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Ze zitten stil in een virtuele wereld en 
banen zich schietend een weg langs 
monsters en gedrochten of racen in 
sportauto’s al botsend en slippend 
door de straten van een brandende 
stad. Via Twitter, Facebook en What-
sapp komen kinderen steeds meer 
virtueel met elkaar in contact. Veel 
kinderen hebben daarnaast een over-
volle agenda: huiswerk, sport, mu-
ziekles. Maar waar is de ruimte om te 
spelen in de natuur? Te ervaren hoe 
je een steen kunt keilen over het wa-
ter? Hoe het is om slootje te springen 
of in een boom te klimmen? In het 
gras te liggen, bloemen te plukken en 
diertjes onder de bladeren te ontdek-
ken?
Op ModderDag geven we kinderen 
meer ruimte voor het spel met water 
en zand. Ze spelen en ervaren twee 
belangrijke elementen: water en 
zand. Spelenderwijs worden de kinde-
ren meer betrokken bij de omgeving. 
Op ModderDag staat het beleven van 
modder centraal. De kinderen erva-
ren de modder met al hun zintuigen.

Dit heeft KDV de Klimboom en BSO 
de Toverboom van Kinderopvang Hu-
manitas niet aan zich voorbij laten 
gaan. Ze hebben zich ingeschreven 
bij Veldwerk Nederland en activitei-
ten georganiseerd voor alle kinderen 
van nul tot twaalf jaar. Een modder-
glijbaan, modderbad, moddersoep, 

modderverven en moddertaart, alles 
met modder stond op het menu van 
deze week! De kinderen waren erg 
enthousiast en actief. Ze haalde alles 
uit de kast om op zeer verschillende 
manieren te spelen met modder. 

Naast de ModderDag heeft KDV de 
Klimboom en BSO de Toverboom nog 
meer in het aanbod. Nu zijn de voor-

bereidingen voor de zomervakantie 
alweer in volle gang. Als eerst staat 
het jaarlijkse zomerfeest met een vos-
senjacht en barbecue op de agenda. 
En gaan de kinderen van BSO de 
Toverboom de eerste week van de 
zomervakantie naar camping de 
Reehorst. Verder staan voor de rest 
van de vakantie allemaal leuke acti-
viteiten gepland omtrent het thema 

Duckstad. Dus ook in de zomerva-
kantie is het voor de kinderen leuk 
om naar de Klimboom te komen. 

Bent u ook nieuwsgierig naar onze 
werkwijze? Maak dan een afspraak 
met een van onze pedagogisch mede-
werkers voor een rondleiding bij KDV 
de Klimboom/BSO de Toverboom, 
0575-711320.

Modder mag bij KDV de Klimboom en BSO de 
Toverboom
Vorden - Van 23 tot 27 juni is bij 
KDV de Klimboom en BSO de To-
verboom de Modderdag gevierd. 
Kinderen hebben volop genoten 
van het ‘modderen’. Waarom? 
Tegenwoordig spelen kinderen 
steeds vaker in de buurt van een 
stopcontact.

Het juiste aantal Oranje ballen dat in 
de bak lag was: 383. Veel consumen-
ten namen de moeite om een gokje 
te wagen.

De gelukkige prijswinnaars gingen 
met prachtige prijzen naar huis. B. 
Vriend won de LCD Kleurentelevisie. 

F. Hiddink, Fam. Helmink, P. Went-
ink en E. Kornegoor wonnen allen 
een Weber barbecue en een barbe-
cueschotel met houtskool. 
Fam. Horsting en M. Vonk ontvingen 
een boodschappenpakket t.w.v. 25,- 
euro. Namens C1000 Grotenhuys, al-
lemaal hartelijk gefeliciteerd!

Prijsuitreiking C1000
Vorden - Afgelopen weken hield C1000 in het kader van het WK Voet-
bal een speciale actie: ‘’Raad het aantal oranje ballen’’. Met deze Oran-
je actie waren prachtige prijzen te winnen.

De gelukkige prijswinnaars en Wilbert Grotenhuys

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

HET IS TIJD 
VOOR...

JONG EN ENTHOUSIAST
CORRECT EN VAKKUNDIG
T 0575 200 001

Hengelose Kermis

9 - 13 juli 
2014

Uitneembaar katern
in deze krant

Zet het i n de agenda!
17, 18 en 19 jul i



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575) 55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws op 
www.contact.nl
Daar vindt u ook 
de volledige 
inhoud van deze 
krant en het 
 openbare archief.

! nnp

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

FIETS TE KOOP

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

PBB bezorgdienst
PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel. 0314-625159
fax. 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

ook een leuke bijverdienste ?

voor de dinsdag / woensdag zoeken wij 
nog bezorgers in het verspreidings gebied 
van deze krant.

KRINGLOOP DE BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 9.00 - 17.00

zat. 9.00 - 16.00

www.deboedelhof.nl

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
5 en 6 juli: J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken 
van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunst-
gebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

Belangrijke telefoonnummers
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

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 gemeente
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. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulpmiddelen zo-
als een niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens 
kantoortijden het gemeentehuis te bellen via tel. 
(0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als het niet kan wachten 
tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). Ge-
opend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet en 
voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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 e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord in 
Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur. Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? Schakel 
het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners van Bronckhorst.
Telefonisch spreekuur maandags van 18.00-19.00: 06-52662996
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.pvdabronckhorst.nl

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente
Zondag 6 juli: Gezamenlijke dienst in de Gereformeerd kerk: 
10.00 uur: Ds. Brandenburg. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 6 juli: Ds. Tim Wiersum.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 5 juli: 18.30 uur: Eucharistieviering: vg. pastoor 
F. Hogenelst.  

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 5 juli: 17.00 uur: Woord en Communieviering, 
vg. M. Peters, pastoraal werker. 
Zondag 6 juli: 10.00 uur: woorddienst, vg. werkgroep.  

Weekenddiensten

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Dagmenu’s 2 juli t/m 8 juli

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 2 juli
Champignonsoep/Kipfilet americana stijl, spek, kaas over bakken, 
aardappelen en rauwkostsalade

Donderdag 3 juli 
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten, 
groente/Tiramisu met slagroom

Vrijdag 4 juli  
Bosuiensoep/Panga filet met pestosaus, spaghetti en groente

Zaterdag 5 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsalade/
IJs met slagroom

Maandag 7 juli 
Gesloten

Dinsdag 8 juli  
Wiener schnitzel met aardappelen en groente van het seizoen/
IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!

Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Bovenwoning met tuin en

schuur te huur in Ruurlo. Ge-

schikt voor 1-2 pers. Huurprijs

€ 695,=/mnd excl. gwe. Inl.06-

47906105

TE HUUR PER HEDEN: prach-

tig gelegen gemeubileerde 

BUNGALOW TE ZELHEM (ide-

aal voor tijdelijke verhuur!)

Huurprijs in overleg. Inl. 0575-

467127 / 06-22780521.

Zondag 6 juli 26e Vordense

klootschietmarathon

voor straten, bedrijven,

verenigingen, buurten etc.

Org. Buurtvereniging Delden

Afstanden van 10 en 6 km

Opgave & info voor 5 juli 18u

bij:Dick Regelink 0575-551328

Start: vanaf 10u bij Fam

Scheffer,

Nieuwenhuisweg 1

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 

51 60 15 16.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Terrasoverkappingen
Korte levertijden!

Wij bieden ECHT

de laagste prijsgarantie!

4.00 x 2.50 €  989,- €  750,-

4.00 x 3.00 € 1099,- €  865,-

4.00 x 3.50 € 1199,- €  930,-

5.00 x 2.50 € 1199,- €  890,-

5.00 x 3.00 € 1329,- €  990,-

5.00 x 3.50 € 1439,- € 1070,-

6.00 x 2.50 € 1359,- € 1030,-

6.00 x 3.00 € 1489,- € 1160,-

6.00 x 3.50 € 1619,- € 1285,-

*nieuwe uitvoering

Afmeting in Leverancier X Deponti*

meters (bxd)
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LENSINK

4.00 x 2.50 €  989,- €  750,-

4.00 x 3.00 € 1099,- €  865,-

4.00 x 3.50 € 1199,- €  930,-

5.00 x 2.50 € 1199,- €  890,-

5.00 x 3.00 € 1329,- €  990,-

5.00 x 3.50 € 1439,- € 1070,-

6.00 x 2.50 € 1359,- € 1030,-

6.00 x 3.00 € 1489,- € 1160,-

6.00 x 3.50 € 1619,- € 1285,-

*nieuwe uitvoering

Afmeting in Leverancier X Deponti*

meters (bxd)

NEBBIOLO terrasoverkapping

Maten:

Montagev.a.
€ 450,-

MRB Lensink
Ruurloseweg 118
7251 LZ  Vorden

Tel. (0575) 55 92 32
www.mrb-lensink.nl

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw gebitsp
roth

es

e

Adinda Brugman
Tandprothetische praktijk

Kastanjelaan 11b
Hengelo Gld.
0575 46 26 40
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram beenham

GRATIS 100 GRAM 
BEENHAMSALADE

SPECIAL

Aubergine kip 
en papillotte

175
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 malse 
kogel-
biefstukjes

GRATIS 
BRUSCHETTABOTER

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde 
Schnitzels

650
4 stuks

MAALTIJD IDEE

Lasagne

550
500 gram

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 7 juli 2014

Wegens succes herhaald!!!!!
Zoete grove donkere kersen
 400 gram 2.98
Rode bessen grote luxe zwarte doos 2.49 

GROENTE KOOPJES!!!!!
Sperzieboontjes zonder draad
 500 gram 1.49
Hollandse ijsbergsla +
GRATIS komkommer  0.99

Deze week uit ons gehele assortiment
RAUWKOSTEN 2e bak naar eigen keuze

voor de halve prijs!!!!!

Na een kortstondig ziekbed is in de voor haar zo 
vertrouwde omgeving rustig ingeslapen onze lieve 
moeder, schoonmoeder en oma 

Dini Jansen-Boers
echtgenote van Ab Jansen   † 7 februari 1998

in de leeftijd van 75 jaar.

Carla en Harry
Emmy en Erik    
     Sari en Youk

Vorden, 24 juni 2014

Correspondentie-adres: 
Stationsweg 21 
7251 EL Vorden

Onze grote dank gaat uit naar de medewerkers 
van Sensire voor alle goede zorg.

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.



Was de diagnose een dieptepunt 
of duidelijkheid? Saskia: “Het is 
een duidelijkheid, een verademing. 
Eindelijk heb ik een diagnose, hoe 
zwaar die ook is! Er is een enorm 
vooroordeel dat mensen met MS in 
een rolstoel terechtkomen. Ik heb 
mijn omgeving  zelf verteld wat MS 
is zodat mensen niet zelf daarbij 
een beeld gaan vormen.’’ 
Staat MS jouw leven in de weg? 
Saskia:’’MS staat mijn leven niet in 
de weg, ik denk dat je alleen maar 
zelf je leven in de weg kan staan. 
Het is gewoon hoe je er zelf mee 
omgaat en hoe positief of negatief je 
in het leven staat. Op zekere hoogte 
kan je natuurlijk bepaalde dingen 
minder goed, maar mijn leven gaat 
gewoon door. Het lastigste vind ik 
het inleveren van bepaalde dingen 
die je vroeger deed. Ik sportte bij-
voorbeeld heel veel, dat gaat ge-
woon niet meer. Je moet niet meer 
teruggrijpen naar het leven wat je 

hiervoor had. Zo van: Ja, maar toen 
kon ik dat nog. Dat vind ik af en toe 
wel eens lastig. Je lichaam dirigeert 
nu eigenlijk een beetje je leven.”
Is MS voor iedereen hetzelfde? 
Saskia: “MS is niet voor iedereen 
hetzelfde. Je kan 100 MS-patiënten 
hebben en iedereen heeft een ander 
verhaal.” De grootste misvatting? 
“Ten eerste dat mensen denken dat 
het een spierziekte is en ten tweede 
dat iedereen met MS in een rolstoel 
terecht komt. Dat is helemaal niet 
zo. Je kan 100 worden met MS.” 
Wat is jouw motto? “Het zijn niet 
de jaren in je leven die tellen, maar 
hoe je het leven hebt geleefd in die 
jaren.”

Extra handen gezocht
Afgelopen november werd de MS 
Collecte met zo’n 10 collectanten 
in Vorden georganiseerd. “Wij zijn 
dolblij met dit aantal collectanten! 
Maar om bij iedere voordeur aan 
te bellen, zijn er zeker nog 25 col-
lectanten nodig”, zegt Saskia Lie 
Atjam. 

Aanmelden als collectant kan bij 
het Nationaal MS Fonds, info@
nationaalmsfonds.nl of via 010-
5919839. Voor meer informatie: 
www.nationaalmsfonds.nl. Een do-
natie, klein of groot, is welkom op 
giro 5057. De collecteweek is van 
17-22 november.

Collecteweek MS Fonds
Vorden - Zeg Multiple Sclerose 
(MS) en veel mensen denken aan 
een rolstoel en een spierziekte. 
De chronische ziekte, die het ze-
nuwstelsel aantast, komt maar 
moeilijk van vooroordelen af. Tijd 
voor actie, besluit Saskia Lie At-
jam, ambassadeur van het Natio-
naal MS Fonds. Saskia Lie Atjam, 
45 jaar, heeft 4 jaar geleden de di-
agnose MS gekregen, maar heeft 
sinds 2007 al klachten.

Bas Muijs en Saskia Lie Atjam

De uitslag is als volgt. Categorie 6 t/m 10 jaar: 1. Ties 
Dekkers, 6 stuks en 86 cm; 2. Floris van Zeeburg, 5 
stuks en 78 cm; 3. Twan Rouwenhorst, 5 stuks en 64 
cm. 
Categorie 11 t/m 16 jaar: 1. Max Bruinsma:13 stuks 
en190 cm; 2. Twan Meppelink: 4 stuks en 53 cm; 3. 
Frank Hulshof: 3 stuks en 40 cm.
De volgende en tevens laatste wedstrijd van dit seizoen 
word gevist op 1 juli. Uiterlijk 18:00 uur verzamelen op 
het marktplein. Aansluitend is de prijsuitreiking aan 
het wedstrijdwater. Voor alle deelnemers die dit jaar 
hebben mee gevist zal er een prijs zijn. Je moet dan wel 
deze laatste avond aanwezig zijn. 

Tweede onderlinge seniorwedstrijd vaste stok
Op woensdagavond 25 juni is de tweede onderlinge 
wedstrijd gevist met de vaste stok in het Groene Kanaal 
nabij Eefde. Er kwamen 14 vissers op af. De omstan-
digheden waren uitstekend. Het weer was prima maar 
de vis liet zich op een enkele uitzondering moeilijk 
vangen. Er werd voornamelijk kleine vis gevangen. In 

totaal werd er door de deelnemers 4 kilo en 375 gram 
vis gevangen.
Uitslag Vak A: 1. Marcel Dekkers 620 gram; 2. Jan Groot 
Jebbink 480 gram en 3. Jan Groot Jebbink (Kranenburg) 
460 gram. Uitslag Vak B: 1. Barry Wassink 1520 gram; 
2. Jan Aartsen 220 gram en 3. Gerrit van Amerongen 
180 gram. De volgende wedstrijd vaste stok competitie 
wordt gevist op 9 juli in de Berkel aan het Stiggoor in 
Lochem.

