterhoek
spektakel toer in Bronckhorst, 19 juli t/m 2 augustus 2010, stichting Achterhoek spektakel
• Vorden, Eikenlaan, Babybiggenmealbal met live-muziek en tijdelijke gebruiksvergunning tent,
7 augustus 2010 van 19.00 tot 01.30 uur, stichting Babybiggenmealbal
• Vorden, tijdelijke gebruiksvergunning spiegeltent i.v.m. verbouwing, 13 september t/m
31 december 2010, Bistro De Rotonde
• Wichmond, Broekweg 9A, model helicopter vliegdag met o.a. demonstraties en vlieglessen,
10 juli 2010 van 08.30 tot 23.00 uur, 3D Helifreaks
• Zelhem, open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit, afsluiten van diverse wegen in het centrum,
10 oktober 2010 van 10.00 tot 19.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen
naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Drank- en horecavergunningen
• Toldijk, Hoogstraat 15, aanvraag vergunning horecabedrijf, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Zelhem, Markt 4, aanvraag vergunning horecabedrijf, Hazar Cemal

Bouwvergunningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 8, vergroten recreatiewoning
Hengelo (Gld), St. Michielsstraat 6, plaatsen hekwerk
Hengelo (Gld), Waarleskamp 6, bouwen carport
Keijenborg, Past. Thuisstraat 15, vernieuwen garage/berging
Steenderen, Paardestraat 5, verbouwen woning tot dubbele woning
Toldijk, Hoogstraat 9, bouwen berging
Vorden, Reeoordweg 2, plaatsen fietsenhok
Vorden, Stationsweg 21, vergroten woning
Vorden, Stationsweg 23, vergroten woning
Zelhem, Hortensiastraat 2, plaatsen schutting
Zelhem, Melkweg 6, bouwen bedrijfspand

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 juni 2010:
• Halle, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten, 1 januari t/m 31 december 2010,
De Woage
Afgegeven op 3 juni 2010:
• Bronckhorst, Oldtimertoertocht, 22 augustus 2010, stichting contact oldtimers Achterhoek
• Hengelo (Gld), Bremweg, buurtfeest, 28 augustus 2010, buurtvereniging Dunsborg
• Vorden, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak alcoholhoudende
dranken tijdens oranjefeest, 2 juli van 19.30 tot 01.00 uur en 3 juli 2010 van 13.00 tot 18.00 uur
en van 21.00 tot 01.30 uur, 't Wapen van 't Medler

• Steenderen, Bontekoeweg nabij nr. 4, 2 populieren, herplant: 2 eiken
• Steenderen, Harmen Addinkstraat, 1 rode beuk, 1 sierappel, 2 noorse esdoorn, 3 berken,
1 rode kerspruim, 5 acacia's, 5 kurkhazelaars, 1 hulst, 1 boomhazelaar, herplant: 17 diverse
boomsoorten
• Vorden, Lankampweg 8, 2 eiken en 1 knotwilg, herplant: 2 eiken

Sloopvergunningen
Verzonden op 28 mei 2010:
• Hummelo, Rijksweg 101, slopen schuur en garage
Verzonden op 31 mei 2010:
• Hengelo (Gld), Venneweg 3, geheel slopen schuur, garage en kippenhok
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, gedeeltelijk slopen kapschuur en geheel slopen schuur, komt
asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Bleuminkmaatweg 5, gedeeltelijk slopen woning
Verzonden op 1 juni 2010:
• Bronkhorst, Veerweg 1, geheel slopen schuur en opslagdepot, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Nieuwstad 49, geheel slopen aanwezige noodlokalen
Verzonden op 2 juni 2010:
• Baak, Wichmondseweg 1 t/m 7 (oneven) en 14 t/m 20 (even), gedeeltelijk slopen (dakplaten)
van acht bergingen, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest op 9 t/m 12 september 2010 is de Halle-Nijmanweg,
tussen de Lankerseweg en de Nijmansedijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Er geldt een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer vanaf de
Halseweg in Halle via de Halle-Nijmanweg, Pluimersdijk, Stadsedijk, Nijmansweg (gem. Doetinchem) naar de Halseweg (gem. Doetinchem) en voor het doorgaande verkeer komende vanaf
de Halseweg in Doetinchem via de Westendorpseweg (gem. Doetinchem) en de Molenweg naar
de Varsseveldseweg

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

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

Lichte bouwvergunningen

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

Verzonden op 28 mei 2010:
• Keijenborg, Boeijinkweg 6, vergroten woning
Verzonden op 2 juni 2010:
• Vorden, Ruurloseweg 113, aanbrengen en veranderen kozijnen woning/deelruimte
• Zelhem, Magnoliaweg 3A, bouwen berging
Verzonden op 3 juni 2010:
• Vorden, Almenseweg 9, vernieuwen berging

Verzonden op 20 mei 2010:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 25, vergroten kinderdagverblijf
• Vorden, Wildenborchseweg 11, wijzigen situering zwemvijver en bouwen pergola
Verzonden op 1 juni 2010:
• Keijenborg, Teubenweg 11, vergroten woning
Verzonden op 3 juni 2010:
• Vorden, Okhorstweg 3, bouwen melkveestal en werktuigenberging

Reguliere bouwvergunningen

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

Verzonden op 28 mei 2010:
• Steenderen, Doesburgseweg 6, bouwen schuur
• Zelhem, Garvelinkweg 2, bouwen woning, verleend met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Irisweg 13, bouwen schuur met carport
Verzonden op 2 juni 2010:
• Drempt, Bronksestraat 1, veranderen woning
Verzonden op 3 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Weeversplasweg 1, verbouwen woning
• Toldijk, Reigersvoortseweg 16, vergroten ligboxenstal

Reguliere bouwvergunningen 2e fase
Verzonden op 31 mei 2010:
• Vorden, hoek Zutphenseweg/Smidsstraat, bouwen psycho-geriatrische unit met 21 geclusterde
(woon)eenheden compleet met gemeenschappelijke ruimten
• Vorden, hoek Zutphenseweg/Smidsstraat, bouwen gezondheidscentrum met 22 appartementen

Verzonden op 21 mei 2010:
• Halle, Halsedijk 1, bouwen schuur

Rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 7 juni 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, voor het veranderen van het koetshuis tot theeschenkerij en voor een
inrichtingsplan omgeving koetshuis en moestuin

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

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 1 juni 2010:
• Zelhem, Lageweg 6, verbouwen woning, verleend met toepassing van ex artikel 19 lid 2 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening en met toepassing van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken
aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Een beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van
de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 2 juni 2010:
• Baak, De Veersweg 4A, voor de verbouw van de voormalige schuur
Verzonden op 7 juni 2010:
• Hoog-Keppel, Rijkseweg 56, voor het vervangen van enkele beglazing door isolatiebeglazing
HR++ in de woning

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

Kapvergunningen
• Baak, Schooldijk, 1 eik en 1 els, herplant: 1 eik
• Baak, Vrendenbargsedijk, 1 eik, herplant: 1 eik
• Drempt, Wittehemelweg 12, 20 coniferen, geen herplant

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Michelstraat 9, voor plaatsen en bewonen van een stacaravan, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied herziening 2-1988'

Openbare bekendmakingen - vervolg
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010
voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00038-ON01.
Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00038-/NL.IMRO.1876.OB00038-ON01.
U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl
 Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op dit ontwerpbesluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij
b en w.
Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, vernieuwen en verkleinen bijgebouw, ontheffing in verband met
het overschrijden van de maximale toegestane nokhoogte en de maximale toegestane oppervlakte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008
(correctieve herziening)'
• Hummelo, Bakkerstraat 5, vernieuwen schuur, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane hoogte en goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Hummelo 1997'
• Vorden, De Boonk 29, plaatsen schutting, ontheffing in verband met het overschrijden van de
maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Vorden west en zuid 1992'
• Vorden, Kerkstraat 3, verbouw horecagelegenheid, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane bebouwingsoppervlakte en de goothoogte, geldende bestemmingsplan 'Vorden Centrum en oost 1994'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Huusakker 1, bouwen garage, ontheffing in verband met het bouwen buiten de
bestemde bijgebouwen zone, geldend bestemmingsplan 'Zelhem-dorp'
Deze bouwplannen liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.
Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op deze
plannen naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen een definitieve beschikking.

Voorgenomen vrijstellingen

Een besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendgemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
Verzonden op 3 juni 2010:
• Hengelo, Steenderenseweg 4, voor het oprichten van een bed & breakfastvoorziening, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'.
De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.
Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w van
Bronckhorst.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze in
werking treedt met ingang van de 7e week, nadat zij is bekendgemaakt.) Het bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking. 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, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen;
Hoogstraat 8 Toldijk' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen;
Hoogstraat 8 Toldijk' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming
van het perceel van niet-agrarisch bedrijf (slagerij) in niet-agrarisch bedrijf (klokkenrestauratiebedrijf).
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure, komen stukken ter inzage te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid
tot het indienen van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan 'Rondweg Hummelo'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Rondweg Hummelo' en de daarop betrekking hebbende
stukken liggen van 10 juni t/m 7 juli 2010 voor een ieder ter inzage. Provinciale Staten van
Gelderland en de gemeenteraad van Bronckhorst besloten in 2008 tot de aanleg van een rondweg
om Hummelo volgens het tracé West 1.

B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:
Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Wolfsstraat 5, voor het uitbreiden van de recreatieve activiteiten van het agrarische
bedrijf (zoals o.a. verkoop vleesproducten, organiseren van barbecuearrangementen, catering
en de mogelijkheid voor evenementen op de omringende gronden), geldend bestemmingsplan
'Buitengebied 1993'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010
tijdens openingstijden in het gemeentehuis voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te
zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  infobalie  ruimtelijke plannen.
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op dit ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Bronkhorst, Veerweg/Bakerwaardseweg, voor het aanleggen van een parkeerplaats, geldend
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'
De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010 voor
een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00034-VG01.
Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00034-/NL.IMRO.1876.OB00034-VG01.
U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl
 Infobalie  Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
Verzonden op 3 juni 2010:
• Drempt, Kerkplein 2, voor de uitoefening van een kapsalon aan huis, geldend bestemmingsplan
'Voor-Drempt 1995'
Ook deze ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juni t/m 21 juli 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.
Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van deze
besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de aanleg van de rondweg met bijbehorende voorzieningen. Om dit mogelijk te maken is een herziening nodig van het Streekplan Gelderland 2005
en twee gemeentelijke bestemmingsplannen. Provinciale Staten hebben op 15 april 2009 de
herziening van het Streekplan vastgesteld. Tegen die Streekplanherziening is beroep ingesteld
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak in deze zaak wordt deze
zomer verwacht.
In dit bestemmingsplan wordt het tracé van de rondweg Hummelo overeenkomstig de
Streekplanherziening vastgelegd en worden de percelen benodigd voor de uitvoering van de
werkzaamheden ten behoeve van de weg, de natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing
van een passende bestemmingsplanregeling voorzien.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00925-VO01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00925-/NL.IMRO.1876.BP00925-VO01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl 
Infobalie  Ruimtelijke plannen.
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur
heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Een inspraakreactie is evenwel niet mogelijk op het tracé van de rondweg omdat het tracé van de
weg als concrete beleidsbeslissing is opgenomen in de streekplanherziening.

Vastgestelde bestemmingsplannen
'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 maart 2010 het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009;
Enzerinckweg 8-10' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 10 juni t/m 21 juli 2010 voor een
ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van agrarisch naar kantoor
(ten behoeve van agrarische natuurvereniging 't Onderholt) en wonen.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00875-VG01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00875-/NL.IMRO.1876.BP00875-VG01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl 
infobalie  ruimtelijke plannen.
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
'Halseweg 44/Scharfdijk 3'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 maart 2010 het bestemmingsplan 'Halseweg 44/
Scharfdijk 3' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 10 juni t/m 21 juli 2010 voor een ieder ter

Openbare bekendmakingen - vervolg
inzage. Het plan heeft betrekking op een functiewijziging van agrarisch naar wonen met de
nieuwbouw van een woning op het perceel Halseweg 44 in Zelhem en een functiewijziging van
agrarisch naar terrein voor recreatie op het perceel Scharfdijk 3 in Hengelo.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00879-VG01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00879-/NL.IMRO.1876.BP00879-VG01.
U kunt het plan en de technische bestanden ook digitaal benaderen via www.bronckhorst.nl 
Infobalie  Ruimtelijke plannen.
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
'Buitengebied 2010; Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)'
B en w van Bronckhorst hebben op 25 mei 2010 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2010;
Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische functie in een woonfunctie, waarbij de bedrijfswoning wordt gesplitst in twee woningen en
het grootste deel van de vrijkomende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt.
Het wijzigingsplan ligt van 10 juni t/m 21 juli 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage.
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 
Infobalie  Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen deze

vaststellingsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.
Een besluit tot vaststelling van het (gewijzigde) bestemmingsplan treedt in werking met
ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft
geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige
voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Tijdelijke wegafsluitingen
• Keijenborg, in verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer is de Heerinkweg,
tussen de Korenschoof en de Boeijinkweg, van 8 juni tot eind september 2010, of zoveel langer
of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsen landbouwverkeer
• Zelhem, in verband met stofoverlast is de Zandvoortweg, tussen de Venderinkweg en de
Meeneweg, van 1 juni t/m eind september 2010, of zoveel langer of korter als wenselijk is,
afgesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmings- en landbouwverkeer

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Uitvoeringsregel incidentele subsidie ver- of nieuwbouw
dorps(buurt)huizen en kulturhusen vastgesteld
B en w hebben op 1 juni jl. de Uitvoeringsregel incidentele subsidie ver- of nieuwbouw
dorps(buurt)huizen en kulturhusen vastgesteld. De beleidsregel ligt vanaf heden voor iedereen
ter inzage in het gemeentehuis en is hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.
De beleidsregel is ook te raadplegen en gratis te downloaden op www.bronckhorst.nl onder
Infobalie  Digitaal loket  Regelgeving. De beleidsregel treedt in werking op de dag na deze
bekendmaking met terugwerkende kracht per 1 januari 2010.

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

Complete toiletrenovatie inclusief montage

1X½
Betaande uit:
*
*
*
*
*
*

Closetcombinatie
Inbouwreservoir
Druktoets
Fonteincombinatie
Vloertegels
Wandtegels

Vraag naar de voorwaarde
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Eerlijk delen,
daadkrachtig hervormen.
Iedereen telt mee!
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Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

POSTERS
vr.pr. q 339.000,- k.k.

