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Dit ‘domein’ ook een kolfje naar de 
hand van regisseur Henk Broekgaar-
den die in zijn dagelijks leven ook op 
zijn bedrijf koeien houdt. ‘Momen-
teel heb ik er niet zoveel meer, dus 
ook minder werk’, zo zegt hij. Dan 
toch blijft er richting toekomst voor 
de 63 jarige Henk Broekgaarden nog 
volop te doen. De tuin, het grasland 
rondom de boerderij aan de Tolweg, 
alles ziet er op zijn ‘Achterhoeks 
gezegd’, kas uit! Wel voldoende tijd 
voor hobby’s . Zo beschikt hij over 
een 1000 CC Yamaha motor, waarop 
Henk graag een toertocht mag rijden. 
‘Nee, niet met Joke (echtgenote van 
Henk). Ze heeft één keer bij mij ach-
terop gezeten en dat vond ze maar 
niks’, zo zegt Henk lachend.
Wat beiden samen wel graag doen, 
overal in de buurt een kijkje nemen 
bij toneelvoorstellingen, zowel in de 

zaal als in de open lucht. Henk: ‘Echt 
dat vind ik erg leuk en bovendien 
steek er nog wat van op ook’, zo zegt 
hij. Op zich weer niet zo verwonder-
lijk want Henk Broekgaarden is zijn 
hele leven lang al in de ban van het 
toneelspel. Eerst zelf op de planken 
bij o.m. de toneelgroep Delden en 
Jong Gelre. Op gegeven moment 
kreeg Henk Broekgaarden bij Jong 
Gelre de rol van regisseur toebedeeld 
en had hij jarenlang de leiding bij 
de revue’ s die werden opgevoerd. 
De revue t.g.v. 50 jaar bevrijding en 
100 jaar Oranjevereniging staan hem 
nog helder voor de geest. Inmiddels 
is Henk al een aantal jaren regisseur 
bij de toneelgroep in Linde en heeft 
hij de algehele leiding bij de revue ’s 
in handen.
In het buurtschap wordt eens in de 
vijf jaar, ter afwisseling een revue 

opgevoerd. Wie herinnert zich niet 
de revue ‘Kniens, küttels en kogels’ 
die in 2006 werd opgevoerd met een 
glansrol van Berend Koning. De ge-
fingeerde autotocht door het buurt-
schap en wat Berend onderweg al-
lemaal niet tegen kwam ! Thans is 
men in het ‘Lindese’ volop bezig met 
de repetities van de revue ‘Woar geet 
’t hen’. Twee families, één uit het 
westen van ons land en één familie 
uit deze regio, die afzonderlijk van el-
kaar op vakantie gaan. Een ieder die 
wel eens (lang) op vakantie is geweest 
weet welke toestanden eraan vooraf 
kunnen gaan en niet te vergeten de 
toestanden onderweg in de auto naar 
het vakantieadres met in de auto ‘las-
tige’ kinderen. 
Henk Broekgaarden: ‘Ik wil er niet 
te veel over verklappen, maar ik ben 
er van overtuigd dat het publiek zal 
genieten. Wij zijn trouwens direct na 
het Lindes feest (september 2010) al 
met een groepje mensen bij elkaar 
gaan zitten om te praten over de re-
vue 2011. We hebben een commis-
sie van zeven man die al ‘brainstor-
mend’ de basis heeft gelegd voor deze 
revue.

Lindese revue krijgt gestalte in 
ligboxenstal!

Linde - Daar waar vroeger de koeien rustig stonden te wachten op hun 
‘natje en droogje’ en als tegenprestatie de boer melk leverden, daar 
wordt zomer 2011 hard gewerkt om de Lindese revue gestalte te geven. 
De medewerkers aan deze revue voelen zich maar wat thuis in de oude 
ligboxenstal van de familie Lettink aan de Lieverinkweg in het buurt-
schap. Handige jongens hebben er inmiddels een podium gebouwd en 
de repetities kunnen probleemloos verlopen.

repeteren in de ligboxenstal

Deze commissie bestaat uit Bert Tuin-
man, Jan Bosch, Martin ten Have, Bas-
tiaan Meijerink, Herbert Hulstijn, Jan-
ny Haaring en ik zelf. Iedereen droeg
ideeën, liedjes, schetsjes aan die ver-
volgens door de gehele groep werden
besproken. Bij deze een groot compli-
ment aan Janny Haaring die alle ge-
gevens ‘bewerkte’ en in de computer
stopte , zo zegt Henk Broekgaarden
bewonderend. De toneel/ zanggroep
bestaat uit circa 20 personen die door
algeheel leider Henk Broekgaarden,
persoonlijk wordt aangestuurd. De
dansgroep staat o.l.v. Petra Bosch, de
decorgroep onder leiding van Martin
ten Have. Henk Broekgaarden: ‘De
decorbouwers moeten dit keer, ge-
zien de vele decorstukken, flink aan
de bak. Soms moet ik ze wel achter
de vodden zitten, want de tijd dringt.
Toch een compliment want ik weet
zeker dat het allemaal goed komt’,
zo zegt de regisseur met een grijns.
Het revueorkest staat onder leiding
van Herbert Hulstijn. De revue wordt
traditioneel geopend met een lied,
waaraan door o.m. scholieren van de
Kraanvogel wordt meegewerkt. 
Henk Broekgaarden: ‘Zo’n revue is
voor iedereen toch wel een zware
klus. Qua repetities zit je midden in
de zomervakanties, dus vrijwel nooit
een complete groep. De generale re-
petitie wordt nog spannend, want zo-
als het er nu naar uitziet, zijn wij dan
voor het eerst volledig’, zo zegt hij. De
‘grote’ avond is donderdag 22 septem-
ber. Plaats van handeling de feesttent
bij de molen in Linde. Voor de mede-
werkers aan de revue zeer spannend
allemaal maar ook erg leuk om naar
toe te leven. En Henk Broekgaarden ?
Die droomt er al stiekem van om ooit
nog eens een groot openluchtspel te
regisseren. Dat behoeft niet perse
met galopperende ruiters te paard,
maar ‘rondscheurende’ motoren zou
ook een interessant scenario zijn . De
motor van Henk Broekgaarden staat
voor deze uitdaging al klaar!

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Nieuwe zomerkaart
3 gangen keuzemenu, keuze uit:

3 gangen menuprijs

 32,50
Diverse weekschotels  14,50

“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

 H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

Gezellige Kermismarkt

Groot Lunapark

Veteranen-crossmotoren

Vrijdag Kinderspelen

Zaterdag Volksspelen

met o.a. vogelschieten

Zondag kermisoptocht

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

Hengelose 
Kermis

12  t/m 17 juli 2011

Deze week 
verschijnt

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
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DE ACHTERHOEK



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Bij de Stichting Veilingcom-
missie kunt u iedere zaterdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur te-
recht voor 2e hands meubels, 
witgoed, elektronica, huishou-
delijke artikelen, boeken, enz., 
in het HAVO-gebouw (Burg. 
Galleestraat 69) te Vorden. 
Inbrengen van goed verkoop-
bare artikelen kan daar op 
zaterdagmorgen tussen 9.00 
uur en 10.00 uur of d.m.v. een 
telefonische afspraak. (tel. 06-
44629049). Tevens kunt u via 
dit nummer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks ha-
len of brengen van spullen. 
Kijkt u ook eens op onze web-
site: www.veilingcommissie.nl

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg

Kapel de Wildenborch
Zondag 10 juli 10.00 uur ds. L.M.W. Karels uit  Hattem

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 10 juli 10.00 uur dhr. R. Baauw

R.K. kerk Vorden:
Zondag 10 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, va-
kantiekoor Cantemus Domino

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 9 juli 17.00 uur Eucharistieviering, dameskoor.
Zondag 10 juli 10.00 uur Geen viering

Tandarts
9/10 juli P. J. Waart Barchem tel. 0573 – 44 17 44
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Bezoekadres: Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing huisarts is 
niet noodzakelijk.

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 11 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Zoete dorstlesser: Nieuwe oogst 
pitloze watermeloen   1 kilo 0.99
Verse Hollandse sla per krop  0.69
Hollandse Broccoli 500 gram  0.79     
Navel sinasappelen 1,5 kilo  2.99     
Kant en klare huisbereide 
Spaghetti of macaroni p.p.  5.95
+ gratis bakje rauwkost naar keuze

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen (Frieslanders). Tevens 
verkopen we BBQ-vlees van 
eigen bedrijf. Fam. Scheffer. 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden. 
‘s Woensdags gesloten.

�

Dagmenu’s 6 juli t/m 12 juli

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 6 juli Uiensoep/Varkensrollade met aardappel-

puree en seizoensgroente.

Donderdag 7 juli American kipfilet met spek, tomaat en 

kaas gegratineerd, met gebakken aardappelen en rauwkost / 

Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 8 juli Courgettesoep / Zalmfilet met dillesaus, 

gebakken aardappelen en seizoensgroente.

Zaterdag 9 juli Kipsaté met pindasaus, friet en rauwkost /

IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen).

Maandag 11 juli Runderbouillon met flensjes / Spies Hawaii 

met kerrysaus, gebakken aardappelen en seizoensgroente.

Dinsdag 12 juli Wiener schnitzel met friet en rauwkost /    

IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

TE HUUR WONING, voor 
langere periode, WESTEN 
van het land. Nabij Den 
Haag, Delft, Rotterdam. 
Beneden: hal, kamer met 
openhaard, keuken, schuur, 
garage, tuin. Verdieping: 4 
ruime slaapkamers, was-
ruimte, badkamer, ruime 
overlopen, zolder. Gunstig 
en mooi gelegen. Reacties: 
06 - 262.441.80

�

Zuiver ingshouts tok jes 
het middel tegen muggen 
! Nu volop te koop bij de 
Wereldwinkel. Kom snel 
want op=op. Zie ook ons ar-
tikel in dit Contact

�

Te huur: ruime boven-
woning ca. 120m2 voor 1 
persoon, incl. grote garage. 
Huurprijs € 550,00 inclusief 
per maand. 06 - 204 34 267

�

th bvnwoning ctr hengelo,
tuintje en ruim balkon vr rus-
tige alleenstaande. 575 €
excl.gwe T 0617506158

�

Te huur: gedeelte van een 
woonboerderij voor 1 of 2 
pers in Bekveld. Huurprijs à 
E 600,00 excl. Tel. nr 0575-
462828

�

Te koop gevraagd: Antieke 
spullen, zilver, Indisch, goud, 
Chinees. Bellen na 18.00. 
Tel. (0575) 55 28 29.

�

Zaterdag 23 juli van 11.00-
16.00 uur MOLENFAIR in 
en rondom de  Lindesche 
Molen, Lindeseweg 29, 
Vorden. www.delindesche-
molen.nl

�

Vlaai v/d week

Tropischevruchten–bavaroise 
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

4 meergranen naar keuze € 6,75

Week-aanbiedingen

Krentenbollen 6 voor € 2,50
Aardbeiencake € 3,50

Aanbiedingen geldig van di 5 t/m za 16 juli

te koop 3 kamer app cen-
trum van Hengelo, schoen-
makersplein 28, voor infor-
matie bel 06-20654392

�



Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 

onze zorg zijn. Vormgeving, 

redactie, opmaak, 

verspreiding: wij denken 

graag met u mee!

GRATIS AF TE HALEN

RESTANTEN 
VERF 

A.S ZATERDAG
9 JULI TUSSEN 9.00 
EN 12.00 UUR AAN 

DE WERKPLAATS

HARMSEN 
VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.
Tel. 0575-464000

Heden is uit onze kleine familiekring weggenomen 
onze lieve schoonzuster en nicht

Hendrika Everdina Antonia 
Wuestenenk-Makkink

in de leeftijd van 90 jaar.

Het is altijd verdrietig dat er uit zo’n klein kringetje 
weer één weggenomen wordt.

G. Kloosterman-Wuestenenk
G. Wuestenenk-Harmsen

Vorden juni 2011

Heden is na een periode van afnemende gezond-
heid rustig van ons heengegaan onze lieve broer, 
zwager en oom

Jan Albert Steenblik
Weduwnaar van Hentje Pelskamp

In de leeftijd van 86 jaar.

 Warnsveld F.J. Heuvelink-Steenblik

 Stoney Creek D.J. Steenblik
 (Canada)

 Vorden J.H. Steenblik-Riefel

 Hengelo (Gld)  A. Harmsen-Steenblik
  H.W. Bosch

 Hengelo (Gld) A. Steenblik
  B.J. Steenblik-Zeevalkink

  Neven en nichten

Hengelo (Gld), 
29 juni 2011

Psalm 121

…… De Here zal uw uitgang en uw ingang bewa-
ren van nu aan tot in eeuwigheid.

Verwacht en toch nog onverwacht is overleden 
onze lieve en betrokken vader, opa en ouwe opa

Jan Albert Steenblik
sinds 19 juli 1999 weduwnaar van

Hendrika Pelskamp

op de leeftijd van 86 jaar.

 Hengelo Gld.: Jan en Inge Steenblik
   Monja en Jeroen, Owen

   Mariandel en Niek,
   Floris-Jan, Anne-Lotte

   Jaldert en Dorien

 Didam: Ap en Ans Steenblik
   Cindy en Jürgen, Jonne, Saar

   Anouk en Bram

 Geesteren (Ov.): Annie en Wim Ellenkamp
   Roy en Jerrina
   Koen en Mariëlle
   Giel en Kim

 Vorden: Ina en Maarten Bargeman
   Mark en Ellen, Jurgen

   Jeroen en Didi
   Rik

29 juni 2011

Hengelo Gld., Kerkekamp 22
Correspondentieadres: Strodijk 3, 7251 RR Vorden

De dankdienst en begrafenis hebben op maandag 
4 juli te Hengelo Gld. plaatsgevonden.

Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons 
heeft betekend, delen wij u mede dat na een 
werkzaam leven, onze lieve en zorgzame moeder, 
groot- en overgrootmoeder op de gezegende leef-
tijd van 92 jaar is overleden

Jenneken Bannink
weduwe van Gerrit Jan Dijkman

eerder weduwe van Albert Rossel

* 31-1-1919 † 29-6-2011

 Vorden: Hennie en Gerrie Rossel-
  Klein Geltink

 Vorden: Anneke Rossel

 Doetinchem: Wim en Karin Rossel-Veldkamp

 Den Haag: Gerda Rossel

  Klein- en achterkleinkinderen

Nijlandweg 2
7251 KK Vorden

De afscheidsdienst en begrafenis hebben op dins-
dag 5 juli plaatsgevonden.

Diep geraakt hebben wij kennis genomen van het 
plotselinge overlijden van

Monique de Boer

moeder van onze leerling Verena uit groep 2 en 
van onze oud-leerling Jaimy.

Wij wensen de familie alle kracht toe in het verwer-
ken van dit enorme verlies.

Namens het schoolteam, 
de medezeggenschapsraad, 
de ouderraad en de leerlingen 
van de openbare basisschool 
De Dorpsschool in Vorden

Jan van der Gaast (directeur)

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl

(0575) 442 885

Heel hartelijk bedankt voor alle persoonlijke geluk-
wensen, cadeaus, bloemen en kaarten, ontvangen 
bij ons 60 jarig huwelijk.
 

Gerrit en Gerrie
Groot Roessink - Klein Sessink
Broekstraat 2a
7223 KK Baak

Ons bedrijf is gesloten
van 11 juli t/m 10 augustus

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Hof van Kettelerij 2
7251 DS  Vorden

Tel. 0575551508
website: www.kettelerij.nl
e-mail: info@kettelerij.nl

G.H.W. Arends
H.H. Kettelerij

www.marionpolman.nl

 T 06-55916250

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

VAKANTIEVLAAI

(MELOENBAVAROISE)

GROOT 13.25

KLEIN 8.95

VOLLERKOREN 

MET EXTRA VEZELS
 

NU 2.35

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 5 juli t/m zaterdag 9 juli.

5 KAM-
PIOENTJES 

VOOR   2.00

+ een gratis 
strandbal

(zolang de voorraad strekt)
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

0575-552959

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

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





 ed ne anlE dalbkeeW ,tcatnoC  dalbkeeW ni skjilekeW .oiger ed ni u jib dobnaaerutacav eleutca teH

Groenlose Gids.

www.webpaper.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

BanenContact

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoveniersbedrijf

Kettelerij

Nijverheidsweg 6
7251 JV Vorden
(industrieterrein ’t Werkveld)
T (0575) 552054, b.g.g. 06-121.141.20
F (0575) 551992
info@kettelerij-hoveniers.nl
www.kettelerij-hoveniers.nl

Wij zijn verhuisd
Per 1 juli zijn wij verhuisd 
naar ons nieuwe pand.
Nog niet geheel klaar, maar 
natuurlijk bent u ook nu al 
van harte welkom en staan 
wij vanaf onze nieuwe 
 locatie, zoals u van ons 
gewend bent, altijd voor u 
klaar!

Openingstijden:
vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
overige dagen op afspraak

Stichting Evenementen Vorden

Het was fantastisch!!!
TOT HET OUD & NIEUWFEEST IN DE SPORTHAL!

Nieuw geopend in Vorden

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306



Wat is: A. Alenkelder.

 B. Hallozie, Allozie.

 C. Vole.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

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

Jan (77) en Riek (72) wonen met veel 
plezier aan de Pastoor Thuisstraat. 
Het echtpaar kijkt tevreden terug 
op het verleden. “Wij zijn heel blij 
dat we dit feest mogen vieren. Dat is 
toch zo?”, zegt Riek, terwijl zij kijkt 
naar Jan die instemmend zijn hoofd 
knikt. 
Jan werd geboren in het buitengebied 
van Keijenborg waar zijn ouders een 
kleine boerderij hadden. In de winter 
gaf het kappen van bomen extra in-
komsten. Jan komt uit een gezin van 
zes kinderen. Jan’s moeder overleed 
toen hij vier jaar was. Na de lagere 
school ging Jan werken bij de Eike-
boom. Hij was toen veertien jaar. De 
Eikeboom was toen een café met een 
schoenenwinkel en een schoenen-
werkplaats. Jan deed vooral de repa-
ratie van schoenen, maar ook als ober 
was hij actief. Tussendoor volgde hij 
onder meer de opleidingen Midden-
stand en Schoenhersteller. Zo’n der-
tien jaar heeft hij daar gewerkt. Deze 
werkzaamheden zouden later veel 
terugkomen in zijn leven. Zo was hij 
onder meer ruim dertig jaar ober in 
diverse horecagelegenheden in de re-
gio. 