HSV De Snoekbaars 

Vierde wedstrijd jeugd
Vorden - Op dinsdagavond 24 juni hebben de 
jeugdleden van HSV De Snoekbaars hun 4e wed-
strijd gevist. Wedstrijdwater was dit keer de Oude 
Berkel in Borculo. Net voor de wedstrijd kwam 
de regen met bakken uit de lucht. Gelukkig kon-
den ze droog aan de wedstrijd beginnen en dat 
bleef het tot het einde van de wedstrijd. Er waren 
11 vissertjes aan de waterkant. Er werd redelijk 
gevangen en samen vingen ze 43 vissen met een 
totale lengte van 6 meter en 11 centimeter.

kiezing_Poster_70x100_Fase 2_Wt.indd   1 24-

*M.u.v. wettelijk niet toegestane artikelen. Prijswijzigingen en/of zetfouten voorbehouden. 

(Naam) | Plusweg 1 | XXXX XX | Plusstad | T: 0523 65 63 93Eland | Raadhuisstraat 53 | 7255 BL | Hengelo | T: 0575-463777

Openingstijden: ma.-wo. 8.00 - 20.00 | do.-vrij. 8.00 - 21.00 | za. 8.00 - 20.00

MAANDMENU
JULI

voor 2 à 3 personen

* Kerrie driehoekjes
* Babi Pangang
* Tjap tjoy
*
* 2 stokjes Saté
* Grote nasi of bami

 € 17,50
Elke zondag een uitgebreid 

Chinees buffet. Onbeperkt 

eten voor € 13,80 p.p.

Dorpsstraat 28 
Vorden 
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Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding JULI
PVC VLOEREN AKTIE
PVC incl. ondervloer egaliseren*, 
lijm en legkosten en BTW: Deze 
maand vanaf € 39,95 per m2

* Vele kleuren mogelijk, vraag naar 
de voorwaarden.

Volg ons nu ook op

Profi teer van het

lage BTW-tarief

van slechts 6%

op werkloon!

SCHOORSTEEN-
 VEGEN

Halle-Heideweg 16 HALLE  Tel 0314-631741  www.heidesmid.nl            

nu laten doen en in 

najaar veilig stoken

2.99

2.19
v   van 2.99

27%
goedkope

r 15%
goedkope

r

3.99 1.99

9.99

5.996.99

1.99

1.69
v   van 1.99

1.15
v   van 1.19

1.15
v   van 1.19

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

GOEDKOOPSTE

 SUPERMARKT**

* Prijzen geldig t/m 06-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

Vanaf woensdag 02-07-2014

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

Rozen*

22 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

8 stelen, 
lengte: 50 cm.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014 

Incl. 2 RVS 
kloppers 
en 2 RVS 
deeghaken.

Handmixer

Bakvorm van 25 cm. 
Cake- of hartvormig.

Anti-aanbak 
taartvorm

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 02-07-2014.

Zomerbloeiers

- voor dames en heren
- maten: 37 t/m 46

Zomerclogs

Maten: 38 t/m 41.

Dames 
badslippers

Diverse geuren. 
3 stuks.

Vloeibaar 
wc-blokLicht zoet en 

fris aperitief. 
0.75 l

Hugo 
Frizzante

150 g 

Tonijn in 
zonnebloemolie 150 g

Tonijn in water 

Wegens het vertrek van onze huidige notulist, zijn we met ingang van 1 september 2014,
op zoek een notulist voor het bestuur van Kinderopvang Avonturijn.
Het bestuur vergadert ongeveer 10 keer per jaar, op maandagavond, op haar hoofdlocatie
in Ruurlo. Als notulist woont u de bestuursvergaderingen bij en maakt hiervan de notulen.
U bent als notulist onmisbaar voor de correcte verslaglegging van de vergaderingen die
het bestuur voert.

Voor uitgebreide informatie over Avonturijn en/of specifieke informatie over het bestuur
verwijzen wij u naar diverse informatie op onze website www.avonturijn.nl
U kunt contact opnemen met mevrouw Y. Bensink, directeur, te bereiken via
telefoonnummer (0573) 760 201. Voor uw werkzaamheden ontvangt u een belastingvrije
vrijwilligersvergoeding en eventueel een reiskostenvergoeding.
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan zien wij graag uw schriftelijke reactie per mail
vóór 18 juli tegemoet. Uw reactie kunt u mailen naar y.bensink@avonturijn.nl

 
 
Avonturijn  
is een kinderopvang 
organisatie met een warm 
hart en heeft kindercentra in 
Doetinchem, Lochem, Ruurlo, 
Vorden, Wichmond en Zutphen. 
Verzorgt voor-,  en naschoolse 
opvang en tussenschoolse 
opvang op diverse basisscholen 
en gastouderopvang in het 
werkgebied van Avonturijn. 
 
Avonturijn heeft kwaliteit 
hoog in het vaandel staan en 
vraagt om een no-nonsense 
mentaliteit, waarbij openheid, 
aanpakken, vertrouwen en 
gevoel voor humor belangrijke 
begrippen zijn. 
 
Avonturijn 
Nieuwe Weg 5-01 
7261 NL  RUURLO 
tel.: (0573) 760 200 
info@avonturijn.nl  
www.avonturijn.nl  
 

facebook.com/avonturijn.nl 

twitter.com/KOAvonturijn 
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Nou ja, dat doet Gotink voor me. 

Ikvernieuw

badkamer!
zomer

deze

de hele

Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ

Chris Timmermans
Roessinkweg 3

7021 LH Zelhem

www.ctimmermans.nl  info@ctimmermans.nl

Bij C. Timmermans Equipment 

kunt u terecht voor:

 diverse laswerkzaamheden (ook op locatie)

 (reparatie)werk aan uw landbouwwerktuigen

 machine bouw

 constructie laswerk, hekwerken etc.

 verkoop van nieuwe houtklovers

 verhuur houtklovers

U kunt ons 24/7 bereiken op 
06-38342714  of  0314-624475

C. Timmermans Equipment



Als kind was ze al volop in de weer 
met taal. Toen Ceciel het vwo suc-
cesvol had afgesloten, besloot ze 
de hbo-opleiding Tolk/Vertaler in 
Maastricht te volgen. Eenmaal op 
de arbeidsmarkt bleek al snel dat er 
weinig werk te vinden was in deze 
branche. Al gauw belandde ze bij de 
Rabobank waar ze als teamleider op 
verschillende afdelingen werkte.” Die  
functie lijkt misschien niets met taal 
te maken te hebben, maar een goede 
communicatie met collega’s en klan-
ten is natuurlijk van groot belang.”, 
vertelt Ceciel. 
De liefde voor taal kan ze ook al jaren 
kwijt in redactiewerk voor verenigin-
gen. Zo verzorgt ze onder meer de 
eindredactie voor het magazine De 
Hessencombinatie van voetbalvereni-
ging HC ‘03. Vorig jaar moest ze er 
vanwege een reorganisatie bij de Ra-
bobank uit. “Ik ben toen echter niet 
in zak en as gaan zitten, maar zag het 
als een mooi moment om iets anders 
te gaan doen.” Ceciel keerde terug bij 
haar oude liefde: taal.
Ze schreef zich in bij de Kamer van 
Koophandel, won veel advies in en 
volgde enkele cursussen. Om CB 

Thuis in taal bij een groter publiek 
bekend te maken, liet ze een website 
bouwen. Die is inmiddels online. 
Daarop is te zien dat ze zich toelegt op 
correctie, redactie en tekstschrijven 
voor allerlei uitingen: advertenties 
en andere reclame-uitingen, artike-
len in magazines, maar ook teksten 
voor het web.  “Wat ik merk is dat be-
drijven vaak een hele mooie website 
hebben, maar dat de kwaliteit van de 
teksten te wensen overlaat. Ik ben er 
om die teksten persoonlijk te maken 
en stel de vraag centraal: wat maakt 
een bedrijf nou zo bijzonder?”
Het bevalt Ceciel erg goed als zelf-
standig ondernemer. “Al vanaf het 
begin heb ik regelmatig wat opdrach-
ten, allemaal afkomstig uit mijn ei-
gen netwerk”, vertelt ze. “Vooraf 
dacht ik dat ik collega’s zou gaan 
missen. Het werk is echter helemaal 
niet eenzaam. Ik ontmoet veel men-
sen tijdens netwerkbijeenkomsten, 
Open Coffee’s, maar ook online op 
LinkedIn.”
Ook in contact komen met Ceciel Bre-
mer van CB Thuis in taal? 
Kijk dan op:
www.cbthuisintaal.nl

Ceciel Bremer nu écht Thuis in taal
Drempt - Ceciel Bremer is thuis in taal. Altijd al geweest, maar nu 
maakt de inwoonster van Drempt er echt haar werk van.  Ze schrijft 
en redigeert, zowel voor print als websites en maakt met CB Thuis in 
taal de teksten voor bedrijven graag persoonlijk.

Ceciel Bremer is haar eigen tekstbureau CB 
Thuis in taal begonnen.

Maar veel senioren hebben vaak ook 
zorg nodig. En zo trekt er elke dag een 
flink aantal personen door ons dorp. 
Om als helpers bij te springen in het 
huishouden. Om als vrijwilligers (en 
daar doen ook de mannen fors aan 
mee)  belangeloos mantelzorg te ver-
lenen. Of om – en daar  gaat het in 
dit stukje om – bijstand te verlenen 
bijv. aan bed als er zieken zijn of als 
gezinsleden door beperkingen hulp 
nodig hebben.
Ook in ons gezin  – oordeelde onze 
huisarts drie maanden geleden – was 
thuiszorg nodig en maakten ook wij 
kennis met dit werk. Zelfs bliksem-
snel, want de dag nadat we dit advies 
hadden gekregen, stond er warempel 
al een medewerkster van de Buurt-
zorg-organisatie op de stoep en start-
te ze met haar werk. En was de nood-
zakelijke indicatie (toestemming van 
hogerhand) al geregeld. Want de kos-
ten van de ‘zorg zonder verblijf’, zo-
als deze hulp aan huis heet, worden 
voor een deel betaald via de ABWZ 
en daarom moet er eerst een indica-
tie zijn.
Wat is Buurtzorg eigenlijk? Het is, 
net als bijv. Sensire, een organisatie 
die thuiszorg verleent. Maar wel op 
een nieuwe manier. Er wordt door 
Buurtzorg gewerkt met teams die 
nagenoeg zelfstandig in een wijk 
hun werk doen. In Vorden zijn er 
dagelijks drie van deze teams van 
ongeveer 12 verpleegkundigen of zie-
kenverzorgenden aan het  werk. Veel  
van deze dames zijn voorheen werk-
zaam geweest in de zorgsector en be-
schikken dus over de nodige kennis 
en praktijkervaring. In 2005 werd in 
Nederland het eerste Buurtzorg-team 
opgericht. De organisatie groeide snel 
en telt in het hele land nu al meer 
dan 6.000 medewerksters.
De teams werken – zoals de naam 
al zegt - in een bepaalde wijk en een 
team is dagelijks en zo nodig ook ‘s-
nachts bereikbaar. Zo hebben wij na 
een valpartij al twee keer midden in 
de nacht hulp gekregen. Een belang-
rijke factor is dat alle medewerksters 
samen een team vormen. De commu-
nicatie onderling is maximaal en op 
moderne leest geschoeid met I-pads. 
Van elk bezoek wordt een kort ver-
slagje gemaakt van meestal maar een 
paar regels. Aan de (aanvullende) op-
leiding van de medewerksters wordt 
veel zorg besteed. En – heel belang-
rijk – het contact met de plaatselijke 
zorgverleners als artsen en therapeu-

ten is optimaal.
Allemaal goed en wel, zegt u mis-
schien. Maar hoe ervaar je nou als
cliënt deze zorg van o.a. wassen, 
douchen en aankleden en eventuele
verdere medische verzorging die af-
wisselend wordt uitgevoerd door een
kleine groep helpsters die dagelijks
op bezoek komen? Opmerkelijk is
dat deze hulp al heel snel dankbaar
wordt aanvaard dank zij de ontspan-
nen wijze waarop er door de team-
leden wordt gewerkt. Er ontstaat al
snel een band. Ook omdat duidelijk
is dat de wens van de cliënt altijd 
voorop staat. 
Die opgewekte morgengroet, de eer-
lijke belangstelling voor hoe het de
afgelopen nacht is gegaan, de rust 
die er van deze ervaren vakvrouwen
uitgaat... het is weldadig. En van het
beruchte schema van zoveel minu-
ten per handeling en dan weer snel
weg, is geen sprake. Er wordt volop 
de tijd genomen voor extra adviezen
en zo nodig meegedacht voor het vin-
den van een oplossing bijv. voor het
gebruik van hulpmiddelen. Er is aan-
dacht voor klachten en tijd voor een
bemoedigend woord. En soms een
arm om een schouder als de situatie
erg moeilijk is. Kortom:  het is alsof
de vertrouwde wijkzuster van voor-
heen weer terug is.
Ook andere organisaties doen onge-
twijfeld  goed werk bij het verplegen
van mensen die zorg nodig hebben.
Maar onze persoonlijke ervaring is
dat de Buurtzorg-medewerksters 
hun werk met veel inzet doen en
zeer betrokken zijn. En je bedenkt 
hoe waardevol dat idee was van de
verpleegkundige Jos de Blok, de man
die de formule van de zelfstandige
Buurtzorg-teams  heeft bedacht. Een
formule waarbij veelal gebruik wordt
gemaakt van de kennis en ervaring
van vrouwen, die in het verleden 
een opleiding in de zorg hebben ge-
volgd. En die nu vaak , als hun taak
in het gezin dat toelaat, in deeltijd 
hun oude beroep weer hebben opge-
vat. En in dit werk veel voldoening
vinden. Dat is in een tijd waarin de 
overheid – zeg maar gerust – harde 
maatregelen neemt en steeds minder
aandacht schijnt te hebben voor oude
en zieke mensen, die zelf hun proble-
men maar moeten oplossen, echt een
verademing. 

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35, Vorden.

Het Buurtzorg-team: een verademing

In het jaar 2005 werd Vorden, zoals bekend, een stukje van Bronck-
horst. Op dat moment bleek dat in ons dorp bijna één op de zes in-
woners 65 jaar of ouder was. En behoorden we in de provincie Gelder-
land, samen met Gorssel, tot de gemeenten met het naar verhouding
hoogste aantal 65-plussers.  Dat kwam en komt nog steeds omdat we
wonen in een mooi dorp met veel gezonde boslucht. Een plek met veel
ruimte, waar ouderen zich thuis voelen en ook graag blijven wonen
als ze senior zijn geworden. En daar mogen we blij om zijn.

Dit concours vormt voor zowel de 
paarden- als ponyruiters de laatste 
selectiewedstrijd van Kring de Oude 
IJssel, om nog een startplaats te be-
machtigen voor de Gelderse kampi-
oenschappen in augustus. Vele regi-
onale spring- en dressuurruiters, we-
ten sinds jaar en dag het fraai gelegen 
wedstrijdterrein van de familie Win-
kel aan de J.F. Oltmansstraat in Steen-
deren te vinden. Het programma van 
het Concours Hippique begint op za-
terdag 5 juli met de ponyruiters. Zij 
starten in de verschillende dressuur- 
en springrubrieken van B tot en met 
ZZ.