ZELHEM

fullcolour
ze knallen er uit

ZELHEM

Meindert Hobbemastraat 19 - In een
aantrekkelijke woonwijk gelegen, royaal UITGEBOUWD HALFVRIJSTAAND WOONHUIS met
5 slaapkamers, hobbyruimte en extra werkkamer
op de begane grond. Veel privacy biedende
achtertuin op het zuiden. Bouwjr. 1976/uitbouw
over volledige achtergevel 2002. Inh. ± 500 m³.
Perceelsopp. 307 m².

Huurprijs q 900,- p.m.

Wiekenweg 3 - Net buiten het dorp gelegen,
KARAKTERISTIEKE VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ met houten schuurtje. Inh. 700 m³.
Op beg. grond woonkamer, keuken, bijkeuken,
badkamer en slaapkamer. Op verdieping nog
4 slaapkamers. Huurperiode minimaal één jaar.
Huisdieren niet toegestaan. Huurprijs is excl.
verbruik nutsvoorzieningen.

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

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
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Dus kijk snel op
www.contact.nl
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*Alleen op onze voorraad tegels: uitgezonderd lopende orders, projecten en zonder tussenkomst derden.
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Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking!

PIET PRESENTEERT

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs.
Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.
Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
www.wokmaxis.nl

7IN EEN GLOEDNIEUWE
EUWE #ITROpN #
$ONDERDAG  JUNI ORGANISEERT &IREZONE
NE DE ,IMBURGSE VOOR
RONDE VAN HET .+ !UTOTREK $E ,IMBURGSE
GSE KAMPIOENEN
WORDEN GEHULDIGD DOOR 0IET 0AULUSMA EN KOMEN
´S AVONDS IN 0IETS WEERBERICHT
/P WWW½REZONENL VINDT U MEER INFORMATIE
ORMATIE EN
KUNT U ZIEN WANNEER 0IET IN UW PROVINCIE
INCIE EEN
VOORRONDE KOMT HOUDEN +OM DUS MET 0IET
IET OP TV
EN PAK UW VOORDEEL BIJ &IREZONE

0IET VOORSPELT
PELT

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

³ZWOELE
ZOMERPRIJZEN´
+OMEND WEEKEND EXTRA KORTING
"IJ &IREZONE TANKT U BENZINE EN DIESEL TEGEN BODEMPRIJZEN 5 BETAALT MET UW PINPAS
&IREZONEPAS -ULTITANKCARD OF 4RAVELCARD EN UW EIGEN PINCODE

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Terracotta

Natuursteen

vanaf 19.95 p/m vanaf 39.50 p/m2
2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

VRIJDAG  JUNI
TM ZONDAG  JUNI

VRIJDAG  JUNI
TM ZONDAG  JUNI

 



CCENT
CE
ENT
N KORTING OP BENZINE

CENT KORTING OP DIESEL

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

OP DE LANDELIJKE ADVIESPRIJS

EEL BIJ &IREZONE
/OK 0IET PAKT ZIJN VOORD

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

OPEN DAG
De Natuurlijke Heelweg
Praktijk voor darmspoelingen,
voedingsadvies en coaching
Zaterdag 12 juni van 10.00 tot 17.00 uur
Vicariestraat 13, 7137 ML Lievelde
Tel. 0544 843 211

 DAGEN PER WEEK  UUR PER DAG
+IJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE WEDSTRIJD HET WEDSTRIJDREGLEMENT EN VOOR EEN &IREZONESTATION BIJ U IN DE BUURT OP
WWWFIREZONENL

9 juni:
stem PvdA!
Prettig samenleven.
Iedereen telt mee!

EFFEKTIEF VERANTWOORD
AFSLANKEN, FITTER MET
EIWITTEN/VOEDING
EN PROFESSIONELE
BEGELEIDING.
0575 - 46 32 05

Ze zijn er weer: Aardbeien zo vers
van ons eigen land!!!!
Nu ook nieuwe oogst Frieslanders aardappelen!
Krop Andijvie nu 500 gram 0.75
Spitskool nu 0.75 per kilo
Conference peren 2 kilo 1.50
Harde Tomaten nu 1.25 kilo
Emmer vol Elstar appelen nu voor 4.00
Komkommer 2 voor 0.99
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!
Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. 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.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 50 - 2010
De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals
namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding
van Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,
7250 AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen
worden gedownload.

Oudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

dr ukkerij Weevers

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

1. Zwemfeest voor de jeugd.

1

2

2. De Knupduukskes jubileum.
v.l.n.r.: dhr. Sloot, dhr. Pelgrum, mw. te
Velthuis-ten Have, mw. Zweverink,
mw. van Ark-de Vries, dhr. van Ark.

3

3. Start trimloop.
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Rondom de Hessenweg (138)
In de meeste oude fotoalbums komt
wel een groepsfoto voor van een
schoolreisje of uitstapje naar Schiphol. Op de foto van deze week staat
een groep inwoners uit Hummelo geposeerd voor een Fokker vliegmachi-

ne. Deze herinneringsfoto is uit de
30er jaren van de vorige eeuw. Wie
weet er wat meer over deze foto te vertellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Duivenberichten 22 en
29 mei

Bronckhorst - De vier duivenvereniging in de gemeente Bronckhorst, PV
De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en
PV De Koerier uit Zelhem vlogen zaterdag 22 mei vanuit Pommeroeul en
Morlincourt/Noyon. Zaterdag de 29ste werd vervlogen vanuit Orleans Saran, Vervins en Peronne.
PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 22 mei vlogen de duiven
van 7 liefhebbers van PV De IJsselbode
vanaf POMMEROEUL. Bij een kalme
NNO wind kracht 2 en zonnig weer
werden 114 duiven gelost om 10.00
uur. De eerste duif werd geklokt door
H. Hulshof om 13.27 uur en maakte
daarmee een snelheid van 1199 mpm.
Uitslag: 1., 9. en 10. H. Hulshof, 2., 3.,
4., 7. en 8. Ria Luesink, 5. J. Boesveld en
6. H. Wiggerink.
Zaterdag 29 mei nam postduivenvereniging de IJsselbode aan twee vluchten deel. De eerste werd vervlogen vanaf ORLEANS. De eerste duif was van Johan Boesveld met een snelheid van
1488 mpm. Uitslag: 1, 3, 9 J. Boesveld,
2, 6, 7 H. Dieks, 4, 8, 10 P. Hendriks en
5. Ria Luesink.
De andere vlucht was vanuit PERONNE. Uitslag: 1, 2, J. Boesveld, 2, 3 Ria Luesink, 5 H. Dieks, 6 G. Kelderman, 7, 9,
10 H. Wiggerink en 8 H. Hulshof. De
bloemen prijs is gewonnen door Ria
Luesink.
PV VORDEN
Op 22 mei werden van postduivenvereniging Vorden met noorden wind
kracht 2, om 09.30 uur 200 duiven gelost vanuit MORLINCOURT/NOYON.
Uitslag: T.J. Berentsen 1, 7, 38, Rick Wuestenenk 2, 3, 9, 21, 30, 34, 35, 42, C.
Bruinsma 4, 8, 12, 15, 18, 19, 22, 26, 27,
Comb. J. Meijer&Zoon 5, 11, 31, 33, 36,
41, 48, 49, D.J. Gotink 6, 23, 44, 45,
Comb. A.&A. Winkels 10, 28, 39, 40, R.
de Beus 13, 14, 20, 24, 29, 32, 47, Marc
Tiemessen 16, 17, 43, H.B.M. Hoksbergen 25, 46, H.J Stokkink 37 en W.J.S.
Verbeek 50.
Een week later, 29 mei werden twee
vluchten vervlogen. De eerste was vanuit ORLEANS SARAN. Er werden om
07.10 uur 69 duiven gelost met zuiden
wind kracht 3. Uitslag: Comb. J. Meijer&Zoon 1, 7, 13, H.B.M. Hoksbergen 2
, 3, 5, 6, 9, 10, 14, 15, 16, M. Schuerink
4, 17, D.J. Gotink 8, 12 en Marc Tiemessen 11, 18.
De tweede wedvlucht van 29 mei was
vanuit VERVINS. De 179 Duiven werden gelost om 09.00 uur met een zuidenwind kracht 3. Uitslag: Marc Tiemessen 1, 16, 17, 41, D.J. Gotink 2, 12,
30, 35, 43, 44, R. de Beus 3, 22, 27, 31,
45, Rick Wuestenenk 4, 13, 14, 15, 18,
19, 25, 26, 32, 37, 42, E. Bruinsma 5, 7,
C. Bruinsma 6, 24, 33, 34, 40, T.J. Berentsen 8, 10, 11, 20, 21, 36, W.J.S. Verbeek 9, Comb. A.&A. Winkels 23, 28,
39, Comb. J. Meijer&Zoon 29 en F.T.
Hummelink 38.

Zaterdag 12 juni 2010 op De Vrendenberg in Baak

Jeugdschilderdag

Een groep kinderen zocht een plekje in de berm.
Baak - De Lionsclub Bronckhorst organiseert op zaterdag 12 juni 2010 de
Jeugdschilderdag bij de feestlocatie van boerderij De Vrendenberg in
Baak. Maximaal 80 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar kunnen zich
inschrijven. De schilderwedstrijd is voor ieder kind dat het leuk vindt om
te schilderen. Alle materialen worden aan de kinderen verstrekt.
De Jeugdschilderdag wordt gesponsord door Rabobank GraafschapNoord en begint met een ontvangst op
de boerderij, om 10.00 uur, waar de
kinderen worden verwelkomd, een
schilderschort krijgen en mogen luisteren naar de uitleg die gegeven wordt
door kunstschilder Walter Stellaart. In
groepjes van 10 zoeken de kinderen
vervolgens samen met hun begeleidende kunstschilder een plek die uitdaagt om vast te leggen op het schilderdoek. Ook zijn er foto’s van de locatie, die een idee geven over de mogelijkheden: de koeien in de wei; de piratenboot in de tuin; de tractor in de stal

of de poes op het erf. De grotere kinderen zoeken de bosrand op, om daar
aan de slag te gaan. Eerst even een
ideetje neerzetten op papier met houtskool en dan het echte werk! Om 11.00
uur begint iedereen te schilderen en
daarvoor is tijd tot 14.00 uur. De kosten per kind zijn 10 euro.
Onder begeleiding van enkele kunstschilders worden de meest creatieve
uitingen op het schildersdoek weergegeven. Vooral het vrolijke kleurgebruik, de compositie van het gekozen
onderwerp en de vlotte stijl van schilderen wordt beoordeeld door een jury,
die bestaat uit de directeur van de Ra-

bobank, de heer Michel van der Heijde, mevrouw Lony Stellaart en de eigenaresse van de Vrendenberg, Martienke Schiphorst.
Ouders, grootouders, buren en bekenden zijn uitgenodigd op de expositie
van alle gemaakte kunstwerken, die
vanaf 14.30 uur is ingericht, om te bewonderen wat de kinderen hebben gepresteerd. Vervolgens is aansluitend
om 15.00 uur de prijsuitreiking. In iedere leeftijdscategorie wordt een prijs
uitgedeeld en één kind krijgt de
hoofdprijs. Als bewijs van deelname
kregen alle kinderen een certificaat
op naam uitgereikt.
Om 15.30 uur wordt de dag afgesloten.
Opgeven voor deze Jeugdschilderdag
kan bij Ernst Jan Somsen, Zelhemseweg 12, 7255 PS Hengelo, telefoon
(0575) 465568 en email e.somsen@planet.nl.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
In het weekend van de 22e mei stonden de 203 duiven van PV Steeds Sneller in MORLINCOURT te wachten op
het startsein. Om half 10 konden de
duiven de reis van gemiddeld 273 km
aanvaarden. De snelste duif was de
duif van Jan en Leo te Stroet, welke om
14.35.00 geklokt werd! Uitslag: L te
Stroet: 1, 2, 4, 7, 8, 26, 39 en 43, G.
Duitshof: 3, 14, 47 en 50, B. te Stroet: 5
en 44, J. Teunissen 6 en 35, R. Koers: 9,
16, 27, 31, 36, 37, 38 en 42, G. Kempers:
10, 11, 15, 18, 29, 45, 48, Robert Borneman: 12, 17, 21, 24, 25, 30 en 40, E.
Koers: 13, 22 en 33, V.C.J. van Melis: 19,
28, 46 en 49, A. Luesink: 20 en 34, C. Te
Stroet: 23, W. Brom: 32, Kelly Berger-

voet: 41, A.H.J. Peters: 51.
In het weekend van de 29e mei hadden de liefhebbers van PV Steeds Sneller 2 vluchten te vliegen. De laatste Vitessevlucht VERVINS en de 2e dagfondvlucht vanuit Orleans Saran. Om
9.00 uur kozen de 189 duiven van deze
liefhebber het luchtruim. Om 12.04
werd op de hokken van Jan Teunissen
de snelste duif geklokt! De 8-1209628
was goed voor een 1606 mpm! Uitslag:
J. Teunissen 1 8 22 23 40,G. Kempers 2
9 10 15 19 24 36 43, J. Bergervoet 3, G.
Duitshof 4 11 18 39, R. Koers 5 31 37, E.
Koers 6 26, W. Jansen 7 17 30, L Te
Stroet 12 13 14 20 27 28 33, A.H.J. Peters 16 38 41 42 45, C. Te Stroet 21 34,
V.C.J. van Melis 25 29 46, W. Brom 32
47, A. Luesink 35, Robert Borneman
44.
Vitessekampioenen: onaangewezen:
G. Kempers. Aangewezen: G. Duitshof!
Gefeliciteerd!
Om tien over zeven konden de 150 duiven van 13 liefhebbers van PV Steeds
Sneller, en een liefhebber van de Koerier te Zelhem de terugreis aanvaarden van de grote vlucht vanuit het
Franse ORLEANS SARAN. Gemiddelde
afstand tot de hokken: 554 km! Het
bleek een vlucht te worden met een redelijk hoge snelheid! De snelste duif
werd geconstateerd op de hokken van
Leo en Jan te Stroet. Duif 9-1939706
overbrugde deze afstand met een gemiddelde snelheid van 1504 mpm!
Uitslag: L Te Stroet 1 6 13 18 30 34 35,
G. Kempers 2 23 28 36 37, C. Te Stroet
3 8 12 17 26 31 32, R. Koers 4 5 9 14 16
20 21 24 25 33, J. Teunissen 7, A.H.J. Peters 10 11 15 27 29, W. Jansen 19, Robert Borneman 22, G. Duitshof 38.