Riek is geboren en getogen in Wehl. 
Haar ouders hadden een boerderij. Zij 
komt uit een gezin van elf kinderen. 
Net voor het trouwen overleed haar 
vader en moest de trouwdag uitge-
steld worden. “Ik hielp als kind volop 
mee op de boerderij. Het boerenwerk 
vond ik prachtig en deed alle werk-
zaamheden. Ik had net zo goed met 
een boer getrouwd kunnen zijn”, 

zegt zij lachend. “Jonge schapen met 
de fles groot brengen, dat was gewel-
dig. Met melkbussen op de vrachtfiets 
vond ik ook leuk”, haalt ze herinne-
ringen op. “Het was wel hard werken, 
maar dat is niet erg”. Na de lagere 
school en de huishoudschool begon 
ze op zeventienjarige leeftijd te wer-
ken in de horeca. Bij zaal café Jansen 
in Wehl deed ze alle voorkomende 
werkzaamheden. Ruim vijf jaar heeft 
ze daar gewerkt. “Ik was 22 jaar toen 
ik trouwde. Jan heeft mij toen meege-
nomen naar Keijenborg”. 

Jan en Riek leerden elkaar 56 jaar ge-
leden kennen op de kermis in Wehl. 
Riek werkte in zaal Jansen en Jan 
kwam daar voor de eerste keer als 
ober. “En het klikte meteen”, weten 
ze nog goed. In 1961, vijftig jaar ge-
leden, trouwden ze op het gemeen-
tehuis en in de kerk in Wehl. Het 
feest werd gegeven in zaal Jansen in 
Wehl.
Na het trouwen gingen Jan en Riek 
wonen aan de Pastoor Thuisstraat, 
waar ze ook nu nog tot tevredenheid 
wonen. Toen ze ruim vijftig jaar ge-
leden het huis kochten, was het een 
woonhuis met bakkerij en winkel. De 
bakkerswinkel werd verbouwd tot 
schoenwinkel. Jan laat een oude foto 
zien hoe het pand met kleine ramen 
er toen uitzag. Later is ook de woning 
helemaal verbouwd. 

Jan en Riek hebben bijna veertig jaar 
een schoenwinkel met reparatie-
werkplaats gehad. Riek was vooral 
in de winkel te vinden en Jan deed 

de reparatie van de schoenen. “We 
hebben het altijd met veel plezier ge-
daan. Het contact met mensen en een 
praatje maken is heel leuk”, zeggen 
Jan en Riek. “Het was een heel andere 
tijd dan nu. Alleen de collectie schoe-
nen al”, zegt Riek. Twaalf jaar gele-
den werd Jan 65 en zijn ze gestopt 
met de zaak in Keijenborg. Dochter 
Elise en schoonzoon Rudi hebben de 
zaak overgenomen en zijn toen met 
een nieuwe schoenenzaak gestart in 
Hengelo. Jan helpt zijn dochter nog 
altijd met schoenreparaties en brengt 
nog veel tijd door in zijn werkplaats. 
Veel hobby’s heeft Jan niet. Maar 
één hobby is echt zijn passie: antiek 
en curiosa. “Daar ben ik altijd druk 
mee”, zegt Jan enthousiast. De laatste 
jaren is het wel wat minder gewor-
den, maar regelmatig trekken Jan en 
Riek er nog op uit naar braderieën en 
rommelmarkten waar ze hun spul-
letjes proberen te verkopen. “Het is 
leuk om te doen, maar de jaren be-
ginnen te tellen. Je moet toch alles in 
dozen laden en weer uitladen”, zegt 
Riek die altijd meegaat. “Daarom 
gaan we ook niet overal meer naar 
toe. Het is ook maar een hobby. Voor 
het geld hoeven we het gelukkig niet 
te doen”. Samen spelen ze ook graag 
bingo. 
Riek doet zelf de huishouding en ook 
de tuin. Wandelen, fietsen en zwem-
men zijn enkele andere hobby’s van 
haar. Sinds kort heeft ze het zwem-
diploma C gehaald. “De kinderen en 
kleinkinderen waren met bloemen 
aanwezig. Ook pa met bloemen hoor. 
Mooi toch als je 72 bent”, vertelt ze 
trots terwijl ze het diploma laat zien. 
“Gelukkig kunnen we samen nog 
veel doen. Soms komen we nog tijd 
tekort”, zeggen Jan en Riek tevreden.

Gouden bruidspaar geniet van het leven

Jan en Riek vijftig jaar getrouwd

Keijenborg - Jan en Riek Hermans uit Keijenborg zijn dinsdag 12 juli 
vijftig jaar getrouwd. Het gouden bruidspaar heeft vier kinderen en 
elf kleinkinderen. Het feest begint om 13.00 uur met een H. Mis in de 
parochiekerk St. Jan de Doper waarna het feest wordt voortgezet in 
Gasterij Winkelman.

Jan en Riek staan vrolijk in het leven.

EXTRA SERVICE VOOR 
 KLANTEN
Klanten van de Doetinchemse vesti-
ging kunnen vanaf 2 weken voor de 
sluiting, dus vanaf 5 juli, 10 extra 
boeken gratis meenemen (dat kost u 
geen strippen). De inleverdatum valt 
niet in de sluitingsperiode. 
Tijdens de sluiting kunnen alle leden 
terecht in een van de andere vesti-
gingen van bibliotheek West-Ach-
terhoek. U kunt daar boeken lenen, 
maar ook de in Doetinchem geleende 
boeken inleveren. Kijk voor de ope-
ningstijden in de zomervakantie op 
onze website.

WAT KAN NIET
Tijdens de sluiting kunt u niet reser-
veren uit de collectie van bibliotheek 
Doetinchem. 
Ook kunt u geen gereserveerde boe-
ken ophalen in Doetinchem. Let u bij 
het online reserveren uit de collectie 
van een van de andere vestigingen op 

de afhaalvestiging. Kies daarbij een
voor u gunstige vestiging. 

DE BIBLIOTHEEK IN ’T 
BREWINC
In ‘t Brewinc zal de bibliotheek qua
inrichting sterk verschillen van wat
u gewend bent. De bibliotheek is dan
opgedeeld in verschillende sferen. Op
onze website vindt u een korte intro-
ductie. De verschillende sferen en de
daarbij horende afdelingen zullen
door belettering en kleurgebruik ge-
makkelijk herkenbaar zijn. De belet-
tering en het kleurgebruik zijn daar-
bij afgestemd op een nieuw logo.

VERKOOP RESTMATERIALEN
Met de verhuizing naar het nieuwe
pand blijven er materialen over die
ter verkoop worden aangeboden.
Denk daarbij aan (boeken)kasten, ta-
fels, stoelen en ander klein materiaal.
De verkoop is op woensdagmiddag 10
augustus van 15.00 tot 18.00 uur in
de bibliotheek aan de Raadhuisstraat
25. Spelregels voor de verkoop. Alle
materialen ter plekke contant afreke-
nen. U zorgt tijdens de verkoop zelf
voor het demonteren en vervoeren
van de gekochte materialen. Het is
niet mogelijk vooraf materialen te re-
serveren of inlichtingen over de ma-
terialen in te winnen.

Bibliotheek Doetinchem 
verhuist
Hengelo - Bibliotheek Doetin-
chem verhuist naar ‘t Brewinc  In 
verband met de verhuizing is de 
bibliotheek gesloten van 18 juli 
t/m 15 augustus.  Vanaf 16 augus-
tus bent u welkom in ons nieuwe 
gebouw ‘t Brewinc aan de IJssel-
kade 13 (tegenover de molen).

Het pand dat vier jaar leeg stond 
is gerenoveerd en opgeknapt van 
zowel de binnen- als buitenkant. 
Tevens wordt onze website, op 
dinsdag 5 juli gelanceerd. Voor 

meer informatie over de menu-
kaart, foto’s van de verbouwing 
of reserveringen kijk op www.
zwaanhoekje.nl

Het nieuwe team van ’t Hoekje 
hoopt u van harte te verwelko-
men aan de Spalstraat 1 in het 
hartje van Hengelo.

Opening Eetcafé ’t Hoekje
Hengelo - Na een verbouwing 
van vijf maanden is het op vrij-
dag 8 juli dan zover: Eetcafé ’t 
Hoekje opent haar deuren.

VAN IERLAND TOT BRAZILIË
De musici bieden vele vormen van 
‘wereldmuziek’. Veertien bands, 
dansgroepen en koren laten de be-
zoekers op meerdere podia genieten 
van jazz, country (voor het eerst tij-
dens het KasteelTuinFestival), Iers, 
salsa, forro, fado, Cubaans, Latijns 
Amerikaans en zigeunermuziek.  Het 
is echter niet alleen de muziek die 
een bezoek aan het KasteelTuinFesti-
val tot een ware beleving maakt. De 
entourage van de unieke kasteeltuin 
is misschien wel even belangrijk. De 

bezoekers zwerven van podium naar
podium en laten zich in de kasteel-
tuin steeds opnieuw verrassen. De
sfeer is uniek. 

KINDERPROGRAMMA.
Voor het eerst in de zestienjarige
geschiedenis van het KasteelTuin-
Festival wordt er ‘s middags ook een
programma geboden voor families
met kinderen. Dolf Moed van De
Theaterfiets brengt zijn publiek in
oosterse sferen met zijn programma
De Schenker van Damascus. Veel mu-
ziek met een vrolijk verhaal. 

VOORVERKOOPVOORDEEL
Tot en met 23 juli geldt in de voorver-
koop de speciale prijs van € 22,50 per
persoon. Daarna kosten de kaarten €
27,50. Kinderen tot 12 jaar kunnen,
onder begeleiding, gratis naar binnen.
Via www.kasteeltuinfestivalruurlo.nl
kunnen de kaarten worden besteld.
Op die site staat ook alle informatie
over de optredende gezelschappen,
het programma e.d.

Voorverkoop kaarten 
KasteelTuinFestival gestart
Ruurlo - Op 30 juni wordt in de 
tuin van kasteel Huize Ruurlo 
het 16e KasteelTuinFestival ge-
houden. Ook dit jaar is de Kunst-
Kring Ruurlo erin geslaagd een 
keur aan musici aan te trekken 
die van het festival opnieuw een 
evenement maken waar onge-
twijfeld weer 1.500 tot 2.000 mu-
ziekliefhebbers op afkomen.   Het 
programma begint al ‘s middags 
om 14.30 uur en duurt tot mid-
dernacht.

Dit concours wordt gekenmerkt door 
sportiviteit en gezelligheid. Het wordt 
een spektakel waar jong en oud, wel 
of geen paardenliefhebber en niet te 
vergeten de ruiters en amazones weer 
met plezier naar uit kijken! Aan dit 

grote concours zullen ongeveer 700 
ruiters deelnemen. Traditiegetrouw 
wordt op zaterdag gestart met de po-
ny’s. Zowel dressuur als springen vin-
den plaats in de ochtend. In de mid-
dag is het de beurt aan de menners, 
viertallen en de dressuurcompetitie 
voor de Friese paarden. Na het suc-
ces van vorig jaar, hopen we weer op 
een grote deelname. Op zondag zul-
len de paarden in zowel de dressuur 
als springen hun verrichtingen in alle 
klassen vertonen. 
Het hoogtepunt van dit hippische 
evenement is zondagmiddag. De bes-
te ruiters uit de dressuur en springen 
zullen strijden om de hoogste prijs. 

Deze wordt beschikbaar gesteld door 
onder andere Aviko frites en Fries-
landCampina. Het deelnemersveld 
van de ruiters ziet er veelbelovend 
uit en zorgt ongetwijfeld voor span-
nende wedstrijden. Een aanrader 
voor paardenliefhebbers, liefhebbers 
van sport in het algemeen, eigenlijk 
voor iedereen van groot tot klein! 

Voor meer informatie over het con-
cours en de paardensportvereniging: 
bezoek de website http://psvdezeven-
steen.web-log.nl. 
Tot ziens op het Concours Hippique 
Steenderen 2011.

9 en 10 juli 2011

Concours Hippique
Steenderen - Met trots presenteert 
Paarden Sport Vereniging De Ze-
vensteen het programma van 
het Concours Hippique Steende-
ren 2011. Dit vindt plaats in het 
weekend van 9 en 10 juli op de 
terreinen van de familie Winkel 
aan de JF Oltmansstraat te Steen-
deren. Ook dit jaar is dit sport-
evenement gratis toegankelijk.
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GRATIS AF TE HALEN

RESTANTEN 
VERF 

A.S ZATERDAG
9 JULI TUSSEN 9.00 
EN 12.00 UUR AAN 

DE WERKPLAATS

HARMSEN 
VAKSCHILDERS
Zelhemseweg 21

7255 PS Hengelo Gld.
Tel. 0575-464000

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

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

We gaan voor versheid
en kwaliteit!!

Heerlijke kersen
&

pruimen
uit eigen bongerd

Nieuwe oogst Frieslanders, Dore en Bildstar
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

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

Ontheffingsverzoek Ruimtelijke Verordening Gelderland

KennisgevingVoortaan digitaal

De provincie Gelderland 

stopt vanaf 1 oktober 2011 

met het publiceren van 

nagenoeg alle bekend-

makingen in de dag- en 

weekbladen.

Alle bekendmakingen

vergunningverlening 

worden digitaal 

gepubliceerd via 

www.gelderland.nl/

bekendmakingen. 

Hiermee vergroot de 

provincie Gelderland de 

toegankelijkheid en 

zoekmogelijkheden voor 

de burgers.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat zij op 
30 juni 2011 van de Raad van de gemeente 
Bronckhorst een verzoek hebben ontvangen 
om ontheffing van de Ruimtelijke Verordening 
Gelderland.

Met de gevraagde ontheffing wenst de gemeente 

af te wijken van de regels inzake de maatvoering 

van recreatiewoningen, ten behoeve van het  

bestemminsplan Dorado Beach.

Inzage
De aanvraag en bijbehorende stukken liggen 

met ingang van 7 juli 2011 gedurende twee 

weken ter inzage bij:

–  de provincie Gelderland, in het informatie-

centrum van het Huis der Provincie, Markt 11 

te Arnhem, op maandag t/m donderdag van 

08.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 08.30 tot 

16.00 uur;

–  de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar 

gebruikelijke openingsuren.

Zienswijzen
Belanghebbenden kunnen gedurende 

vorengenoemde inzagetermijn hun zienswijze 

ten aanzien van de aanvraag kenbaar maken bij 

Gedeputeerde Staten van Gelderland, afdeling 

TALO/ROA, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, 

onder vermelding van onderstaand zaaknummer. 

Voor het naar voren brengen van mondelinge 

zienswijzen kunt u contact opnemen via 

T (026) 359 97 09.

Arnhem, 6 juli 2011,

zaaknummer 2011–011059

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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

Grote actie van de maand juli 
Hangpotten 25 cm diverse soorten p.st. .........5,75
 of 3 st. voor ...... 14,95
 20 cm diverse soorten p.st. .........4,75
 of 3 st. voor ......12,95
 16 cm tot 19 cm diverse soorten p.st. .........2,75
 of 3 st. .........6,95
Stekplanten zomerbloeiers diverse soorten p.st. ..............1,00
 of 18 st. voor ...... 14,95
Zaaiplanten zomerbloeiers diverse soorten p.st. .........0,30
 of 18 st. voor .........4,95
Impatiens New Guinea p.st. ..............1,75
 of 10 st. voor ......12,95
Sunvallia rood en rose per st. .........6,95
 of 2 st. voor ......10,00
U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag 
garage Vruggink Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk na 800m rechts.

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

Helmink maakt het mooier bij u thuis

OPRUIMING
BIJ HELMINK WONEN IN VORDEN 

OOK ONLINE TE BESTELLEN OP WWW.HELMINKWONEN.NL

RELAXFAUTEUIL TAVI
In leder, met opstahulp. 
Elektrisch verstelbaar
OP=OP PRIJS

BANK MUSIC
Rundleder, kleur Aubergine
OP=OP PRIJS 3 + 2-ZITS

FAUTEUIL In nappalook

BANK GEO
In stof, kleur grijs, 

OP=OP PRIJS 3 + 2-ZITS

EETKAMERTAFEL 
VENTOUX & 
FAUTEUIL HOME
Tafel, massief eiken met frame 
staal zilver antiek. 
Afm. 180x100

OP=OP PRIJS

799.-

1898.-

998.-

199.-1099.-

Zutphenseweg 24, 7251 DK Vorden 
Telefoon 0575 55 15 14  Email: info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl  Twitter: @helminkwonen  

Wij ruimen al onze showroommodellen op: 
banken, fauteuils, dressoires, eetkamerstoelen 
en -tafels etc. Profi teer direct van heel veel 
voordeel! Kom snel langs, want op = op!

O
P=

O
P!