‘s Middags vanaf 14.00 uur worden 
de Bixie wedstrijden gereden door de 
jongste deelnemers. Tevens komen 
er een aantal viertallen en zestallen 
naar Steenderen om te strijden om 
de hoogste eer. Vanaf 17.30 uur staat 
het 40+ springen op het programma, 
deze wedstrijd is een onderdeel van 
de Seniorencompetitie Achterhoek. 

Zondag 6 juli, staat geheel in het 
teken van de paardendressuur en 
-springen van de klasse B t/m ZZ. Het 

deelnemersveld van de ruiters ziet er 
veelbelovend uit en zorgt ongetwij-
feld voor spannende wedstrijden.

Spring- en dressuurconcours in Steenderen
Steenderen - De organisatie en de 
vrijwilligers van Paarden Sport 
Vereniging de Zevensteen zijn 
klaar voor het Concours Hip-
pique op 5 en 6 juli. Een twee-
daags concours met een breed 
programma, van Bixie tot en met 
ZZ- licht dressuur en springen.

Foto: Theo Janssen

Deelname is mogelijk voor bedrijven, 
straten, buurten, families en vereni-
gingen. Een team dient ten minste te 
bestaan uit drie en maximaal vijf per-
sonen. Per team mag één deelnemer 

lid zijn van de NKB, AKF of NKF. Ook 
dit jaar is er weer een klasse over 6 ki-
lometer voor diegene die tien kilome-
ter te ver vindt. In deze recreanten-
klasse zijn alle teamsamenstellingen 

mogelijk. Men kan zich inschrijven 
voor de volgende klassen: heren, da-
mes, gemengd (min. 2 dames), vrije 
klasse en de recreanten. Het inschrijf-
geld bedraagt acht euro per team. 

De start is vanaf 10.00 uur. De recre-
anten starten om 11.30 uur. Inschrij-
ving is mogelijk tot uiterlijk zaterdag 
5 juli om 18.00 uur bij Dick Regelink 
(0575- 551328).

Vordense klootschietmarathon
Vorden - De Deldense buurtvereniging organiseert zondag 6 juli de 
traditionele Vordense klootschietmarathon over een lengte van 10 
kilometer. Dick Regelink heeft namens de organisatie een parcours 
uitgezet met start, pauze en finish bij de familie Scheffer aan de Nieu-
wenhuisweg in het buurtschap.

Monique begeleidt samen met Feikje 
Breimer vier loopgroepen, op maan-
dag- en vrijdagochtend en op dins-
dag- en donderdagavond. Fastfoot 
staat voor deskundige begeleiding 

en lopen met plezier. Trainingen vin-
den plaats in het buitengebied tussen
Hengelo en Baak. 
Meer informatie op www.fastfoot.nl
of 06-29467463.

Loopgroep Fastfoot trots op 
Monique

Hengelo - Loopgroep Fastfoot uit Hengelo heeft er een tweede gediplo-
meerde trainer bij. Op 19 juni deed Monique Mentink in Amersfoort
examen voor het onderdeel trainer loopgroepen (DLT 3) van de Atletie-
kunie. Het commentaar van de examinator na afloop van de examen-
les: “Monique heeft haar diploma dik verdiend!”.

Monique (rechts) houdt de tijd bij tijdens de training.

Dit is de ideale manier om zonder 
harde muziek, maar toch te mid-

den van de gezelligheid een heerlijke 
avond te beleven. Deze ‘rustige’ feest-
gangers kunnen als ze dorst krijgen 
zelfs lekker blijven zitten. Een ober 
zal hen voorzien van een heerlijk 
fris drankje. Kortom, ook zij die een 
avondje flink dansen en springen niet 
meer ziet zitten, zijn op Feestival van 
harte welkom! 
  
Bussen naar Feestival
Feestival (voorheen Hengels Feest) 
is de laatste jaren zo gegroeid dat 

bezoekers vanuit de hele regio naar 
Hengelo trekken. Daarom zet de or-
ganisatie op vrijdag 15 en zaterdag 
16 augustus bussen in waarmee de 
feestgangers naar het evenement aan 
de Zelhemseweg kunnen komen. Dat 
scheelt heel wat kilometer fietsen. 
De bussen vertrekken vanuit Toldijk, 
Steenderen, Baak, Zelhem, Vorden en 
Ruurlo. Kijk voor de actuele rijtijden 
van de bussen op de website feestival-
hengelo.nl. Reserveren doe je simpel 
en snel op Feestival-hengelo.nl.

Feestival voor alle leeftijden

Bussen brengen bezoekers naar Feestival
Hengelo - Wie denkt dat Feestival 
alleen voor de jeugd is bedoeld, 
heeft het mis. Het evenement aan 
de Zelhemseweg is ook een feest 
voor hen die de wilde jaren al een 
tijdje achter zich hebben gelaten. 
Speciaal voor deze mensen is er 
op vrijdag 15 en zaterdag 16 au-
gustus een centraal op het ter-
rein gelegen terras.



Maar er was meer. Degenen die met 
de auto kwamen konden hun sleutel 
afgeven en direct door naar de ont-
vangstplek in de showroom. Tijdens 
de avond zorgde een team van het 
autobedrijf voor een parkeerplek en 
werden alle auto’s van de deelnemers 
gewassen. Tussen de gangen door 

zorgde Firma Irma voor een verras-
send en passend optreden. 
Ook Omroep Gelderland was aanwe-
zig om opnamen te maken voor hun 
nieuwe programma Groeten uit Gel-
derland. Op 11 juli zijn deze te zien 
op TV Gelderland. 
Meer info: www.gaon.nl

Gaon etten tussen de 
hefbruggen

Hengelo - Op vrijdag avond 27 juni streek het team van Gaon! Etten 
in de Achterhoek neer in Hengelo. Tussen de hefbruggen in de werk-
plaats van autobedrijf Jos Herwers werd een complete keuken opge-
bouwd en konden 150 bezoekers genieten van een driegangenmenu 
bereid uit producten die hun oorsprong vonden in de directe omge-
ving.

Het vakantieabonnement biedt de 
mogelijkheid om het hele biblio-
theekaanbod te gebruiken. Leden 
kunnen romans, thrillers, reisgidsen, 
tijdschriften, luisterboeken en dvd’s 
lenen. Het is mogelijk om via internet 
alles vanuit huis gratis te reserveren. 
Mensen van wie het mailadres be-
kend is, krijgen een herinneringsmail 

als de inleverdag van de geleende 
materialen nadert. Meer informatie: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

Zien lezen doet lezen
Kinderen worden gestimuleerd om 
te lezen als ouders zelf ook lezen. 
Ouders kunnen het goede voorbeeld 
geven: zien lezen doet lezen. Uit on-

derzoek is gebleken dat kinderen die
in de zomervakantie bijna niet lezen,
een aantal AVI-niveaus terug kunnen
vallen in hun leesontwikkeling. Het 
is dus belangrijk om kinderen te sti-
muleren om te blijven lezen, ook in
de vakantie.
Meer informatie over het belang van
lezen? Elk jaar brengen de Gelderse 
bibliotheken in september een glossy
voor ouders uit met daarin interes-
sante informatie. De glossy van 2013
is nog digitaal te lezen op www.gou-
denleestips.nl.

Vakantiebiebpas voor ouders
Bronckhorst - Ouders van kinderen die lid zijn van de bibliotheek krij-
gen deze zomer een gratis vakantieabonnement. Zo kunnen zij, zon-
der verplichtingen, drie maanden lang alle mogelijkheden van de bi-
bliotheek ontdekken. De vakantiebiebpas is vanaf 1 juli verkrijgbaar.

De club bestaat uit vijf à zes kinde-
ren. In een uur krijgen ze op allerlei 
manieren leesonderwijs: voorlezen, 
duo lezen, begrijpend lezen, koorle-
zen en vele leesspelletjes passeren de 
revue. Ook kunnen ze boeken lenen 
op hun niveau. De leesclub vindt 
plaats aan de Prinses Marijkestraat 13 
in Zelhem. Met een abonnement kan 
een kind tien keer deelnemen aan de 
Leesclub. De Leesclub is er op maan-
dag en donderdag van 9.30 - 10.30 

uur (eenmalig op de dinsdag). Er zijn 
inmiddels een aantal aanmeldingen. 
Mochten er meer aanmeldingen ko-
men, dan gaat er een tweede Leesclub 
van start van 10.45 - 11.45 uur. Het is 
niet noodzakelijk om op alle datums 
aanwezig te zijn.
Meer informatie over Alice Begeleidt! 
vind je op de website: www.alicebe-
geleidt.nl. Aanmelden kan, tot 18 juli 
telefonisch op nummer 06-13181583 
of via de mail: info@alicebegeleidt.nl.

- Advertorial -

De Leesclub
Zelhem - Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat ze het lees-
niveau in de zomervakantie vast kunnen houden. Voor deze kinderen 
biedt Alice Begeleidt! deze zomer tien keer de Leesclub aan.

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

Audi  A3  Sportback 1.6 Attraction Pro Line  nov-05 91.947 Grijs met. € 10.250

Citroën C1  1.0-12V Séduction  jun-06 145.322 Rood €  4.250

Fiat  Stilo  2.4-20V  Abarth  jan-06 93.319 Zwart €  6.250

Ford  Ka  1.2  Cool & Sound  jun-10 33.425 Blauw met. €  6.800

Land Rover Defender 2.5 Td5 90” Hard Top bestelbus jul-02 173.675 Groen met. €  11.250
(excl.)

Mazda 3 Sport 2.0 Executive feb-04 111.046 Blauw

Volkswagen Touran 2.0 TDi Highline 170 pk MPV feb-08 109.164 Zwart €  15.750

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Dacia Sandero 1.4 Ambiance
jan-2009, 77.702, grijs metallic 

 € 5.750

M
M Autobedrijf

Melgers
Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

OPEL ZAFIRA
1.6-16V COMFORT 

AIRCO , ZWART
141.000 KM

01-2001

€ 3.250

BMW Z3 ROADSTER 1.8  228.367 KM 1997 €  5.950

FORD FOCUS WAGON 1.6 COMFORT 54.998 KM 2011 € 12.950

HYUNDAI I30 CW 1.4I I-DRIVE COOL 48.920 KM 2012 € 13.950

HYUNDAI SANTA FE 2.7I V6 4WD AUTOMAAT STYLE 7-PERS. 106.080 KM 2009 € 17.500

HYUNDAI TUCSON 2.0I STYLE 96.877 KM 2009 € 11.950

MERCEDES-BENZ C-KLASSE 200 KOMPR. AUTOM. ELEGANCE 52.817 KM 2008 € 19.950

MINI 1.6 COOPER CHILI 171.735 KM 2004 €  8.950

OPEL CORSA 1.2-16V EDITION 59.795 KM 2011 € 9.750

OPEL INSIGNIA SPORTS TOURER 1.6 T SPORT 82.917 KM 2009 € 16.950

SEAT AROSA 1.4I TATTOO 106.436 KM 2000 € 3.000

Nissan Qasqai 1,6 
Acenta nieuwstaat 
 9/2007 78.000 km

€ 11.950,-

AUTOMOTIVEREND

Citroen C4 Picasso 5prs 1,8 16V 03/2008 132,000 km € 8950,-

Opel Meriva 1,6 16V Enjoy  11/2003 155,000 km € 2955,-       

Peugeot 207 1.6 THP Feline JBL audio 11/2010 24,000 km € 10950,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

FORD FOCUS 1600-16V 
STATION FUTURA  2005  € 6.250,-

FORD C-MAX 1600-16X MPV 2004 € 4950
HYUNDAI IX 20 5-DRS  2011 €  16950
PEUGEOT 206 1400-16V SPORT 2004 € 4350
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 7850
CITROEN C 3 5-DRS EXCLUSIVE 2006 € 5650
OPEL MERIVA 1600 COSMO 2004 € 4450
OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 5-DRS 2004 € 6450
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 5450
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEGANCE 2005 € 6950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 8950
RENAULT TWINGO 1200 AIR 2010 € 6950
RENAULT KANGOO 1600 MPV 2004 € 4350
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 11950
BURTON CABRIO  1984 € 8500
FIAT STILO 5-DRS 6-SPEED 2003 € 3650
MITSUBISHI COLT 1.3 5-DRS EDITION 2010 € 8450
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 8950
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950
VW CADDY 1.9 TDI     2007 € 7850



De paperclay waarmee Liesbeth Top-
per werkt maakt het mogelijk uitzon-
derlijk dun en fragiel werk te maken. 
De huid van het uiteindelijke beeld 
– uitgedrukt in structuur, glazuur 
en kleur - is hierbij metafoor voor de 
grens tussen het innerlijke en het ui-
terlijke, tussen binnen en buiten. Ze 
kiest hiervoor vaak fragmenten van 
het menselijke hoofd, zetel van de re-
de, maar ook van de waanzin. Dorine 

Kleinloog spiegelt beeltenissen waar-
door wonderlijke imaginaire foto’s 
ontstaan waarin het oorspronkelijke 
onderwerp nog steeds – als verrassing 
en eenmaal opgemerkt onafwend-
baar (Haags) – vindbaar is.

Riet Rexwinkel kiest voor haar schil-
derijen vaak gescheurd papier als 
ondergrond, om daarna intuïtief al 
schilderend en weer weg krassend 
een nieuw beeld te maken. Symbo-
liek en het mystieke versterken som-
mige van haar werken en vergroten 
het evenwicht en de kracht. Heidi 
Janssen geeft vorm aan metalen, zo-
als titanium al dan niet in combinatie 
met een ander metaal, zilver, goud, 
of bijvoorbeeld messing bewerkt met 
acryl en bladgoud. Soms met parels 
of stenen. Strakke ontwerpen gaan 
samen met barokke elementen en or-
ganische vormen. 

De expositie duurt t/m 10 augustus en 
is open vrijdag tot en met zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak: 
www.deburgerij-vorden.

Expositie Galerie De Burgerij
Vorden - Zondagmiddag 6 juli 
vanaf 15.30 uur vindt in Galerie 
De Burgerij, Zutphenseweg 11, 
de feestelijke opening plaats van 
de expositie ‘Interior Dialogue’ 
(vrije toegang) met fragiel beel-
dend werk van Liesbeth Topper, 
spiegelende foto’s van Dorine 
Kleinloog, schilderijen van de 
Vordense kunstenaar Riet Rex-
winkel en kleurrijke sieraden van 
Heidi Janssen. Tijdens deze ten-
toonstelling wordt de 10.000ste 
bezoeker van Galerie De Burgerij 
verwacht! Uiteraard gaat dat niet 
ongemerkt voorbij.

Vooraf zal er een workshop zijn 
van 19.30 tot 20.30 uur. In de Yoga-
workshop “Open je hart en vier het 
leven!” nodigt Minna Sangi iedereen 
uit om het hart te openen en de ener-
gie te laten stromen. Neem zelf een 
matje mee. Daarna zullen DJ Harm 
de Schildpad en DJ JOY weer alle mu-

ziek uit de kast halen om er een swin-
gende dansavond van te maken, met
zowel wereldmuziek als popmuziek
uit alle windstreken. Verder zijn er
vanaf 20.30 uur, zodra het dansen op
blote voeten begint, allerhande ver-
wennerijtjes. Kom dus lekker dansen
en genieten! 

Na de zomer wordt er op 5 september
weer gestart met Dansende Voeten, 
als vanouds in het Ludgerusgebouw
in Vierakker. Meer info op www.Ju-
niperEnDeSchildpad.nl en www.voi-
cemedicine.nl.