PV DE KOERIER ZELHEM
De 307 duiven van 23 deelnemers van
postduivenvereniging De Koerier uit
Zelhem werden 22 mei jl. om 09.30 gelost vanuit MORLINCOURT/NOYON.
Uitslag: H. Wassink (9/20) 1 4 5 12 22 30
34 39 73, Comb. Menkhorst (5/14) 2 8
25 31 36, J.Th. Reindsen (4/14) 3 56 58
65, G.J. Velthorst (12/20) 6 17 20 26 27
42 45 46 52 62, 69 77. W. Meijerman
(6/13) 7 18 37 40 59 68, H.A. Kamperman (7/17) 9 15 16 21 23 47 49, G.J. Wassink (7/12) 10 33 35 48 60 71 74, A. Velthorst (5/14) 11 13 14 28 54, R. van Aken
(5/15) 19 32 38 44 72, J.G. Poelman
(4/18) 24 41 50 67, H. Eenink (2/14) 29
55, E. Weenk (1/5) 43, G.A.M. Dijcker
(3/29) 51 57 75, Comb. Burghout & zn
(1/10) 53, E.G. te Pas (1/12) 61, W. Wisselink (1/10) 63, G.J.W. Massen (1/9) 64, P.
van Londen (1/7) 66, Comb. Jansen &
zn. (1/10) 70 en S. Gemmink (1/12) 76.
Op 29 mei werden om 9.00 uur 268
duiven van 23 deelnemers van De Koerier gelost vanuit VERVINS. De eerste
duif van H.A. Kamperman haalde een
snelheid van 1633 mpm en werd geklokt om 12.01 uur. Uitslag: 1 3 6 13 16
42 63 H.A. Kamperman, 2 5 30 51 56 61
62 H. Wassink, 4 8 31 41 53 A. Velthorst, 7 17 18 20 39 40 57 G.J. Wassink,
9 10 21 27 67 Comb. Menkhorst, 11 12
33 37 43 44 54 G.J. Velthorst, 14 60
G.J.W. Massen, 15 28 38 R. van Aken, 19
52 64 H. Eenink, 22 E.G. te Pas, 23 29
W. Meijerman, 24 25 32 48 49 59 66 J.
Th. Reindsen, 26 P. van Londen, 34 35
36 47 65 J.G. Poelman, 45 W. Wisselink, 46 58 Comb. Burghout & zn., 50
55 Comb. Jansen & zn.

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER
FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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St. Martinusschool in Baak

Opbrengstgericht werken
Baak - De St. Martinusschool in Baak heeft zich als doel gesteld om het
lees- en spellingsonderwijs op een hoger niveau te brengen en uit alle kinderen te halen wat in zijn of haar vermogen ligt. Om dit te bereiken is de
school al enige tijd bezig met 'Opbrengstgericht werken'.
Kort gezegd komt het er op neer dat
de school kritisch kijkt naar haar inspanning en wat het oplevert. Wat is
de effectiviteit van het gegeven onderwijs in de afgelopen periode? In onderwijsland is zo'n kritische zelfanalyse
geen gemeengoed. Bij verschillende
scholen staat het al wel op de agenda,
maar is het opbrengstgericht werken
nog niet ingevoerd. Op de St. Martinusschool is dat wel het geval. Voorwaarde voor deze werkwijze is een
open en transparante communicatie
in het team en naar ouders.
Bij het opbrengstgericht werken kijkt
de St. Martinusschool niet alleen naar
de resultaten van het kind, maar ook
naar de gevolgde methode door de
groepsleerkracht. Aan de hand van observaties en verschillende toetsen kunnen de leerkrachten en de intern begeleider de lees- en spellingsvorderingen
van de kinderen volgen. De resultaten

komen in een leerlingvolgsysteem, zodat de vorderingen ook op langere termijn af te lezen zijn. Als een of meerdere kinderen lager scoren dan de
norm, stemt de groepsleerkracht het
materiaal en de gebruikte methode af
aan de behoefte van het kind of de
groep. Na een bepaalde periode worden de kinderen opnieuw getoetst. Als
de lees- en spellingsvorderingen van
het kind of de groep beter zijn, geeft
dit de leerkrachten veel voldoening.
Zij hebben een zichtbaar resultaat van
hun inspanning. Dit inspireert en motiveert.
Ondanks alle extra inspanning heeft
een klein aantal kinderen moeite met
het leren lezen en het spellen. Bij hen
valt uiteindelijk de term dyslexie. Ook
aan deze kinderen wordt op de St.
Martinusschool veel individuele aandacht besteed. Dit gebeurde al wel,
maar er wordt nog meer gekeken naar

het kind en zijn of haar mogelijkheden. De school biedt een aangepast
leerprogramma. Deze wordt zorgvuldig afgestemd met thuis, zodat het
kind op school en thuis hetzelfde
leert. De gebruikte methoden worden
telkens weer geëvalueerd en indien

nodig bijgesteld.
De nieuwe manier van werken is inmiddels vertrouwd bij de groepsleerkrachten. Zij ervaren het als een verrijking van hun werk. Het team wordt
begeleid door Annet Homburg, leesspecialist bij onderwijsbegeleidings-

dienst de IJsselgroep. Het opbrengstgericht werken werpt zijn vruchten
zichtbaar af. Er is al duidelijk een stijgende lijn te zien. De kinderen op de
St. Martinusschool scoren hoger dan
voorheen. En daar is het de school natuurlijk om te doen.

leen maar naar de Rozenstraat kon
gaan.

bij de EHBO gelukkig niet in actie
hoefde te komen. Hopelijk kunnen we
ook in volgende jaren zulke mooie
toernooien blijven organiseren.

Gerrit van de Vliege'
stratenvoetbaltoernooi
Wichmond - Op tweede pinksterdag vond op Sportpark de Lankhorst het
5e "Gerrit van de Vliege" stratenvoetbaltoernooi van Wichmond plaats.
Het toernooi dat georganiseerd wordt door voetbalvereniging Socil
mocht dit jaar 9 straten verwelkomen.
Bij het stratenvoetbal wordt er gespeeld tussen teams die bestaan uit 6
personen en er moeten altijd 2 dames
in het veld staan. Veel deelnemers zijn
normaliter nooit op het voetbalveld te
vinden, dit zorgt ervoor dat zich leuke
duels voordoen. Sommige 'voetballers'
lieten zich verrassen door de nieuwelingen, dit kwam ze nogal eens op
hoongelach te staan. In ieder geval waren de wedstrijden leuk om te zien, de
zon droeg hier mede aan bij. Aan het
toernooi deden dit jaar negen verschillende straten mee. Deze waren verdeeld in één poule van 5 en één van 4.

Voorzitter Gert Hiddink heette alle
aanwezigen in zijn speech welkom.
Voorafgaand aan de opening werd er
middels één minuut stilte stilgestaan
bij het plotseling overlijden van Emiel
Pardijs. Hierna verrichtte Annie Garritsen (Van de Vliege) de opening middels de 'aftrap' en kon er om 10.30 uur
begonnen worden. Met wedstrijden
die een kwartier duurden verliep de
poulefase vlotjes. Onder begeleidende

klanken van DJ Eddy ter Beest kwam
er rond 13.30 uur een einde aan deze
poulefase. De twee beste teams uit beide poules gingen vervolgens door naar
de halve finales. Dit leverde wedstrijden op tussen de Dorpsstraat en de Vogelzang en tussen de Heerlerweg en
de Broekweg. De Dorpsstraat verloor
met 2-0 van de Vogelzang en de Heerlerweg was met 2-1 te sterk voor de
Broekweg. Hierdoor streden de Dorpsstraat en de Broekweg om de derde
plek, deze ging naar laatstgenoemde
(1-4). In de finale vochten de Heerlerweg en de Vogelzang een spannende
strijd uit. Met kansen over en weer
bleef het 1-1, de keeper van de Heerlerweg stopte tijdens de wedstrijd zelfs
een penalty van de Vogelzang. Hierdoor kwam het aan op de beslissende
strafschoppen. Gelijk na de eerste penalty's had de Vogelzang een voorsprong genomen, de Heerlerweg
kwam echter langszij. Het kwam daardoor aan op de vijfde penalty. Deze
werd raak geschoten door de Vogelzang, die van de Heerlerweg ging

Van 21 tot en met 25 juni

Hengelose
zwemvierdaagse voor
de 35e keer
Hengelo - In Hengelo wordt van maandag 21 tot en met vrijdag 25 juni
voor de 35e keer de zwemvierdaagse gehouden. In en rond zwembad Het
Elderink zijn ook allerlei andere activiteiten.
Op maandag 21 juni wordt de zwemvierdaagse geopend door burgemeester Henk Aalderink van de gemeente
Bronckhorst. Kinderen tot en met 6
jaar kunnen de vierdaagse van maandag tot en met vrijdag starten om
18.30 uur met één begeleider. Andere
deelnemers kunnen vanaf 19.00 uur
starten en doorgaan tot 20.15 uur.
Iedereen, ouder dan tien jaar, zwemt
vijfhonderd meter per dag. Kinderen
onder de tien jaar mogen 250 meter
per dag zwemmen.
Wie vier dagen zwemt ontvangt een
mooie medaille.
Naast al dit zwemplezier zijn er ook
andere activiteiten in en rond het

zwembad. Op maandagavond zal de
brandweer aanwezig zijn met een
spellencircuit, op woensdag zijn er de
minipolowedstrijden voor iedereen
die het leuk vindt om mee te doen. Op
donderdagavond verzorgt AeroFitt verschillende optredens en op vrijdag als
traditionele afsluiting, is er het ‘muntje duiken’. De organisatie is wederom
in handen van waterpolovereniging
He-Key.
Inschrijfformulieren zijn te downloaden via www.he-key.nl en aan de kassa
van het zwembad in te leveren. Natuurlijk is het ook mogelijk om je
rechtstreeks aan de kassa bij het
zwembad in te schrijven.
De Hengelose zwemvierdaagse.

Vogelzang
hoog over en belandde ergens op de
Lankhorsterstraat. Hierdoor won de
Vogelzang de titel alweer voor de vierde keer. De jury van het toernooi bepaalde tot slot dat de fair-playcup al-

Al met al kunnen we spreken van een
probleemloos verlopen toernooi waar-
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Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Zelhem
Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
uur.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m Vorden
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
10727474.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele- Steenderen
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördiHengelo
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maanStichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl
Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar
dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

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

Activiteit
Koffiemorgen
Ziekendag
Koetsentocht
Scootmobiel informatiemiddag
Geheugenspreekuur
Musical leerlingen De Akker
Kleinconcert Steenrewalt
Fietstocht
Tuinfeest

Plaats
Voor-Drempt, pastoriezaal kerk
RK geloofsgemeenschap Baak
Wolbrink, Hengelo
Café Wolbrink, Hengelo
Stichting Welzijn, Hoog-Keppel
Basisschool De Akker, Steenderen
De Bongerd, Steenderen
Kerkplein, Hoog-Keppel
Hyndendael, Hummelo

Deelname activiteiten stichtingen
Voor deelname aan alle activiteiten van de diverse stichtingen geldt dat ze open zijn voor alle 55+ ers uit de gemeente
Bronckhorst, tenzij expliciet anders aangegeven. Dus als u
woont in het gebied van Vorden, mag u evengoed deelnemen aan een activiteit van de stichting in Hengelo of Zelhem. Evenzogoed mogen inwoners uit het gebied van Zelhem of Hengelo deelnemen aan de activiteiten in Steenderen of Drempt, Hummelo & Keppel. Dus denkt u iets te zien
dat voor u interessant is? Gewoon opgeven en meedoen
maakt niet uit welke stichting het organiseert!
Informatie agenda
U weet ondertussen: elke twee weken vindt u op deze plaats
informatie van en over de plaatselijke stichtingen. De ene
keer informatie van Zelhem, Drempt,Hummelo en Keppel,
de andere keer informatie van Hengelo, Steenderen en Vorden. Ook staat er elke week een stukje algemeen en de agenda in. Wilt u meer informatie over de punten die in de agenda staan, dan kunt u daarvoor de plaatselijke stichting bellen. De gegevens daarvan staan altijd boven aan de pagina.
Degene die de agenda in elkaar zet, heeft namelijk niet precies alle gegevens bij de hand. Wilt u activiteiten opgeven
voor de agenda, dan kan dat wel via het telefoonnummer
dat bij de agenda wordt genoemd.
Vakanties voor ouderen
Het is weer vakantietijd, ook voor ouderen, gehandicapten
en mantelzorgers. Diverse organisaties organiseren vakanties voor diverse doelgroepen. Wilt u graag op vakantie,
maar weet u niet waar u daarvoor moet zijn? Of wilt u ondersteuning bij de aanvraag? Neem dan contact op met de
plaatselijke ouderenadviseur. U vindt haar gegevens bij de
gegevens van de Stichting Welzijn in uw omgeving.
Vakantie van medewerkers
Ook de ouderenadviseurs en andere medewerkers willen
graag op vakantie. In de komende periode zullen dan ook
regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord
te staan. Dus ook in de vakantie kunt u bij uw stichting welzijn terecht.

Themabijeenkomst helpdesk dementie
Sensire en Stichting Welzijn Zelhem organiseren een themabijeenkomst met als onderwerp helpdesk dementie op
dinsdag 15 juni van 14.00 tot 15.30 uur in de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8, Zelhem. U wordt verwelkomt met koffie en
thee en de toegang is gratis. De themamiddag is bedoeld
voor cliënten, mantelzorgers, hulpverleners, vrijwilligers en
iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp.
Tijdens de bijeenkomst wordt u door de trajectbegeleiders
van de helpdesk geïnformeerd over onderstaande onderwerpen. Tevens krijgt u uitleg voor wie de helpdesk dementie bedoeld is en hoe u zich kunt aanmelden. Aan het einde
van de bijeenkomst is er gelegenheid voor het stellen van
vragen.