WOLINNAME:
Er is weer wolinname in 
Warnsveld op zaterdag 

9 juli van 9.00 - 12.00 aan 
de Lage Lochemseweg 5 

te Warnsveld. 
Wolhandel Jan Wolf, 

tel. 06-10262418

 Word 
    nu 
 donateur

kinderfondsknuffels.nl



Mevo werd opgericht in 1977. De 
naam staat voor Metaaldraaierij 
Vorden. Want de oorsprong van het 
bedrijf ligt in Vorden. Mevo groeide 
daar uit haar jasje en verhuisde in 
1999 naar Ruurlo. Op het hoogtepunt 
had het bedrijf 120 werknemers in 
dienst waaronder een vijftigtal bij de 
vestiging in Slowakije. 
Theo Huitink sprak August Koster na-
mens het personeel toe. “Toen ik der-
tig jaar geleden bij Mevo begon, wa-
ren we z’n zevenen. Op het moment 
dat er diensten van 24 uur moesten 
worden gedraaid, was August nooit 
te beroerd om de nachtdienst te 
doen. Een gedreven persoonlijkheid, 
een ontzettende doorzetter met oog 
voor klant én personeel.” Ook de 
complexiteit van de producten nam 
toe. “We groeiden van metaaldraai-
erij naar precisiewerk. Van draaien 
en frezen naar een geassembleerd to-
taalproduct.”

UITVINDER
Ook technisch directeur Wybren 
Jouwsma van Bronkhorst High Tech 
- klant van het eerste uur - bewonder-

de het technisch inzicht van Koster. 
“Hij is heel oplossingsgericht. Elke 
keer als wij met een probleem zaten, 
wist August Koster met de juiste tech-
nische oplossing te komen. Hij is een 
echte uitvinder!”
Van de directie en personeel van Me-
vo ontving Koster een beeld van een 
paard in galop, één van zijn grootste 
hobby’s. Stilzitten is er nog niet bij. 
Met zijn nieuwe bedrijf Koster Advice 
helpt hij ambitieuze startende onder-
nemers. Ook is hij actief in diverse 
projecten op het gebied van duurza-
me energie. 

TOEKOMST
De nieuwe directeur Frans Verhaegh 
zei dat Koster altijd welkom blijft om 
langs te komen. Verder kondigde 
hij de nieuwe robotgestuurde draai-
frees-machine aan die Mevo onlangs 
heeft aangeschaft. “We kunnen daar-
mee nog sneller complexere produc-
ten maken. En de machine is robot 
gestuurd waardoor we ook ‘s nachts 
onbemand kunnen doorwerken. 
We zijn daarmee klaar voor de toe-
komst!”, aldus Verhaegh.

Mevo koopt nieuwe robotgestuurde draai-frees-machine

Afscheid oprichter August Koster
Ruurlo - Metaalbedrijf Mevo in Ruurlo heeft vrijdag 1 juli afscheid ge-
nomen van oprichter August Koster. Koster was tot begin van dit jaar 
nog aandeelhouder van het bedrijf. Diverse klanten en relaties waren 
uitgenodigd om het feestelijke afscheid mee te maken. “Hij was altijd 
erg oplossingsgericht. Een uitvinder!”

August Koster (links) krijgt beeld van paard in galop aangeboden door personeelslid Mariska Hissink

Er kwam van alles ten tonele, play-
back- acts, bands en onder meer één 
live- act door het duo ‘De Klungels’. 
Twee jongemannen (Martijn Knoef 
en Jesse Weenk) kwamen per auto 
de hal binnen gereden. ‘ Wij maken 
momenteel een toer door Europa en 
doen daarom ook het Medler aan’, 
aldus de boys. Bij de categorie jeugd 
kwam o.m. Justin Bieber voorbij en 
uiteraard ook deze zanger zeer ge-
liefd bij de meisjes ! Het Junior Song-
festival, de groep Queen, de optredens 
gingen erin als koek. 

Zoals te doen gebruikelijk bij Medler 
Live, kiest het publiek de winnaar. 
Anna Otten (met ‘Inna’) mocht on-
der luid applaus de wisselbokaal in 
ontvangst nemen. Bij de volwassenen 
o.m. persiflages van Guus Meeuwis 
en Joep van ’t Hek. 

De commissieleden van de Stichting 
Oranjefeest Medlertol kwamen ook 
op de bühne. Johan Kamperman als 

Vader Abraham met in zijn kielzog 
een stelletje smurfen. Echter de show 

werd gestolen door de groep de Top-
pers (Marian Pardijs, Joke Bulten, Er-
na Otten en Marian Knoef). Gekleed 
in roze glitterpakken ging figuurlijk 
gezien, het dak van de hal eraf. André 
Knoef, presentator tijdens de shows, 
overhandigde deze toppers uit het 
Medler de fel begeerde wisselbokaal.

Veel waardering ‘Vrienden 
Medler Live’

Medler - De bezoekers die vrijdagavond in de feesthal van CWV- MEDO 
het programma ‘ Vrienden Medler Live ‘ bijwoonden, kregen een bon-
te mengeling aan enthousiaste ‘artiesten’ voorgeschoteld. Daarbij veel 
reacties vanuit de zaal, want iedere deelnemer werd ondersteund door 
een eigen supportersschare.

De Toppers v.l.n.r: Marian Pardijs, Joke Bulten, Marian Knoef en Erna Otten

Vader Abraham ( Johan Kamperman ) en zijn smurfen

Marianne Benard werd overladen 
met bloemen. Ook ontving ze van de 
kinderkerk, het prachtige glas- in – 
lood ‘De jeugd van Wichems Weer-
zien’ en geld om een nieuwe fiets aan 
te schaffen. Verder waren er tijdens 
deze afscheidsdienst toespraken van 
de heer Marijnissen, de heer Wob-

bes, dominee Kool, de heer Hissink
en de heer Hiddink. Zij waren vol lof
over wat Marianne Benard voor haar
gemeente, de school en het oecu-
menisch werk heeft gedaan. Vanuit
Wichmond werd zij door de aanwe-
zigen in de kerk , alle goeds toege-
wenst.

Afscheid dominee 
Marianne Benard

Wichmond - Jongstleden zondagmiddag werd in een overvolle kerk
in Wichmond afscheid genomen van dominee Marianne Benard. Zij
verhuist, zoals bekend naar Lemelerveld, waar haar man Kees Benard
een beroep als predikant heeft aangenomen.

Er waren vier klassen: dames, heren, 
gemengd en een vrije klasse. Speciaal 
voor de recreanten was er bovendien 
een route uitgezet met een lengte 
van 6 kilometer. Bij de dames/heren/ 
gemengde klasse mocht hooguit één 
deelnemer lid zijn van de Bond. Aan 
de vrije klasse mocht iedereen mee-
doen. De start, pauze en finish waren 
bij de familie Scheffer aan de Nieu-

wenhuisweg . De uitslagen waren als
volgt:

Heren: 1 Stokkink 1 in totaal 124
schoten en 80 meter, 2 Delden 2-
131 schoten en 103 meter, 3 Delden
3 – 134 schoten en 71 meter, 4 Del-
den I- 135 schoten en 53 meter, 5
Dunsborg 142 schoten en 25 meter.
Dames: 1 Delden 204 schoten en 104
meter. Vrije Klasse: 1 Heksenlaak 124
schoten en 104 meter, 2 Warnsveld
143 schoten en 14 meter. Gemengde
Klasse: 1 Stokkink 140 schoten en 139
meter, 2 Delden 174 schoten en 1 me-
ter, 3 Okhorstweg 187 schoten en 150
meter. Recreanten: 1 KVS Wilp 72
schoten en 2 meter, 2 Anbo Vorden
82 schoten en 1 meter, 3 Heksenlaak
88 schoten en 5 meter.

Vordense klootschietmarathon
Vorden - Afgelopen zondag wer-
den in het buurtschap Delden 
de open Vordense klootschiet- 
kampioenschappen gehouden. 
De organisatie van dit gebeuren 
was in handen van Dick Regelink. 
De marathon had een lengte van 
tien kilometer. In totaal namen 
er 32 ploegen aan deel.



Door het volgen van de bijgeleverde 
gebruiksaanwijzing bevestigd u de 
code op de aangegeven plaats op uw 
fiets. Door de registratie van uw Tra-
cecode (via de website) wordt uw fiets 
geregistreerd bij ITFG. Deze datacen-
trale levert ook de gegevens aan de 
Rijksdienst voor het Wegverkeer en 
Politie. Indien uw fiets dan gevonden 
is kan dit aan de rechtmatige eigenaar 
gemeld worden. Tevens kunt u op 
de website voor gestolen fietsen zelf 
controleren of uw fiets gevonden is. 
Naast onze unieke barcode registre-
ren wij ook het merk, model, kleur 
en eventuele ingegraveerde postcode 
en framenummer. 

Tracecode is nu bij Profile Bleumink 
in Vorden en Zutphen verkrijgbaar! 
www.profilebleumink.nl

Wil jij bewijzen dat jouw fiets van jou is.....
Zutphen / Vorden - Profile Bleu-
mink krijgt jaarlijks een groot 
aantal diefstalmeldingen binnen 
en toen ze van Tracecode hoor-
den, waren ze verkocht! Trace-
code zorgt er door middel van 
verstrekking van een unieke code 
voor dat uw fiets registreerbaar 
is geworden. U kunt deze code 
aanschaffen bij de erkende fiets-
vakhandel en bewaakte fietsen-
stallingen.

Muziekschool Oost-Gelderland heeft 
al diverse leslocaties in verschillende 
gemeentes. Het komende schooljaar 
wordt daar Vorden aan toegevoegd. 
Er zijn vele mogelijkheden voor al-
lerlei instrumenten.”Wij beschikken 
over een breed lesaanbod; gitaar, pi-
ano, harp, viool, drums, hobo, saxo-
foon, alles is mogelijk”, aldus dhr. 
Lubberdink, adjunct-directeur van de 

muziekschool.
“Wij starten in Vorden met lessen 
voor Harmonie en Fanfareleerlin-
gen, daarnaast kunt u bij voldoende 
animo op locatie ook lessen volgen op 
andere instrumenten. Ook zal de mu-
ziekschool in september in Vorden 
starten met een cursus Algemene 
Muzikale Vorming voor basisschool-
leerlingen van groep 4 en 5”. Dit is 

een tweejarige cursus waarbij zingen, 
bewegen en muziek maken centraal 
staan. Er wordt aandacht besteed aan 
maat, ritme en vorming van het mu-
zikale gehoor, maar het belangrijkste 
is volgens dhr. Lubberdink, dat de 
kinderen leren wat een pret het is om 
muziek te maken.

Muziekschool Oost-Gelderland ver-
wacht veel belangstelling voor de 
nieuwe leslocatie. Zie voor meer info 
over het complete lesaanbod www.
muziekschooloostgelderland.nl

Muziekschool Oost-Gelderland 
start lessen in Vorden

Vorden - Alle inwoners van gemeente Bronckhorst kunnen voortaan 
voor muzieklessen terecht bij Muziekschool Oost-Gelderland. De les-
sen worden overwegend gegeven in Doetinchem. Met ingang van 27 
augustus start Muziekschool Oost-Gelderland ook met muzieklessen 
in het Dorpshuis in Vorden.

Dit is inmiddels uitgebreid gevierd, 
met een leuk uitje samen met het an-
dere personeel. Het was erg geslaagd 
en er wordt nog over gesproken. In 
de 25 jaar is er natuurlijk veel veran-
derd, maar daar hebben Marion en Ja-
net geen moeite mee. Ze hebben nog 
steeds plezier in hun vak en kunnen 
goed met hun klanten overweg. Het 
voordeel is dat ze veel ervaring heb-
ben opgebouwd in het kappersvak. Ze 

zijn zeker nog goed op de hoogte van
wat er allemaal afspeelt in de haar-
mode en maken zeker vlotte kapsels.
Daar helpen ook de cursussen die ze
allemaal regelmatig volgen ook mee.
Dat maakt het vak ook boeiend en is
nooit saai, er is altijd wel wat nieuws
te beleven. Dat ze beide nog vele klan-
ten mogen kappen met veel plezier
en liefde voor het vak, bij Salon Ma-
rianne.

Twee jubilarissen bij 
Salon Marianne

Vorden - Vorig jaar vierde Wilma haar 25-jarig jubileum bij Salon Ma-
rianne, nu zijn Marion Gelderman en Janet Ruumpol aan de beurt.
Marion is per 1 juli 25 jaar in dienst, eerst bij Dhr.Wiekart en vanaf
1994 bij Marianne. Janet is per 1 september 25 jaar in dienst en was
ook eerst bij “Wiekart”actief.

Direct na de verkoop heeft er een
mini-enquete plaatsgevonden en
daaruit komt naar voren, dat de on-
dernemers gemiddeld zeer tevreden
zijn. Reacties als: “De eerste dag na
de verkoop mochten wij al een aantal
nieuwe klanten verwelkomen”. Of
“Wij hebben vandaag heel veel bon-
nen ingenomen”. En “Het bestedings-
bedrag van de klanten met bonnen
ligt gemiddeld veel hoger dan zonder
bon.” 
Dit betekent ook dat de klanten(kopers)
profiteren van de actie. 

Dit jaar zijn er meer bonnen buiten
Vorden verkocht dan bij de vorige
actie, want de VV Vorden heeft ook
reclame gevoerd in de omliggende
plaatsen. Het organiseren van een
dergelijke actie kost veel voorberei-
dingstijd en het brengt ook kosten
met zich mee. Toch is ook de voet-
balvereniging zeer content met het
resultaat. 

De opbrengst komt ten goede aan
de uitbreiding en renovatie van de
kleedkameraccommodatie.

Kortings-
bonnen actie 
wederom een 
groot succes!
Vorden - De kortingsbonnenactie
van de VV Vorden in samenwer-
king met de Vordense Onderne-
mers Vereniging is een groot suc-
ces.

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



Om het schooljaar op een leuke ma-
nier af te sluiten had de oudercom-
missie in samenwerking met de 

leidsters een echte theatervoorstel-
ling van theater Warboel geregeld. 
Er werd gedanst en gezongen tijdens 

deze echte voorstelling op school en 
dan was er ook chips en ranja om van 
te smullen! 

De kinderen hebben enorm genoten. 
Het was dus echt een groot succes!

Warboel voor peuters Ot en Sien

Vorden - Vrijdag 24 juni werden de peuters van SPSB peuterspeelzaal 
Ot en Sien uit Vorden getrakteerd op een leuke verrassing.

Dit jaar stond de collecte geheel in 
het teken van coeliakie, ofwel glu-
tenintolerantie. De Maag Lever Darm 
Stichting wil deze onbekende ziekte 
aan het spijsverteringsstelsel bekend 
maken. Naar schatting lijden 160.000 
mensen in Nederland aan coeliakie, 
maar weten slechts 25.000 het. Het 
geld dat wordt opgehaald, stelt de 

MLDS in staat wetenschappelijk on-
derzoek te financieren en voorlich-
ting te geven. Zonder de bijdrage en
inzet van gevers en vrijwilligers is dit
onmogelijk. 
De Maag Lever Darm Stichting wil
iedereen die een bijdrage heeft gele-
verd aan de collecte bedanken voor
de inzet. 

Mocht u de collectant gemist heb-
ben, dan kunt u uw bijdrage storten
op giro 2737 t.n.v. Maag Lever Darm
Stichting te Amersfoort.

Maag Lever Darm Stichting
Vorden - De Maag Lever Darm 
Stichting heeft in de collecte-
week van 13 tot en met 18 juni in     
Vorden € 986,84 opgehaald.

Langs een ontzettend mooie route 
door een landelijke omgeving en vele 
kleine dorpjes kwamen de auto’s om 
14.30 uur bij steenfabriek de Panoven 
in Zevenaar aan. De deelnemers wer-
den hier welkom geheten met heer-
lijke koffie en een plakje eigen gebak-
ken kruidkoek. Hierna kregen ze, 
door de eigenaresse, een zeer interes-
sante rondleiding. Daarin werd ver-

teld hoe het leven vroeger was, toen
de mensen en kinderen nog in de
steenoven werkten. Ook werd er nog
een machine gedemonstreerd waarin
stenen machinaal gemaakt werden. 
Na nog iets gedronken te hebben,
reed het gezelschap verder naar El-
ten, waar in het oude station, wat nu
als restaurant dient, van een heerlijk
schnitzel en/of kip buffet genoten
werd. 
Gelukkig waren zij allemaal voor het
noodweer weer thuis en kunnen ze
terugzien op een hele mooie middag. 
De volgende activiteit van KBO IJsse-
lenioren is een fietstocht op dinsdag-
middag 16 augustus. De organisatie
heet iedereen dan weer van harte
welkom.

Autotocht KBO 
IJsselsenioren
Op dinsdag 28 juni was de jaar-
lijkse autotocht van de KBO IJs-
selsenioren. Ondanks de hitte op 
deze dag zijn we toch met 40 per-
sonen in 11 auto’s om 13.00 uur 
vanaf het marktplein in Steende-
ren vertrokken, voorzien van veel 
water in iedere auto.

In de zeer warme hal werden de leu-
ke liedjes en het verhaal met enthou-
siasme gebracht en goed ontvangen. 
Zowel het publiek als de kinderen 
van groep acht genoten zichtbaar van 
het begin tot het einde. 

Bij het wegebben van de laatste tonen 
klonk er een warm applaus. De bijna 

ex-basisschool scholieren namen het 
dankbaar in ontvangst.

Na afloop van de avondvoorstelling 
werden de aanwezigen getrakteerd op 
een hapje en een dorstlessend drank-
je. De kinderen namen ook nog op 
een andere wijze afscheid van school. 
Ze hadden ieder een canvas geschil-

derd met daarop een afscheidstekst. 
Deze komen te hangen aan de schut-
ting van het opgeknapte schoolplein. 
Zo blijven, Dave, Jelle, Kim, Pam, Bart, 
Jesper, Maaike, Agan en Janna in het 
nieuwe schooljaar toch nog op de St. 
Martinusschool aanwezig en zullen 
ze niet gauw vergeten worden. Ze 
kunnen terugkijken op een geslaag-
de afsluiting van hun tijd aan de St. 
Martinusschool. Nu als oudsten van 
de school in Baak beginnen ze straks 
weer als jongste hun middelbare 
schoolcarrière in Zutphen, Vorden 
of Doetinchem. De school wenst hen 
daarbij heel veel succes en hoopt dat 
ze in de toekomst hun dromen waar 
kunnen maken.