Dansende Voeten eenmalig 
op andere locatie
Vierakker - Vrijdagavond 4 juli is 
de laatste Dansende Voeten dans-
avond voor de zomervakantie. 
Deze keer kun je komen swingen 
in “De Tulp”, IJsselweg 16 in Vier-
akker.

Met deze manier van spelen onder-
steunde hij ook het afgelopen seizoen 
weer de poëziemiddagen bij Galerie 
de Burgerij in Vorden. Ook gaf hij 31 
mei een zeer succesvol klein concert 
in de Dorpskerk van Vorden.
Daarna treden de Vordense zangeres-
sen Rita en Wendy op met veel nieuw 
repertoire, waarvan meer dan de 
helft van de nummers ‘@the piano’. 
Inmiddels zingen zij alweer drie jaar 
samen met mooie solonummers en 
tweestemmig repertoire uit verschil-
lende genres. Dit keer o.a. met num-
mers uit de musical Evita en Neder-
landstalige liedjes van Frans Ehlhart, 
Brigitte Kaandorp en Jacques Brel. 
Het inloopconcert duurt ongeveer 
een uur en na afloop is er, evenals 
vorige jaren, de gelegenheid om van 
gedachten te wisselen over muziek, 
pianospelen en piano’s. Het Klavier 
bevindt zich op Industrieterrein Het 

Werkveld, Ambachtsweg 2b, Vorden.
Meer info op www.het-klavier.nl of
facebook.com/hetklavier.

Inloopconcert bij Het Klavier
Vorden - Op 12 juli vanaf 15.30 
uur vindt er een inloopconcert 
plaats bij Het Klavier in Vorden. 
Het thema van de middag is ‘@
the piano’ .en de toegang is gra-
tis! Het concert begint met pia-
nist en eigenaar Jack van Dode-
waard. Mooie melodieën en virtu-
oze passages worden afgewisseld 
met fraaie klankstukjes in zijn 
spel dat stoelt op de klassieke 
muziek, maar ook hier en daar 
jazzy trekjes vertoont.

Jack van Dodewaard

Elske te Lindert
 (1980, sopraan en organist) studeer-
de orgel bij Gijs van Schoonhoven en 
Cor Ardesch en zang bij Maarten Ko-
ningsberger. Als organist verdiept ze 
zich vooral in de muziek van Bach. 
Vooral met het oog op deze muziek 
laat ze zich nog steeds af en toe coa-
chen door Cor Ardesch. Als solist of 
begeleider is zij regelmatig te horen 
in binnen- en buitenland. Als zange-
res heeft ze een brede concertprak-
tijk, waar lied, oratorium en opera 
deel van uitmaken. Ze trad al op als 
solist bij verschillende grote orkesten, 
waaronder het Nederlands Symfonie-
orkest, het Sint Petersburg Kameror-
kest en het Limburgs Symfonieorkest 
(nu: Philharmonie Zuidnederland). 
Als sopraan maakt ze deel uit van het 
ensemble Il Canto di Rame (www.il-
cantodirame.eu).

In 2014 werkte ze voor het eerst 
mee aan een productie van de Neder-
landse Reisopera. Ook in het theater 
is Elske actief. Ze voerde met haar 
jeugdkoor een aantal (zelfgeschreven) 
musicals uit, speelde mee in een pro-
fessionele muziektheaterproductie 
van Theater De Plaats in Arnhem en 
volgt momenteel acteerlessen als op-
maat naar een mogelijke studie aan 
de toneelschool. Elske is als cantor 
verbonden aan de PKN Dinxperlo en 
tijdelijk als cantor-organist aan de Ca-
tharinakerk in Doetinchem. Verder 
is ze dirigent van een vrouwenkoor 
en is ze al twaalf jaar muzikaal eind-
verantwoordelijke voor de studieda-
gen voor Liturgie en Kerkmuziek te 
Hoeven, waar zij sinds drie jaar ook 
de algehele leiding heeft. De toegang 
voor het concert is gratis. Wel wordt 
een collecte gehouden. Zie ook www.
muziekdorpskerkvorden.nl.

Toeristenconcert in Vordense Dorpskerk
Vorden - Elske te Lindert, veelzijdig organiste en sopraan, neemt het 
tweede Toeristenconcert in de Vordense Dorpskerk voor haar reke-
ning. Ze heeft dit half uurtje muziek een titel meegegeven:“Dans en 
zing?? Dans en Swing!!”. Dat gaat zij donderdagmiddag 3 juli om 15.30 
uur op het Lohmanorgel waarmaken met composities van G.M. Gött-
sche, J.S. Bach, J.M. Michel en P. Planyansky. In de Vordense Dorpskerk 
zong zij een tweetal jaren ook het Stabat Mater van Pergolesi.

Elske te Lindert

Het repertoire is echter veel breder. 
Tijdens de afgelopen kerstmarkt en 
kerstnachtdienst is een programma 
met kerstmuziek uitgevoerd en in 
april hebben de muzikanten een 
zeer gevarieerd programma uitge-
voerd tijdens het jaarlijkse concert 
in de sporthal. De muzikanten heb-
ben na het concert in de sporthal 
niet stilgezeten en een geheel nieuw 
programma ingestudeerd. Op don-
derdag 10 juli zal de Harmonie een 

openluchtconcert geven in de Kerk-
straat nabij bistro de Rotonde. Het 
belooft een afwisselend programma 
te worden met veelal lichte muziek. 
Ook de slagwerkgroep, de leerlingen 
en de majorettes zullen een steentje 
bijdragen aan het programma.
 
De muzikanten beginnen om 19.30 
uur en u bent geheel vrij om te gaan 
en te staan (of zitten) tijdens het con-
cert. Er wordt geen entree geheven, 

de vereniging geeft graag wat terug 
aan alle mensen die steeds de Har-
monie steunen als donateur, koper 
van slaatjes of oliebollen of gewoon 
met een gul applaus. Harmonie dingt 
ook mee in het Rabo coöperatiefonds. 
Vorig jaar kwam men net een paar 
stemmen tekort, maar dit jaar hoopt 
de vereniging wel voldoende stem-
men te kunnen scoren en vraagt een 
ieder dan ook te stemmen op Harmo-
nie Vorden. 

Mochten de weergoden onverhoopt 
roet in het eten gooien op 10 juli, dan 
gaat het concert wel door, maar wijkt 
men uit naar de vaste repetitiestek: 
Kulturhus het Dorpscentrum. Ook in 
dat geval blijft de entree gratis.

Zomeravondconcert Harmonie 
Vorden
Vorden - Iedereen in Vorden kent Harmonie Vorden. Deze Vordense 
muziekvereniging is twee jaar geleden officieel opgericht, maar heeft 
natuurlijk een veel langere geschiedenis in het dorp. Bij veel gelegen-
heden is de vereniging op verzoek aanwezig zoals de diverse oranje- 
en volksfeesten in de buurtschappen. Tijdens deze optredens wordt 
marsmuziek gespeeld.

De tocht was uitgezet door Erna Ot-
ten en Marian Pardijs, die aan de vol-
gende personen de prijzen uitreikte: 
1. Groep Bulten, 2. Groep Meyerink/ 
Boersbroek, 3. Groep Groot Nuelend 
(Onsteinseweg).
Het jaarlijkse Medlerfeest, begint 
vrijdagmorgen 4 juli met kinderspe-
len voor de leerlingen van school De 
Kraanvogel. Vrijdagavond vindt er in 
de feesthal van de Elweco- Medo de 

“Vrienden van Medler Live” plaats.
Zaterdag 5 juli zal wethouder Jan En-
gels van de gemeente Bronckhorst de
volks- en kinderspelen openen. Het
vogelschieten vindt zaterdagavond
om 20.00 uur plaats, waarna het feest
wordt afgesloten met de Sleppers.
Om 22.00 uur in de Elweco- Medohal
kan men op een groot scherm kijken
naar de voetbalwedstrijden tussen
het Nederlands Elftal en Costa Rica.

Gezellige fietspuzzeltocht Medler
Vorden - Traditiegetrouw hield de Oranjecommissie Medlertol, zon-
dagmiddag een fietspuzzeltocht met start en finish bij café restaurant
’t Wapen van het Medler. In totaal gingen circa 40 fietsers van start
voor een tocht van 20 kilometer, waarbij onderweg diverse puzzels
moesten worden opgelost.

Voor deze gelegenheid wordt de 
schuur van de familie Scheffer om-
getoverd tot een feestlocatie voor 

jong en oud. Vrijdagavond wordt om 
19.30 uur begonnen met de volks-
spelen, waaronder natuurlijk het vo-

gelschieten. Verder staan er diverse 
speeltjes op het programma, zoals 
bijvoorbeeld de stoelendans. 

Voor de kinderen is er een speciaal 
programma en ontbreekt ook het 
springkussen niet.

Deldens Buurtfeest
Vorden - De inwoners van het buurtschap Delden maken zich op voor 
het buurtfeest dat vrijdagavond 4 juli zal worden gehouden bij de 
familie Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1. Dit alles onder het motto 
“Deldens Buurtcafé”.

En soms laat je je beïnvloeden door 
wat anderen denken en laat je de 
kerk en Jezus los. Want jij wilt óók 
vrij zijn, makkelijk leven zonder re-
geltjes, net als je vrienden. Maar ben 
je buiten de kerk wel zo vrij of zijn er 
dan weer andere regels waar men je 
aan wil binden? En als het erop aan 
komt, zijn je vrienden er dan voor je 

of laten ze je vallen als een baksteen?
Daar wordt samen over gepraat, er 
wordt ook gelezen uit de bijbel en er
wordt gezongen.

Na afloop is er koffie voor wie nog
even na wil praten. Bij deze bent u
van harte uitgenodigd om te komen
op 6 juli.

Ont-Moeten: ‘Ik word gek van 
die christelijke regeltjes’
Vorden - Zondag 6 juli om 19.00 uur is er Ont-Moeten in het ‘Achter-
huus’, Zutphenseweg 13 te Vorden. Elke zondag naar de kerk, geen
tv, geen seks voor het huwelijk? Zomaar wat dingen die mensen vaak
denken als ze horen dat je christen bent.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken:
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Alle gemeenten gaan vanaf 2015 
steeds meer taken uitvoeren die nu 
nog bij provincie of het rijk horen. 
Het gaat vooral om taken op het
sociaal terrein: begeleiding van 
zorgbehoevenden mensen (AWBZ), 
jeugdzorg, (passend) onderwijs,
re-integratie en participatie van 
mensen met een  afstand tot de ar-
beidsmarkt. Deze overheveling van 
taken noemen we ‘decentralisaties’. 
Met het overhevelen van de taken 
wordt tegelijkertijd flink bezuinigd 
op het budget.  Gemeenten krijgen 
minder geld voor de taken dan het 
rijk en de provincie er tot nu aan uit-
geven. De gemeenten moeten alles 
dus heel efficiënt  organiseren en 
waar mogelijk samenwerken om de 
kosten te drukken. Dat betekent ook 
dat er keuzes gemaakt moeten wor-
den over wat we wel en niet kunnen 
doen. In deze rubriek houden we u 
op de hoogte van de  veranderingen 
op het sociaal terrein en hoe dit ook 
in Bronckhorst stap voor stap vorm 
krijgt.

Bijeenkomsten op 

14, 15 en 16 juli. 

U bent van harte welkom!

De veranderingen op het gebied van 
zorg, welzijn en werk vragen om 
een nieuwe manier van denken en 
doen van gemeenten, professionals, 
maar ook van u als inwoner. Hoe 
gaan we in de toekomst met zorg, 
welzijn en werk om? Is er voldoende 
zorg voor mensen met een chroni-
sche ziekte? Heeft u als buren de 
verantwoordelijkheid om voor el-

 
 
 

kaar te zorgen door klusjes te doen of 
te helpen in het huishouden? Hoe 
kunnen mensen mét en mensen zón-
der beperking meer en beter samen 
werken en leven? U heeft daar vast 
goede ideeën over of misschien zelfs 
ervaring mee. We nodigen u van harte 
uit om met ons mee te denken!

Dit kan tijdens één van de bijeenkom-
sten die de gemeente organiseert op 
14, 15 of 16 juli. In kleinere groepen 
gaat u met elkaar in gesprek over de 
toekomst van zorg, welzijn en werk in 
Bronckhorst.  

Raadhuisstraat 6 in Vorden

J.F. Oltmansstraat 7 in Steenderen

Stationsplein 8-12 in Zelhem

Alle bijeenkomsten beginnen om 
19.30 uur en duren tot ongeveer 
21.30 uur. 

Aanmelden
Het is voor ons handig om te weten 
hoeveel mensen er komen. Wilt u 
deelnemen aan één van de bijeen-

komsten? Dan kunt u zich aanmelden 
via het aanmeldingsformulier op 
www.bronckhorst.nl, klik op
Decentralisaties sociaal terrein.
Aanmelden kan tot en met 10 juli.
We waarderen uw inbreng enorm en 
zien u graag op 14, 15 of 16 juli! 

We organiseren ook een bijeen-
komst over de veranderingen op
sociaal terrein speciaal voor maat-
schappelijke organisaties. Deze is 
op 7 juli van 16.30 tot 19.15 uur in 
het gemeentehuis. Organisaties die 
bij ons bekend zijn, hebben een uit-
nodiging ontvangen. Heeft uw orga-
nisatie geen uitnodiging gehad en 
wilt u wel graag deelnemen? U kunt 
zich aanmelden via www.bronck-
horst.nl, klik op Decentralisaties so-
ciaal terrein.

De subsidieregeling ‘Asbest eraf, 
zonnepanelen erop’ wordt per 1 juli 
2014 verruimd. Voorheen was deze 
regeling alleen toegankelijk voor ac-
tieve agrarische ondernemers, onder 
strenge voorwaarden. Door verho-
ging van de vergoeding en versoepe-
ling van de voorwaarden komen nu 
ook particuliere bezitters van voor-
malige agrarische gebouwen in het 
buitengebied in aanmerking voor de 
subsidie. Geïnteresseerden zijn van 
harte welkom op de informatiebijeen-
komt op 15 juli 2014, in de Radstake 
in Varsseveld.

Subsidievoorwaarden 
De voorwaarden zijn voor particulie-
ren en agrarische ondernemers gelijk:

verhoogd van €3 naar €4,50 per m2

gesaneerd moet worden is ver-
laagd van 400 m2 naar 250 m2 

om zonnepanelen op het dak te in-
stalleren met een totale capaciteit 
van minimaal 5.000 Wp (meeteen-
heid zonnepaneel), een verlaging 
van 66% t.o.v. de 15.000 Wp die 
voorheen gold. Dit komt in de prak-
tijk overeen met een jaarproductie 
van 4.500 kWh. De zonnepanelen 
hoeven niet op het zelfde dak te 
worden geplaatst waarvan het as-
best wordt gesaneerd

Terugverdientijd
Voor particulieren in het buitengebied 
is 4.500 kWh geen onbekend jaarlijks 
stroomverbruik. Aangezien het 
stroomverbruik van een particulier in 
het hoogste tarief van de energiebe-
lasting valt, is de terugverdientijd van 
de investering in zonnepanelen al 
snel interessant.  Zonnepanelen zijn 
de laatste twee jaar fors goedkoper 
geworden en daarnaast kan men on-
der bepaalde voorwaarden ook nog 
profiteren van de gunstige BTW-af-
trek. Actieve agrarische onderne-
mers zullen meer zonnepanelen 
moeten installeren om zelfvoorzie-
nend te kunnen zijn qua stroomver-
bruik. 