Tijd
10.00 uur
???
13.15 uur
14.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
19.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

Hulp voor mensen met (vermoedelijk) dementie
Netwerk Transmurale Zorg West-Achterhoek (een samenwerkingsverband met verschillende zorgaanbieders), heeft
een helpdesk dementie opgezet. Deze helpdesk ondersteunt
mensen met dementie en hun mantelzorgers. Dit gebeurt
op verzoek van de patiënt zelf, iemand uit de naaste omgeving of een arts.
Wat kunnen de trajectbegeleiders voor u betekenen?
De medewerkers van de helpdesk heten trajectbegeleiders.
Zij begeleiden de mensen in zowel de beginfase van de ziekte als in de latere stadia. De trajectbegeleiders van de helpdesk dementie fungeren als aanspreekpunt, vraagbaak en
vertrouwenspersoon. Zij kunnen de zorg regelen en bemiddelen voor de patiënt, ze vragen zorg aan en coördineren
het zorgtraject. De trajectbegeleider werkt onder andere samen met de huisarts, wijkverpleegkundigen en de klinisch
geriater.
Rijbewijskeuring 70 plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van uw
rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor de
keuring zijn € 27,50.
De keuring vindt plaats in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41
Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur
aanmelden via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-2759405. Krijgt u geen gehoor, probeert u het
dan een andere keer.
Tips: a) u dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs
verloopt een keuring aan te vragen;
b) laat de ogen meten voor dat er gekeurd wordt, bv.
door een opticiën;
c) zorg voor een uittreksel uit het bevolkingsregister
en een formulier ’eigen verklaring’ bij de gemeente te
verkrijgen.
De volgende keuringen in 2010 zijn op de zaterdagen 28 augustus, 2 oktober, 6 november en 4 december. Data voor
keuringen worden door de ANBO steeds gepubliceerd in het
Contact.
Geheugenspreekuren
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtingen geheugenspreekuren in de grotere kernen van de gemeente Bronckhorst. Elke 4e dinsdag van de maand in een
andere kern.
In oktober 2010 is er een spreekuur gepland in de Leefwinkel, Stationstraat 6-8 in Zelhem. Nadere publicatie volgt.
Wilt u graag eerder een afspraak maken of een spreekuur
bezoeken dan kunt u ook in een andere kern terecht. Plaats
en datum worden tijdig gepubliceerd. Zie ook de agenda en
andere berichtgeving. U kan ook contact zoeken met de ouderenadviseur.
Fietstochten
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem.
25 kilometertochten. De start is om 9.00 uur. Data: donderdag 10 juni, dinsdag 22 juni, donderdag 1 juli, donderdag 8
juli en dinsdag 20 juli. Tijdens deze tochten is er 1 stop.
15 kilometertochten. De start om 9.30 uur. Data: dinsdag 8
juni, donderdag 24 juni, dinsdag 6 juli, dinsdag 27 juli. Tijdens deze tochten is er 1 stop.
Dagtochten, ongeveer 50 km. De start om 9.30 uur. Data:
dinsdag 15 juni, dinsdag 13 juli. Tijdens deze tochten zijn er
3 stops.
Neem brood mee voor onderweg.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande activiteiten aan te melden.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken, bijvoorbeeld
na een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt u uw verse warme maaltijd aan huis laten bezorgen op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
en zaterdag (of op uw keuzedagen). De prijs is € 7,50 voor
een 2-gangenmenu en € 6,50 zonder soep.
U kunt eventueel in overleg met de ouderenadviseur een financiële ondersteuning aanvragen bij de gemeente. Aanmelden tel. 0314-380232.

Tuinfeest
Het jaarlijkse tuinfeest wordt georganiseerd op vrijdag 30
juli in de tuin van verzorgingshuis Hyndendael. De gezellige middag wordt omlijst door muziek, hapjes en drankjes
van 14.00-16.30 uur. Nadere informatie volgt.

KunstBus
SpoorwegMuseum te Utrecht wordt bezocht, waar ook de
Koninklijke rijtuigen zijn te bezichtigen. Datum: woensdag
1 september en het volledige programma volgt.

Nieuwe cursus/workshop: nalatenschap en kleiner wonen
In het najaar geeft notaris mr. Te Lindert een informatiemiddag omtrent nalatenschap. Er komen wijzigingen aan
de orde met betrekking tot het erfrecht. Het vervolg daarop
is de cursus kleiner wonen. Mevrouw Marianne Wijnenborg
van ‘Binnenbest’ verzorgt 2 dagdelen met de thema’s opruimen en organiseren. Nadere informatie volgt.

Kookcursus voor mannen
Na de vakantieperiode start weer een succesvolle kookcursus voor heren. Gina en Patrick Spruit, de beheerders van
‘IJssel en Co’ aan het IJsselstrand te Doesburg/AchterDrempt willen dit graag organiseren. Gina is de kokleermeester. De cursus bestaat uit 8 lessen en de groep is maximaal 8 personen groot. Start dinsdag 19 oktober t/m 7 december van 15.30-17.30 uur. Daarna wordt gezamenlijk gedineerd en de consumpties zijn voor eigen rekening. Kosten €
100,- voor 8 lessen en ontvangst met koffie/ thee. Opgave via
het secretariaat en opgaveformulier.

Computercursussen
Elke computercursus wordt in een kleine groep (5 personen)
gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht besteed kan worden. Wegens groot succes starten vanaf oktober weer diverse cursussen. U kunt kiezen uit de dinsdag-,
woensdag- of donderdagavond.
Cursus
Beginners Basis
10 lessen
Creatief Vervolg
5 lessen
Excel Beginners
5 lessen
Foto Picasa
6 lessen

Start
5-6-7 okt.
di-wo-do
5-6-7 okt.
di-wo-do
9 nov.
Dinsdag
10-11 nov.
Wo-do

Laatste les
7-8-9 dec.
2-3-4 nov.
7 dec.
15-16 dec.

Tijd/kosten
18.30-20.00
€ 50,20.00-21.30
€ 25,20.00-21.30
€ 25,20.00-21.30
€ 30,-

Tai Chi-cursus
Dit is een doorlopende cursus waarbij instromen mogelijk
blijft. Het is geschikt voor jong en oud, voor kerngezonde
mensen, maar vooral ook voor diegenen met beperkingen.
Personen met gewricht- en spierklachten kunnen er veel
baat bij hebben. Het is een prachtige methode voor mensen
met bijv. fibromyalgie, reuma, ME en andere chronische
aandoeningen. Je leert op een plezierige manier met sierlijke, ontspannen bewegingen te spelen en je lichaam meer
bewust te laten worden. De oefeningen worden zittend (op
een stoel) of staand gedaan. De cursus, onder leiding van
Francis Arntz, wordt gegeven in het Centrum.
Tijd: dinsdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Kosten € 75,- voor
10 lessen. De cursus start weer in september.
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Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Zelhem
Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
uur.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m Vorden
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Vervolg Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen vrij op woensdagmorgen. De oefeningen worden op
maat aangeboden onder deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: fysioplusruimte in het
Centrum te Hoog-Keppel. Tijd: van 10.00-11.00 uur. Kosten: €
60,-voor 10 lessen.
Nordic-walking
Iedere zaterdag wordt om 09.15 uur gestart op het kerkplein
te Hoog-Keppel voor een vrije wandeling. Na afloop wordt er
koffie/thee geschonken in het Centrum.
Koersbal
Van mei tot september is er een zomerstop. Nader bericht
volgt.
Fietstochten
Iedere laatste donderdag van de maand wordt een fietstocht
gehouden voor alle 50-plussers. De afstand is 25 tot 30 km.
Deelname is gratis en onderweg is een koffie/theestop voor
eigen rekening.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
10727474.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele- Steenderen
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördiHengelo
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maanStichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein te Hoog-Keppel.
Data: 24 juni, 29 juli, 26 aug., 30 sept.,
Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30-14.00 uur en op donderdagochtend van 9.00-9.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
Opgave voor cursussen en activiteiten
Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314-380232 of antwoordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30-16.30 uur.
De cursusopgave kunt u sturen naar: Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel Burg. Van Panhuysbrink 1E,
6997AA Hoog-Keppel.
Geheugenspreekuur
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtingen geheugenspreekuren in de grotere kernen van Bronckhorst. Elke 4e dinsdag van de maand in een andere kern. Op
dinsdag 22 juni is dit spreekuur in het Gezondheidscentrum in Hoog-Keppel, in het kantoor van de ouderenadviseur van Stichting Welzijn. Het spreekuur is gratis voor iedereen die zich zorgen maakt en vragen heeft over hun geheugen. Men krijgt een gesprek met een deskundige en er

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl
Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar
dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

wordt een klein testje gedaan om te zien of men zich terecht zorgen maakt. Het spreekuur is van 10.00-11.00 uur. U
wordt verzocht wel een afspraak te maken in verband met
de te verwachten drukte. U kunt hiervoor bellen met: ouderenadviseur Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320 (dinsdag en
donderdag).
CURSUSOPGAVE-FORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Naam:............................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
Postcode/woonplaats:....................................................................................................
Tel.nr.: ...........................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................

Wandelaars genieten van mooie routes

Wandelvierdaagse groot succes

Loco-burgemsster André Baars opende de vierdaagse. Links Joke Groot Roessink, organisatielid.
Hengelo - Met een feestelijke intocht werd afgelopen vrijdag de avondwandelvierdaagse in Hengelo afgesloten. Aan het wandelfestijn deden 550
mensen mee. Alle vier dagen was het prima wandelweer en er waren
mooie routes uitgezet.

De start en finish was elke avond bij
voetbalvereniging Pax. Het wandelevenement werd dinsdag 1 juni geopend
door loco-burgemeester André Baars.
Na ongeveer 25 jaar was er weer een
wandelvierdaagse. Het was een groot
succes. De deelnemers konden kiezen
uit de afstanden 5 en 10 kilometer. De

meesten kozen voor de korte afstand.
Ook kon men kiezen om één dag te lopen. Twee scholen liepen mee met
grote groepen. De organisatie hoopt
dat dit bij andere scholen een vervolg
krijgt. Iedere avond werden de wandelaars getrakteerd op iets lekkers. Deze
geste van de plaatselijke sponsors

De wandelaars onderweg.

werd erg gewaardeerd. Ook veel andere ondernemers uit Hengelo en Keijenborg sponsorden het evenement.
De organisatie kreeg na afloop veel
complimenten van de deelnemers. De
initiatiefnemers Joke Groot Roessink,
Jolanda Bannink en Henriët Hiddink
hadden veel werk verzet. “Maar wij
niet alleen”, zegt Joke Groot Roessink
nadrukkelijk. “Heel veel vrijwilligers
hebben meegewerkt. Daar zijn we heel
blij mee. Ook waren er veel vrijwilli-

gers die zelf meeliepen. Heel blij zijn
we ook met de vele sponsoren. Geweldig!”. Inmiddels heeft de organisatie
een naam gekregen en is het Stichting
Avondvierdaagse Hengelo Gld. Joke:
“Voor ons als organisatie was het ook
de eerste keer. Er zullen best punten
zijn die verbeterd kunnen worden,
maar dat zien we bij de evaluatie wel”.
Joke is blij met de accommodatie en
medewerking van Pax. “Op deze manier kun je elkaar helpen”.

Op de laatste dag, vrijdag 4 juni, kwamen de wandelaars weer aan bij Pax.
Hier kregen ze de medaille uitgereikt.
Nadat iedereen zich had verzameld,
ging het in optocht door het dorp onder begeleiding van de muziekkorpsen Concordia en Crescendo. De feestelijke stoet kreeg veel bekijks. Het
eindpunt was weer bij Pax. Volgend
jaar wordt er weer een wandelvierdaagse gehouden. Waarschijnlijk is
dat in de week van Pinksteren.

Geen award voor Ideaal
Zelhem - Ideaal is er woensdag in
Hilversum niet in geslaagd een
Lokale Omroep Award in de
wacht te slepen.
De omroep had twee nominaties op
zak: één voor beste radioprogramma
en de nominatie voor Lokale Om-

roep van het jaar. De award voor beste radioprogramma ging naar Haarlem 105 met een special rond het
faillissement van HFC Haarlem. Omroep Venlo werd voor de derde keer
uitgeroepen tot lokale omroep van
het jaar.
Het juryrapport was lovend over de

werkwijze van Ideaal als omroep. De
jury was zeer te spreken over het gevarieerde programma-aanbod en het
werken met één redactie voor radio,
TV en internet. Ideaal laat volgens de
jury zien dat een omroep met louter
vrijwilligers niet onder hoeft te doen
voor omroepen met één of meerdere

betaalde krachten. Ook het ingezonden radioprogramma, de Gemeenteraadsverkiezingen 2010, werd positief beoordeeld door de jury. De goede voorbereiding, technische verzorging en de keuze van de locatie (het
gemeentehuis) werden zeer positief
ervaren. Dat gold ook voor de rol die

burgemeester Aalderink speelde in
het uitslagengedeelte.
Tips waren er ook voor de omroep:
Ideaal mag zich kritischer opstellen
en meer op zoek gaan naar de emotie bij de gasten.
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Kalveropfokclub Bronckhorst

Café Hotel Zaal Heezen: meer dan alleen muziek

Instructieochtend

Nieuw: Maandmenu

Nieuw bij Café Hotel Zaal Heezen: een maandmenu.

Steenderen - Café Hotel Zaal Heezen staat bij velen bekend om het uitgebreide programma livemuziek. Dit horecabedrijf in Steenderen heeft echter méér te bieden: ook voor feesten en partijen (met of zonder koud- en
warm buffet), vergaderingen en hotelovernachtingen kan men er prima
terecht. En in de wintermaanden weten vele gasten de zaak al te vinden
voor de traditionele stamppotbuffetten.

De kinderen kijken goed naar het scheren van de staart van het kalf.
Zaterdagochtend 29 mei kwamen zo’n dertig kinderen in de leeftijd van 6
t/m 16 jaar, met hun ouders naar het melkveebedrijf van de familie Schennink in Zelhem. Daar werd door Mark Bos een instructie gegeven over het
verzorgen van een kalfje.
Met twee kalfjes als voorbeeld liet
Mark Bos zien hoe het toiletteren en
verzorgen van een kalfje in zijn werk
gaat. Hij vertelde alles over wassen
met veel shampoo en veel warm water
met een borstel en wees alle moeilijke
plekken aan om die niet te kunnen
vergeten. Daarna demonstreerde hij
hoe het kalf moet worden geschoren
en vertelde hij wanneer dat het beste

kon. Met name de staart moet goed
worden verzorgd. Door het stellen van
vragen kwamen de kinderen alles te
weten.
Daarna gingen zij met de kalfjes en
Mark mee naar de voorbrengwei voor
een uitleg over en demonstratie van
het voorbrengen. Door het zelf te doen
leren de kinderen het beste. Daarom
mochten een paar kinderen alvast

even proberen het kalfje rond te leiden. Daarbij zijn van hand veranderen, opstellen, de jury aankijken en de
hele ring gebruiken belangrijk.
De juryleden zullen twee keer op huisbezoek komen. Daar wordt gelet of de
stal ruim en schoon is, maar ook of
het kalfje schoon is en handzaam. Er
is tevens aandacht voor de veterinaire
zaken. Ook het Invulboekje moet er
verzorgd uitzien.
De centrale eindkeuring is op 21 augustus bij Camping Warnstee in Wichmond.