St. Martinusschool in Baak 

Afscheid groep 8

Baak - Groep acht van de St. Martinusschool in Baak heeft met de mu-
sical ‘Wat maak je menu?’ hun basisschooltijd afgesloten. Na een paar 
weken van intensieve voorbereiding, die bestond uit teksten en liedjes 
uit het hoofd leren, het opkomen en afgaan oefenen, alle attributen 
en kleding verzamelen en het decor verven, was afgelopen dinsdag-
middag de generale repetitie voor de groepen één tot en met zeven en 
belangstellenden en ‘s avonds de generale en tegelijk de laatste voor-
stelling voor ouders/verzorgers en broertjes en zusjes.

Toegezongen door zijn jongere sport-
genoten genoot dhr. Smeenk zicht-
baar van de aandacht die hem ten 
deel viel. Strada Sports is waanzinnig 
trots op zijn oudste sporter, die weke-
lijks nog vele kilometers rond rijdt in 
de achterhoek, op de fiets of in zijn 
auto. Elke woensdag gaat hij naar Lo-

chem voor zijn wekelijkse zwemuur.
Ondanks dat dhr. Smeenk zich als een
vis in het water voelt bij Strada Sports
heeft hij nog geen officieel zwemdi-
ploma. Een mooier cadeau kan Stra-
da Sports niet geven; dhr. Smeenk
mag op kosten van Strada Sports zijn
zwemdiploma gaan halen!

Dhr. Jan Smeenk 87 jaar

Strada Sports feliciteert 
oudste sporter

Vorden - Iedere week is hij 2 keer actief aan het trainen in de fitness
club in Vorden en ook zwemt hij wekelijks bij Strada Sports in Lo-
chem, locatie de Beemd. dhr. Jan Smeenk bereikte vrijdag de respec-
tabele leeftijd van 87 jaar en dat werd donderdag gevierd bij Strada
Sports in Vorden.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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KAMPWEEK
In de voorlaatste schoolweek gingen 
ruim 60 meisjes en jongens van de 
groepen 6, 7 en 8 op kamp in Buurse. 
Op de heenweg maakten ze in Groen-

lo kennis met de “Slag om Grolle” uit 
de 80-jarige oorlog, ze fietsten over 
een pad dat precies de route van een 
voormalig spoorlijntje volgde en ge-
noten van bosbessen. Op de eerste 

avond gingen ze naar Alstätte, waar 
Duitsers aangesproken moesten wor-
den om de goede antwoorden bij een 
speurtocht te vinden.
Op dinsdag werd Enschede bezocht. 
In museum “De Twentse Welle” 
werden de onderdelen van een boek-
werkje met de belangrijkste perioden 
uit de geschiedenis gemaakt. In het 
stadscentrum maakten kinderen hun 

eigen foto’s. 
‘s Woensdags gingen ze vanuit Duits-
land kanoën op de Berkel en op don-
derdag stonden vijf IVN-gidsen voor 
hen klaar om hen met de natuur van 
het Buurserzand te laten kennisma-
ken. Verder werd o.a. nog een bezoek 
gebracht aan zwembad De Wilder en 
het Haaksbergerveen. 

AFSCHEID JUFFROUW LOEK 
TERWEE
Afgelopen woensdag haalden dezelf-
de drie groepen Loek fietsend op in 
haar woonplaats Ruurlo. 
Vervolgens was er in Kranenburg een 
speurtocht, waarbij de leerlingen van 
groep 8 vermomd als Loek allerlei 
bezigheden van haar uitbeeldden. 
Zo zag je juffrouw Loek als fotografe, 
als postzegelverzamelaarster en als 
maakster van jam. Je kwam haar fiet-
send, skiënd, wandelend, volleybal-
lend en tennissend tegen. Je kon haar 
samen met haar partner Aldert op de 
bok van een rijtuig ontmoeten, als 
oma en natuurlijk ook als leerkracht 
in diverse situaties. De overige leer-
lingen moesten al die hoedanigheden 
zo snel mogelijk opzoeken. Daarna 
was er in de gymzaal een fantastisch 
optreden van goochelaar Rob.
‘s Middags en ‘s avonds was er een 
samenzijn met collega’s, waarbij o.a. 
een solextocht werd gemaakt ter her-
innering aan Loeks eerste jaren in het 
onderwijs.
Donderdagavond kwamen zeker 200 
oud-leerlingen en ouders van oud-
leerlingen persoonlijk afscheid ne-
men. Na enkele toespraken voerde 
Loek zelf het woord. Verwijzend naar 
prachtige bloemstukken op het podi-
um roemde ze o.a. de saamhorigheid 
met de ouders en de geweldige inzet 
van ouders op velerlei gebied. Tot 
twee keer toe viel een staande ovatie 
haar ten deel.

Overigens verdwijnt juffrouw Loek
niet helemaal uit beeld: net als oud-
collega Henny Mulder die enkele ja-
ren geleden met FPU ging, komt ze
wekelijks een ochtend als vrijwillig-
ster op school meewerken.   

AFSCHEID GROEP 8
Te midden van alle drukte rond Loek
Terwee nam ook groep 8 donderdag-
avond afscheid. Voor deze gelegen-
heid was bekend geworden, dat één
van hen een hennepplantage bezat en
betrapt was. Aan de hand van allerlei
uiterlijke kenmerken konden de ove-
rige leerlingen speurend in Kranen-
burg-City samen met hun ouders de
werkelijke eigenaar van de kwekerij
opsporen. Mede met behulp van een
aanwijzing in ‘t Contact van vorige
week lukte dat een aantal groepen. 
Met een afsluitend gedicht, een ge-
tuigschrift en een groepsfoto werden
de leerlingen vervolgens onder grote
belangstelling in de gymzaal uitge-
zwaaid. 

SURVIVAL
Het Oranjefeest van Medlertol herin-
nert De Kraanvogel er ieder jaar aan,
dat de huidige school is ontstaan uit
een samengaan van voormalige scho-
len in Kranenburg en op ‘t Medler.
Dit jaar werd het feest gevierd met
een survival in de Brandenborch, een
“uithoek” van ‘t Medler. Op allerlei
spectaculaire manieren moesten
groepjes leerlingen letters verzamelen
om daarvan een woord te vormen. Zo
moesten ze o.a. met een grote zwem-
band de Veengoot op om onder een
bruggetje een letter te bemachtigen.
Met een gezamenlijke maaltijd in de
hal van de Medo op ‘t Medler werd
het schoolfeest afgesloten en de va-
kantie ingeluid.

Bruisende slotweken op De Kraanvogel

Met een kampweek voor de drie hoogste groepen, het afscheid van 
juffrouw Loek Terwee en van 22 leerlingen van groep 8 en een survival 
bij gelegenheid van het Oranjefeest op ‘t Medler sloot De Kraanvogel 
het schooljaar af.

Als zoon van een supermarkt eige-
naar in Hoenderlo leek Arend Ver-
beek voorbestemd om ooit zijn vader 
in de zaak op te volgen. Als slager 
werkzaam bij Albert Heyn kwam 
de opvolging eerder dan verwacht. 
Arend hierover: ‘ Mijn vader overleed 
op 43 jarige leeftijd en toen werd ik 
plotseling al op 22 jarige leeftijd eige-
naar van de supermarkt. Ik heb dat 
zes jaar gedaan. Toen ben ik ermee 

gestopt, ik zag te weinig mogelijkhe-
den om door te groeien. Ik ben toen 
weer in het slagersvak teruggekeerd. 
Daarnaast deed ik als beheerder van 
de kantine van de voetbalclub Does-
burg de nodige horeca- ervaring op. 
Overdag slager en in de weekends en 
een paar avonden in de week, achter 
de bar. Mijn vrouw Karin zorgde er-
voor dat de kantine en de kleedka-
mers er pico bello uitzagen.

Vervolgens ben ik nog een poos in 
Garderen cafébaas geweest. Daar 
leerde ik ook Erik van Nijkerken 
kennen. Erik is eigenaar van twaalf 
vakantieparken in Nederland waar-
onder Bosrecreatiepark De Reehorst, 
hier in Vorden. Hij informeerde of 
ik wellicht interesse had om hier be-
heerder te worden en daar heb ik ‘ja 
‘ op gezegd. Plezierig werken, aardige 
mensen allemaal, al mis ik hier in de 
bossen soms wel een beetje het ver-
enigingsleven. Ik heb altijd wat in de 
voetballerij gedaan ( Doesburg, Gar-
deren, Apeldoorn ). Maar wie weet 
gebeurt dat ook in Vorden nog een 
keer’, zo zegt Arend lachend. Overi-
gens geen gekke gedachte, want het 

complex van de plaatselijke voetbal-
club ligt bij Arend Verbeek ‘om de 
hoek ‘ .En voetbalclubs kunnen altijd 
vrijwilligers gebruiken !
Naast de taak van beheerder ( onder-
houd park, snoeiwerk e.d., verhuur, 
receptie )dus een eigen eetcafé dat 
plaats biedt aan circa honderd perso-
nen. Voor de kinderen tot pakweg 12 
jaar is er een knutselzolder, waar de 
jeugd zich prima kan vermaken. Ver-
der voor de kleintjes een zwembad en 
een speeltuin. In de zomervakanties 
nog meer plezier, want dan is er op 
het park een eigen recreatieteam ac-
tief. In het eetcafé kan men terecht 
voor een diner, lunch , snacks, een 
feestje, noem maar op. Verder de mo-
gelijkheid om een gezellig barbecue 
te houden. Arend verzorgt zelf het 
‘eetgebeuren’. Het vlees wordt van 
een grossier betrokken. De bereiding, 
koken doet Arend allemaal zelf. Echt-
genote Karin fungeert bij dit alles als 
gastvrouw. 
Arend Verbeek: ‘ Bruiloften, verjaar-
dagen, reünies alles kan door ons 

georganiseerd worden. Een feestje
thuis? Geen probleem, wij verzorgen
de catering. Zie ook www.eetcafede-
reehorst.nl Daarnaast organiseren
wij op geregelde tijden een muziek-
avond, een dart –en kaartavond ,
activiteiten genoeg dus’, zo zegt hij.
Op Bosrecreatiepark De Reehorst zijn
95 jaarplaatsen ( eigen stacaravans ).
Verder ruimte voor 45 toerplaatsen (
tent, caravan, camper ). Aan de ‘bui-
tenkant ‘ van het park staan 55 cha-
lets die het bedrijf ‘Top Buitenplaat-
sen’ daar heeft laten bouwen. Arend
Verbeek treedt daarbij op als bemid-
delaar bij verhuur c.q. koop. De vaste
gasten op het park komen voor 80
procent uit de regio, de rest uit alle
delen van ons land. Arend Verbeek:
‘ Dat door de recessie de mensen te-
genwoordig de vakanties meer in Ne-
derland doorbrengen, geloof ik niet.
Dan moet je een caravan of i.d. aan-
schaffen en dat kost ook geld. Ik denk
eerder dat de mensen tegenwoordig
een keertje minder op vakantie gaan’,
zo zegt hij.

Arend Verbeek Bosrecreatiepark De Reehorst

Ik voel mij hier als een vis in het water
Vorden - Arend Verbeek en zijn vrouw Karin wonen nu ruim twee jaar 
in de bedrijfswoning op Bosrecreatiepark De Reehorst en voelen zich 
hier inmiddels als een vis in het water. Arend is beheerder van het 
park en daarnaast runt hij samen met zijn vrouw ( op eigen titel ) het 
eetcafé. Zijn slager- en horeca- ervaring komen hem bij de uitoefening 
van zijn taak, goed van pas, zo zegt hij.

Arend en Karin Verbeek

Door deze te branden houdt u mug-
gen en andere insecten op afstand. Ze 
zijn er in verschillende maten , grote 
voor in de tuin, maar ook kleintjes 
die u binnen kunt opbranden .En 
sprekend uit eigen ervaring ze hel-
pen echt!!! Kom dus snel voor rustig 
buiten zitten zonder muggen naar 
de Wereldwinkel. Gaat u naast rus-
tig zitten er ook graag op de fiets op 
uit dan hebben wij een “coole” aan-
bieding voor u .Fietstassen gemaakt 
van gerecycled materiaal in vrolijke 
kleuren, als u één dezer dagen voor-
bij de winkel bent gelopen dan hebt 

u ze vast buiten gezien .Wilt u ook 
uw fiets opfleuren ? kom dan snel 
naar de winkel want hiervoor geldt 
op = op . Zoekt u voor een bezoekje 
in de zomerperiode een kadootje, we 
hebben veel kleurige, fleurige pro-
ducten als bv aardewerk schaaltjes, 
kommetjes of fris vruchtensap in 
ons assortiment. 
Door het kopen van al deze ‘vro-
lijke ‘producten maakt u in ontwik-
kelingslanden ook mensen vrolijk 
omdat ze door de verkoop van hun 
producten in hun eigen onderhoud 
kunnen voorzien.

Zitten in de zomerzon zonder muggen?
Kom dan naar de Wereldwinkel!
Vorden - Kunt u er ook zo slecht tegen dat gezoem om je hoofd als 
je lekker buiten zit op je terras of voor je tent. Of bent u misschien 
wel allergisch voor muggenbeten? De Wereldwinkel biedt hulp met 
een simpel product zuiveringshoutstokjes.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.
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Na onderzoek door de gemeente, de 
schoolbesturen van GelderVeste en 
IJsselgraaf en Dorpsbelang Hengelo, 
waarbij alternatieve locaties, finan-
ciële en praktische aspecten zijn ge-
toetst, bleek dat de locatie Rozen-
straat de beste en enig haalbare lo-
catie voor het nieuwe gecombineer-
de schoolgebouw voor zowel de 
Piersonschool als o.b.s. Rozen-
gaardsweide is. Vervolgens is een 
adviestraject met de medezeggen-
schapsraden van beide scholen ge-
volgd dat nu ook is afgerond. Pas-
sende en moderne huisvesting is een 
belangrijk aspect van de onderwijs-
kwaliteit die alle partijen hoog willen 

houden. Daarvoor is nieuwbouw en 
een zo snel mogelijke doorstart van 
het proces van belang. 

Aanpak
Wethouder van onderwijs Josephine 
Steffens: “Direct na de zomervakantie 
maken we afspraken over het bouw-
proces met beide schoolbesturen en 
gaan we aan de slag met de selectie 
van een architect. Voor de locatie Ro-
zenstraat hoeft het bestemmingsplan 
niet aangepast te worden, deze is ge-
schikt als onderwijslocatie. Hierdoor 
kan spoedig gestart worden met de 
bouw.”

De ouders van de kinderen op de
beide scholen zijn vorige week van

deze voortgang op de hoogte
gesteld.

Herstart werkzaamheden voor onderwijscluster Hengelo

Elk jaar onderzoekt MKB Nederland welke gemeente het MKB vriendelijkst 
is. Bronckhorst scoort boven het gemiddelde cijfer van de 56 Gelderse ge-
meenten en neemt de tweede plek in de Achterhoek in. Ondernemers uit de 
gemeente bepalen het rapportcijfer, waarbij hun beleving leidend is. Op met 
name de onderdelen toegankelijkheid, communicatie, deskundigheid en 
vergunningverlening komt Bronckhorst ruim voldoende uit de bus.

Wethouder Mulderije van economische zaken: “Dat is mooi. We hebben daar 
de afgelopen periode ook op ingezet. En als je bedenkt dat wij qua lokale las-
ten de afgelopen vier jaar ook nog eens de goedkoopste gemeente in de 
Achterhoek zijn, dan heeft Bronckhorst een gunstig vestigingsklimaat voor 
ondernemers.” Gemiddeld geven de eigen ondernemers Bronckhorst
een 6,5.

 De rapportcijfers van Bronckhorst zijn:
 Gemeente  Provincie Landelijk 
 Bronkchorst Gelderland gemiddelde
 Snelheid van werken  6,0  5,7  5,8
 Communicatie  6,6  6,1  6,1
 Vriendelijkheid en beleefdheid  7,0  7,0  7,0
 Toegankelijkheid  6,8  6,6  6,6
 Deskundigheid  6,6  6,2  6,2
 Betrouwbaarheid  6,4  6,3  6,4
 Begrip voor ondernemers  6,1  6,1  6,1
 Vergunningverlening  6,4  5,9  5,9
 Veiligheid  6,8  6,7  6,7
 Snelheid van betalen  6,2  6,4  6,4

De wethouder: “Dergelijke onderzoeken houden ons scherp en vormen een 
prikkeling voor gemeente én ondernemers om aantrekkelijk te blijven voor 
het gevestigde bedrijfsleven en voor ondernemingen die in Bronckhorst
willen starten.”

Onderzoek MKB vriendelijkste 
gemeente prikkelt Bronckhorst 
om het nog beter te doen

De gemeenteraad besloot op 23 juni 
jl. om de kwijtscheldingssregeling 
van de gemeentelijke belastingen te 
verruimen. Naast particulieren kun-
nen voortaan ook kleine zelfstandige 
ondernemers in aanmerking komen 
voor kwijtschelding. Wij kunnen hier-
door nu ook privé-belastingschulden 
(afvalstoffenheffing en/of rioolhef-
fing) van ondernemers op bijstands-
niveau kwijtschelden. De regeling 
gaat met terugwerkende kracht vanaf 
1 april jl. in.