Stimuleren groene energie
De provincie wil met deze regeling 

het saneren van de asbestdaken in 
het buitengebied en het opwekken 
van groene energie door zonnepane-
len stimuleren. De nieuwe regeling 
loopt tot eind 2015, maar wie het 
eerst komt, die het eerst maalt en
op = op!

Informatiebijeenkomst op 15 juli
Gezien de verwachte grote belang-
stelling voor deze informatiebijeen-
komst is er ‘s middags van 14.00 tot 
17.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 
22.30 uur een informatiesessie ge-
pland. Henk ter Horst van de provin-
cie geeft dan een duidelijke toelich-
ting op de nieuwe subsidieregeling en 
Koen Nieuwenhuis en Anton Legeland 
van LNAGRO uit Ulft vertellen over de 
financiële- en fiscale consequenties. 
Ook wordt het traject van asbestsa-
nering, vergunningen, een nieuw dak 
en de aanschaf van zonnepanelen uit-
gelegd. Diverse bedrijven zijn aanwe-
zig om bezoekers te voorzien van 
praktische informatie. Op één plek en 
op één dag kunt u zich dus een com-
pleet beeld vormen bij de plannen 
‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’.  

Op www.lnagro.nl vindt u meer infor-
matie over het programma en de 
deelnemende bedrijven. Hier vindt u 
ook het aanmeldingsformulier voor 
een bezoek aan de informatiebijeen-
komst.

Verruiming subsidiemogelijkheden voor sanering 
asbestdaken in buitengebied
Informatiebijeenkomst in de Radstake op 15 juli 2014

De beplanting op het oude gedeelte 
van de openbare begraafplaats in 
Steenderen is verouderd. We gaan 
de beplanting vervangen, waardoor 
er meer structuur en eenheid ont-
staat. Wij houden er rekening mee 
dat de planten goed te onderhouden 
zijn en passen bij de indeling van de 
begraafplaats. Afgelopen week heb-
ben we de groeiomstandigheden 
van de vier oude bomen op de be-
graafplaats al verbeterd. 

U kunt het plan t/m 26 augustus a.s. 
inzien bij de publieksbalie in het ge-
meentehuis en op www.bronck-
horst.nl. Wilt u erop reageren dan 
kunt u een zienswijze naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) 
of mondeling naar voren brengen bij 
b en w.

Nieuwe beplanting 
begraafplaats 
Steenderen

Denkt u mee over zorg, welzijn en werk?



Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opne-
men. U kunt langskomen, bellen, via internet zaken regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zo-
veel mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: ma. t/m 
do. van 08.30-16.30 uur (’s middags vanaf 13.00 uur alleen op afspraak), do.avond van 17.30-19.30 uur en vrijdag 
van 08.30-12.30 uur. Voor veel voorkomende producten zoals een paspoort of rijbewijs en voor een intakege-
sprek als werkzoekende kunt u heel eenvoudig digitaal via de website een afspraak maken. Voor alle andere af-
spraken (wij verzoeken u bijvoorbeeld voor een vergunning of een Wmo-aanvraag, zoals een woningsaanpassing 
of vervoersvoorziening, altijd een afspraak te maken) kunt u ons bellen, tel. (0575) 75 02 50. Op deze gemeente-
pagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de keuken van een aan-
tal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. Vanwege de zomer is dit in augus-
tus niet het geval. In september zijn ze er weer.

Deze maand: Aflevering 40 
Ik moet van weinig geld rondkomen. Is er een mogelijkheid dat mijn gezin toch kan blijven 
sporten?
Gijs de Groot en zijn kinderen moeten van weinig rondko-
men. Hij heeft in verband met een ziekte een parttime baan 
en zijn ex-vrouw kan ook niet veel bijdragen aan het onder-
houd van hun drie kinderen, die bij hem in huis wonen. Zijn 
zoons Teun en Sem zitten op voetbal en dochter Myrthe op 
korfbal. Het wordt voor Gijs steeds moeilijker de kosten 
hiervoor op te brengen. Van een buurvrouw hoorde hij dat 
de gemeente een regeling heeft om het mogelijk te maken 
dat zijn kinderen aan sportactiviteiten kunnen blijven deel-
nemen. Dus hij belde ons en vroeg om meer informatie 
over deze regeling.

Toon: “Inwoners met een laag 
 inkomen, zoals de familie De Groot, 
kunnen inderdaad in aanmerking 
komen voor een zogenaamde parti-
cipatiebijdrage in de kosten van 
 lidmaatschap van een sportclub, 
zwemles, een ouderenvereniging of 
concertbezoek. Wie 18 jaar of 
 ouder is, een inkomen heeft tot 
110% van de geldende bijstands-
norm en een laag eigen vermogen 
(voor de bedragen zie onder inko-
mens- en vermogenseis) kan recht 
hebben op 150 euro voor een 
 volwassene en voor een gezinslid 
tot 18 jaar 200 euro. Aan mensen in 
de bijstand bieden we de regeling 
jaarlijks aan, maar ook anderen die 
aan de voorwaarden voldoen, kun-
nen een aanvraag bij ons indienen.

Daan: “Om in aanmerking te komen 
voor de regeling gelden de volgen-
de  inkomensgrenzen. Inkomen is 
bijvoorbeeld loon, uitkering, 
 alimentatie,  heffingskorting: 

Als u de aanvraag indient, dan dient 
u een aantal bewijsstukken mee te 
sturen, zoals bewijs van inkomen, 
bezittingen en schulden. Voor een 
gezin geldt dat van alle gezinsleden 
(gehuwden/samenwonenden, 
 alleenstaande ouders, alleenstaan-
den met kinderen van 18 jaar of 
 ouder, en ouders/schoonouders) die 
op hetzelfde adres wonen de 
 gevraagde bewijsstukken moeten 
worden bijgevoegd. Als gezinslid telt 
niet mee: een zorgbehoevend 
 gezinslid, een thuisinwonend kind 
van 18 jaar of ouder met een 
 Wajong-uitkering, een thuisinwo-
nend kind van 18 jaar of ouder dat 
onderwijs volgt en studiefinanciering 
of een tegemoetkoming scholieren 

ontvangt en een inkomen heeft van 
totaal minder dan € 1.059,49 per 
maand, en een thuisinwonend 
 voormalig pleegkind van 18 jaar
of ouder.”

Daan: “U kunt de aanvraag voor de 
participatiebijdrage heel gemakelijk 
direct online met ons regelen via 
www.bronckhorst.nl. Hiervoor is het 
nodig om met uw DigiD in te loggen. 
U kunt uw aanvraag ook samen met 
één van onze medewerkers invullen. 
Dit kan aan de balie of via de tele-
foon. Binnen 8 weken beslissen we 
over uw aanvraag.”

Alleenstaande, 18 tot 21 jaar € 239,-

Alleenstaande, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 968,-

Alleenstaande, pensioengerechtigde leeftijd € 1.065,-

Alleenstaande, in inrichting wonend € 345,-

Alleenstaande ouders, 18 tot 21 jaar € 516,-

Alleenstaande ouders, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.245,-

Alleenstaande ouders, pensioengerechtigde leeftijd € 1.337,-

Alleenstaande ouders, in inrichting wonend € 345,-

Gehuwden, 18 tot 21 jaar zonder kinderen € 478,-

Gehuwden, 18 tot 21 jaar met kinderen € 755,-

Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder zonder kinderen € 931,-

Gehuwden, één 18 tot 21 jaar, ander 21 jaar of ouder met kinderen € 1.207,-

Gehuwden, 21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.383,-

Gehuwden, pensioengerechtigde leeftijd € 1.462,-

Gehuwden, in inrichting wonend € 559,-.”

.” Toon: “Ook mag het eigen vermogen 
niet meer bedragen dan:

€ 11.590,-

Uit de raad
Raadsvergadering 26 juni 2014
Op 26 juni vergaderde de gemeente-
raad. Er is o.a. gesproken over:

Schiphorsterstraat 2 en 2A, 
Toldijk’
De raad stelt het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast (voor: CDA, VVD, 
GBB, PvdA, D66, tegen: GL). Hier-
mee wordt uitbreiding van de 
melkveehouderij met twee lig-
boxenstallen voor elk 200 melk-
koeien en een zandstal voor 50 
droogstaande koeien mogelijk

kernen 1’
De raad stelt het bestemmings-
plan, na een uitspraak van de Raad 
van State, met algemene stemmen 
opnieuw vast

De raad neemt kennis van het Be-
leidsplan Participatiewet 2015-

2018 regio Achterhoek. Deze wet 
betreft één van de drie taken (de-
centralisaties) die vanuit het rijk 
naar de gemeenten gaan en heeft 
betrekking op werk en inkomen. 
De raad benadrukt dat op korte 
termijn meer duidelijkheid nodig is 
over de lokale invulling van de drie 
decentralisaties. Ook wordt aan-
dacht gevraagd voor met name de 
groep mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt

Aanvullende Uitkering 2013
De raad stemt unaniem in met ver-
antwoording meerjarige aanvul-
lende uitkering 2013. Met deze bij-
drage van de Toetsingscommissie 
Wet Werk en Bijstand heeft de ge-
meente de kosten voor uitkeringen 
kunnen verlagen   

van het asfalt

De Rekenkamercommissie 
Bronckhorst, Berkelland, Lochem 
en Montferland (BBLM) heeft een 
scan uitgevoerd naar de kosten 
van het onderhoud van het ge-
meentelijke wegennet en de te-
vredenheid van de inwoners over 

het beheer van de wegen. De raad 
neemt kennis van  de aanbevelin-
gen van de rekenkamercommis-
sie en de reactie van het college. 
Met een amendement van CDA, 
PvdA en D66, die met algemene 
stemmen werd aanvaard, roept 

de raad het college op om duide-
lijk inzicht te geven in geraamde 
en gemaakte kosten bij de uitwer-
king van de aanbevelingen van de 
commissie

Een motie van VVD, GBB en GL over 
camperplaatsen in Steenderen 
haalde het niet.
 
Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens 
de vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare verga-
deringen ➝ Gemeenteraad.)

De eerstvol-
gende gemeen-
teraadsverga-
dering is op
17 juli 2014.

Als aankleding van het centrum 
plaatsen we deze week één boom-
bank en acht kleinere banken in Vor-
den. Om even ‘uut te bloazen’ of een 
ijsje te eten. Wij boden vorig jaar in-
woners en verenigingen de kans om 
van die banken unieke objecten te 
maken, opgesierd met hun eigen 

tekst. Dit mocht een regel uit een ge-
dicht zijn, een stukje dialect, een 
spreuk of een andere originele tekst. 
We ontvingen vele prachtige inzen-
dingen! Een jury koos hieruit de 
meest passende en originele teksten 
en deze werden in de banken gegra-
veerd. Criteria waarop zij een keuze 

maakten waren originaliteit, raakvlak 
met Vorden en een link naar de lokale 
historie, omgeving of natuur.

Op 4 juli a.s. onthult wethouder Jan 
Engels samen met de inzenders de 
banken op feestelijke wijze.

Nieuwe banken met persoonlijke 
teksten in centrum Vorden



In zeven jaar tijd hebben wij alle oude 
bestemmingsplannen geactualiseerd 
en gedigitaliseerd. We hebben nu zes 
hoofdplannen voor het stedelijk ge-
bied (de kernen) en drie voor het lan-
delijk gebied (buitengebied). Toch zijn 
we nog niet klaar! Wat moet er nog 
meer gebeuren?

Samenvoegen
De zes hoofdplannen en de drie plan-
nen voor het landelijk gebied moeten 
we ook weer samenvoegen tot één 
bestemmingsplan voor het stedelijk 
gebied en één voor het landelijk ge-
bied. In de huidige plannen zijn voor-
namelijk de bestaande regelingen sa-
mengebracht in één plan per deelge-
bied en ze voorzien niet in grote nieu-
we ontwikkelingen. Dit geeft ons de 
gelegenheid om enkele aanpassingen 
ten opzichte van de huidige plannen 

door te voeren. Want:
1.  we constateerden enkele onvolko-

menheden in bestemmingsplan-
nen. Deze kunnen we nu herstellen 

2.  er is sprake van gewijzigde inzich-
ten en feitelijk nieuwe situaties. De-
ze kunnen nu ook meegenomen 
worden 

3.  zaken moeten eenvoudiger en met 
minder procedures en meer flexibi-
liteit te regelen zijn (deregulering). 
We toetsen meteen in deze ronde of 
we hieraan tegemoet kunnen ko-
men 

4.  het is nodig om terug te gaan naar 
nog maar twee hoofdplannen, om-
dat in Bronckhorst het aanpassen 
van bestemmingsplannen vanaf 
volgend jaar anders wordt georga-
niseerd. Daarbij spelen efficiency, 
kostenbeheersing en de toekomsti-
ge Omgevingswet een belangrijke 
rol. In plaats van afzonderlijke pro-
cedures voor ieder individueel plan, 
bundelen wij plannen en brengen 
wij deze twee keer per jaar als één 
plan voor stedelijke gebied en één 
plan voor landelijk gebied in proce-
dure. Het is dan ook nodig om met 
deze twee een goede basis voor de-
ze nieuwe systematiek te leggen.

Klankborden
Intern zijn we al met de voorbereidin-
gen van de tweede ronde van actuali-
satie en de nieuwe plansystematiek 
gestart. Binnenkort betrekken we in-

Bronckhorst van 10 naar 2 bestemmingsplannen
woners, bedrijven en organisaties bij 
dit traject. Dit gebeurt, net als de ac-
tualisatieslag die achter ons ligt, via 
klankbordgroepen waarin dorpsbe-
langenorganisaties, bedrijfsorgani-
saties en instanties zitten. We be-
spreken de plannen en vragen om in-
breng en terugkoppeling naar de ach-
terban (uiteraard berichten wij zelf 
ook via de gemeentelijke kanalen).

Zelhem
Omdat er in de kern Zelhem 
geen dorpsbelangenorganisatie 
is, zijn we nog op zoek naar 
mensen die namens Zelhem zit-
ting willen nemen in de klank-
bordgroepen voor zowel stede-
lijk als landelijk gebied. Het gaat 
om 4 à 5 bijeenkomsten.Heeft u 
hierin interesse, dan kunt u zich 
bij ons aanmelden. Dit kan via 
ons centrale telefoonnummer of 
via info@bronckhorst.nl, onder 
vermelding van Klankbordgroep 
bestemmingsplannen.

Planning
Eind van dit jaar komt het plan voor 
stedelijk gebied in procedure. De eer-
ste helft van volgend jaar wordt de 
vaststelling van het bestemmings-
plan verwacht. Het plan voor het lan-
delijk gebied volgt qua planning on-
geveer drie kwart jaar later.

Voor het verlenen van hulp bij het 
huishouden, hebben we afspraken 
met een aantal zorgaanbieders: Mar-
kenheem, TSN, Vitaal Thuiszorg en 
Zorgkompas. De overeenkomst met 
deze aanbieders loopt tot 1 januari 
2015. De gemeente verlengt dit tot 1 
juli 2015. Op dit moment maken we 
nieuwe afspraken over hoe we de 
hulp bij het huishouden vanaf 2015 
organiseren. 

Nieuwe manier van ondersteuning
We kijken in Nederland steeds meer 
naar wat inwoners zelf kunnen en 
waar hun omgeving bij kan helpen. 
Dit geldt ook voor hulp bij het huis-
houden. Mensen zijn zelf verantwoor-
delijk voor het schoon een leefbaar 
houden van hun woning. Natuurlijk 
ondersteunen we inwoners die daar 
niet zelf voor kunnen zorgen. En we 
vinden het belangrijk dat dit onder-
steuning op maat is.