Presentatie landbouw

Vanaf 1 mei is Café Heezen ook begonnen met het aanbieden van een
maandmenu. Was er in de maand mei
een maandmenu met een malse tournedos te verkrijgen, voor de maand juni is er gekozen voor huisgemarineerde spareribs. Mét kruidenstokbrood
vooraf en een heerlijke dame blanche
als nagerecht. En dit slechts voor vijftien euro per persoon. Wie met de kinderen uit eten wil gaan, kan er natuurlijk ook terecht: een kindermenu staat
eveneens op de menukaart.

Met de zomerse dagen voor de boeg is
het goed toeven op het terras aan het
Marktplein. De gehele dag zon voor de
zonliefhebbers, maar ook genoeg
schaduwrijke terrasplaatsen voor wie
het hoofd koel wil houden. Naast het
maandmenu is er uiteraard nog een
uitgebreide lunch- en dinerkaart. Kijk
daarvoor
eens
op
www.hotelheezen.nl. Of bel voor overige informatie met telefoon (0575)
451204.

Nomineren Familiebedrijf
niet meer mogelijk
Voor de regionale verkiezing 'Familiebedrijf van het jaar Oost-Nederland' was het de afgelopen weken
mogelijk om bedrijven te nomineren op de website www.familiebedrijf-oostnederland.nl De termijn
om familiebedrijven te nomineren
is echter verlopen.

Dag van de Oude IJssel

De reacties waren minder dan gehoopt, maar de organisatie is desondanks tevreden met de respons. Welke
bedrijven uiteindelijk geselecteerd
worden om mee te dingen naar de titel 'Familiebedrijf van het jaar OostNederland', worden in de uitgave van
volgende week bekend gemaakt.
De respons kon voor het ter perse gaan
van deze krant nog niet geheel verwerkt worden, mede door de controle
van de criteria waaraan een genomineerd bedrijf moet voldoen.
De verschillende uitgeverijen die deel-

nemen aan de verkiezing danken de
velen die de moeite hebben genomen
naar de website te gaan. Volgende
week dus de eerste uitslag.

Kruidentuin 't Zunnehöfken
Zelhem - Kruidentuin 't Zunnehöfken is al jaren een begrip in de Achterhoek. Iedereen is van harte welkom in kruidentuin ’t Zunnehöfken. Dit is een openbare kruidentuin. Het beheer en onderhoud van
de kruidentuin wordt verricht
door vrijwilligsters. De werkgroep
stelt zich ten doel het promoten
van het kruidengebruik uit lang
vervlogen tijden.
De schilderijlijst.
Laag Keppel - Op zaterdag 5 juni werd in het kader van de opening van het
fietspad Laag Keppel de Dag van de Oude IJssel gepresenteerd. De landbouw is in het gebied volop aanwezig.

Hierin verzorgen zij het landschap, de
natuur en zijn een belangrijke economische pijler van het gebied. Op deze
manier kan het authentieke van het
Oude IJssel gebied behouden blijven.

Om voor de landbouw aandacht te
vragen en te presenteren heeft LTO
Noord afdeling Bronckhorst e.o. een
schilderijlijst geplaatst. Hierdoor werd
de aandacht van de deelnemers van

deze dag op de schoonheid van de
landbouw gevestigd. Er bestond veel
belangstelling voor deze landelijk vergezicht.
LTO Noord afdeling Bronckhorst e.o. is
de belangenbehartiger voor de landen tuinbouwleden in de gemeenten
Bronckhorst, Doesburg en Zutphen.

Er staan meer dan 150 soorten kruidachtige planten, oude landbouw gewassen, bijzondere fruitbomen, bijbelseplanten te veel om op te noemen in
deze unieke kruidentuin. Het rondstruinen door de tuin is een aanrader
en de tuin is vrij toegankelijk. De tuin
heeft verharde paden dus ook geschikt voor rolstoelen.
De eerste open morgen is 17 juni tussen 10.30 uur en 12.30 uur.

Natuurlijk wordt u weer een smakelijk
kruidenhapje aangeboden. Tijdens uw
bezoek aan de tuin kunt u eveneens
terecht in het hiernaast gelegen NPB
gebouw. Er is een expositie van schilderijen. Mevrouw H. Brinkhorst-Hijink, uit Dieren, exposeert hier met
een schitterende collectie aquarel en
olieverf schilderijen. Deze expositie is
tijdens alle open kruidentuindagen
geopend. Volgende open tuindagen
zijn; 1 en 15 juli, 12 augustus en tijdens de Zelhemse Zomerfeesten. Voor
informatie kunt u terecht bij Janny
Neysen, tel. 0314623105.

Bent u net als de vrijwilligsters graag
in de buitenlucht, bezit u groene vingers, u houdt van gezellig bezig zijn
meldt u dan als vrijwilliger, bij Annie
Looman tel. 0314-621350. De kruidentuin is gelegen aan de Piersonstraat 4
in Zelhem, naast het NPB gebouw.
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meubelmakerij

” D E B OVENSTE P L ANK”
op maat

maatwerk keukens
inbouwkasten
kastwanden

Sindy’s
Catering
Broekweg 5
7255 KP Hengelo G.
Tel. 0575 - 46 45 32
Mob. 06 - 12 11 96 24

• Partycatering
• Maaltijdenservice

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig
om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook
bouwkundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:
we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies
het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.
Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

Fabriekstraat 17b - 7005 AP Doetinchem
Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem
Telefoon +31 (0) 314 36 92 80 - Fax +31 (0) 314 39 27 72
E-mail info@burgersvanderwal.nl - www.burgersvanderwal.nl

www.sindycatering.nl
sinds 1946.....
aannemersbedrijf

h.j. ruiterkamp b.v.

OPEN DAG
De Natuurlijke Heelweg

CU-COC-807855

maatwerk meubels

Schuttest
raat 22 Vorden
tel. 06 10 03 77
92
www.deb
ovenstep
lank.com
info@deb
ovenstep
lank.com

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden.

Praktijk voor darmspoelingen,
voedingsadvies en coaching
Zaterdag 12 juni van 10.00 tot 17.00 uur
Vicariestraat 13, 7137 ML Lievelde
Tel. 0544 843 211

1996 Forest Stewardship Council A.C.
Het keurmerk voor producten
afkomstig uit goed beheersde bossen

Vakmanschap

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80
www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
• Opruiming Hengelo Gld.:

O.a. bankstellen, kasten, eethoeken en matrassen
.... tot wel 50% korting!

• Nieuwbouw Ruurlo en
Groenlo:

Gratis kleur- en interieuradvies (evt. bij u thuis).
Filiaal Ruurlo en Groenlo ook op afspraak ‘s avonds
open! (Bel voor meer informatie.)

• Aktie PVC vloeren:

Er is al een PVC vloer vanaf € 49,95 per m2
compleet gelegd incl. egaliseren.

• Klamboes:

Last van muggen? Klamboes verkrijgbaar in diverse
afmetingen; zware kwaliteit!

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.

Dorpsstraat 27, Ruurlo

Markt 9, Groenlo

Tel. (0575) 46 14 84

Tel. (0573) 45 31 93

Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

Politieberichten
Vanaf een bouwterrein
aan de Rozengaardseweg
in Doetinchem werden in
het weekend van zaterdag
29 en zondag 30 mei diverse bouwmaterialen gestolen. De diefstal werd
maandagochtend door
een medewerker ontdekt.
De daders waren het
bouwterrein opgekomen
door het hekwerk te forceren. Er zijn diverse bouwmaterialen, waaronder
steigermateriaal, meegenomen. De politie heeft de
diefstal in onderzoek.
De politie hield in de
nacht van zaterdag 29 op
zondag 30 mei aan de Ontariostraat in Doetinchem
een 43-jarige vrouw uit
Doetinchem aan op verdenking van poging tot
zware mishandeling. De
politie kreeg omstreeks
00.30 uur een melding
van geluidsoverlast waarop zij de vrouw hebben
aangesproken. Naar aanleiding van een tweede
melding heeft de politie
een tv, een radio en een
dvd-speler in beslag genomen. Enkele uren later
was er wederom sprake
van geluidsoverlast. Nu
werd een tv en een dvdspeler in beslag genomen.
Nadat de vrouw een aardewerk schaal naar één van
de agenten gooide is zij
aangehouden door de politie en meegenomen naar
het politiebureau. Na verhoor is zij in vrijheid gesteld. Op het Stationsplein
in Doetinchem werd een
17-jarige jongen uit Ulft
aangehouden voor het
spuiten van graffiti. Hij
werd betrapt door surveillerende agenten. Hij werd
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor werd hij
in vrijheid gesteld. Bij een
woning aan de Thorbeckelaan in Doetinchem werd
ingebroken en een bij de
woning geparkeerde personenauto werd weggenomen. Om binnen te komen werd een raam geforceerd. De autosleutels van
een grijze Audi A4 Avant
werden weggenomen en
de auto met het kenteken
52-KGN-8 werd meegenomen. De Audi A4 Avant
heeft en staat inmiddels
als gestolen geregistreerd.
Uit de woning is verder
niets ontvreemd.
De Doetinchemse politie
hield maandag 31 mei
omstreeks 22.10 uur in
een 34-jarige man aangehouden die illegaal in Nederland bleek te verblijven. De man hield zich op
in een tuin aan de Caenstraat in Doetinchem en
weigerde om deze te verlaten. Bij controle bleek dat
hij als ongewenst verklaarde vreemdeling geregistreerd staat. Hierop
werd hij aangehouden en
overgebracht naar het politiebureau, waar hij werd
ingesloten ten behoeve

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden
dr ukkerij Weevers

van onderzoek van de
Vreemdelingenpolitie.
De politie hield dinsdag 1
juni drie jongens uit Hengelo (G) aan, omdat zij een
onbewoonde chalet aan
de Rijnweg via een raam
waren binnengetreden.
De politie kreeg omstreeks 17.00 uur een melding. Een getuige zag dat
drie jongens het chalet
binnen gingen via een
raam. Toen de politie ter
plaatse kwam gingen de
drie jongens ervan door.
Na een korte achtervolging konden twee jongens
worden aangehouden, de
derde wist te ontkomen.
Niet veel later meldde de
derde jongen zich op telefonisch verzoek bij de politie. De drie jongens (van
14, 14 en 16 jaar) werden
aangehouden en voor nader verhoor overgebracht
naar het politiebureau.
Het trio verklaarde dat zij
uit nieuwsgierigheid de
chalet binnen waren gegaan en dat zij niets wilden wegnemen. De jongens zullen worden aangemeld bij een jeugdpreventieproject voor een
passende strafmaatregel.
Bij een verkeerscontrole
tussen 07.00 uur en 12.00
uur op de Terborgseweg
en de Keppelseweg in Doetinchem werden in totaal
45 verkeersdeelnemers bekeurd. Er werden onder
meer bekeuringen gegeven voor het rijden door
roodlicht, niet dragen van
een autogordel, mobiel
bellen achter het stuur en
het niet kunnen tonen
van een geldig rijbewijs.
De politie hield woensdag
2 juni omstreeks 13.00
uur op de Groenestraat in
Doetinchem een 55-jarige
man uit Doetinchem aan
voor het rijden onder invloed van alcohol. De bestuurder werd staande gehouden voor een algemene verkeerscontrole. Een
blaastest wees uit dat de
man onder invloed van alcohol was. Hierop is hij
aangehouden en overgebracht naar het politiebureau waar hij 2.5 promille
blies (ruim 5x zoveel als
wat wettelijk toegestaan
is). Het rijbewijs van de
man is ingevorderd. Hij is
te voet heengezonden met
een proces-verbaal.
Twee jongens uit Doetinchem werden aangehouden op verdenking van
een woninginbraak De inbraak werd in het weekeinde ervoor gepleegd bij
een woning aan de Bevrijdingsstraat in Doetinchem. De politie stelde
een onderzoek in en
kwam de twee jongens
(van 17 en 18 jaar) op het
spoor. Het tweetal werd
ingesloten voor nader verhoor en onderzoek. Een
18-jarige jongen uit Aalten werd verhoord over
een winkeldiefstal bij een

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

supermarkt aan de Terborgseweg in Doetinchem. De jongen was daar
betrapt op het stelen van
blikjes
alcoholische
drank. De politie kreeg
omstreeks 17.45 uur melding van de diefstal. De
jongen was door winkelpersoneel aangehouden.
Hij werd voor nader verhoor naar het politiebureau overgebracht, waarna hij is heengezonden
met een proces-verbaal. In
een woning aan de J.F.
Kennedylaan in Doetinchem werd een hennepkwekerij aangetroffen en
ontmanteld. De 51-jarige
bewoner is aangehouden.
De politie onderzocht de
woning na een melding.
Ter plaatse troffen zij een
hennepkwekerij aan met
ongeveer 200 planten. De
aangetroffen apparatuur
en planten werden in beslag genomen

Op de Terborgseweg in
Doetinchem werd tussen
8.00 uur en 9.00 uur een
roodlicht controle gehouden. In totaal werden negen personen bekeurd
voor het negeren van
roodlicht. Het boetebedrag voor het fietsen door
roodlicht bedraagt ¤ 60,-en voor het lopen door
roodlicht ¤ 45,--.

In de nacht van woensdag
2 op donderdag 3 juni
werd er ingebroken in een
bedrijf en de erboven gelegen woning aan de Gasthuisstraat in Doetinchem.
Er is onder andere een
geldbedrag en een laptop
buitgemaakt. De indringers kwamen binnen door
een deur te forceren.

Tijdens afwezigheid van
de bewoner hebben onbekenden vrijdag 4 juni aan
de Lankhorsterstraat in
Wichmond geprobeerd
een bosmaaier te stelen.
Bij thuiskomst aan het
eind van de middag zag de
bewoner dat de bosmaaier
gedeeltelijk uit het raam
van de boerderij stak. Kennelijk waren de dieven gestoord bij het naar buiten
hengelen van het apparaat. Een eerste buurtonderzoek leverde nog geen
informatie op.