Privé-belastingschuld
De kwijtschelding betreft alleen ge-
meentelijke belastingen die geen re-
latie hebben met uw onderneming of 
het beroep dat u uitoefent.
Voorbeelden:
• U ontvangt als ondernemer (zonder 

bedrijf aan huis) een aanslag riool-
heffing en/of afvalstoffenheffing 
voor uw woning én u hebt een inko-
men op bijstandsniveau*. Kwijt-
schelding is mogelijk 

• U ontvangt als ondernemer een 
aanslag rioolheffing en/of afval-
stoffenheffing voor uw woning én u 
hebt een inkomen op bijstandsni-
veau. Uw woning vormt samen met 
uw bedrijf één geheel. Kwijtschel-
ding is niet mogelijk  (omdat dan 
geen sprake meer is van privé-

 belastingen)

Het is in de praktijk voor een onder-
nemer onmogelijk om bij de aanvraag 
van een verzoek om kwijtschelding 
een opgave te doen van het inkomen 
over het lopende jaar. Dit kan worden 
opgelost door achteraf een inko-
mensverklaring van de Belasting-
dienst te overleggen. Aan de hand 
van deze verklaring wordt dan defini-
tief op het kwijtscheldingsverzoek 
beslist. 
*informatie over de bijstandsnorm kunt u 
raadplegen op www.bronckhorst.nl

Kwijtschelding aanvragen
Indien u van mening bent dat u als 
ondernemer in aanmerking komt 
voor kwijtschelding van gemeentelij-
ke belastingen, dan kunt u een aan-
vraagformulier kwijtschelding bij ons 
aanvragen. Mocht u vragen hebben, 
dan kunt u natuurlijk ook tijdens
kantooruren bellen voor informatie 
via ons algemene nummer (0575)
75 02 50.

Kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen?
Nu ook voor u als ondernemer mogelijk

Een deel van de Landeweerweg in 
Halle is in slechte staat. Dit is vooral 
ontstaan door opvriezing. Om deze 
reden was de weg dit voorjaar enige 
tijd afgesloten voor doorgaand ver-
keer. De gemeente heeft overwogen 
de Landeweerweg (deel Halsedijk-
Tulnersweg) af te waarderen tot een 
fietsverbinding. Hiermee zijn onder 
andere minder kosten gemoeid. Tij-
dens een informatieavond in Halle 
afgelopen mei is dit besproken met 
omwonenden. Voor het plan bleek bij 
hen weinig draagvlak en alles over-
wegend hebben we besloten de hui-
dige functie van de weg te behouden. 
Belangrijkste argument tegen de af-
waardering is het wegvallen van de 

verbinding met de Halle-Heideweg 
en de gevolgen hiervan voor omlig-
gende wegen. Het onderhoud aan de 
Landeweerweg (wegvak tussen de 
Halsedijk en de Pausendijk) gebeurt 
deze maand. Aanwonenden hebben 
we hierover per brief geïnformeerd.

Onderhoud aan Landeweerweg in Halle



In verschillende plannen waaronder 
het gezamenlijke regionale program-
ma bedrijventerreinen van de acht 
Achterhoekse gemeenten is opgeno-
men hoe de regio de komende jaren 
omgaat met deze terreinen: o.a. kan 
er op een bedrijventerrein nog uitge-
breid worden, moet een geplande uit-
breiding geschrapt worden etc. Aan-
leiding was het uitgangspunt van de 
provincie dat er voor de verwachte 
vraag in onze regio teveel uitbreidin-

gen gepland stonden. In het regionale 
programma is opgenomen dat bedrij-
venterrein Winkelskamp Oost in Hen-
gelo aan de zuid-oostzijde kan uitbe-
reiden met 2,5 ha. De gemeente heeft 
hiervoor de gronden aangekocht. De 
uitbreiding moet plaats gaan bieden 
aan lokale bedrijvigheid. Bijvoorbeeld 
aan bedrijven die uit het buitengebied 
of de kern willen verhuizen of ZZP-
ers die willen uitbreiden. Het bestem-
mingsplan biedt flexibiliteit voor de 

inrichting van het terrein. Voor de te 
realiseren bebouwing gaan geen spe-
cifieke welstandseisen gelden, waar-
mee architecten vrij zijn in de vorm-
geving van bouwwerken. Wel is de re-
latie met het omliggende buitenge-
bied van belang en zijn hierover uit-
gangspunten in het bestemmingsplan 
opgenomen. B en w besloten vorige 
week om het bestemmingsplan in 
september aan de raad voor te leg-
gen ter vaststelling.

Bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Winkelskamp 
Oost in Hengelo in raad september

De zomer is in aantocht. Dat betekent 
vakantie, kermissen en andere eve-
nementen. Voor kinderen zijn dat mo-
menten waar ze eerder in de verlei-
ding kunnen komen om eens lekker 
uit hun dak te gaan. Roken, blowen, 
biertje… dat hoort er op die leeftijd al-
lemaal bij? Nee, toch? Als ouder wil je 
natuurlijk niet dat je kind al op jonge 
leeftijd met deze middelen in aanra-
king komt. 

Onderzoek
Kinderen blijken tussen de 12 en 14 
jaar te zijn als ze beginnen met roken 
en drinken. En als zij 15 jaar zijn, 
steekt 31% regelmatig een sigaret op, 
drinkt 60% regelmatig alcohol en 
blowt 10% van de jongeren. Daar kun 
je als ouders iets aan doen. Dat er nog 
veel te winnen is, laat onderzoek zien. 
61% van de ouders zegt dat hun kind 
zeker geen alcohol mag drinken. 

Slechts 35% van de jongeren geeft aan 
dat ouders die regel ook écht toepas-
sen. Van de ouders vindt 77% het niet 
goed dat hun kind rookt. 65% van de 
14-jarigen zegt dat hun ouders die re-
gel ook inderdaad hanteren.

Campagne
Blijkbaar beleven veel ouders ge-
sprekken over roken, drinken en blo-
wen anders dan de kinderen zelf. De 
landelijke campagne ‘Hoe help ik mijn 
kind nee zeggen tegen roken, drinken 
en blowen?’ geeft ouders advies hoe 
roken, drinken en blowen door hun 
kinderen te voorkomen. Wij onder-
steunen als gemeente  deze campag-
ne en hebben naar de ouders van 
12-jarigen een brief en brochure ge-
stuurd om de zeer belangrijke rol van 
ouders in het terugdringen van alco-
holgebruik onder jongeren te bena-
drukken.

Duidelijk gesprek
Praat met je kind over middelenge-
bruik voordat het hiermee experi-
menteert, stel duidelijke regels en 
help je kind om nee te zeggen. Met de 
zomervakantie voor de deur, is het 
zaak om dit tijdig te doen. Dan weten 
kinderen waar ze aan toe zijn. Kijk op 
www.hoepakjijdataan.nl voor concre-
te tips en een videofilmpje over hoe 
ouders een goed gesprek hierover 
met hun kind kunnen voeren. Of 
vraag de folder aan via
minderdrinken@ggdgelre-ijssel.nl

Lang leve de ‘alco-lol’
tijdens de zomervakantie?
Nee, toch? Daar kun je als ouders iets
aan doen!

ZE GAAATT UUITT
HHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOE HEELPP IIIIIKK HHHAARR

NNEEEE ZZZEEGGGGENN
TEGGEENN ROKEN 
EEEEEEEEEEEEEEENNNNNNNNNNNNNNNN ALCCOHOL?

Kent u een organisatie die goed bezig is met het scheiden of 
voorkomen van afval? Een vereniging of club die het verdient 
om in het zonnetje gezet te worden? Nomineer deze organisa-
tie dan voor de Afvalvrij Award 2011 die in het najaar wordt 
uitgereikt! Organisaties met een maatschappelijk doel, gevestigd 
in de gemeente Bronckhorst kunnen meedingen naar de 
Award, zoals (sport)verenigingen, scouting, scholen, zwem-
baden, kinderboerderijen, culturele instellingen, evenementen-
organisaties, woningcorporaties etc. 

AANMELDEN
Mail naar afvalvrij@afvalvrij.nl. Vermeld de naam van de organi-
satie en waarom u vindt dat deze organisatie de Afvalvrij Award 
moet winnen. U kunt zich als organisatie ook zelf aanmelden. 
Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar:
www.afvalvrij.nl/award.

WIE VERDIENT 
VOLGENS U DE
AFVALVRIJ 
AWARD 2011?

Onlangs is er een onderzoek uitge-
voerd naar de inhoud en de vormge-
ving van de websites van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin voor de gemeen-
ten Bronckhorst, Doetinchem, Mont-
ferland en Oude IJsselstreek. Onder 
de deelnemers van dit onderzoek is 
per gemeente een Irischeque van
€ 25,- verloot. De prijswinnaar voor 
onze gemeente is de heer J.W. Hamer. 

Lokale informatie gewaardeerd 
Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat 53% van de Bronckhorster ou-
ders het CJG kent. Ouders uit 

Bronckhorst hebben vooral behoefte 
aan informatie over lokale onder-
steuning op het gebied van opvoeden 
en over de lokale activiteiten voor de 
jeugd. Ook informatie over psychi-
sche en gedragsproblemen en prak-
tische opvoedtips wordt zeer ge-
waardeerd. Kijk voor het hele onder-
zoek op www.cjgbronckhorst.nl.

Zwembadkaartjes
Maandelijks verspreid www.cjg-
bronckhorst.nl een nieuwsbrief vol 
opvoedkundige wetenswaardighe-
den. Wegens het tweejarig bestaan 

van CJGBronckhorst zijn bij inschrij-
ving van de nieuwsbrief zwembad-
kaartjes voor het hele gezin verloot. 
Deze kaartjes zijn gewonnen door de 
familie Teunissen uit Hummelo.

Prijswinnaars Centrum Jeugd en Gezin

Op 30 juni jl. vergaderde de gemeen-
teraad. Er is o.a. gesproken over:

• Gemeentelijke bijdrage nieuw-
bouw kleedaccommodatie voet-
balvereniging Zelos, Zelhem

 Nadat vorige week in de raadsver-
gadering over dit onderwerp de 
stemmen staakten, kwam dit on-
derwerp deze week opnieuw op de 
agenda. Voetbalvereniging Zelos 
uit Zelhem kampt met een tekort 
aan kleedkamers. De raad werd 
gevraagd € 114.700 beschikbaar 
te stellen voor het realiseren van 
vier permanente kleedruimtes 
voor Zelos, onder voorwaarde dat 
Zelos het eigendom, beheer en on-
derhoud van opstallen en kleed- en 
kantineaccommodaties op het ter-
rein van de gemeente overneemt. 
Hierover is veel discussie geweest 
en de wethouder gaf aan dit laatste 
uit het voorstel te willen halen. 
VVD, PvdA, GroenLinks en D66 
dienden een amendement in dat 
hiermee overeen kwam. Over het 
voorstel van b en w inclusief het 
amendement werd vervolgens 
hoofdelijk gestemd. De CDA-fractie 
was tegen (zij vinden dat de subsi-

die en de privatisering niet losge-
koppeld moeten worden). De overi-
ge raadsleden waren voor, waar-
mee het voorstel werd aangeno-
men. De subsidie voor de kleedka-
mers werd beschikbaar gesteld en 
het deelvoorstel dat Zelos het ei-
gendom, beheer en onderhoud van 
opstallen en kleed- en kantineac-
commodaties op het terrein over-
neemt, is geschrapt. 

• Actualisatie bestemmingsplan 
‘Hengelo Dorp’

 Het nieuwe bestemmingsplan 
‘Hengelo Dorp’ is klaar en werd 
voorgelegd. Hoewel er in principe 
geen nieuwe ontwikkelingen zijn 
meegenomen, is het Masterplan 
Hengelo Centrum wel deels ver-
taald in het bestemmingsplan. Om 
het centrumgebied ook na winkel-
sluitingstijd levendig te houden, 
zijn woningen boven winkels en 
kantoorfuncties beoogd. De raad 
stelde het plan unaniem vast.

• Actualisatie bestemmingsplan 
‘Zelhem Buitengebied’

 Ook het nieuwe bestemmingsplan 
voor het ‘Buitengebied Zelhem 
2011’ werd met algemene stem-
men en complimenten voor het uit-

gebreide traject, waarin veel ge-
sprekken met inwoners zijn ge-
weest, vastgesteld. Hiermee is een 
passende actuele bestemmingsre-
geling voor het buitengebied van 
Zelhem gereed. Over dit plan wer-
den verschillende amendementen 
en moties ingediend. Het amende-
ment van GBB en GroenLinks over 
de zienswijze van W. Otten en D. 
Groot Roessink-Vervelde ten aan-
zien van Landgoed Otten (handha-
ven vier wooneenheden) werd 
aanvaard. Datzelfde geldt voor het 
amendement van D66 en Groen-
Links ten aanzien van de familie 
Jolink (Banninkstraat 1) om de 
agrarische bestemming te hand-
haven en niet om te zetten in wo-
nen. Twee moties ten aanzien van 
de boerderij op de Haitinkweg 10 
(van GBB en D66) en belangenver-
eniging recreatiepark Bos en Enk 
(D66) haalden het niet.

• Motie nieuwe kaders voor privati-
sering binnen- en buitensportver-
enigingen, zwembaden, dorpshui-
zen en/of overdrachten scholen

 De motie (ingediend door VVD en 
GroenLinks) werd aanvaard. VVD, 
GroenLinks, D66, GBB en een deel 

van de PvdA stemden ermee in. 
Hiermee worden b en w gevraagd 
in de raadsvergadering van okto-
ber een voorstel neer te leggen 
met nieuwe uitgangspunten van 
privatisering, met als basis de uit-
gangspunten van de eerder aange-
nomen nota ‘Beheren wie beheren 
toekomt’ over de toekomst van de-
ze voorzieningen. CDA en een deel 
van de PvdA fractie gaven aan het 
in essentie eens te zijn met de mo-
tie maar te vinden dat het traject 
naar een toekomstbestendig 
Bronckhorst waarin over deze on-
derwerpen met inwoners en orga-
nisaties wordt gesproken eerst 
aan de orde moet zijn geweest. O.a. 
om het draagvlak te kennen en zij 
stemden daarom tegen.  

• Motie reikwijdte onderzoeken wij-
ziging bestemmingsplan rondweg 
Hummelo 

 Deze motie van VVD, GroenLinks, 
D66 en GBB, waarin de fracties 
vroegen om nadrukkelijke aan-
dacht voor school De Woordhof bij 
actualiseringsonderzoeken voor 
de Rondweg Hummelo (o.a. voor 
wat betreft milieueffecten) was 
volgens de betrokken wethouder 

overbodig, omdat deze al in de di-
verse onderzoeken meegenomen 
zijn. Niet onder de term school De 
Woordhof, maar zoals dat in deze 
stukken gebeurt onder de term 
‘gevoelige objecten’. Vervolgens 
trokken de fracties de motie in. 

De vergadering werd afgesloten met 
een woord van de nestor (raadsoud-
ste) die aangaf dat de afgelopen tijd 
een boeiende vergaderperiode was 
en alle aanwezigen een fijne zomer-
vakantie wenste. Voor alle informatie 
over de onderwerpen die besproken 
zijn tijdens de vergadering verwijzen 
wij u naar de website van de gemeen-
te (onder Bestuur en organisatie → 
Vergaderstukken → Gemeenteraad.) 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 25 augustus a.s.

Uit de raad



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van het muziekfestival op
 28 augustus, Hengelo (Gld) en Zelhem van 25 juli t/m 7 augustus, Keijenborg, Halle en Velswijk 

van 21 t/m 29 augustus 2011, café/zaal De Mallemolen
• Drempt, Hulsevoortseweg 1, muziekfeest, 16 september 2011 van 20.30 tot 01.30 uur, disco Pel-

len Reünie
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41, receptie en touwtrektoernooi, ontheffing art. 35 Drank- en 

Horecawet, 6 augustus van 20.00 tot 00.30 uur en 7 augustus 2011 van 13.00 tot 20.00 uur, touw-
trekvereniging Bekveld

• Hengelo (Gld), Wichmond, Baak en Toldijk, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. touwtrek-
toernooi, 24 t/m 31 juli 2011, touwtrekvereniging Bekveld

• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/De Horsterkamp, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horeca-
wet i.v.m. Castle Fair, 24 t/m 28 augustus 2011, elke dag van 10.00 tot 18.00 uur, Van Franse ma-
kelij

• Vorden, Lindeseweg, verkoop loten tijdens toneelavond, 22 september 2011, vereniging volks-
feest Linde

• Zelhem, zalencentrum ‘t Witte Paard aan de Ruurloseweg 1, herfstfair, 31 oktober 2011 van
 19.00 tot 23.00 uur, herfstfair Zelhem

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 22 juni 2011:
• Halle, Halseweg 54 38, uitbreiden recreatiewoning
Ontvangen op 24 juni 2011:
• Baak, Wichmondseweg 17, verwijderen houten kerkbanken
Ontvangen op 27 juni 2011:
• Hengelo (Gld), Berkenlaan 35, bouw tuinhuisje
• Hengelo (Gld), Hofstraat 13, verbouw en uitbreiden woning
Ontvangen op 28 juni 2011:
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 4, wijzigen/uitbreiden inrichting
Ontvangen op 29 juni 2011:
• Drempt, Roomstraat 17, plaatsen luchtwasser
• Laag-Keppel, Rijksweg 73, uitbreiden woning
• Steenderen, Harmen Addinkstraat 9, verwijderen asbest golfplaten
• Vorden, Ruurlseweg/Enkweg, plaatsen reclamebord
• Zelhem, Hobelmansdijk 3, plaatsen luchtwasser en optimaliseren bedrijf

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Zelhem, Hemstede 1A, tijdelijk plaatsen woonunit

De stukken liggen van 7 juli t/m 18 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, schrif-
telijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belangheb-
benden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn ge-
weest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 27 juni 2011:
• Hengelo (Gld), perceel nabij Roessinkweg 1, ontheffing groepskamperen voor 23 personen, van 

17 t/m 29 juli 2011, aartsbisdom Utrecht
Afgegeven op 28 juni 2011:
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk, buurtfeest, 26 augustus 2011, buurtvereniging de Dunsborg
• Hengelo (Gld), perceel naast Zelhemseweg 31, Hengelsfeest, dorpsfeest met live-muziek, onthef-

fing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 20 augustus van 20.00 tot 01.30 uur de dag daarop vol-
gend, tijdelijke plaatsen en gebruiken van een tent, 15 t/m 21 augustus 2011, Hengelsfeest

• Vorden, Lindeseweg, volksfeest met toneelavond, vogelschieten, volksspelen en live-muziek, 22 
t/m 24 september 2011, vereniging volksfeest Linde