Heeft u hulp bij het huishouden via de 
gemeente, dan krijgt u tussen novem-
ber 2014 en juli 2015 een gesprek 
met een participatieconsulent van de 
gemeente. Deze bespreekt met u 
welke ondersteuning u nodig heeft en 
hoe we dit samen kunnen organise-
ren. Dit noemen we een heronder-
zoek. Ontvangt u hulp bij het huishou-
den van één van de bovengenoemde 
zorgaanbieders? Dan informeren wij 
u ruim van tevoren over dit heronder-
zoek. Tot aan het heronderzoek blijft 
uw indicatie voor hulp bij het huis-
houden onveranderd. En ook daarna 
geldt: als blijkt dat u hulp nodig heeft 
dan zal deze er nog steeds voor u zijn.

Uw hulp
Als u een hulp heeft van één van de 
bovengenoemde zorgaanbieders, 
vraagt u zich misschien af of uw hui-
dige hulp in de toekomst bij u kan blij-
ven. Wij doen ons uiterste best om er 
samen met de zorgaanbieders voor 
te zorgen dat klanten zoveel mogelijk 
dezelfde hulp houden. 

Samenwerking gemeenten
Ook bij de andere Achterhoekse ge-
meenten loopt de huidige overeen-
komst met zorgaanbieders af per 1 
januari 2015. Elke gemeente beslist 
zelf of ze deze overeenkomst ver-
lengt of stopzet. Wel werken ze zo-
veel mogelijk samen bij het vormge-
ven van de veranderingen op het ge-
bied van zorg, welzijn en werk (dit 
heet ook wel de decentralisaties, 
waarbij veel taken van het rijk naar 
de gemeenten komen).

Toekomst van hulp bij het 
huishouden 

In 2015 gaat er wat veranderen als het 
gaat om hulp bij het huishouden. Dit 
heeft gevolgen voor inwoners die deze 
hulp van de gemeente krijgen.

Begin juni kwamen ca. 50 mensen 
langs om het ontwerp bestemmings-
plan voor het nieuwe kindcentrum 
aan de Prins Bernhardlaan in Steen-
deren te bekijken. Om de school te 
kunnen bouwen, is een wijziging van 
het bestemmingsplan nodig. De hui-
dige bestemming is Sport en het toe-
staan van Maatschappelijke doelein-
den op de locatie is nodig. Het ont-
werpbestemmingsplan is na overleg 
met PRO 8, de peuterspeelzalen 
stichting, Aviko, Welstandscommis-
sie en het Waterschap tot stand ge-
komen. In het plan zijn de ruimtelijke 
kaders voor ontwikkeling van het 
kindcentrum, zoals de positie van de 
bebouwing op het perceel, de bouw-
hoogte en de toegelaten functies op-
gesteld. Verder zijn de grenswaar-
den qua geluid beschreven. De aan-
wezigen stelden onder andere vra-
gen over de verwachte verkeerstro-
men van en naar de school (fietsers 
en auto’s). Dit wordt nog nauwkeurig 
in kaart gebracht en daar komen we 
op terug. Ook vroegen mensen hoe 
hoog het nieuwe gebouw wordt. Dit is 
maximaal 10 meter. En op welke 
plek het kindcentrum op de kavel 
komt. Volgens het bestemmingsplan 
kan dit op elke plek op de kavel. Maar 
de precieze plek hangt uiteindelijk af 

van de overige gemeenschapsvoor-
zieningen, waar op dit moment nog 
geen definitieve duidelijkheid over is, 
zoals de mogelijke ruimten voor 
Steenderens Belang en Basteom. Het 
bestemmingsplan is t/m 16 juli in het 
zien via www.bronckhorst.nl, www.
ruimtelijkeplannen.nl of in het ge-
meentehuis en u kunt hierop dan ook 
reageren. 

Ontwerp 
De komende weken gaan we aan de 
slag met de selectie van een aanne-
mer. Deze zal in overleg met de ge-
meente, PRO8 (schoolbestuur nieu-
we fusieschool) en Stichting Peuter-
speelzalen Bronckhorst een voorlo-
pig ontwerp voor het gebouw maken. 
Zo gauw hierover meer bekend is, in-
formeren wij u. 

Waarom een nieuw kindcentrum? 
Om ook in de toekomst, als we te ma-
ken hebben met minder kinderen in 
het gebied, goed onderwijs te bieden, 
streven we naar een bundeling van 
scholen en voorschoolse voorzienin-
gen. Andere overwegingen zoals 
leefbaarheid, aanvullende voorzie-
ningen/accommodaties en aantallen 
scholen (spreiding) zijn hieraan on-
dergeschikt. Naar verwachting telt 

Bronckhorst in 2020 30% minder ba-
sisschoolkinderen dan in 2010. Door 
deze demografische ontwikkelingen 
besloten de schoolbesturen om de 
vijf scholen in Steenderen te fuseren 
tot één algemeen bijzondere school. 
Dit fusietraject loopt. Voor een com-
pleet nieuwe school op een nieuwe 
plek is gekozen, omdat de huidige 
schoolgebouwen op meerdere vlak-
ken niet voldoen aan de wensen en 
eisen van de fusieschool. Zoals te 
weinig ruimte (lokalen) beschikbaar, 
te weinig buitenruimte, verkeersdruk 
en de hoge onderhoudskosten.

Op de hoogte blijven?
U kunt de informatie over de bouw 
van het kindcentrum ook volgen
op de speciale facebookpagina
www.facebook.com/kindcentrum 
steenderen.

Hoe gaat het met de plannen voor het nieuwe 
kindcentrum in Steenderen?

Vanwege onder andere de herinrich-
ting van de centra in Vorden en Hen-
gelo en een enkele gewenste verdui-
delijking als het gaat om tijdelijke 
standplaatsen hebben we ons stand-
plaatsenbeleid aangepast. De herin-
richting van de centra in Vorden en 
Hengelo is nagenoeg klaar. Door de 
veranderingen is het noodzakelijk dat 
de vaste standplaatsen een andere 
locatie krijgen. De standplaats in Vor-
den komt op een iets andere plek bij 
de kerk aan de Kerkstraat en de 
standplaats in Hengelo komt op de 
parkeerplaats aan de achterzijde van 
de NH-kerk. Dit is mogelijk nog een 
tijdelijke locatie. Er moet nog beslo-
ten worden over een nieuwe locatie 
voor de weekmarkt. De vaste stand-

plaats krijgt dan dezelfde locatie als 
de markt. 

Tijdelijke standplaatsen
Voor tijdelijke standplaatsen zijn de 
omschrijving en de voorwaarden ver-
duidelijkt. We delen de tijdelijke 
standplaatsen nu in twee categorieën 
in. Er zijn tijdelijke standplaatsen 
voor max. 6 dagen voor bijvoorbeeld 
de promotie van tijdschriften en 
kranten en de standplaats voor her-
stel van autoruiten. Daarnaast is er 
een nieuwe categorie voor een perio-
de van max. 6 aaneengesloten weken 
voor de verkoop van oliebollen voor 
of binnen een afstand van 50m van 
een winkelpand, verkoop van ijs, 
groente en fruit in het buitengebied 

en informatiestands over gezond-
heidszorg of medisch onderzoek. 
Voorheen mocht de verkoop van ijs 
en oliebollen maar max. 6 dagen. 
Voor de informatiestand voor Vorden 
gold dat deze was opgenomen als 
permanente standplaats, terwijl in de 
overige plaatsen niets was geregeld. 
Door opname in de categorie ‘Tijdelij-
ke standplaatsen max. 6 aaneenge-
sloten weken’ is er nu eenduidig be-
leid. Groente en fruit verkoop was 
niet opgenomen en nu wel op verzoek 
van enkele ondernemers. 

Voor tijdelijke standplaatsen is geen 
vergunning nodig, wel moet u vol-
doen aan bepaalde voorwaarden. De 
vergunning aanvraag- en verlenings-

procedure voor vaste standplaatsen 
is vereenvoudigd. Zo zijn twee indie-
ningsvoorwaarden vervallen. Bij de 
aanvraag hoeft u geen uittreksel van 
de Kamer van Koophandel meer in te 
leveren. De controle of een bedrijf is 
ingeschreven bij de KvK kunnen wij 
nu zelf uitvoeren op de website van 

de KvK. Ook is de schriftelijke toe-
stemming van de grondeigenaar bij 
de aanvraag komen te vervallen. De 
toestemming moet natuurlijk wel ge-
regeld zijn, maar wij hoeven hiervan 
geen bewijs te hebben. Zie voor het 
inzien van het beleid in de rubriek 
Openbare bekendmakingen.

Standplaatsenbeleid aangepast 
Meer mogelijkheden voor tijdelijke standplaatsen

Op 2 juni organiseerden we in het 
gemeentehuis een speciale informa-
tieavond voor nieuwe inwoners. In-
woners die tussen 1 oktober 2012 en 
1 mei 2014 in de gemeente zijn ko-
men wonen werden hiervoor per-
soonlijk uitgenodigd. En daaraan ga-
ven veel mensen gehoor! Tijdens de 
avond maakten de aanwezigen ken-
nis met het nieuwe gemeentebe-
stuur, de raadsleden en onze ge-
biedsambtenaren, die een schakel 
zijn in de samenleving, tussen u als 
inwoner, maatschappelijke organi-
saties, bedrijven en gemeente. Ook 
kregen zij te horen hoe de gemeente 
werkt en wat wij voor u kunnen bete-
kenen. 

Prijsvraag
Met de informatie die de bezoekers 

op de informatiemarkt kregen, kon-
den zij een vragenformulier invullen. 
De heer en mevrouw Van Cranen-
burgh uit Hummelo wonnen hiermee 
een pakket met streekproducten, die 
persoonlijk werd overhandigd door 
hun eigen gebiedsambtenaar, de 
heer Helmig van der Kolk.

Nieuwe inwoners nemen prijs in ontvangst



Openbare bekendmakingen

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

-

-

-

-
-

Durf te vragen! Bel of mail ze. Ze 
zijn er voor u! 

-
-

-

Durf te vragen!  
Onze gebiedsambtenaren zijn er voor u!

Vind ons leuk op 
Facebook
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? Vind ons leuk op 
Facebook. U kunt hier ook vragen aan ons 
stellen, die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 

PS: Mathijs van Dorst vervangt Jan 
Plekkenpol als gebiedsambtenaar 
Noord (Vorden e.o.) en werkt hier nu 
als duo samen met Herman de Groot. 

Voorbeeld:

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

Sirenetest

Omgevingsvergunningen 

-

-

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor bezwaar

-

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

-

Mogelijkheden voor beroep 

-

-



Openbare bekendmakingen - vervolg

Gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan ‘Herziening Bronckhorst 1’
Het bestemmingsplan ‘Herziening Bronckhorst 1’ is op 16 april 2014 deels onherroepelijk gewor-
den. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft het raadsbesluit van 27 juni 
2013 vernietigd voor zover het betreft:

03-2010). Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op diverse 
locaties in het buitengebied en bebouwde kommen van de gemeente Bronckhorst. Het betreft het 
actualiseren van locaties die niet eerder in actualiseringplannen zijn opgenomen en schrappen van 
bouwblokken in verband met beperkte woningbouwcapaciteit.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

-

alleen als u over een gml-viewer beschikt)
➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

Voorbereiding bestemmingsplannen ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ en 
‘Landelijk gebied Bronckhorst’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om de bestemmingsplannen ‘Stedelijk gebied Bronckhorst’ en 

van de op dit moment geldende bestemmingsplannen in de kernen Achter-Drempt, Baak, 

-
tuatie vastgelegd en de bestemmingsregeling aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.
 

liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie.

Bestemmingsplannen

Werkzaamheden rotondes N315 rondweg Zelhem
-

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
-

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
-

mene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

-

besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Concept Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014

2014 ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad op 17 juli 2014. U kunt de conceptver-
ordening inzien 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 

bronckhorst.nl ➝ -
vragen moeten voldoen.

Zienswijze indienen?
-

keur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. 

Standplaatsenbeleid

inzien tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis of deze raadplegen via 
www.overheid.nl ➝ Direct naar ➝ ➝
publicatie is de officiële publicatie en hier staat hoe u erop kunt reageren.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

omgeleid. 
Fase 1: Rotondes met aansluiting Ruurloseweg en 
Hengeloseweg

Fase 2: Rotonde met aansluiting Hummeloseweg

-

de werkzaamheden kunt u terecht bij de provincie via tel. 

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

Ervaring met magazijnwerkzaamheden is niet 
noodzakelijk, maar je moet wel van aanpakken 
weten en nauwkeurig kunnen werken. 
Je bent gemotiveerd, enthousiast en bereid 
om 38.75 uur per week te werken.  
Het bezit van een heftruckcertifi caat is een pre, 
maar ook zonder certifi caat kun je reageren.

Werkzaamheden

Ben je geinteresseerd mail dan je sollicitatie en 
c.v. voor 8 juli 2014 naar:
Annemieke Melgers
a.melgers@nienhuis.nl

Nienhuis Montessori B.V.

Industriepark 14, 7021 BL  Zelhem
Tel. 0314-627127

Nienhuis B.V. te Zelhem is de uitgever, producent en leverancier van hoogwaardig educatief 
materiaal. Sinds de oprichting in 1929 is Nienhuis Montessori een begrip in het basisonderwijs.
De omzet is voor meer dan 80 procent exportgerelateerd. Met eigen vestigingen in Sri Lanka 
en de Verenigde Staten heeft Nienhuis een sterke internationale marktpositie verworven,      
die berust op onvoorwaardelijke premiumkwaliteit en service.

Op korte termijn zijn wij op zoek naar:
Logistiek medewerkers  [m/v] 

[oproepkracht] 

Nazomer in Tirol!

* Almabtrieb

* Wandelen

* Mountainbike & E-bikes

* Culturele activiteiten

Gegarandeerd gezellig!

Hotel Pension Busker

“De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

Marian Harenberg & Margriet Wieling

Hotel Pension Busker Lindenweg 235 6314 Niederau Wildschönau

www.pensionbusker.com info@pensionbusker.com Tel. 0043 (0)533920292

Oefentherapie Vorden wordt Cesar Dynamiek
Vanaf 1 juni 2014 is de praktijk van Melle Steringa overgenomen door
Els Nijland, oefentherapeut Cesar. 

Cesar Dynamiek is er voor iedereen met klachten aan het bewegings-
apparaat. Er zijn veel mensen met lichamelijke klachten waardoor zij niet
goed kunnen functioneren. Een verkeerd houdings- of bewegingspatroon 
is hier vaak de oorzaak van.

Cesar Dynamiek kan de uitkomst bieden! Wij zijn gespecialiseerd in hou-
ding en beweging en richten ons op het verbeteren van de individuele
houdings- en bewegingsgewoonten. Gezond gedrag kun je leren!

Voor meer informatie: 
www.cesardynamiek.nl of mail naar
nijland@cesardynamiek.nl
0575-555763  of  06-51723800

ACTIE!! Gratis klachten- houdingscheck met therapie-advies wanneer u deze 
advertentie meeneemt.
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Elke sessie is een middag, over een 
onderwerp dat te maken heeft met 
persoonlijke groei. Bijvoorbeeld hoe 
je beter leert communiceren met 
klanten of collega’s. Maar ook hoe je 
beter omgaat met stress op de werk-
vloer. En voor het management en de 
directie wordt er bijvoorbeeld inge-
zoomd op het ontwikkelen van visie 
en missie en leidinggeven.