In de nacht van zaterdag 5
op zondag 6 juni omstreeks 02.00 uur hield de
politie aan de Verzetslaan
in Doetinchem twee mannen aan na een melding
over ernstige geluidsoverlast. Het bleek een terechte klacht. Bij de inbeslagname van de apparatuur
beledigde de 41-jarige eigenaar de politie. Hij werd
daarop aangehouden en
vervolgens bemoeide een
34-jarige kennis zich met
het gebeurde en ook hij
werd met gepast geweld
meegenomen naar het politiebureau. Tegen beiden
wordt proces-verbaal opgemaakt.

Het keurmerk voor
producten afkomstig uit
goed beheerde bossen
CU-COC-804814
©1996
Forest Stewardship Council A.C.
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Inschrijving Beach(voet)volleybal Mariënvelde verloopt moeizaam

Praktijk voor darmspoelingen, voedingsadvies en coaching:

Beach Cup Dames wel vol

Opening praktijk

Mariënvelde - Volleyballiefhebbers
kunnen zich nog aanmelden voor
het 14e Marvo '76 beach(voet)volleybaltoernooi van vrijdag 9 tot en
met zondag 11 juli op het Kerkplein in Mariënvelde. Dweilorkest
Dokters Swingende Infuustoeters"
geven zondagmiddag 11 juli een
sfeerinjectie.

Lievelde - Op zaterdag 12 juni wordt
er een open dag georganiseerd
in verband met de start van een
nieuwe praktijk in Lievelde. Eigenaresse van praktijk De Natuurlijke Heelweg is Marike ten Oever. Zij
biedt diverse therapieën aan.

Mensen kunnen ondermeer bij haar
terecht voor een darmspoeling, ook
wel colonhydrotherapie genoemd. Dit
is een reiniging van de dikke darm
met behulp van gezuiverd water. Via
een canule wordt water op lichaamstemperatuur in de dikke darm gevoerd om vervolgens de afvalstoffen
op te ruimen. De behandeling kan
ondermeer uitkomst bieden voor
mensen die last hebben van obstipatie
of diarree, chronische vermoeidheid,
bloeddrukafwijkingen en huidproblemen. Het kan ook preventief als reinigingskuur worden toegepast en het
kan een effectieve manier zijn om
overtollige kilo's kwijt te raken. De behandeling is volkomen pijnloos en er
komen tijdens de behandeling geen
onaangename geuren vrij. De therapeut is aangesloten bij de NOAG, een
beroepsvereniging voor alternatieve
genezers.
Naast darmspoelingen biedt De Natuurlijke Heelweg ook oorkaarsbehandelingen aan. Deze oude Indiaanse
techniek heeft een rustgevende werking en helpt bij onder andere verkoudheid, migraine en slaapproblemen. Bovendien bevordert het de afscheiding van oorsmeer en is daardoor een pijnloos alternatief voor het
oorspuiten.
Tenslotte kunnen mensen ook bij De
Natuurlijke Heelweg terecht wanneer
zij gebruik willen maken van een afvalprogramma of een coachingstraject. Recentelijk volgde de therapeut
een opleiding voor orthomoleculair
afslankconsulent bij opleidingsinstituut SOE in Almere. Door een combinatie van wekelijkse emailsessies en
live bijeenkomsten waarin diverse metingen worden verricht worden mensen gecoached in het afvallen. Naast

De werkgroep beachvolleybal is al
druk bezig met de voorbereidingen.
Ellen Melchers coördineert de werkzaamheden: "Inmiddels hebben zich
46 teams ingeschreven. Vergeleken
met voorgaande jaren valt dat ons wat
tegen, want toen zaten we rond deze
tijd al ruim boven de 60 teams. Vermoedelijk spelen het slechte weer van
afgelopen 2 jaren en de toegenomen
hoeveelheid beachvolleybaltoernooien in de regio ons wat parten. Overigens zitten wij bij de "Beach Cup" zaterdagmiddag al vol. Vooral bij het
voetvolleybal op vrijdagavond, de
jeugd op zaterdagmorgen en recreatief op zondag kunnen we zeker nog
wel teams gebruiken!"
Er wordt zo'n 300 kubieke meter zand
op het Kerkplein gebracht. Daarop
worden 5 velden aangelegd van 7 bij

Op zondag 11 juli eind van de middag
komt het welbekende Lichtenvoordse
dweilorkest "Dokters Swingende Infuustoeters" met een drie uur durend
optreden de sfeer verhogen op het
strand en het naastgelegen terras. De
vermoeide teams krijgen zo tijdens
hun laatste wedstrijden nog een oppepper toegediend. De toegang is geheel gratis, ook voor toeschouwers.

Voor meer informatie kunt u terecht
op www.marvo76.nl of www.doktersswingendeinfuustoeters.nl. Opgave
voor het toernooi kan nog tot en met
zondag 13 juni via Ellen Melchers:
toernooi@marvo76.nl.

Duivenberichten 4 en
5 juni 2010

Bronckhorst - De vier duivenvereniging in de gemeente Bronckhorst, PV
De IJsselbode uit Steenderen, PV Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo Gld. en
PV De Koerier uit Zelhem vlogen vrijdag 4 juni vanuit Brive en/of zaterdag
5 juni vanuit Breuil le Vert Clermont en Nanteuil Le Haudouin.

het afvallen wordt tevens getracht
mensen een gezonde leefstijl bij te
brengen.
Kom naar de open dag op zaterdag
12 juni en laat u informeren over de
diverse therapieën.

Voor meer informatie zie de advertentie elders in dit blad. Ook kunt u alvast
een kijkje nemen op de website via
www.denatuulijkeheelweg.nl of stuur
een e-mail naar
info@denatuurlijkeheelweg.nl.

9 juni landelijke verkiezingen

Gelderse politici debatteren in Bronckhorst

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN Op
zaterdag 5 juni vlogen de duiven van
PV De IJsselbode vanaf BREUIL LE
VERT CLERMONT (ca. 400 km). Bij een
kalme Oostzuidoosten wind kracht 1
werden de duiven gelost om 7.30 uur.
De duif van de heer H. Wiggerink
maakte de snelste tijd: 12.59 uur.
Uitslag: 1., 4., 5., 9. en 10. H. Wiggerink, 2. G. Kelderman, 3. en 8. J. Boesveld, 6. H. Hulshof en 7. Ria Luesink.
PV VORDEN
Postduivenvereniging Vorden vervloog afgelopen weekend twee wedvluchten. Zij loste 31 duiven in BRIVE
op 4 juni, 13.00 uur. Er stond een
zwakke oosten wind. Uitslag: Comb. J.
Meijer&Zoon 1, 3, 4, 8, Comb. A.&A.
Winkels 2 en 6, F.T. Hummelink 5 en
M. Schuerink 7.
Op 5 juni werden 206 duiven met
zuidoosten wind om 06.30 uur gelost
vanuit NANTEUIL LE HAUDOUIN. Uitslag: D.J. Gotink 1, 2, 7, 28, T.J. Berentsen 3, 11, 13, 15, 17, 29, 50, Rick Wuestenenk 4, 12, 14, 20, 23, 24, 25, 32, 38,
49, 52, M. Schuerink 5, 39, C. Bruinsma 6, 19, 26, 37, 41, 44, 45, 46, Comb. J.
Meijer&Zoon 8, 9, 16, 22, 27, 34, 35, 36,
42, E. Bruinsma 10, 31, Marc Tiemessen 18, Comb. A.&A. Winkels 21, 43, 47,
R. de Beus 30, 33, W.J.S. Verbeek 40, 48
en H.J Stokkink 51.
PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
Postduivenvereniging uit Hengelo
Gld. vervloog afgelopen weekend eveneens twee wedvluchten. Op vrijdag 4
juni vlogen de duiven van PV Steeds
Sneller de grote vlucht vanuit BRIVE
(gemiddeld ruim 840 kilometer). Deze
25 duiven van 5 liefhebbers vertrok-

De drie Gelderse politici. Links Jeroen Dijsselbloem, midden Henk Jan Ormel en Johan Houwers.
Hengelo - In het gemeentehuis van Bronckhorst werd een verkiezingsdebat gehouden met drie Gelderse politici. Johan Houwers (VVD), Jeroen
Dijsselbloem (PvdA) en Henk Jan Ormel (CDA) gingen met elkaar in debat
over landelijke en regionale onderwerpen.
Het debat, onder leiding van journalist Paul Baeten, had een ontspannend
karakter waarbij vooral de standpunten van de partijen werden toegelicht.

14 meter. De vrijdagavond is voor het
voetvolleybal in teams van 3 spelers.
Op de zaterdagochtend spelen de mini's Cool Moves Volley (CMV) en de
ABC-jeugd in teams van 4 spelers. Zaterdagmiddag wordt er gestreden om
de "Marvo-Beach-Cup" voor Nevobocompetitiespelers, die in teams van 3
personen spelen. De zondag staat geheel in het teken van recreatief beachvolleybal voor vrienden-, familie- of bedrijventeams. Heren- en damesteams
spelen 3 tegen 3, mixedteams (minimaal 2 dames) spelen 4 tegen 4.

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer de bezuinigingen, integratie, discriminatie, veiligheid, de verwachte krimp op het plat-

teland en de toekomst en leefbaarheid
van de Achterhoek.
Na de pauze was er volop gelegenheid
voor de bezoekers om vragen te stellen
aan de drie kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daar werd veel
gebruik van gemaakt.

ken afgelopen vrijdag om 13.00 uur,
om vervolgens na een overnachting de
hokken te bereiken. Er waren 6 prijzen
te verdelen. Hiervan waren 5 duiven
van R. Koers die prijs vlogen! Een
prachtige serie! Uitslag: R. Koers 1, 2, 3,
4, en 5 en A.H.J. Peters 6.
De 160 duiven van 17 liefhebbers stonden zaterdag 5 juni reeds klaar om de
terugweg te aanvangen. Om 6.30 uur
werd het startschot gegeven en konden de duiven hun best doen om de
ruim 400 kilometer vanuit NANTEUIL
LE HAUDOUIN aan te vangen! Snelste
duif werd geconstateerd door G. Kempers! Uitslag: G. Kempers 1, 2, 6, 20 en
36. L. Te Stroet 3, 4, 9, 11, 16, 22 en 25.
Robert Borneman 5, 30 en 38. C. Te
Stroet 7, 12, 27, 37 en 39. R. Koers 8, 18,
21 en 40. A.H.J. Peters 10,14 en 34. J.
Teunissen 13, 23 en 35. B. te Stroet 15
en 19. A. Luesink 17. W. Willemsen 24
en 26. Kelly Bergervoet 29. V.C.J. van
Melis 31. W. Jansen 32 en G. Duitshof
33.

PV DE KOERIER ZELHEM
Van 21 deelnemers van De Koerier
werden 232 duiven ingekorfd en op
zaterdag 5 juni in NANTEUIL LE HAUDOUIN gelost om 06.30 uur. Uitslag: R.
van Aken (7/14) 1 10 11 24 46 53 58. G.J.
Wassink (4/11) 2 6 43 57, H. Wassink
(6/16) 3 8 9 20 22 55, H. Eenink (4/13) 4
13 29 32, Comb. Menkhorst (5/12) 5 14
27 28 39, W. Meijerman (4/12) 7 15 21
34, H.A. Kamperman (7/17) 12 19 31 33
40 47 52, A. Velthorst (5/14) 16 17 26 37
38, G.J. Velthorst (4/14) 18 35 45 50, P.
van Londen (3/7) 23 41 56, G.J.W. Massen (2/6) 25 30, Comb. Burghout & zn.
(3/10) 36 49 54, J.Th. Reindsen (1/14) 42,
E.G. te Pas (1/10) 44, H. Niesink (1/10)
48, Comb. Jansen & zn. (1/6) 51.
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Open dagen op zorgboerderijen

Zorgboerderij De Bult in Toldijk houdt 11, 12 en 13 juni aanstaande haar open dagen.

Bronckhorst - Deze maand organiseren zorgboeren de landelijke ‘Maand
van de Zorglandbouw’. Nederland telt inmiddels bijna duizend zorgboerderijen, de meesten zetten hun deuren open voor het publiek. Mensen
met een zorg- of hulpvraag kunnen zelf komen kijken of een zorgboerderij ‘iets voor hem of haar is’. Ook vertegenwoordigers van instellingen zijn
welkom om na te gaan of een zorgboerderij iets kan betekenen voor de
dagbesteding van hun cliënten.
De Vereniging voor Zorgboeren Oost
Gelderland, VZOG, is één van de drie
zorgboerenverenigingen in Gelderland. De VZOG heeft momenteel 38 leden en de open dagen-activiteiten zijn
geconcentreerd rond 12 juni.
Op 5 juni werd op Zorgboerderij ’t
Grievink van Bert en Margriet Koskamp, Sondernweg 15 in Aalten een
open dag gehouden. Het is een kleinschalig agrarisch bedrijf, speciaal voor
kinderen en jongeren die net even
meer aandacht en begeleiding nodig
hebben. Zij bieden kleinschalige opvang waar veel aandacht is voor de individuele persoon. Over de boerderij
verspreid hingen borden met foto’s en
uitleg en er werd een dvd gedraaid
waarop is te zien wat ze normaal gesproken doen. In de wei stonden spelletjes klaar en voor vragen kon men terecht bij begeleiders en de
zorgboer(in). Wie zin had kon nog een
pannenkoek blijven eten.