Afgegeven op 29 juni 2011:
• Halle, Heurneweg, Heidefeest, 26 t/m 28 augustus 2011, stichting Heidefeest

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 23 juni 2011:
• Vorden, Het Hoge 2, vernieuwen kapconstructie woning 
Verzonden op 28 juni 2011:
• Steenderen, Eekstraat 5, bouwen woning
• Steenderen, Eekstraat 5, bouwen ligboxenstal en werktuigenberging/bedrijfsgebouw
• Steenderen, Kerkhofweg 13, slopen aanbouw woning 
Verzonden op 29 juni 2011:
• Drempt, Rijksweg tussen 54 en 56, kappen diverse bomen
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, permanent bewonen recreatiewoning

Verleende vergunningen

• Toldijk, Wethouder Massinkstraat 1, bouwen dakkapel
• Vorden, Van Lennepweg 3A, slopen en vernieuwen van daken op drie schuren
Verzonden op 30 juni 2011:
• Steenderen, Dorpsstraat 11, slopen overkapping en tuinkas

De stukken liggen van 7 juli t/m 18 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het buurtfeest is het Kampshöfken, tussen huisnummers 2 en 10, van 10 t/m 11 

september 2011 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Halle, tijdens het Heidefeest is de Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk, 

van 26 augustus 12.00 uur tot 28 augustus 2011 16.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het Hengelsfeest is de Winkelsweg, tussen de Zelhemseweg en de Winkels-
kamp, van 18 t/m 23 augustus 2011 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het keizerschieten zijn op 14 augustus 2011 van 09.00 tot 17.00 uur de 
Bleekstraat, tussen de Spalstraat en de Asterstraat, en de parkeerplaats van café Marktzicht, 
vanaf de inrit aan de Beukenlaan, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer en geldt er tevens een stopverbod op de parkeerplaats van café Marktzicht

• Kranenburg, tijdens de motorcrosswedstrijd en live muziekavond geldt op de Eikenlaan, tussen 
de Hamsveldseweg en de spoorlijn, op 13 augustus 2011 een stopverbod tussen 15.00 en 02.00 
uur de dag daaropvolgend 

• Linde, tijdens het volksfeest van 18 t/m 25 september, is de Lindeseweg, tussen Het Stapelbroek 
en de Vosheuvelweg, van 24 september 09.00 uur tot 25 september 13.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. De Kapellebultweg is dan ook afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van fietsers en bestemmingsverkeer en er geldt deze periode 
een stopverbod aan de zuidzijde van de Lindeseweg, tussen de Vosheuvelweg en de Kostedeweg. 
Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Vosheuvelweg, Zelledijk, Helderboomsdijk en Het 
Stapelbroek. Verder wordt van 18 t/m 25 september 2011 een snelheidsbeperking van 30 km/u 
ingesteld op de Lindenseweg, tussen Het Stapelbroek en de Vosheuvelweg

• Zelhem, tijdens de wedstrijden Sterkste man van Bronckhorst is van 13 augustus 08.00 uur tot 14 
augustus 2011 01.00 uur de Markt afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk be-
zwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit heeft 
genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). In het 
bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar 
en uw ondertekening. 

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 30 juni 2011: 
• Vorden, Almenseweg 33, gedeeltelijk intrekken omgevingsvergunning, activiteit milieu
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 7 juli t/m 18 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
 • de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ont-

werpvergunning
 • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE 
Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en de 
eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpprojectbesluit ‘Buitengebied; Roessinkweg ong. Hengelo’ 
Het ontwerpprojectbesluit ‘Buitengebied; Roessinkweg ong. Hengelo’ en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 7 juli t/m 17 augustus 2011 voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit 
heeft betrekking op het realiseren van een recreatiewoning aan de Roessinkweg in Hengelo (Gld) 
tussen nummers 24 en 28 op het kadastrale perceel: Hengelo, sectie D, nummer 2640. 

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00012-ON01. 

Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelij-
keplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00012-/NL.IMRO.1876.PB00012-ON01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpprojectbe-
sluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij burge-
meester en wethouders.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 
Keijenborg’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zaarbelinkdijk 4 
Keijenborg’ voor te bereiden.

Het plan heeft betrekking op een functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar wonen. In 
ruil voor sloop van de agrarische opstallen wordt de huidige dienstwoning omgezet naar een bur-
gerwoning en komen er twee vrijstaande woningen bij.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen 
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage te 
liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Hummelo, De Woordhof’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 23 juni jl. het bestemmingsplan ‘Hummelo, De 
Woordhof’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 7 juli t/m 17 augustus 2011 voor een
ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van woningbouw op de voormalige schoollocatie
De Woordhof.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00894-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00894-/NL.IMRO.1876.BP00894-VG01

• via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 
centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

• Halle, vanwege bestratingwerkzaamheden is de Landeweerweg, tussen de Pausendijk en Halse-
dijk, van 4 t/m 29 juli 2011 afgesloten

• Zelhem, vanwege bestratingwerkzaamheden is de Klaverdijk van 11 t/m 15 juli 2011 afgesloten

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven, omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld 
weersomstandigheden.

Wegwerkzaamheden

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-
besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-
Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in 
werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 11 Toldijk’
Het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2010; Beekstraat 11 Toldijk’ is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar twee burgerwo-
ningen, waarbij een aangebouwde schuur van het gemeentelijk monument wordt verbouwd tot woning.

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reac-
tie.
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De jeugd kon zich volop vermaken 
met de verschillende spelletjes en het 
kasteel- springkussen. De topattractie 
was toch wel de heuse snoep- grab-
bel- kraam ! Met de punten die ze 
konden grabbelen kon men kiezen 
uit zuur- en kaneelstokken, kauw-
gomballen en veel meer lekkers. 
Voor de volwassenen was er ook vol-
doende te beleven en menig man liet 
zijn sterke en stoere kanten zien bij 
de kop van Jut. 

En uiteraard de ‘hoofdmoot’ het vo-
gelschieten. Het gelukte Paul Kor-
horn de vogel in de tweede ronde 
van de paal te schieten en werd hij de 
nieuwe koning van Delden en werd 
echtgenote Maryke voor een jaar ko-
ningin. ‘Je bent toch echt met stom-
heid geslagen wanneer zo’n vogel er 
ineens afvalt’, aldus de reactie van de 
kersverse koning. De koningin werd 
de rest van de avond aangesproken 
als Prinses Maxima. Blijdschap bij het 
paar toen ze beiden na het ‘hoog leve 
hoog ’ weer met beide benen op de 
grond konden staan. Bij het vogel-
schieten gingen de andere prijzen 
naar Willem Oldenhave (l.vleugel), 
Derk Besselink (r. vleugel), Rody Bos 
(kop) en Kevin Bomer (staart). 

UITSLAGEN VOLKSSPELEN
Schieten vaste baan : 1 Gerben Vrug-
gink, 2 Erna Bloemendaal, 3 Anne-
mieke Mulderije. Idem vrije baan: 1
Marcel Vruggink, 2 Frank Bloemen-
daal, 3 Gerben Vruggink. Kop van
Jut: 1 Erik Oldenhave, 2 Joost Bloe-
mendaal, 3 Paul Korhorn. Bierpul
schuiven : 1 Willem Lichtenberg, 2
Paul Korhorn, 3 Willem Oldenhave.
Kikkerspel: 1 Renate Walgemoet, 2
Heidi Vruggink, 3 Thijmen Went-
ink. Bezemvangen: 1 Rutger Bloe-
mendaal, 2 Ria Maalderink, 3 Doe-
tse Huizinga. Bij de jeugd waren de
uitslagen als volgt: Muizenmeppen 1
Thijs Hulshof, 2 Mick Lichtenberg, 3
Daphne Vruggink. Blikgooien: 1 Thijs
Hulshof, 2 Giel Korhorn, 3 Jan Douwe
Besselink. Bezemvangen: 1 Giel Kor-
horn, 2 Mick Lichtenberg, 3 Sophie
du Rieu. Bibberspiraal: 1 Onyxia Wil-
son, 2 Koen van Veen, 3 Giel Korhorn.
Bierpul schuiven: 1 Thijs Hulshof, 2
Giel Korhorn, 3 Sophie du Rieu. Kik-
kerspel: 1 Paulien de Gelder, 2 Mick
Lichtenberg, 3 Michelle Kortboyer.
Stoelendans kinderen t/m groep 4 :
Mick Lichtenberg. Idem groep 5 t/m
groep 8: Bjorn Kappert. Na afloop van
de spelen bleef het met medewerking
van Duo Hekkelbarg nog lange tijd
erg gezellig in het buurtschap.

Paul Korhorn schuttersko-
ning buurtschap Delden

Delden - Het volksfeest in het buurtschap Delden werd vrijdagavond ,
rond en in de feestschuur van de familie Scheffer gehouden. Dat zag
er door de inspanningen van de kinderen uit Delden zeer gezellig uit.
Wonder boven wonder bleef het de gehele avond droog.

het koningspaar: Maryke en Paul Korhorn

kinderen vermaken zich met de stoelendans

Waterpistolen, waterballonnen, em-
mers, bekertjes … alles werd gebruikt 
‘s middags. Op het kleuterplein wer-
den voor de leerlingen van groep 1 

en 2 ook nog zwembadjes gevuld met 
water. De foto spreekt voor zich: het 
werd voor iedereen een gezellige mid-
dag vol waterplezier met de verlang-

de verkoeling!! 
Van dit waterfestijn zijn meerdere 
foto’s gemaakt. U kunt ze bekijken in 
het fotoalbum op de site van school 
t.w.: www.devordering.nl  Naast deze 
foto’s treft u ook foto’s aan van an-
dere activiteiten die dit schooljaar 
hebben plaatsgevonden én uiteraard 
allerhande informatie over het reilen 
en zeilen van de school zelf.

Basisschool ‘De Vordering’

Waterfestijn op het plein

Vorden - Wat was het warm begin vorige week. Véél te warm om te 
leren vond het team van basisschool ‘De Vordering’. Tijd voor verkoe-
ling! Daarom organiseerden zij een: waterfestijn op het plein. Hierbij 
mochten de leerlingen, naast uiteraard zwemkleding en een hand-
doek, ook waterspeelgoed van huis meenemen.

De kinderen mochten vooraf de 
hapjes bedenken en de benodigde 
inkopen doen. Op de markt werden 
allerlei verse ingrediënten gekocht. 
Ook waren de marktkooplieden van 
Huusken Groenten en Fruit, bakkerij 
‘t Stoepje en Holland Kaascentrum 
bereid deze happening te sponsoren, 
een geweldig leuk gebaar! De hele 

vrijdagochtend stond in het teken 
van hapjes maken. Koekjes bakken, 
salades maken, rauwkost en fruit snij-
den, de kinderen waren er maar wat 
druk mee. Vanaf 11 uur werden de 
hapjes door de kinderen geserveerd 
in de feestelijk aangeklede gymzaal. 
Kinderen, (groot)ouders, leerkrach-
ten, kortom iedereen genoot van al 

het lekkers. Op een hele leuke, gezel-
lige en ontspannen wijze werden alle 
aanwezigen bedankt voor hun hulp. 
Donderdag 30 juni werd groep 8 uit-
gezwaaid door de kinderen uit groep 
1 t/m 7. Na een heerlijke afscheids-
lunch met alle meesters en juffen 
was het moment aangebroken om 
echt gedag te zeggen. De leerlingen 
vormden een prachtige erehaag op 
het plein en onder luid applaus fiets-
te groep 8 er drie keer doorheen. Veel 
succes op de middelbare school!

Feestelijke brunch en afscheid 
groep 8 Dorpsschool Vorden

Vorden - Vrijdagochtend 24 juni was het feest op de Openbare Dorps-
school. Als dank voor alle hulp in het afgelopen schooljaar waren ou-
ders, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers uitgenodigd voor een feeste-
lijke brunch. BanenContact

www.webpaper.nl
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André Baars had hier trouwens nog 
een andere functie: juryvoorzitter 
bij de beoordeling van de optocht. 
Deze mini- optocht vertrok onder 
muzikale begeleiding van Concordia 
vanaf het complex van de touwtrek 
vereniging naar het feestterrein bij 
de CWV- MEDO. ‘Geen eenvoudige 
taak om de winnaars aan te wijzen, 
maar ik moet zeggen Karin en Willy 
hebben mij uitstekend geholpen. Eén 
groep, De Paardentram krijgt geen 
eerste prijs, maar wel een eervolle 
vermelding met applaus. Deze jon-
gens en meisjes krijgen een traktatie 

die ik betaal’, zo sprak de wethouder 
tot grote vreugde van de kids. 
Na de openingsceremonie konden 
volwassenen en jeugd zich met tal 
van spelletjes vermaken. Bob Keu-
rentjes werd schutterskoning bij de 
volwassenen en Patryk Zents bij de 
jeugd. 

André Knoef, voorzitter van de Stich-
ting Oranjefeest Medlertol en gebo-
ren en getogen in het buurtschap 
toonde zich afgelopen weekend een 
gelukkig man. ‘We hebben hier op 
het Medler maar een kleine kern en 

dan toch zo’n honderd volwassenen 
en 70 kinderen op deze dag en op vrij-
dagavond bij ‘Medler Live’ circa 120 
personen. Dan mogen we zeer tevre-
den zijn. Natuurlijk hoop je op meer 
oud- inwoners. Elf jaar geleden bij 
het 75 jarig bestaan hebben we een 
reünie georganiseerd van oud leer-
lingen van school Medler ( de school 
bestaat overigens niet meer )en toen 
waren er meer dan 500 bezoekers. 
Dan hoop je natuurlijk wel dat we bij 
het jaarlijks Oranjefeest ook een paar 
honderd oud- inwoners van het Med-
ler kunnen begroeten. Het feest hier 
blijft zijn charme behouden. Toch 
uniek dat er in de gemeente Bronck-
horst jaarlijks zo’n 30 tot 35 dorps- 
buurt en Oranjefeesten worden ge-
organiseerd. Dat moeten wij blijven 
koesteren. Wij hebben hier op het 
Medler dit weekend de beschikking 
over circa 35 vrijwilligers. Veel werk, 
maar iedereen vindt het leuk’, aldus 
André Knoef.

Oranjefeest Medlertol

Andre Baars:’ Belangrijk voor de 
saamhorigheid ‘

Medler - Je zult maar wethouder zijn en willen genieten van een vrije 
zaterdag. Wethouder André Baars heeft op een dag als jongstleden 
zaterdag duidelijk een andere agenda. ‘Vanmorgen heb ik om 10.00 
uur de volksfeesten in de Toldijk geopend, om 11.00 uur in Halle. Nu 
ben ik hier in het buurtschap Medler en vanavond de festiviteiten bij 
De Noabers in Hengelo. Ik doe het trouwens met veel plezier, want 
volks- en Oranjefeesten zijn erg belangrijk voor de saamhorigheid en 
de gemeenschapszin’, zo sprak hij tijdens de opening van het Oranje-
feest Medlertol.

Andre Baars (links ) in gesprek met de jeugd

leuk om mee te doen

VOGELSCHIETEN:
1. Romp: Bob Keurentjes (schutters-
koning)
2. Kop: René Kamperman
3. Linker vleugel: Henk Gotink
4. Rechter vleugel: Harm Boersbroek
5. Staart: Henk Gotink
Jeugd vogelschieten:
1. Romp: Patryk Zents (Jeugdkonin-
gin)
2. Kop: Bas Peters
3. Linker vleugel: Ghylain Bobbink
4. Rechter vleugel: Stefan Vliem
5. Staart: Melanie Kamperman

BELSCHIETEN:
1. Jan Regelink
2. Henk Meijerink
3. Reinier Groot Nuelend
Bierpulschuiven: 
1. Henk Meijerink
2. Gert-Jan Vliem
3. Sander Dijkman
Dogkarrijden (ringsteken):
1. Gerrie Enzerink
2. Annemarie Brummelman
3. Kitty Enzerink

FLESSENTENT (FLESSENGOOI-
EN)
1. Ab Knoef
2. Gert-Jan Vliem
3. Jan Hendriksen
Korfbalgooien:
1. Henk Kasteel
2. Jannie Vliem
3. Reinier Groot Nuelend

PIJLTJES GOOIEN:
1. Harm Boersbroek
2. Minie Meijerink
3. Gerrie Nijenhuis

Doeltrappen:
1. Jan Keurentjes
2. André Klein Geltink
3. Bas Peters

KINDEROPTOCHT:
Fietsen: Vera Berenpas (K3) 
Skelters: Dawid, Patryk en Paulina
Zents + Joris en Tetske vd Biggelaar +
Baukje Wezinkhof + Evelien Besse-
ling (NOS Journaal)
Overige: Nina Fokkink (Boodschap-
penservice Medler)

KINDERSPELEN:GROEP 1 EN 2:
1. Eline Woltering
2. Harm Wijnsma
3. Danique Klaassens
Groep 3:
1. Lisa Brummelman
2. Patrick Dostal
3. Demi Kamperman
Groep 4:
1. Ghylain Bobbink
2. Roos Blenkers
3. Larissa Reinders
Groep 5:
1. Anna Otten
2. Lindy Giezen
3. Tetske vd Biggelaar
Groep 6:
1. Baukje Wezinkhof
2. Paulina Zents
3. Sander van Duin
Groep 7:
1. Patryk Zents
2. Carmen Fokkink
3. Dion Otten
Groep 8:
1. Tim Kappert
2. Cato Haccou
3. Linde Groot Jebbink

Oranjefeest Medlertol

Uitslagen volks- en 
 kinderspelen

Medler - Oranjefeest Medlertol. Uitslagen volks- en kinderspelen

Schutterskoning Bob Keurentjes wordt gefeliciteerd door Andre Knoef

De finaledag werd afgesloten met een 
heerlijk buffet waarna de prijzen als 
volgt werden uitgereikt:

HEREN ENKEL A
1. Stefan Roording
2. Robbie Bouwmeister
3. Bennie Peters

HEREN ENKEL B
1. Gerrit Loman
2. Evert-Jan Pellenberg
3. Frank Groenwold

HEREN DUBBEL A
1. Stefan Roording / Henk-Jan Riet-
man
2. Bennie Peters / Jan-Willem Krijt
3. Maarten Rensink / Arend-Jan Groot-
Jebbink

HEREN DUBBEL B
1. Wim Regelink / Henk Hissink
2. Martijn Peters / Nout Nijenhuis
3. Gerrit Loman / Jan Rensink

MIX
1. Manon Peters / Bastiaan Pikkert
2. Bea Arends / Bennie Peters
3. Irene Wolbrink / Wim Regelink

Clubkampioenschappen 
Tennis Socii
Tussen 20 juni en 2 juli zijn onder 
overwegend prima weersomstan-
digheden de jaarlijkse clubkam-
pioenschappen van de tennisaf-
deling van de s.v. Socii afgewerkt. 
Gedurende deze 2 weken werd er 
in verschillende categorieën ge-
speeld, waarbij de heren enkel en 
dubbel door de grote deelname 
zelfs in een A en een B sterkte 
konden worden verdeeld.
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Op zijn afscheidsdag was Diks ook 
jarig (56). De kinderen, het team en 
ouders zongen op het schoolplein 
‘Lang zal hij leven’. Diks was 21 jaar 
toen hij met succes solliciteerde op 
De Leer. Ook toen was dat op zijn 
verjaardag. “Het klikte meteen met 
meester Geurtzen die toen directeur 
was”, zegt Diks. Hengeloër Diks kijkt 
met plezier terug op die lange tijd dat 
hij meester was aan De Leer. Maar na 
35 jaar was hij zoals hij zelf zegt toe 
aan een nieuw avontuur. Hij gaat 
werken bij Personeelscluster Oost 
Nederland (PON), een overkoepeling 
van diverse scholen in de regio waar 
gewerkt wordt met een poule van in-
vallers. “Als een leerkracht van een 
basisschool in de regio ziek is, dan val 

ik in”, verduidelijkt Diks zijn nieuwe 
baan. “Het lijkt mij heel inspirerend 
om op verschillende scholen les te ge-
ven. Het kan dan ook gebeuren dat ik 
hier op De Leer inval”. 