Flexibel pakket
Het unieke aan het trainingsconcept 
is dat bedrijven zelf hun pakket van 
20 trainingen mogen samenstellen, 
zegt Marjel Dijk, één van de vier trai-
ners verboden aan Groeikracht20. 
“Bedrijven kunnen het dus helemaal 
afstemmen op de behoefte van hun 
medewerkers en hun organisatie. Zo 
mogen bijvoorbeeld met 20 mede-
werkers allemaal aan dezelfde sessie 

meedoen, maar ze kunnen ook alle-
maal een andere training volgen. Het
is dus echt maatwerk.”
Groeikracht20 wordt aangeboden op
basis van sharing. “We gaan uit van
een deelname van minimaal 20 be-
drijven. Als je de kosten over meerde-
re bedrijven verdeelt, wordt het voor
iedereen haalbaar en betaalbaar.”
Voor wie twijfelt welke trainingsses-
sies voor hem of haar het meest ge-
schikt zijn, heeft Groeikracht20 een 
P&O-adviseur die gratis advies geeft
en kijkt waar de werknemers in hun
ontwikkeling staan. Maar ook waar
hun groeibehoefte ligt. En die van 
het bedrijf. Alle 20 trainingssessies
vinden plaats in het pand van DOC
Opleiding & Training in Doetinchem.
Voor meer informatie kunt u bellen
met 0314-368600 of kijken op www.
groeikracht20.nl.

- Advertorial - 

Groeien als werknemer en 
als bedrijf

Doetinchem – DOC Opleiding & Training in Doetinchem start eind
september met Groeikracht20 een nieuw trainingsconcept. Bedoeld
om zowel werknemers als bedrijven te laten groeien. Er kan worden
gekozen uit een flexibel pakket van 20 trainingssessies, zo vertelt trai-
ner Marjel Dijk van Groeikracht20.

Marjel Dijk

De Covik kent Henk Hendriks van 
Hendriks Afval en Containertrans-
port Baak al jaren. Bij verzoeken voor 
de plaatsing van kleine containers 
huurden zij zijn diensten daarvoor 
in.
In 1972 namen Henk en zijn broer 
het over onder de naam Firma J. en 
B.H. Hendriks. De afgelopen 7 jaar 
runde Henk Hendriks het bedrijf al-
leen nadat zijn broer met pensioen 
was gegaan. Henri Mulder was bij 
Hendriks in vaste dienst en reed de 
container combinatie, een container-
vrachtwagen met containeraanhan-
ger. Hij transporteerde afval voor ver-
schillende bedrijven. Henk Hendriks 
reed met de beugelwagen met de zes 
kuubs containers. Deze zette hij bij 
bouwbedrijven of particulieren die 
hun woonhuis aan het verbouwen 
zijn of de zolder op willen ruimen.
Hendriks Baak kwam bij verschillen-
de bedrijven om zijn afval te storten 
en was ook klant bij De Covik. Alwies 
Hermans, een van de eigenaren van 
De Covik, vertelt. “Ik sprak hem wel 

eens en dan zei Henk dat hij al op 
leeftijd was en wel een keer wilde 
stoppen, maar dat eigenlijk jammer 
vond. We hebben gewoon een keer 
gezegd, dat hij goed bij ons en onze 
bedrijfsvoering zou passen en dat als 
hij er aan toe was om te stoppen we 
daar maar eens over zouden moeten 
praten.” De Covik heeft alle soorten 
containers maar de zes kuub contai-
ners niet dus zou het een goede aan-
vulling zijn op dienstverlening van 
De Covik.
Er is veel vraag naar deze kleinere 
container, die gemakkelijk te plaat-
sen is omdat de vrachtwagen klei-
ner is. Ook de manier van lossen is 
anders. De zes kuub container wordt 
getakeld met een portaalarm, precies 

naar de plek waar deze moet staan. 
De kans op schade is vrijwel uitgeslo-
ten.
Het voordeel van kleinere contai-
ners is ook dat ze aanzienlijk minder 
ruimte in beslag nemen. Zo kunnen 
er meerdere containers worden ge-
plaatst, zodat het afval direct bij het 
werk kan worden gescheiden. Het 
scheelt aanzienlijk in de kosten voor 
de klant en diverse soorten afval bij 
elkaar in één container past niet bij 
het Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen, iets wat nu bij veel op-
drachtgevers een vereiste is.
De Covik B.V., Covikseweg 3, 7221 
CM Steenderen, telefoon (0575) 
451502, email info@decovik.nl. Meer 
informatie www.decovik.nl.

Hendriks Afval en Containertransport Baak 
overgenomen door De Covik Steenderen
Steenderen - De Covik in Steen-
deren levert al jarenlang diverse 
containers aan particulieren en 
bedrijven om hierin verschil-
lende soorten afval af te voeren 
en te storten. Sinds kort is er een 
nieuw formaat bij, namelijk de 
zes kuub container, klein en han-
delbaar. De Covik nam de twee 
vrachtwagens (beugelwagen en 
containervrachtwagen met aan-
hanger) en de hierbij behorende 
containers over van Hendriks uit 
Baak.

De Cesar therapeut kan u helpen bij 
klachten aan het bewegingsapparaat. 
Zij zijn gespecialiseerd in houding 
en beweging. Vaak is uw houding of 
bewegingspatroon van grote invloed 

op uw klachten. Een Cesar therapeut 
helpt u uw houding en bewegingspa-
troon te verbeteren. 
Ook geïnteresseerd of uw houding of 
manier van bewegen van invloed zijn 

op uw klachten of hoe u klachten in 
de toekomst kan voorkomen? Bel ge-
rust voor meer informatie of maak 
een afspraak voor een houdingson-
derzoek en eventueel therapie advies. 
Voor meer informatie over Cesar 
dynamiek: www.cesardynamiek.nl 
of nijland@cesardynamiek.nl, 0575-
555763 of 0651723800.

Cesar Dynamiek leert u gezond bewegen
Vorden - Cesar dynamiek is een praktijk voor oefentherapie Cesar. De 
praktijk is gevestigd in de sportschool ‘Indoor Sport Vorden’. Maar 
wat kan een oefentherapeut Cesar u bieden?

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Vanwege de voorspelde slechte 
weersomstandigheden op de vlieglijn 
werden de duiven van PV De IJssel-
bode Steenderen op zaterdag 28 juni 
gelost in Menen (250 km) in plaats 
van in het geplande Meaux 420 km. 
De duiven werden gelost om 7.15 uur 
bij een zuidwestenwind kracht 2. Het 
was G. Kelderman die de snelste duif 
wist te klokken om 9.50 uur, tevens 
mocht G. Kelderman de bloemen 
voor de 7e prijs in ontvangst nemen. 
Uitslag: 1-7 G. Kelderman, 2-5-6-9-10 
H. Dieks, 3 P. Hendriks, 4-8 Ria Lu-
esink.
 
PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 21 juni stond voor PV 
de Koerier de wedvlucht vanuit het 
Belgische Quievrain op het vliegpro-
gramma. Door 17 liefhebbers zijn 
er in totaal 179 duiven ingezet. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem be-
draagt 256 km. De duiven zijn gelost 
om 8.30 uur onder prima omstandig-
heden en met een kalme variabele 

wind. De snelste duif is geklokt om
11.32 uur en vliegt hiermee circa 84
km per uur. De uitslag van de top 10
ziet er als volgt uit: 1-4-5-6 A. Kam-
perman, 2-7-8-9-10 H. Wassink, 3 H.
Niesink.
 
PV VORDEN 
De uitgestelde midfondvlucht werd 
vervlogen op 29 juni vanuit Minder-
hout België, 135 km. De behaalde
snelheid was 90 km/uur. Uitslag: 
Ashley Eykelkamp 1-4-5-6-7, 2 H.B.M.
Hoksbergen, 3 H.J. Stokkink, 8 Marc
Tiemessen, 9 D.J. Gotink, 10 T.J. Be-
rentsen.
 
PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD
Zondag 29 juni vlogen de 56 duiven
van PV Steeds Sneller vanuit Minder-
hout. Zij werden gelost om 15.30 uur.
De eerste duif was van L. Te Stroet en
werd geklokt om 16.55 uur, een snel-
heid van 127 mpm. Uitslag: 1 L. Te
Stroet, 2 R. Koers , 6 S.E.J. Bergervoet,
9 C. Te Stroet, 16 J. Teunissen, 18 E.
Koers, 19 G. Duitshof.

Duivenberichten 21, 28 en 29 
juni 2014
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.

Onze regionale rijders de gebroeders 
Marcel en Erik Ritzer hadden vrijdag-
avond hun race bij het WK Sidecars. 
Deze race werd met grote overmacht 
gewonnen door team Reeves uit En-
geland. De gebroeders Ritzer reden 
keurig hun rondjes maar konden 
zich niet mengen in het gevecht om 
de top posities. Zij eindigden als 13e 
en konden daardoor een paar WK 
punten mee naar huis nemen. 

De Moto3 beet de spits af op zater-
dag. Hamove rijder Scott Deroue die 

uitkomt voor het RW Racing Team 
reed een behoorlijk goede race. He-
laas door een foutje belande hij bui-
ten een grote groep rijders en kon de 
aansluiting niet meer vinden in de 
groep die om de punten streed. De 
Spanjaarden beheersten het podium 
en de winst. De Nederlander Jasper 
Iwema werd 13de en Bryan Schouten 
eindigde als 16de. De 20e plaats was 
weggelegd voor Hamove rijder Scott 
Deroue.

De laatste race van de dag was die 

van de Dutch Supersport. Een viertal 
Hamove leden deden mee en niet on-
verdienstelijk. De strijd om de eerste 
plaats ging tussen Davy Thoonen en 
Hamove rijder Rob Hartog. Thoonen 
wist Hartog te verslaan en mocht op 
de bovenste trede van het podium 
klimmen. Hartog won vorig week-
end overigens op het Duitse circuit 
van Oschersleben twee wedstrijden 
voor het Dutch Supersport kampi-
oenschap. De Hamove leden Lesley 
ten Tusscher, Joey den Besten en Cliff 
Kloots gingen met een 9e, 12e en 13e 
plaats huiswaarts. Performance Ra-
cing Achterhoek coureur Joey den 
Besten reed vorige week in het Bel-
gische Oostende tweemaal naar een 
6e plaats voor het IRRC Supersport 
kampioenschap. Frank Bakker ook 
uitkomend voor het PRA deed goede 
zaken met een 5e en 9e plaats in het 
IRRC Superbike kampioenschap.

Scott Deroue 20e bij 84e Dutch TT

Regio - Donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 juni werd op het TT 
Circuit Assen voor de 84e keer de Grand Prix van Nederland verreden. 
De klassen die aan de start verschenen waren Moto3, Moto2 en de 
MotoGP voor het wereldkampioenschap voor motoren. In het bijpro-
gramma kwamen de WK Sidecars, Rookies Cup en de Dutch Supers-
port in actie. Daarbij kwamen ook een aantal Hamove leden aan de 
start. Het merendeel van de leden kwam uit in de Dutch supersport 
categorie.

Jasper Iwema (13) passeert Hamove clublid Scott Deroue (9). Foto Henk Teerink.

Eerste plaats: An Wortel & Paul Niks 
57,55 %, 2e Ruud Bijlo & Jan Veen-
huis 57,03 %, 3e Renate Lubke & Ma-
riette Kok met 55%. Omdat de paren 
in de zomerbridge soms in wisselen-
de samenstelling met elkaar spelen, 
maakt de wedstrijdleider er een indi-
viduele competitie van. Dit is voorlo-

pig de laatste uitslag omdat er in juli
geen zomerbridge is. 
In augustus wel weer; de eerste twee
weken in Vierakker, dan weer in Tol-
dijk. In de Achterhoekagenda van de-
ze krant staat aangekondigd waar die
betreffende week gespeeld gaat wor-
den. Opgeven kan aan de zaal, tussen
19.00 uur en 19.15 uur. Als paar mel-
den, kosten € 2,00 per persoon. 
Volgende keer: donderdag 7 augustus
in het St. Ludgerusgebouw te Vierak-
ker.

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag van de vierde zo-
mercompetitie avond van Bridge-
club Bronkhorst op donderdag 
26 juni 2014. Eén lijn, 19 paren.





Kijk op onze webshop voor 

Speciale aanbiedingen!

www.installatiebedrijf-altena.nl

En in onze winkel voor 

aanbiediengen 

TV en Home cinema!

Fokkink
Tweewielers

Garvelinkkampweg 2a
7261 CH Ruurlo www.fokkinktweewielers.nl
Tel. 0573-453100 info@fokkinktweewielers.nl

     

10 % 
KORTING 

Het is zondag 6 juli (h)eerlijk kopen 
bij Fokkink Tweewielers.

Alleen vandaag
op alle aankopen

Dorpsstraat 15 - 7251 BA  Vorden
Tel. (0575) 55 35 66

’s maandags gesloten

goed
goedkoop 
gezellig

Decoratie voor binnen en buiten!

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo
Tel. (0573) 45 14 38

Zonnepanelen?
vraag naar onze Zomeractie

Bel  0573 - 45 14 14

Spoorstraat 28, Ruurlo
Tel. (0573) 45 20 00 RUURLO

ROLLUIK

UITVERKOOP
Showroom keukens

KORTING tot 75%

Borculoseweg 15a
7261 BG Ruurlo
Tel.  0573 - 45 40 27
Fax  0573 - 45 38 25

info@gerardwesselink.nl 
www.gerardwesselink.nl

Voor (H)eerlijk wonen 
in Ruurlo 

en omgeving!
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, keurslager
Dorpsstraat 66, Ruurlo
Tel. 0573-451337, Fax: 0573-453068
info@kuenen.keurslager.nl
kuenen.keurslager.nl
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BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Ik wilde het hebben over twee 
woorden en wel Recht én Onrecht 
in Bronckhorst. Het scheelt maar 
twee letters, maar we hebben het 
inmiddels wel over twee duizend 
pagina’s aan o.a. juridische stuk-
ken. Ik was verrast dat de politieke 
partij VVD over zgn. Handhaven 
een nieuwe weg was ingeslagen. De 
afgelopen vier jaar waren zij colle-
gelid en dan is het gepast de mond, 
zo ook de rijen te sluiten. Dit najaar 
gaat het bestemmingsplan voor de 
stad Bronkhorst op de schop na 
10 jaar en wie weet aanvang 2015 
een nieuw bestemmingsplan. Of 
aanvang 2016? Terug naar dit in-
spreekrecht:
Ik wilde vier volstrekt anonieme 
voorbeelden presenteren waar het 
volledig mis gaat bij deze gemeente. 