Op 9 en 10 juni houdt activiteitenboerderij Rutgers van Gert en Ina Rutgers,
Veenweg 4b in Aalten open huis. In
mei 2009 is men daar begonnen aan
de bouw van een nieuwe kantine en
logeeropvang. Op 5 december 2009 is
het gebouw in gebruik genomen. Van
16.00 uur tot 20.00 uur willen zij aan
een ieder die nieuwsgierig is geworden het nieuwe gebouw laten zien.
Ook nodigen zij een ieder uit kennis te
komen maken met hun werkwijze.
Tussen 16.00 uur en 20.00 uur is men
welkom.
Op 11, 12 en 13 juni houdt Zorgboerderij de Bult van Harriët Hiddink aan de
Beekstraat 13 in Toldijk drie open dagen tussen 10.00 uur en 17.00 uur. Op
de Bult kan men voor dagbesteding terecht vanaf 8 jaar en voor een kamer
met zorg vanaf 16 jaar. Re-integratie is
ook mogelijk. Op de recreatieboerderij
kunnen ook mensen met een zorgvraag terecht. Een mooie gelegenheid
om de sfeer te proeven, rond te kijken,
indrukken op te doen en zelf de handen uit de mouwen te steken; er liggen altijd wel klussen klaar. Het is mogelijk mee te doen met het voeren van
de dieren vanaf 15.30 uur, drinken
staat klaar, er kan een broodje worden
gebakken boven het vuur of soep gegeten uit de heksenpan, er kan paard
worden gereden, pony’s staan te trappelen om geborsteld te worden en ko-

nijnen kijken ernaar uit om geaaid te
worden. Tijdens een route via informatiebordjes kunnen kinderen ondertussen een leuke activiteit doen. Er
draait een PowerPoint presentatie om
een compleet beeld te geven. Dit alles
tussen 10.00 uur en 17.00 uur.
Op 12 juni nodigen de familie Schepers van zorgboerderij Boerentroef en
de Boerenjongens, Keppelseweg 300 in
Doetinchem en hun hulpboeren alle
belangstellenden uit om bij hen een
kijkje te komen nemen. Men wil iedereen die gelnteresseerd is een kans geven om te kijken wat de zorgboerderij
zoal te bieden heeft. Voor de volwassenen staat er koffie en thee klaar en
voor de kinderen is er limonade. De
dag is niet alleen bedoeld voor familieleden en kennissen van de hulpboeren, uiteraard zijn ook andere belangstellenden van harte welkom. Een ieder is welkom tussen 10.00 uur en
16.00 uur.

Zorgboerderij ’t Vroessink in Vorden houdt 12 juni aanstaande haar open dag.
mige boerderijen kunnen deelnemers
ook wonen of logeren. Verder zijn
zorgboerderijen steeds meer in trek
voor sociale activering, arbeidstraining en voor begeleide werkplekken.
KWALITEITSZORG
Dit jaar komt er een verplicht keurmerk voor de sector. “De Stichting Verenigde Zorgboeren vindt het van belang dat de kwaliteit van zorgboerderijen voor de deelnemers inzichtelijk
wordt,” aldus Bart Jan Krouwel, voorzitter van de Stichting Verenigde Zorgboeren (SVZ) en voormalig Rabotopman.
De SVZ werkt bij het realiseren van dit
kwaliteits- en controlesysteem nauw
samen met de rijksoverheid, Inspectie
voor de Gezondheidszorg, zorgverze-

keraars, cliëntenorganisaties, kennisen zorginstellingen en met de Task
Force Multifunctionele Landbouw.
MEERWAARDE
Zorgboerderijen vormen een vitaal onderdeel van het platteland en verhogen ook de kwaliteit en effectiviteit
van de zorgverlening in Nederland.
Op een zorgboerderij zijn de zorg en
begeleiding belangrijk, maar ligt de
nadruk op wat mensen wél kunnen
en waar ze plezier in hebben. Centraal
staat persoonlijke aandacht voor de
mens.
Nederland Bloeit steunt van harte de
zorgboerderijen in Nederland. Zorglandbouw slaagt er op een unieke manier in om stad en platteland aan elkaar te verbinden. De zorglandbouw

biedt mensen een prettige en leerzame plek op een boerderij. Hier komen
mensen tot rust, kunnen zij even bijtanken, zinvol werk doen en zichzelf
hervinden. Op deze manier helpen de
Nederlandse zorgboerderijen mensen
een volwaardige plek te geven in de
maatschappij. De zorglandbouw is er
voor jong en oud en voor alle culturen.

Nederland Bloeit laat zien wat er gebeurt in de agrarische sector van nu:
een leidende, innovatieve branche van
groot maatschappelijk en economisch
belang. De economische bloei van Nederland is onze gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en ook zorgboeren leveren een belangrijke bijdrage in
de vorm van zorg en welzijn.

Stiletto op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG

Remco Oonk van zorgboerderij de Olden Gaorden, Olden Goorweg 8a Winterswijk Woold houdt deze dag open
huis van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Zorgboerderij ’t Vroessink van Gerrit
Rossel, Deldenseweg 6, Vorden houdt
12 juni een open dag van 10.00 uur tot
17.00 uur. Op deze dag geven ze een ieder graag een indruk wat men heeft te
bieden. De hulpboeren willen iedereen graag van dienst zijn. De kinderen
kunnen rijden op een pony onder deskundige leiding. Op gezette tijden is er
een prachtige rondrit op een boerenkar met een antieke tractor er voor. Er
zijn tal van antieke boerenwerktuigen
en gereedschappen te zien waar opa
mee heeft gewerkt. Ook staat Den 4
Akker uit Vierakker met biologische
producten er paraat. De koffie en limonade staan klaar.
Een overzicht van andere deelnemende zorgboerderijen in de provincies is
te vinden op www.zorgboeren.nl.
Op een zorgboerderij gaan zorg en
welzijn hand in hand. Ouderen, personen met een psychische of sociale
hulpvraag, mensen met een verstandelijke beperking en/of lichamelijke
beperking en (ex)verslaafden en ex–gedetineerden werken onder begeleiding van de boer mee op het bedrijf.
Daarnaast krijgen de deelnemers de
nodige zorg en begeleiding. Op som-

Bronckhorst - Woensdagavond 9 juni 2010 speelt band Stiletto tussen
20.00 en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
Stiletto is een nieuwe enthousiaste
band,opgericht in november 2009. De
band bestaat uit Sander Kaal-drums,
Nicolien Klein en Brinke en Marloes
van der Molen-zang, Richard Jansenbas, Martijn Emsbroek en Ingmar Wol-

bert-gitaar. Met een uiteenlopend repertoire van The White Stripes tot aan
Bette Midler wil de band zich onderscheiden van andere coverbands.
U kunt de uitzendingen van live@ide-

aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de livestream website Radio Ideaal. Bands en
artiesten die ook live in het programma willen komen spelen, kunnen mailen naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.
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Tocht voor jongens met ziekte Duchenne

Estafette 'On Wheels' doet ook
Bronckhorst aan

Antwoorden
We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is:

A.Looprekke: Box. “’t Kleine keerltjen kan al op ende kommen
in ’t looprekke.”
B. Potduuster: Pikdonker. “Nem de stallöchte met nao buten,
want ’t is potduuster.”
C.Alibanteri’je: Baldadigheid. “Da’s weer alibanteri’je van dee
snotleppels.”

De Roll-Over 2010 is "OVER"
De editie 2010 van de Roll-over
Brockhorst is weer voorbij.
Het was een bijzonder geslaagd evenement dat, dankzij de inzet van de vele
vrijwilligers is uitgegroeid tot een ware happening met aan het eind alleen
maar bijzonder blije en dankbare ge-

Vorden - Stichting ‘On Wheels ‘ maakt het mogelijk dat jongeren en ouderen met een ernstige beperking zoals Duchenne, ongedwongen met een
compleet aangepaste camper op vakantie kunnen gaan. Na het succes in
2008 toen de eerste estafette van ‘Rolling on Wheels’ van Maastricht naar
Maasluis plaats vond, gaat zaterdag 12 juni in Heerenveen de tweede estafette van start. Het evenement eindigt op zaterdag 19 juni in Maasdijk. Er
wordt dagelijks ongeveer 50 tot 60 kilometer afgelegd !

Op dag vier staat de etappe Hellendoorn – Hengelo (G.) op het programma en op dag vijf het traject HengeloHoenderloo. Die twee dagen trekt de
karavaan dus door delen van de gemeente Bronckhorst. Tussen twee
haakjes: De Stichting on Wheels werd
in 1997 opgericht door Roel en Marijke Sentgens, ouders van Nik en Jessie.
Bij deze kinderen werd de ziekte van
Duchenne geconstateerd. (Een levensbeperkende progressieve spierziekte
die alleen bij jongens voorkomt. Bij deze kinderen worden in de spieren
geen eiwitten aangemaakt waardoor
ze al heel snel in een rolstoel terecht
komen).
Naar aanleiding van een vakantie die
niet zo lekker verliep, kregen Roel en
Marijke Sentgens het idee om een aangepaste camper te laten bouwen. Met
slechts enkele guldens op de bank gingen zij de uitdaging aan. Er kwam een
bestuur en thans draait de Stichting
on Wheels op vele gulle gevers. De
Stichting ontvangt noch van de overheid, noch van gemeentes een subsidie ! Voor deze tweede estafette van
Rolling on Wheels werd, wat het gedeelte door de Achterhoek betreft aan
Jenny Nijsink gevraagd om als coördinator op te treden. De Vordense die
door een thuissituatie heel goed weet
wat de ziekte van Duchenne voor jongens inhoudt, stortte zich vol overgave
op haar taak en ook om sponsors te
vinden.

Jenny Nijsink: ‘ Je moet deze Rolling
on Wheels zien als een evenement
waarbij de jongens zelf graag geld bijeen willen krijgen om de bestaande
vier aangepaste campers op de weg te
houden, het aangepaste chalet open te
houden, alsmede de aangepaste caravan en aangepaste motor rijklaar te
houden. Omdat de jongens zelf fysiek
geen andere mogelijkheid hebben om
iets te doen is een afstand per rolstoel
te overbruggen, hun enige mogelijkheid. Ouders waarvan de kinderen de
ziekte van Duchenne hebben, kunnen
via de Stichting zo’n aangepaste camper huren om er mee op vakantie te
kunnen gaan. En ik kan je vertellen,
de kinderen genieten’, zo zegt Jenny
Nijsink.
Het wordt trouwens een hele karavaan die op zaterdag 12 juni in Heerenveen van start gaat (16 rolstoelers,
voorafgaande door ‘steppers’ om de
aandacht op het evenement te vestigen). Achter de karavaan de aangepaste campers, vrachtwagen met materieel en busjes, in totaal met begeleiders
, 72 personen. Jenny Nijsink: ‘ De campers dienen als wisselpunten, als de
jongens onderweg in de rolstoel te
moe worden, kunnen ze in de camper
uitrusten’, zo zegt ze. De estafette karavaan komt dinsdag 15 juni (vertrekpunt Hellendoorn) via Laren, Lochem,
Barchem, Ruurlo de Achterhoek binnen en heeft die dag Groepshotel De
Tienhoeve in Hengelo als eindpunt.

Jenny Nijsink is dolgelukkig dat ze er
in is geslaagd om in het ‘Hengelose
traject ‘veel sponsors te vinden. Zegt
ze: ‘Bij het laatste gedeelte van de etappe naar De Tienhoeve worden de rolstoelers en hun volgers begeleid door
paarden , pony’s en koetsen (Manege
de Gompert en ‘Stap en Draf ‘ uit Hengelo) . Bij aankomst wordt het gezelschap muzikaal onthaald door leden
van de muziekkorpsen Concordia,
Crescendo en EMN. In het groepshotel
mag de hele ploeg gratis overnachten.
Men krijgt daar (door De Strang) een
barbecue aangeboden en drinken
(door de Grolsch). Het ontbijt op
woensdagmorgen wordt verzorgd
door Albert Heijn uit Hengelo en het
brood door Bakkerij Hengelo. Verder
wordt medewerking verleend door
het Toeristisch Platform, VVV Bronckhorst en het Rode Kruis .
Woensdagochtend 16 juni vertrekt de
karavaan richting Hengelo centrum.
Motorrijders van Hamové doen het gezelschap uitgeleide. Na Hengelo gaat
de stoet richting Wichmond, Baak,
Steenderen, Rha, Olburgen. Daar verlaat het gezelschap via het pontje naar
Dieren, de gemeente Bronckhorst.
Ook in Steenderen zijn mensen actief:
Ineke Braker en de heer van den Bend
verzorgen daar de catering. In het
pand van het opleidingsbedrijf Achterkamp uit Baak wordt het gezelschap
onthaald op koffie en wat ‘lekkers’.
Hier worden ook de lunchpakketten
uitgedeeld. Ook het bedrijf Aviko zal
aan deze Rolling on Wheels een bijdrage verlenen. Wil men meer weten over
de Stichting on Wheels of men wil donateur worden of de Stichting op een
andere wijze willen sponsoren dan
kan men mailen www.rollingonwheels2.nl

Uw huisdier chippen tijdens de chipmaand

Al sinds enkele jaren is juni de
chipmaand. Deze maand staat helemaal in het teken van het laten
chippen en registreren van je huisdier.
Jaarlijks raken duizenden dieren vermist, ook in onze praktijk hebben we
er mee te maken. Zo hebben wij recent
nog de baas van een hond erg blij kunnen maken omdat we, aan de hand
van de chip, de eigenaar konden achterhalen. Zonder chip kan het dier
niet geldentificeerd worden en zonder registratie bij een databank zijn de
adresgegevens van de eigenaar niet bekend. Chippen is uiteindelijk diervriendelijk en simpel. Uw huisdier
heeft er geen last van en kan de chip
niet verliezen. Met een injectienaald

wordt een microchip onder de huid
ingebracht Deze chip is zo groot als
een rijstkorrel en bevat een uniek registratienummer. Met een speciaal afleesapparaat kan dit nummer zichtbaar worden gemaakt.
De Graafschap Dierenartsen wijst er
op dat het belangrijk is dat huisdiereigenaren hun dier laten chippen en er
vervolgens voor zorgen dat de adresgegevens in de databank up-to-date blijven. "Identificeren, registreren en controleren" is dan ook het advies. Wij ondersteunen dan ook graag de campagne "Chip je dier" en maken het nu extra aantrekkelijk om uw huisdier in de
maand juni van een chip te voorzien.
Komt u tijdens de actiemaand juni

naar De Graafschap Dierenartsen voor
het plaatsen van een chip dan:
• Berekenen wij u geen kosten voor
het consult (geldt alleen voor chippen en registreren)
• Betaalt u een voordelig actietarief
voor de chip en de registratie
Kijk voor meer informatie op onze
website www.degraafschapdierenartsen.nl. Voor het maken van een afspraak zijn wij op werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 17.00 op telefoonnummer 0575-587 888. De Graafschap Dierenartsen heeft vestigingen
in Vorden, Hengelo, Steenderen, Ruurlo, Zutphen Leesten, Zutphen Centrum en Eerbeek.

zichten. Veel dank zijn wij verschuldigd aan de gemeente Bronckhorst, de
sponsoren en adverteerders want zonder hen was het niet gelukt. U hebt
heel veel mensen bijzonder mooie dagen bezorgd.
Dank U wel.