Directeur Anita Kroonen heette ieder-
een welkom op het schoolplein. Zij 
ging in op de lange staat van dienst 
van Fred Diks. “Maar we nemen niet 
alleen afscheid van Fred, hij is van-
daag ook jarig”. Met plezier liet Diks 
het lied ‘Lang zal hij leven’ over zich 
heen komen. Diks heeft les gegeven 
aan onder meer kleuters en heel veel 
jaren aan groep 6. Het laatste jaar 
stond hij in de klas voor groep 7. Kroo-
nen benadrukte ook de vele extra ta-
ken die Diks deed binnen de school. 

Hij deed dat altijd heel nauwkeurig 
en ook organisatorisch had Diks veel 
in zijn mars. Ook ging de directeur in 
op Fred’s “interessante privé activitei-
ten” zoals het schrijven van boeken, 
de jeugdserie voetbalboeken Koen 
Kampioen en zijn werkzaamheden 
als sportverslaggever voor de krant. 
Kroonen bedankte Diks voor alles 
wat hij heeft gedaan voor school De 
Leer. 

Meester Fred kreeg diverse attenties 
en cadeaus aangeboden. Hij werd toe-
gezongen met een afscheidslied door 
het team en leerlingen. Diks kreeg 
van diverse groepen zelfgemaakte at-
tenties als herinnering. Van groep 7, 
zijn laatste klas, kreeg hij een boekje 
met verhaaltjes als ode aan meester 
Diks. Fred Diks keek met plezier te-
rug op het ‘kort en krachtig’ feestje 
zoals hij dat zelf gewild had.

Afscheid van daltonbasisschool De Leer

Meester Fred Diks na 35 jaar 
 uitgezwaaid

Hengelo - Op de laatste schooldag voor de vakantie, vrijdag 1 juli, heeft 
leerkracht Fred Diks afscheid genomen van daltonschool De Leer. Diks 
was 35 jaar leerkracht aan de Hengelose basisschool en werd feestelijk 
uitgezwaaid. Diks blijft werkzaam in het onderwijs.

Leerlingen en ouders namen afscheid van Fred Diks.

Fred Diks kijkt met plezier terug op 35 jaar bij De Leer.

Zo’n honderd mensen kwamen bij 
deBuzz protesteren tegen het geplan-
de tracé van de rondweg en maakten 
hun onderbouwing kenbaar via al-
lerhande spandoeken op deze tweede 
bus. Het gekozen tracé zou geluido-
verlast en gezondheidsproblemen 
veroorzaken, onder andere bij de na-
bijgelegen school. Of het protest nog 
effect heeft, valt te betwijfelen want 
de Raad van State oordeelde eind vo-
rig jaar dat de provinciale plannen 
voor de rondweg akkoord zijn. In de 
raad van Bronckhorst lijken echter 
wel scheurtjes te zijn ontstaan binnen 
de coalitie van VVD en CDA over deze 
plannen. Tijdens de raadsvergadering 
van afgelopen donderdag wisten de 
partijen elkaar niet te vinden toen 
het ging over een door de VVD inge-
diende motie. De motie werd onder-
steund door GB, D66 en GroenLinks. 
Deze motie vroeg om extra onder-
zoek, terwijl wethouder André Baars 
aangaf dat actueel onderzoek naar 
het effect van de westelijke rondweg 
op de lucht- en geluidskwaliteit van 
de school in Hummelo overbodig is. 
De VVD trok na een lange schorsing 
de motie in. Verdere onderwerpen 
die door de inwoners aangezwengeld 

werden, waren o.a. de zoektocht van
jongeren naar betaalbare huurwonin-
gen en het gebruik van het openbare
voetbalveld aan de Pennekampweg.
Starters die in Hummelo willen wo-
nen, komen met moeite aan een ge-
schikte woning. Jongeren met een
modaal inkomen vinden de huurprij-
zen van € 800,-- per maand te hoog en
aanbod van wel betaalbare woningen
is er haast niet. Van de woningen aan
de Pennekampweg, die met de ach-
tertuin aan het Cruyff Court grenzen,
staan er echter wel een aantal leeg.
Vorig jaar besloot de gemeente de
Court, een geschenk van voetballer
en oud-Hummeloër Klaas-Jan Hunte-
laar, ’s avonds en ’s nachts te sluiten
vanwege overlast. Uit de woonwijk
rond het voetbalveldje blijven echter
klachten komen over lawaai en hang-
jongeren. Dit zou hebben geleid tot
het verlaten van woningen. DeBuzz
wil met hun bezoeken aan dorpen en
steden in de provincie de interactieve
nieuwsvoorziening stimuleren en de
betrokkenheid van burgers vergro-
ten. De Buzz komt binnenkort ook
bij u in de buurt. De data en meerder
informatie hierover kunt vinden op
de website: www.debuzz.nl

DeBuzz

Nieuwe media

Hummelo - Op 29 juni was de rijdende redactie van de Gelderlander
en Omroep Gelderland bij de kerk in de Dorpsstraat om de mening te
horen van inwoners van Hummelo over zaken, die hen in het dagelijks
leven bezig houdt. Dit kon o.a. via social media als Twitter, Hyves en
Facebook, maar ook nog gewoon ‘live’. Bij de mediabus waren een
aantal journalisten aanwezig, die de bezoekers te woord stonden. Ter
plaatse troffen de mensen echter 2 bussen aan. Een tweede bus was
van tegenstanders van de westelijke rondweg, die op die manier hun
ongenoegen wilden uiten.

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

 

GRATIS PROEFPAKKETGRATIS PROEFPAKKET
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GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

Schotel Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG

VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

bij 1 stuk 20% korting
bij 2 stuks 30% korting
bij 3 stuks of meer 40% korting

Op alle herenkleding, blouses, polos, shirts

(m.u.v. afgeprijsde artikelen)

Bij: 
Spalstraat 13
Hengelo Gld.

GRATIS 
PARKEREN 

VOOR DE DEUR

Op alle dames Tops
 Shirts
 Blouses
 Vesten
 Jassen

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen
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Als aanvoerder van het klassement 
in de 65 cc klasse komt de Spanjaard 
Jorge Prado Garcia naar Halle. Hij 
heeft in de tussenstand vijf punten 
voorsprong op de Italiaan Riccardo 
Lauretti. Derde staat de Est Jan Jakob-
son. De Nederlandse selectie bestaat 
uit Roan van de Moosdijk, Raf Meeuw-
issen, Raivo Dankers, Brian van der 
Klij, Jorn Zoetekouw, Max van Mulle-
kom, Shana van der Vlist, Stef Karsse-
makers, Kevin Buitenhuis en Damian 
Bergevoet. Roan van Moosdijk bezet 
momenteel de negende plaats in het 
tussenklassement en zal er in Halle 
alles aan doen om deze plaats te ver-
ruilen voor een hogere klassering. 
Damian Bergevoet uit Doetinchem 
en Jeroen Bussink uit Ulft zijn de 
twee regionale rijders, tevens Halmac 
leden, die aan dit evenement mogen 
deelnemen. Het is aan de jongens om 
te laten zien in hoeverre ze het tempo 
van de Europese top kunnen bijhou-
den. Het deelnemersveld bestaat uit 
45 rijders afkomstig uit Estland, Fin-
land, Italië, Polen, Rusland, Zweden, 
Duitsland en Spanje.
Het tussenklassement bij de 85 cc-
ers wordt aangevoerd door Rostyslav 
Voytsycky uit Oekraïne voor de Span-
jaard Jorge Zaragoza Beltram en de 
Let Arminas Jasikonis. De Neder-
landse crosser Davy Pootjes bezet de 

vierde plaats, terwijl Joel van Meche-
len op de zesde plaats en Jordy van 
Nobelen op een twaalfde plaats staat. 
In deze klasse hebben zich inmiddels 
65 rijders aangemeld voor deelname. 
In Halle wordt ook veel verwacht van 
de Nederlandse Kampioen van vorig 
jaar, Freek van der Vlist uit Apel-
doorn. 
In de EK cyclus heeft van der Vlist 
tot dusver alleen de wedstrijd in het 
Duitse Schwedt gereden. De Apel-
doorner kent het Halse zandcircuit 
op zijn duimpje, wat hem een groot 
voordeel oplevert ten opzichte van de 
buitenlandse concurrentie. Verdere 
Nederlandse inbreng komt van Bas 
Vaessen, Appy Robben, René de Jong, 
Dani de Vries, Max Engelen en Mike 
van Kasteren.

De rijders zullen tijdens de kwalifica-
tietrainingen, die op zaterdagmiddag 
gehouden worden, gaan strijden om 
één van de 40 plaatsen die recht ge-
ven op een startplaats op de zondag. 
Op zaterdag en zondag beginnen de 
trainingen om 9.00 uur. Op zondag 
zal het starthek om 12.00 uur voor 
het eerst vallen. Het wedstrijdpro-
gramma op de zondag wordt aan-
gevuld met de nationale jeugd in de 
MX2 klasse. Alle klassen rijden op de 
zondagmiddag twee manches. Na-

dere informatie over het evenement 
kan via de website van de HALMAC, 
www.halmac.nl worden bekeken.

Kinderen t/m 12 jaar hebben gratis 
toegang tot het evenement. Personen 
van 13 t/m 15 jaar betalen € 5,-- en 

vanaf 16 jaar is de entree € 10,--. Ge-
noemde bedragen zijn incl. stalling
en programmaboekje.

Europese Motorcrossjeugd naar Halle
Halle - In het weekend van 9 en 10 juli verzorgt de HALMAC op circuit 
‘de Kappenbulten’ wedstrijden meetellend voor het Europees Kampi-
oenschap Motorcross voor de klassen 65 en 85 cc. Na de succesvolle 
organisatie van het EK Jeugd in 2010 staat deze wedstrijd nu voor de 
tweede maal op de wedstrijdkalender van de club uit Halle. Voor de 
crossers in de 65 cc klasse is het de vierde en voor de 85cc-ers de acht-
ste wedstrijd meetellend voor het seizoen 2011.

Ze haalde het pasje langs de scanner 
en hoorde dit keer naast een piepje 
ook wat gerinkel. Ze schonk er geen 
aandacht aan, ze kwam immers om 
te zwemmen. Echter, het gerinkel 
was de teller op de kassa. Lina Ol-

denhave was de 25.000e zwemmer in 
het ( tot nu toe ) zwemseizoen. Naast 
een tas met natte badkleding ging ze 
dit keer met een heerlijke taart naar 
huis, die haar werd aangeboden door 
Timme Koster.

Lina Oldenhave 25.000e 
bezoeker zwembad Vorden

Vorden - Nietsvermoedend stapte Lina Oldenhave op de fiets naar het 
zwembad in Vorden om eens flink wat baantjes te trekken. Ze zette de 
fiets in de stalling en liep met haar pasje in de hand naar de ingang.

Timme Koster biedt Lina Oldenhave taart aan

Voor het diploma A slaagden: Eva 
Klein Gunnewiek, Ceddric Koeken-
bier, Eliza Schreurs, Jochem Teeuw, 
Evie van der Weiden, Bodhi Wagen-
voort en Fieke Woestenenk. Voor 
diploma B slaagden: Cas Kranenberg, 

Sofie Legtenberg, Luuk Leussink, Mick 
Nijenhuis, Paul Geers, Jip Golstein, 
Noa Helmink, Senna Helmink, Vigo 
Heuvelink, Stef jansen, Sien Klein 
Nengerman, Demi Mennings, Joyce 
Mennings, Tijn Smit, Cas Sueters, 

Sil van Veen, Zara Wesselink, San-
der Berenpas en Roy Brummelman.
Voor het C diploma slaagden: Mirthe
Hulleman, Marloes berenpas, Hieke
Slomp en Esther Tolkamp. De oplei-
ding werd verzorgd door Toke Gudde,
Sanne ten Have, Ernstjan Somsen en
Timme Koster.

Diplomazwemmen

Vorden - In het Vordense zwembad In de Dennen werd vrijdagavond 
voor de eerste keer in dit seizoen diplomazwemmen gehouden.

Regio - Over twee weken vindt voor 
de 15de maal het Zwarte Cross Fes-
tival plaats in het Achterhoekse 
Lichtenvoorde. Festivaldirectrice 
Tante Rikie denkt nog niet aan stop-
pen, maar met het oog op de toe-
komst kijkt ze al wel vast uit naar 
een geschikte opvolger: “Ik word 

ook een dagje ouder en de afgelo-
pen jaren zijn tropenjaren geweest. 
Ik heb roofbouw gepleegd op mijn 
lichaam. Tijdens het festival zit ik 
ook nog eens drie volle dagen in 
mijn draagstoel. Ik kan je vertellen 
dat ik de maandag na de Zwarte 
Cross altijd kapot ben.” Is de koek 

op bij Tante Rikie? Heeft ze last van 
een burnout ? “Nee hoor, de Zwarte 
Cross Festival is mijn levenswerk. 
Het is het allermooiste wat er is! 
Maar aangezien ik richting de pen-
sioengerechtigde leeftijd ga en ik de 
heilige overtuiging heb dat zelfs ik 
ook vervangbaar ben, houd ik mijn 

ogen en oren alvast open voor een 
geschikte opvolger.” Sollicitatiebrie-
ven kunnen worden gericht aan de 
Feestfabriek te Hengelo (GLD). 
Het muziekprogramma is sinds vo-
rige week definitief. Op meer dan 
20 podia zullen meer dan 100 bands 
optreden variërend in genre van 

rock tot pop, van reggae tot metal, 
van punk tot blues, van singer-song-
writer tot balkan beat en nog veel 
en veel meer! 

Kijk op: www.zwartecross.nl/mu-
ziek  voor een totaaloverzicht de 
muziekprogrammering.

“Ik heb roofbouw gepleegd op mijn lichaam!”

Zwarte Cross Festivaldirectrice Tante Rikie denkt aan pensioen
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Wat is: A. Alenkelder; Gierkelder.
  “Wat stao i’j door te reunrne in den alenkelder,
  is ow kieltjen der in-eschottene?”.

 B. Hallozie, Allozie; Horloge.
  “Zien allozie was op de Daele oet mekare evallene”.

 C. Vole; Vouw, plooi.
  “Ze heft ‘t kleed vol foeken en volen”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Schildersgroep ‘Passe Partout’ bestaat 
uit Els Themmen, Corrie Verhoeven, 
Nettie Som, Wil te Boekhorst en 
Thea Kaaijk. Zij komen elke week bij 
elkaar om te schilderen. In de win-
ter krijgen zij les van Beb Kruese uit 

Apeldoorn en leren zij de fijne kneep-
jes van acryl en aquarelleren. In de 
zomermaanden gaan ze naar buiten 
om de natuur vast te leggen. De re-
sultaten laten ze graag zien. Ina Kets-
Heusinkveld ontwerpt en smeedt 

haar sieraden zelf. Ze maakt gebruik 
van de materialen zilver, messing, ko-
per en titanium. Daarnaast verwerkt 
zij in haar sieraden, zoals ringen en 
kettingen, prachtige kralen, koralen 
en natuurstenen. Bijzonder is de zil-
veren ketting die zij maakte met de 
trouwringen van haar ouders erin 
verwerkt.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst

Ina Kets en ‘Passe Partout’

Bronkhorst - Schildersgroep ‘Passe Partout’ uit Terborg en sieraden-
maakster Ina Kets Heusinkveld uit Toldijk exposeren in de Kapel van 
Bronkhorst van 2 tot 8 juli. De Kapel is dagelijks geopend van 10.00 
tot 18.00 uur.

Ina Kets verwerkte de trouwringen van haar ouders in een zilveren ketting.