1)  Een zaak speelt voor de commis-
sie bezwaarschriften en bezwaar-
de vraagt met gegronde redenen 
om achter gesloten deuren de 
zaak te behandelen. Afgewezen! 
Er volgt een klacht en die wordt 
NB doorverwezen naar de Om-
budsman van de gemeente Zut-
phen. Is men hier compleet de 
weg kwijt? Deze ombudsman 
geeft de gemeentelijke commis-
sie bezwaarschriften cq haar 
voorzitter ervan langs. Klachten 
kennen we niet bij de gemeente 
Bronckhorst. Kluitje in het riet…

2)  U heeft ongetwijfeld het arti-
kel van enige weken geleden 
gelezen over ’een haag welke 
geen haag mocht zijn’ Ook zou 
deze zaak voor de commissie be-
zwaarschriften gaan spelen en 
bezwaarde vroeg tot drie keer 
toe -met moverende redenen- 
achter gesloten deuren deze 
zaak te behandelen. Afgewezen! 
Bezwaarde, raadsman en getuige 
deskundige maken deze poppen-
kast niet meer mee. Een ware 
vertoning voor een commissie 

met… 6 ambtenaren als publiek 
op de eerste rij en je wordt er ook 
nog voor betaald. Zoals dat heet, 
de klacht ligt in een mapje onder 
in de la.      

3)  Handhavers van de gemeente 
Bronckhorst bazuinen rond dat 
een persoon ze op een zgn. tra-
ject stuurt, terwijl deze betrok-
kene niet eens weet waar deze 
gemeentelijke lieden het over 
hebben. Zo wordt een vrese-
lijke wig door deze gemeente-
lijke ambtenaren in een dorps-
gemeenschap geslagen! Er volgt 
een klacht en na vier maanden 
nog geen behandeling, want 
klachten kennen wij niet bij de 
gemeente Bronckhorst. Hoe zou 
de Nationale Ombudsman hier-
over denken?

4)  In de stad Bronkhorst handhaaft 
de gemeente Bronckhorst met 
meerdere maten en in ieder ge-
val twee maten. De eenvoudige 
man is het haasje en de stadse-
lite ’rommelt’ maar aan. Er zijn 
illegale zaken van A tot Z en die 
behoren tot de heilige huisjes. 
Vooral niet aankomen. Wel een 
moestuin uit NB 1947 geheel ont-
mantelen. Binnenkort kunnen 
burgers alhier gebruik maken 
van de gemeentelijke apotheek, 
want deze en gene is soms aan 
de gemeentelijke pammetjes, wie 
weet mag betrokkene valeriaan 
zaaien. Maar alle gekheid op een 
stokje… dit is waarlijk realiteit 
en hierover zijn klachten geuit. 
Hoe zou u reageren als men m.i. 
onterecht aan uw portemonnee 
komt?

Bij het uitspreken van het tweede 
anonieme voorbeeld van een klacht 
op dood spoor werd ik door de 
voorzitter van de commissieverga-
dering afgehamerd zoals dat heet. 
Dat men mij voor een klachtbehan-
deling en graag klachtafhandeling 

naar een klachtenfunctionaris ver-
wijst is prima. Doch… daar gaat 
het niet om bij de uitleg van deze
voorbeelden van gemeentelijk niet
functioneren! Eenvoudig weg… na
vier maanden is er nog geen enkele
klacht in startfase van behandeling
bij de gemeente Bronckhorst en 
dat moeten nu juist de raadsleden
weten via dit volledig democratisch
inspreekrecht voor de burger. Het
zou jouw zaak maar zijn…
Dan is er nog een zgn. verordening
of reglement inzake inspreken
door de burger. Tenminste twee 
dagen tevoren moet de inspreker
zich melden bij de raadsgriffier en
zijn/haar inspreken mag 5 minuten
duren. Er bestaat (nog) geen enkele
verordening of reglement. Ergens
deze zomer staat er iets op de rol
om wie weet snel door de raad te
jassen, een noodverordening in-
spreekrecht?  
Om dan nu een beleefde inspreker
de mond te snoeren en in feite te
verwijzen naar de publieke tribune
of de deur is ongepast en vernede-
rend. Maar dit is nu kennelijk ónze
gemeenteraad. Klachten kennen
we niet bij de gemeente Bronck-
horst en je mag zelfs niet over 
klachtvoorbeelden spreken, ook al
zijn ze volledig anoniem!  
De gemeente Bronckhorst -in dit
geval de gemeenteraadscommis-
sie- moet kennelijk nog veel leren.
Wat zou het toch fantastisch zijn 
als Onrecht nog eens van de eerste
twee letters wordt ontdaan. Krijgt 
de burgerlijke inspreker, die van
zijn democratisch recht gebruik
maakt ook nog eens te maken met
het woord Recht? 
In juli kom ik graag terug om in te
spreken, want Bronckhorst staat
zelfs bij de Provincie op de agenda.
Wat zijn we toch blij dat we in de
gemeente Bronckhorst mogen wo-
nen. Wij oordelen wel over en voor
u. Gemeentelijk feodalisme ten 
top…

Paul Kok
Molenstraat 1
Bronkhorst

Het zal de lezer wel bekend zijn dat schrijver dezes raadsman is 
van Bronkhorsters die het met de gemeente aan de stok hebben en 
twee weken geleden sprak ik in bij de zgn. commissievergadering 
van de gemeenteraad.

Inspreken mag bij de gemeente 
Bronckhorst, maar wel ‘voor de Prins…’

Momenteel wordt er volop ge-
schreven aan de revue en in sep-
tember komt echt alles rondom 

de revue in beweging. Toneel-
spelers, zangers, muzikanten 
en danseressen beginnen met 

repeteren en de decorbouwers 
vervaardigen het decor. Voor 
het opvoeren van een revue zijn 
mensen op de planken uiteraard 
essentieel. Jong Gelre verwel-
komt graag nieuwe deelnemers! 
Meedoen aan de revue houdt in 
dat je eens per week aanwezig 
bent bij de repetities. Daar krijg 
je ook wat voor terug. Je doet 
nieuwe contacten op in een ge-
zellige groep, je ontwikkelt je 

vaardigheden en ook andere ac-
tiviteiten van Jong Gelre zijn de
moeite waard om aan deel te ne-
men. 

Aanmelden
Ben jij enthousiast en in de leef-
tijd van 16 tot 29 jaar, meld je dan
aan voor zang, dans en/of toneel
voor de revue van Jong Gelre. Als
je graag ‘achter de schermen’ 
(bijvoorbeeld bij decor, grime of
kleding) wat wilt betekenen, kun
je je aanmelden. Opgeven kan tot
medio augustus. Ook deelnemers
uit voorgaande jaren dienen zich
opnieuw op te geven.

Voor nadere informatie over de
revue kun je bellen met Nout Nij-
enhuis (06–15377992) of Frank 
Bouwmeester (06–54262577), zie
ook www.jong-gelre.nl. Opgeven
via e-mail naar: revuejg@gmail.
com. Graag vermelden wat je
eventuele podiumervaring is en
je verwachtingen van je deelna-
me aan de revue. Geef bij je aan-
melding sowieso aan of je zang,
dans, toneel of iets anders wilt 
doen. Verder ook graag leeftijd,
e-mailadres en telefoonnummer
vermelden.

Toneel-, zang- en danstalent kan zich aanmelden

Jong Gelre zoekt enthousiaste podiumtalenten 
voor de Revue
Regio - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de revue 
van Jong Gelre bekend om een enthousiaste groep jongeren 
met uiteenlopende talenten die zang, dans en toneel in één 
geheel weten te verpakken. Het sleutelwoord dat mensen tot 
de revue beweegt is enthousiasme en saamhorigheid. De revue 
wordt dit jaar opgevoerd op zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 
15 november in de grote zaal van het Dorpscentrum in Vor-
den.

STUUR UW PERSBERICHT NAAR 

REDACTIE@CONTACT.NL  

DEADLINE: VRIJDAG OM 12.00 UUR.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Kruisbergseweg 8 7255 AE  Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 31/07/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Spoorstraat 9 Tel. (0573) 45 19 45
7261 AE  Ruurlo Fax (0573) 45 19 19
Postbus 27 info@mevo.nl
7260 AA  Ruurlo www.mevo.nl

Mevo Precision Technology is een jong dynamisch 
bedrijf, gespecialiseerd in de productie en assemblage 
van fijnmechanische onderdelen en modules. De door 
Mevo vervaardigde onderdelen en modules worden 
toegepast in onder andere de: meet- en regelindustrie, 
medische technologie en de automobiel industrie.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

Een jonge HTS’er Werktuigbouwkunde, 
met passie voor techniek, voor onze afdeling werkvoor-
bereiding. Binnen deze functie wordt de mogelijkheid 
geboden door te groeien tot productiemanager.

Een jonge enthouiaste CNC verspaner 
(Draaien en/of Frezen) met een afgeronde opleiding 
niveau 4, of bereid is deze opleiding te volgen.

Een jonge medewerker / ster voor onze 
afdeling speciale nabewerkingen, eventueel parttime.

Heb je interesse neem dan contact op met Frans Verhaegh.
Tel. 0573-451945 of stuur een e-mail: f.verhaegh@mevo.nl

Heb jij interesse?    Bel of mail snel !!!!!!

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Heb jij kennis van het bouwen van websites en ben jij 
op projectbasis beschikbaar?

Websitebouwer m/v

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever zijn we op zoek naar een 
Websitebouwer die op projectbasis beschikbaar is. Het 
betreft een project waarbij je een nieuwe website gaat 
bouwen. Het is dan ook belangrijk dat je in ieder geval ken-
nis hebt van HTML, PHP, Magento/Wordpress, Javascript. 
Daarnaast kan je werken met Adobe Suite en het Office 
pakket. Tevens is het belangrijk dat je kennis hebt van 
een 3D tekenpakket, zoals Autocad of een ander cad pro-
gramma. Het project zal ongeveer 6 maanden gaan duren.

Heb jij ervaring met het documenteren van IT 
oplossingen en ben je zeer sterk in de Nederlandse 
en Engelse taal?

Technisch Tekstschrijver M/V

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever werkzaam in de IT sector, zijn wij 
op zoek naar een Technisch Tekstschrijver. Als Technisch 
Tekstschrijver ben je verantwoordelijk voor het documen-
teren van IT oplossingen, waaronder gebruikershand-
leidingen, online gebruikershelp en opleidingsmateriaal. 
Ook zal je betrokken zijn bij het functioneel testen van 
nieuwe oplossingen.

Ben jij mechanisch goed onderlegd?

Assemblagemedewerker M/V

Functieomschrijving
In deze functie is het belangrijk dat je tekening/werkin-
structies kunt lezen en de onderdelen kunt monteren aan 
de hand van deze tekeningen. Daarnaast heb je ervaring 
met het voor monteren en aftesten van mechanische 
samenstellingen, er is een grote diversiteit aan producten, 
materialen en werkzaamheden. Je overlegt met je team-
leider bij problemen en komt met voorstellen om deze op 
te lossen.

Ben jij een ervaren stukadoor en kun je meters maken?

Stukadoor M/V

Werkzaamheden
Regelmatig zijn wij voor diverse opdrachtgevers op zoek 
naar een ervaren stukadoor. De werkzaamheden in deze 
functie bestaan uit alle voorkomende werkzaamheden als 
stukadoor. Het is belangrijk dat je over een geldig VCA 
beschikt.

Heb jij een proactieve instelling, ben je gedreven en 
ervaring met telefonische koude acquisitie?

Commercieel verkoopmedewerker 
binnendienst M/V

Functieomschrijving
In de functie van commercieel verkoopmedewerker bin-
nendienst ben je verantwoordelijk voor alle commerciële 
activiteiten voor het behalen van de afgesproken verkoop-
doelstellingen aangaande een technisch product. Dit vari-
eert van het werven van nieuwe klanten en prospects via 
telefonische acquisitie tot het commercieel beheren van 
de persoonlijk toegewezen relaties. Daarnaast voer je 
commerciële onderhandelingen en ondersteun je de bui-
tendienst. Uiteraard behoort ook een correcte registratie 
en de administratieve afhandeling van alle schriftelijke  
correspondentie vanuit de binnendienst 
tot je taken.

Ben jij een ervaren stukadoor en 
kun je meters maken?

Stukadoor M/V

Werkzaamheden
De werkzaamheden in deze functie 
bestaan uit alle voorkomende werk-
zaamheden als stukadoor. Het betreft 
een functie voor enkele weken, ech-
ter kan dit uitgebouwd worden naar 
langer.

RVS Tig lassers

Vanwege groei van ons bedrijf en onze ambitie om nog verder te groeien, is 
er in Lichtenvoorde ruimte ontstaan voor fulltime:

De functie:
Als RVS Tig lasser word je, afhankelijk van je kennis en ervaring (niv. 2- niv. 4), 
ingezet bij het samenstellen en lassen van melktanks, melksilo’s, 
kelderbiertanks of klantspecifieke tanks door middel van Tig lassen. Naast het 
lassen kan ook montage van onderdelen tot de werkzaamheden behoren. Je 
werkt in een enthousiast team aan het bouwen van de tanks onder aanvoering 
van een teamleider. Roulatie van de werkplek en werkzaamheden kan tot de 
mogelijkheden behoren.

Wat vragen wij: 

Wat bieden wij:
Bij Mueller proberen we je altijd uit te dagen het beste uit jezelf te halen. 

De organisatie is no-nonsense en de werksfeer is open en informeel.

Word jij onze nieuwe collega?
Motivatiebrief en C.V. bij voorkeur per e-mail richten aan:

kreinders@paulmueller.com.

Voor informatie over de functie kun je telefonisch contact opnemen met: 

Bezoek ook onze website voor meer informatie over ons bedrijf en andere 
vacatures www.paulmueller.nl

Over Mueller
Mueller B.V. ontwerpt, produceert en 
onderhoudt roestvaststalen producten 
voor de zuivel-, voedingsmiddelen- en 
procesindustrie. Voor de zuivel- en 
bierindustrie bestaat een range standaard 
producten, zoals melkkoel- en 

marktleider op het gebied van 
melkkoeling. Naast seriematige productie, 
is Mueller ook gespecialiseerd in ontwerp 
en productie volgens klantspecificaties, 
van enkelstuks tot kleine series. Mueller 

Company in Springfield (VS) en bestaat uit 
Mueller Sales te Assen, Mueller 
Lichtenvoorde en Meko Services te 

Lichtenvoorde.

www.paulmuel ler.nl



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

Kerkstraat 11, Hengelo (gld)
tel: 0575 461235 email: hanneke.langeler@hetnet.nl

NU alles

50%
KORTING

of nog meer!

laatste 
stuks

€ 15.-
t'shirts, blazers, rokken, broeken, jurkjes, vesten, zomer mode, winter mode

Langeler 
mode 
stopt!

Opheffings uitverkoop

PROFITEER NU! OP=OP

Hengel ze binnen!
voordeel in en uit Hengelo

In de zomerperiode
€ 10,00 

Korting op 
familiedrukwerk

Geldig tot 1 september 2014. 
Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld.

Telefoon 0575-463818
E-mail info@uiterweerd.nl

* Actie geldig tot en met 31 juli 2014

OP=OPactie
JULI

Aluminium tuinset Frigo
4 verstelbare stoelen 
en tafel 160x90 Nu voor

€ 399,- 

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

* Actie geldig tot en met 31 juli 2014

OP=OPactie
JULI

Steenderenseweg 11 Hengelo GLD
T: 0575 46 21 39
info@goossensatomica.nl

www.goossensatomica.nl

Dames/heren capribroeken & shorts 

korting
25% 

Dames/heren t-shirts/blouse KM zomer

IS BEGONNEN!

KOOPJES

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

WIJ HEBBEN REKKEN VOL

ONZE
OPRUIMING

Raadhuisstraat 21a 7255BK Hengelo Telefoon: 0575 - 795185  
Email: capuchongirlsenboys@online.nl 

www.kidzkinderkleding.nl

PROFITEER NU: SUPERVOORDEEL