Kinderevenementen in
Bronckhorst

Piet Pauwmiddag op kinderboerderij Feltsigt.

Bekveld - De VVV Bronckhorst heeft een uitgebreide agenda opgesteld met
kinderevenementen in 2010. Deze zijn verdeeld over een periode van 20 juni t/m 7 augustus met een wekelijkse frequentie. Elke week is er een themadag of een spelmiddag: van voetballen tot een liefdesthema en van een
ridder tot een Ot en Siendag.
De evenementen hebben een vaste lage prijs die wellicht verschilt per evenement maar dit is allemaal te bekijken op www.zomervakantiebronckhorst.nl. De agenda voor 2010 ziet er
als volgt uit: 20 juni Piet Pauw middag, 27 juni Berenddag, 7 juli Expeditie in de Dennen, 14 juli Smoks Hanne
middag, 21 juli IJsselpret, 31 juli Bennie van Bronckhorst dag, 4 augustus
Ot en Sien middag en 7 augustus Indianenkamp
De Piet Pauwmiddag op kinderboerderij Feltsigt.
Themamiddag rond het liefdesverhaal
van een eend en een pauw dat zich afspeelt op kinderboerderij Feltsigt. De
deelnemende kinderen worden meegesleept in dit verhaal door zelf actief
deel te nemen aan het thema wat uit-

eindelijk eindigt in een trouwfeest.
Piet Pauwdag is het meest geschikt
voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
De daginhoud zal zijn: Spelen,
Schminken/verkleden, Verhalen verteller, Actieve liefdes looproute en Boeren bruiloft. Tussen de vaste onderdelen door is er genoeg ruimte om gebruik te maken van het luchtkussen,
de skelterbaan etc. De prijs is 5 euro
per deelnemend kind en voor ouders/grootouders is dit 2 euro. De prijs
voor deelnemende kinderen is inclusief onbeperkt ranja, zakje snoep en
een ijsje.

Locatie Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldseweg 5, Bekveld. Prijs 5 euro per
kind. Zondag 20 juni van 13.00-17.00
uur, reserveren gewenst. Meer informatie, zie www.feltsigt.nl.

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN
RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

dr ukkerij Weevers
Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

Gaat u
scheiden?
Vraag dan
nu ons gratis
boekje aan:
‘Help, ik ga
scheiden!’
‘Help, ik ga scheiden’ beschrijft de ﬁnanciële gevolgen van een (echt)scheiding. Het geeft u
een goed inzicht in alle zaken die moeten worden geregeld. Het boekje kunt u kosteloos bij
ons aanvragen en wordt u discreet toegestuurd.

www.scheidingsplanner.nl

Meer informatie? Bel of mail:
Lochem LViZgbdaZcZ^aVcY&&,')&KHAdX]Zb
%*,('*.*.)ojie]Zc5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca
Zupthen >?hhZa`VYZ,,'%&=7Ojie]Zc
%*,('*.*.)ojie]Zc5hX]Z^Y^c\heaVccZg#ca

ORANJEFEEST WILDENBORCH
Op VRIJDAGAVOND 18 JUNI is de

BARBECUEAVOND

in de kapel.
Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor
zondag 13 juni, tel. 0575-556532.

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

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

• Levering en plaatsing van beglazing

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Steigerwerk plus verhuur

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Tekenwerk en constructie berekening

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

SOVITAL
LICHT
MEERGRANEN

Toldijk
Steenderen

99

NU VOOR

€

1.

95

1.

7.
95
11.

€

ZWANENHALZEN
volgens origineel recept
De Echte Bakker Dat proef je!

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 8 t/m zaterdag 12 juni.

daarna

VOLKS- EN KINDERSPELEN.

Meubelstoffeerderij Jansen

75 JAAR

95

€

GROOT

De enige echte

13.00 uur Opening, ballonnen oplaten,

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32
Handwerken
uw hobby

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering

APPEL
CITROEN VLAAI
KLEIN

6 VOOR

BALLONOPTOCHT vanaf Nijlandweg.

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

WITTE
BROODJES

12.45 uur

Hackforterweg 3
7234 SE Wichmond
T 0575 560 886
h.hissink@vx.nl
www.vx.nl/mobiel/hilde

Tevens groot TV-scherm voor de wedstrijd Nederland-Japan

• Monumentaal

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

Op ZATERDAG 19 JUNI:

VakantieXperts Mobiel
Hilde Hissink

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Op 17 juni 2010 bestaat onze vereniging precies 75 jaar.
Voor wie ons daar persoonlijk mee wil feliciteren,
houden wij zaterdag 19 juni 2010, een receptie van
15.00 tot 18.00 uur in “Ons Huis” aan de Beukenlaan 30
in Hengelo Gld.
In een van de zalen is een uitgebreide fototentoonstelling, met foto’s uit vele albums en archieven, over
75 jaar Crescendo. Zeer de moeite waard!
Het bestuur van de Chr. Muziekvereniging “Crescendo”
nodigt u hierbij van harte uit.

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten
en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haaken handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten
“De Witte Engel”
• Fournituren

Dé grote tapijtmerken
Parade, Desso,
Bonaparte en Nouwens
Bogaers in combinatie
met gordijnstoffen van
Christian Fishbacher,
De Ploeg, Ado of Gardisette zijn onze garantie
voor een modieus en
kleurrijk interieur...

Kwaliteit en vakmanschap
onder één dak

Graag tot ziens op 19 juni 2010!
Voor meer informatie: www.crescendohengelo.nl

Creatieve Hoogstandjes
Scherp Drukwerk
&

Jubileumreceptie

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

19 juni 2010 | 15.00 - 18.00 uur | “Ons Huis”

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!

de plaatselijke weekbladen

dr ukkerij Weever s

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

sinds 1908

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

Gerritsenweg 6 Zutphen
Tel: 0575-546788
www.hesselink.nl
Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp
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Bouwkundig Tekenburo
tžžƍśğƛǁğƍǍžƍőğŷǁăŷăŰƶǂĐğŷžěŞőě
ƛğŭğŷǂğƍŭğŷĐžƶǂǁğƍőƶŷŷŞŷőăăŷǁƍăőğŷ
-žžőƑƛƍăăƛϱϯϴϯϯϴF; ežŰěŞŪŭƛğŰ͙͘ϭϲϴϲͳϱϲϯϭϱϴ
ͳŶăŞŰ͘ŞŷĩžΜăǂăͳƛğŭğŷĐƶƍž͙ŷŰ

uğĐƑŞƛğ͘ǂǂǂ͙ăǂăͳƛğŭğŷĐƶƍž͙ŷŰ

4BNFOJOWFTUFSFOJOFFO
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... zon, zon en nog eens zon ...

WBO EF XJOTU CFTDIJLCBBS WPPS MPLBMF EPFMFO %JU KBBS JT EBU CJKOB ɋ   6 LVOU UPU FO
NFUKVMJBTVXQSPKFDUJOEJFOFOWPPSIFU$PÈQFSBUJFGPOET

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

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

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

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

Prijs nú
1175
1265
1350
1435
1515
1250
1340
1415
1525

$PÈQFSBUJFGPOET
4DISJKGOVJOß

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

3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO

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

.FFSJOGPSNBUJFFOFFOBBOWSBBHGPSNVMJFS
XXXSBCPCBOLOMHSBBGTDIBQOPPSE

Super Sluitingsuitverkoop!
Uw Super de Boer
in Hengelo gaat sluiten!
Op zaterdag 12 juni, uiterlijk om 17.00 uur, sluit
uw Super de Boer in Hengelo de deuren definitief.
Daarom geven wij op zaterdag 12 juni 50% korting
op alle restanten.

Wij danken u voor uw jarenlange bezoeken
en vertrouwen in ons.
U bent van harte welkom bij een van de andere
Super de Boer winkels bijvoorbeeld in Zelhem,
Vorden, Steenderen of Zutphen.

Zaterd
ag
12 jun
i

5
0
%
korting

op uw

boods

chapp

OP=OP

en*

*Exclusief betaalde en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (boeken, rookwaren, koopzegels, slijterij-artikelen, zuigelingenvoeding van 0-6 maanden, geneesmiddelen, postzegels, loten, telefoon- en strippenkaarten)

Super de Boer
Zuivelweg 7 – Hengelo (Gld) - Telefoon 0575-461793

BanenContact
VACATURE-AANBOD
VACATURE-AANBOD IN
IN UW
UW REGIO
REGIO

BOC
Bronckhorst Opleidingscentrum

Gevraagd:

Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor
slechts € 195,– per maand bij BOC. Mogelijkheid om
wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde stageplaatsen.

2 aankomende wevers

Schrijf je nu in voor de opleiding MBO beveiliger 2
en krijg een training zelfverdediging cadeau!

E
TI
AC

AC
TI
E

WERKEN IN DE BEVEILIGING?

(lts-niveau)

1 technische dienst medewerker
(mts-niveau)

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

1 verkoop binnendienst
Enthousiaste personen m/v

(hbo-niveau)

gezocht voor
bij/hoofd inkomen
voor nieuw product in Nederland
Hoge verdiensten
voor de lange termijn
mail voor info:
nl.rewardingpeople@gmail.com

Brink&Campman
Albert Schweitzerstraat 3
7131 PG Lichtenvoorde
Tel.: 0544-390410
Email: info@brinkcampman.com

REACHTRUCK CHAUFFEUR M/V
Omgeving Deventer - fulltime- vacaturenummer; VIW00265
Werkzaamheden;
Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden met behulp van de reachtruck. Omdat de werkzaamheden plaatsvinden
in een koude omgeving (±4 °C) zul je tijdens het werk een speciaal pak moeten dragen.
Functie eisen;
• Minimaal 4 maanden beschikbaar;
• bereidheid tot het werken in 2 ploegen;
• in het bezit van een geldig reachtruck certificaat.

AFWASHULP M/V
Omgeving Vorden – Parttime – vacaturenummer; VVN00211
Werkzaamheden;
Je bent werkzaam in de afwaskeuken. De werkzaamheden zullen bestaan uit afwassen en het schoonmaken van de keuken.
Het gaat om een functie voor 16-20 uur per week.

Loonbedrijf Vragender is een loonbedrijf in Vragender (Gemeente Oost- Gelre).
We zijn actief in het agrarisch loonwerk, GWW projecten en het verhuren van
machines met bediening in de aannemerij.

Op dit moment hebben we de volgende vacature:

Functie eisen;
• Flexibel;
• beschikbaar in de avonden en weekenden;
• energiek persoon.

MEDEWERKER P&O M/V
Omgeving
VIW00305

Winterswijk

-

fulltime-

vacaturenummer;

All-round monteur
Voor alle voorkomende onderhoud en reparaties aan ons machinepark.
Hierbij moet men denken aan landbouwtractoren, hakselaars, hydraulische graafmachines, shovels enz.
Profiel voor de vacature:
• Relevante werkervaring
• Geen 9 tot 5 mentaliteit
• Gemotiveerde instelling
• Affiniteit met de agrarische sector
Wat hebben wij te bieden:
Grote mate van afwisselend werk, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid passend bij de aard van het werk, salaris en secundaire voorwaarden zijn in overeenstemming met de aard van de functie en opleiding.

Heeft u interesse, stuur dan een sollicitatiebrief met CV. naar
Loonbedrijf Vragender, t.a.v. de heer J. Gunnewick. Kapelweg 34,
7134 RJ Vragender of mail naar info@loonbedrijfvragender.nl

PROJECTMANAGER/
KWALITEITSCOÖRDINATOR M/V
Omgeving Dieren-fulltime-vacaturenummer; VIW00304
Voor onze opdrachtgever in de omgeving van Dieren zijn
wij op zoek naar een Projectmanager/ Kwaliteitscoördinator.
Je houdt je binnen deze functie bezig met het coördineren van de aan jou toegewezen projecten. Daarbij kun je
denken aan het plannen, overleggen en uitvoeren hiervan. Het opstellen van eisen/wensenpakketten en besparingsberekeningen zijn ook onderdeel van je functie.
Daarnaast beschik je over het vermogen om inefficiëntie
tussen afdelingen te signaleren en/of te vertalen in concrete afgebakende automatisering.
Wij zoeken voor deze functie iemand die een afgeronde
opleiding op HBO niveau. Je beschikt over een aantal jaren praktijk ervaring in een spilfunctie. Het is belangrijk
dat je ervaring hebt met ERP/ CRM of Finas. Daarnaast
vind je het belangrijk om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen in de (software) markt. Je beschikt over een
sterke drive tot procesbeheersing.

Werkzaamheden;
Je gaat je onder andere bezig houden met het personeelsbeleid,
het opstellen van competentieprofielen, werving & selectie,
ziekte en verzuimbegeleiding. Daarnaast dien je als vraagbaak
voor de medewerkers en onderhoud je contacten met uitzendbureaus. Het gaat om een tijdelijke functie i.v.m. zwangerschapsverlof van een vaste medewerkster.
Functie eisen;
• Afgeronde opleiding richting P&O of P&A;
• ervaring in een soortgelijke functie;
• beschikbaar in de periode van half augustus 2010 t/m half januari 2011.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer; VMK00305
Werkzaamheden;
Als telefoniste ben jij het visitekaartje van de opdrachtgever
waarvoor je werkt. Je zorgt ervoor dat bezoekers, leveranciers
en medewerkers zich welkom voelen en dat ongewenst bezoek
buiten blijft. Wij zoeken iemand die tevens administratieve ondersteuning kan bieden aan de financiële administratie.
Functie eisen;
• Meerdere jaren ervaring in soortgelijk functie;
• MBO werk- denkniveau;
• goede beheersing Nederlandse taal (in woord en geschrift);
• je bent handig met computers;
• representatief, goede telefoonstem.

SENIOR PROJECT ENGINEER M/V
Omgeving Winterswijk – fulltime – vacaturenummer;
VMK00306
Werkzaamheden;
Je draagt zorg voor de ontwikkeling van klantspecifieke recycling installaties. Binnen het team stuur je 2 engineers aan die
het project financieel, kwalitatief en planmatig onderhouden. Je
ontwerpt het gehele project zelfstandig.
Functie eisen;
• HBO of Academische opleiding (Technische Universiteit)
richting WTB;
• enkele jaren ervaring in soortgelijk functie;
• beheersing van 3D Solid Designer en CAD/ ME 10/ Onespace Designer.
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