Zo kunnen de kinderen hun hartje 
ophalen op de stormbaan, broodbak-

ken, hutten bouwen. Er is een super
tokkelbaan, de jeugd kan over het
water klimmen of geblindeerd van
de glijbaan gaan. Rondom het bad is
een spannend touwparcours uitge-
zet, kortom de jeugd hoeft zich die
dag geen moment te vervelen. Het
toegangskaartje kost vijf euro. Geeft
men zich voor 10 juli aan de kassa
van het zwembad op, dan kost een
kaartje 4 euro.

Expeditie In de Dennen in 
zwembad Vorden
Vorden - Woensdag 13 juli staat 
er in het zwembad in Vorden de 
‘Expeditie In de Dennen ‘ op het 
programma. Die dag organiseert 
het badpersoneel tussen 10.00 en 
18.00 uur in en rond het zwem-
bad een heleboel spectaculaire 
activiteiten.

Het eerste jaar werd aangekondigd 
dat de ijsbaan geopend zou zijn, 
maar de organisatie had pech, want 
het wilde maar niet vriezen. Daarom 
werd het tweede jaar gekozen voor 
een skischans en zo stond er vorig 
jaar een 40 meter lange schans over 
de parkeerplaats bij ‘de Tol’. Dit jaar 
is er weer winters vermaak, want er 
zal een heuse bobsleebaan op het ter-
rein verschijnen. De wedstrijden zul-
len als een rode draad door de rest 
van het programma geweven zitten.
Hoewel er nog wel een aantal kra-
men zullen staan, is de Kerstmarkt 
geen Kerstmarkt meer, maar omge-
doopt dot ‘Eerste Kerstfeest’. Vincent 
Versteege legt uit waarom hiervoor 
gekozen is.
Vincent: “Na het eerste jaar begon 
het goede doel belangrijker te wor-
den en als je geld bij elkaar wilt halen 
voor een goed doel dan moet je het 
evenement ook zo organiseren dat er 
zo veel mogelijk geld binnenkomt. 
Bij de markt bleek iedereen keihard 
te werken, maar viel de opbrengst, 
gelet op de inzet van al die vrijwil-
ligers toch tegen en dus hebben we 
besloten om de naam ‘breder’ te ma-
ken, zodat we er meer activiteiten in 
kunnen verwerken die hopelijk meer 
geld opleveren voor het goede doel.”
Het grootste verschil is dat er een 
overdag-programma komt, gericht 
op het hele gezin en een avonddeel, 
gericht op de muziekliefhebber. Zo 
komt er overdag een kinderboerderij, 
is er de bobsleebaan. Verder staan er 
een aantal kramen en worden er tus-
sendoor veilingen gehouden, waarbij 
gesponsorde artikelen verkocht wor-
den en het gehele bedrag naar het 
doel gaat.
Vincent: “Zo staat de opa van Rens 
Heijenk op de markt. Kleinzoon Rens 
heeft de Mitochondriele stofwisse-
lingsziekte en opa heeft al voor zo’n 
€ 20.000,-- aan uiltjes en vogelhuisjes 

bij elkaar gezaagd in de hoop dat het 
geld een bijdrage kan leveren in het 
vinden van een medicijn tegen deze 
vervelende ziekte. Daarmee is met-
een ons doel van dit jaar genoemd, 
want de opbrengst gaat naar de stich-
ting ‘Energy4All’, die opkomt voor de 
belangen van patiënten met die stof-
wisselingsziekte.”
Het doel werd dit jaar snel gevonden, 
want twee kinderen van de kaasboer 
van mede-organisator Marcel Mek-
king bleken die ziekte te hebben en 
de verschijningsvorm van de ziekte is 
zo aangrijpend, dat iedereen meteen 
‘ja’ zei toen Marcel met het voorstel 
kwam.
Vincent: “Je moet je de ziekte als volgt 
voorstellen. Stel je hebt een GSM (een 
mobieltje) en die leg je ’s avonds aan 
de oplader om weer opgeladen te wor-
den. De volgende ochtend ontkoppel 
je ‘m en je gaat naar je werk. Onder-
weg wil je even bellen en tijdens het 
gesprek blijkt dat de batterij al weer 
leeg is. Ik heb zo’n mobieltje gehad 
en na twee dagen heb ik ‘m tegen de 
muur gesmeten en een nieuwe ge-
kocht. Patiënten (jonge kinderen) met 
de Mitochondriele stofwisselingsziek-
te moeten met dat gevoel leven. Hun 
‘batterij’ wordt wel opgeladen, maar 
loopt leeg, zonder dat ze de energie 
kunnen inzetten voor activiteiten. 
Die kinderen kunnen hun ‘mobieltje’ 
niet weggooien of een nieuwe batterij 
in laten bouwen. Hun vooruitzichten 
zijn nog steeds slecht, want er is (nog) 
geen genezing en wordt erger tot de 
dood er op volgt. Ze worden vaak niet 
ouder dan een jaar of tien.”
De hoop van de kinderen met Mito-
chondriele stofwisselingsziekte en 
hun ouders is gevestigd op professor 
Jan Smeitink van het Radboudzie-
kenhuis in Nijmegen. Dr. Smeitink 
is hard op weg om een medicijn te 
ontwikkelen en om dat te kunnen 
bespoedigen heeft hij naast zijn werk 

voor het Radboud een bedrijf opge-
richt om het medicijn sneller te kun-
nen ontwikkelen. In dat bedrijf, met 
de naam ‘Khondrion’ staat alles in 
het teken van het ontwikkelen van 
een medicijn.
Vincent: “Goud voor Jan Smeitink. 
We moeten hem helpen, want de 
ontwikkeling van een medicijn kost 
heel veel geld. Alle activiteiten van 
de stichting ‘Energy4All’ leverden vo-
rig jaar ruim € 350.000,-- op en het 
Eerste Kerstfeest’ wil haar steentje 
bijdragen om ook dit jaar een goed 
resultaat neer te zetten. Als ik denk 
aan mijn gevoel toen ik na twee da-
gen mijn mobieltje tegen de muur 
gooide, word ik zenuwachtig bij de 
gedachte dat het medicijn er nog niet 
is.”
Om dat geld te genereren worden er 
zowel overdag als ’s avonds activitei-
ten gehouden. Daarnaast verkoopt de 
opa van Rens z’n uiltjes en vogelhuis-
jes, kunt u natuurlijk genieten van de 
oliebollen en wafels.
Vanaf ongeveer 16.00 uur verplaat-
sen de activiteiten zich naar binnen 
waar de bands Gravity, de Klippelea-
ters en de Desperate Blues Band een 
optreden zullen verzorgen.
Gravity is een Rock Coverband uit Ol-
burgen en omgeving. De band speelt 
vertolkingen van bekende Rocknum-
mers en wil van ieder optreden een 
feest maken.
De Desperate Blues Band bestaat al 
sinds 1982. De samenstelling is door 
de jaren heen nog wel eens gewijzigd, 
maar de basis is behouden en met de 
stem van zangeres Corinne worden 
sfeervolle bluesnummers ten gehore 
gebracht.
De Klippeleaters komen tussendoor 
op het podium om als een dweilor-
kest weer een heel ander muzikaal 
genre ten gehore te brengen.
Vincent: “Mooi vind ik nog dat Jo-
chem Myjer en Jochem van Gelder, 
twee BN’ers met een grenzenloze 
energie, ambassadeur willen zijn voor 
de stichting Energy4All. Tegen men-
sen die zondag niet naar ons Kerst-
feest kunnen komen, zou ik tot slot 
willen zeggen dat ze ook een bijdrage 
kunnen overmaken op giro 4403, ten 
name van Energy4All in Nijmegen.”

Jochems is ambassadeur van de Stichting

Eerste Kerstfeest met opbrengst 
voor Energy4All
Wittebrink - Aanstaande zondag kunt u weer helemaal in de Kerst-
sfeer komen tijdens het ‘Eerste Kerstfeest’ bij café ‘de Tol’ in de Witte-
brink. Het begon enkele jaren geleden als een ludiek evenement onder 
de naam ‘Eerste Kerstmarkt’, waarbij een complete kerstmarkt werd 
nagebouwd met kraampjes waar vooral kerstspulletjes te koop waren, 
maar ook met een Kerstman en een arrenslee en niet te vergeten de 
Glühwein en de heerlijk vers gebakken wafels en oliebollen.

Toldijk - Deze zomer worden door de 
Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. 
Uitslag zomerdrive 4, gespeeld op 30 
juni 2011 in Vierakker:Lijn A: 1. An 
Wortel & Nel Hendriks 71,11 %; 2. 
Gerry de Goeie & Diny Hoftijzer 56,32 
%; 3. Mien Vorselman & Gerrit Vor-
selman 51,09 %. Lijn B: 1. Marijke 
Koekoek & Jan Koekoek 69,58 %; 2. 
Kitty Vruggink & Ab Vruggink 58,33 
%; 3. Leni Lamers & Frans Veld 57,08 
%. 

Op elke donderdagavond in juli wordt 

een vrije bridgedrive gespeeld in het
Ludgerusgebouw Vierakkersestraat-
weg 37 te Vierakker, telefoon (0575)
441581. 

De entree is 2 euro per persoon. Er
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Zo mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur, opgeven bij Theo
van Aalst, per telefoon (06) 83074518
of email theovanaalst@gmail.com.
Aan de zaal inschrijven kan tot 19.15
uur. Er wordt gebridged van 19.30
uur tot ± 22.30 uur.

BRIDGECLUB BRONKHORST ZOMERBRIDGE

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

 Stichting Commissie Oost Europa
 Rubriek C.O.E.H. Hengelo Gld.

 Banknummer: Rabo 3274.52.714

Inzameling kleding, textiel en schoenen door de COEH 

Het afleveringsadres en de opslag is per 1 juli 2011 gewijzigd en het nieuwe 
adres is: 

- fam. Hiddink aan de Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. - 

Vanaf 4 juli 2011 (de 1e maandag van de maand) wordt er ingezameld op het 
adres Vordenseweg 58 te Hengelo Gld. Het voorgaande afleveringpunt a/d Rege-
linkstraat is hiermede vervallen. Inzameling blijft op de 1e en de 3e maandag 
van de maand, uitsluitend tussen 18.30 en 20.00 uur.

De doelstelling is ongewijzigd en sorteren is weer mogelijk, mede doordat de gemeente 

Bronckhorst een royale opslagruimte beschikbaar stelt en wij hier dankbaar gebruik 

van maken. 

Voor de eigen COEH-projecten wordt de kleding beperkt gesorteerd en ingepakt. Vanuit 

Roemenië is gevraagd om dekens en dekbedden, winterkleding en schoenen, dekbedhoe-

zen en lakens. De resterende kleding wordt zoals voorheen o.a. aan “Reshare” verkocht. 

Deze organisatie sorteert voor hergebruik als noodhulp in ontwikkelingslanden.

De opbrengsten van de verkoop worden gebruikt voor financiële ondersteuning van 

onze projecten, o.a. de gaarkeuken in Toplita en het thuiszorg-project in Ocna Mures 

in Roemenië.

Het blijft dus zeker de moeite waard om Uw kleding en schoenen, dekens te 
brengen voor hergebruik daar waar nodig. De kleding en schoenen alleen in 
plastic zakken aan te leveren. Verder zijn ook de bekende knuffels voor de 
kinderen welkom en natuurlijk ook goederen van medische aard zoals conti-
nentiemateriaal en verbandmiddelen e.d

Voorzitter:  Stef Disbergen, Varsselseweg 25, 7255 NN Hengelo Gld., tel. 460404

Secretaris:  Bart-Jaap ter Gunne, Wisselinkweg 5/5a, te Zelhem, tel. (0314) - 641896

Penningmeester:  Chris Lubbers, Banninkstraat 52, 7255 KE  Hengelo Gld., tel. 462766

Lid:  Roald Harmsen, Schoenmakersplein 18, 7255 GA  Hengelo Gld., tel. 460286

Lid:  Anneke Cornelissen, Hulshofweg 8, 7261 SL  Ruurlo, tel. 0573-461664 

Administrateur: Jaap van Mourik, Raadhuisstraat 4d, 7255 BM  Hengelo Gld., tel. 463241

Voor nadere informatie t.a.v. andere speciale en bruikbare zaken graag vooraf even 

contact opnemen met Geert Hiddink / tel. 0575 - 46 2238.



DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben 
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaat-
sen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
09-07 ANBO Vorden met de scootmobiel op weg
  Pleintje bij Bruna 14.00 uur
12-07 Vorden: Fietsend in beweging Vertrek bij de N.H. kerk 13.30 uur
14-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
20-07 ANBO Hengelo/Steenderen:dagfietstocht
  Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
20-07 Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
26-07 Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
27-07 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
27-07 ANBO Hengelo/Steenderen: fietstocht
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
27-07 Handwerkmiddag Welfare De Wehme, Vorden 14.00 uur
28-07 Welzijn DHK fietsen met . . . Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
28-07 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
29-07 Welzijn DHK tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur
04-08 Parel van Baak (kerk) open Kerk, Baak 13.30 uur
10-08 Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
12-08 MuseumPlusBus Vorden volgt
12-08 Welzijn DHK, barbecue Zorgcentrum, Hoog-Keppel 16.30 uur
16-08 KBO Steenderen Fietstocht
17-08 Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

ALGEMEEN

Vakantie van medewerkers
Ook de medewerkers van de SSWB gaan op vakantie. In de komende periode zullen 
dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel mogelijk 
zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan. Dus ook in 
de vakantie kunt u bij uw Stichting Welzijn terecht!
Hieronder namen en data van afwezig voor zover op dit moment bekend.
Welzijn Drempt, H&K - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Drempt, H&K - Loes van der Laan: 19 juli t/m 4 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 11 juli t/m 15 juli en 15 aug. t/m 19 augustus
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 18 juli t/m 12 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 25 juli t/m 12 augustus
Welzijn Vorden - Louise van Uden: 4 t/m 22 juli
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 1 t/m 19 augustus

Tien tips voor geestelijke en lichamelijke gezondheid
1. Zorg dat u steeds een of meer doelen heeft om u op te richten
2. Bewaar uw gevoel voor humor en wees niet lang kwaad
3. Beweeg tenminste 3 x per week een half uur
4. Zorg voor voldoende slaap
5. Probeer te leren van verliezen, teleurstellingen en tegenslagen
6. Koester vriendschappen en onderhoud uw contacten
7. Denk regelmatig aan alles waar u dankbaar voor of trots op bent
8. Streef er naar te zorgen voor mensen of dieren
9. Wees matig met eten en eet minstens 2 x in de week vis
10. Geniet van de kleine dingen in het leven
Kijk ook op: www.succesvolouderworden.nl 

Van buiten vrolijk, van binnen alleen
Veel mensen voelen zich ‘alleen’. Af en toe alleen zijn is best prettig. Maar als je al-
tijd alleen bent, kun je daar somber en verdrietig van worden. Hoe ontmoet je ander 
mensen, en hoe stap je over die drempel heen?
Het beste is natuurlijk om de stoute schoenen aan te trekken en iets leuks te onder-
nemen! Dat hoeft ook niet altijd veel geld te kosten. Bijvoorbeeld:

Tien tegen één dat je ontdekt dat er meer mensen zijn die ook graag contact willen. 
Zo krijg je meer plezier in het leven. Of leer je anders omgaan met gevoelens van 
alleen zijn.
Soms lukt het niet om zelf iets te ondernemen. Misschien omdat je de moed niet 
hebt om op anderen af te stappen. Toch is het belangrijk iets aan het probleem te 
doen. In jouw omgeving zijn er mensen die je daarbij kunnen helpen. Zo zijn er 
onder anderen de ouderenadviseurs van de lokale welzijnsstichtingen. Eén van deze 
mensen heeft zich intensief bezig gehouden met dit onderwerp en weet er veel van. 
Pak de telefoon! De telefoonnummers vind je in de algemene kop van deze rubriek. 
Zij luisteren naar je verhaal en helpen je verder.

Alzheimer Café Zutphen.
Op 20 juli is het thema: Mantelzorg; een zorg op zich. Dementie en de gevolgen voor 
de mantelzorger. Locatie is: Bruin Café ‘de Buren’, De Singel Lunette Coehoornsingel 
5 7201 AA Zutphen. U bent van harte welkom, de toegang is gratis en u hoeft zich 
niet aan te melden. Verdere informatie 06-46540141 of www.alzheimer-nederland.
nl/zutphen

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

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

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
In de Oranjehof is in januari een expositie van werken 
van Zelhemse kunstenaars gestart. Het beschikbaar stel-
len van de ruimte in de Oranjehof biedt de kunstenaars 
de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de be-
zoeker om van deze kunstwerken te genieten.
Vanaf 01-06-2011 worden werken van Herman Becking 
(1940-1998) geëxposeerd. Hebt u belangstelling om de 
kunstwerken te komen bekijken dan bent u van harte 
welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zel-
hem. Telefoon 0314-622074. Openingstijden expositie: 
maandag en donderdag van 10 tot 11.30 uur. Er is gele-
genheid om tegen een kleine vergoeding een kopje kof-
fie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranje-
hof. Tel 0314-622074.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ou-
der
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u rege-
len. De kosten voor de keuring zijn € 27,50
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. 
Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 
18.30 en 20.00 uur aanmelden Via de ANBO-rijbewijs-
keuringslijn. Het telefoonnummer 06-27594051. Krijgt 
u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer. Aan-
melding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@
gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs 
verloopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten 
voordat er gekeurd wordt, bij voorbeeld door een optici-
en. Zorg voor een formulier ‘eigen verklaring’- bij de ge-
meente te verkrijgen (hier zijn kosten aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 27 augustus. 
Zorgt u ervoor, dat u de keuring op tijd aanvraagt. Data 
voor keuringen worden door de ANBO ook gepubliceerd 
in het Contact.

Bewegingsactiviteiten.
Tijdens de schoolvakantie zijn er geen bewegingsactiviteiten. 
Aqua Sportief in de Brink vakantie vanaf 4 juli. De lessen 
beginnen weer op 29 augustus 2011.
Fit Door bewegen in Halle vakantie vanaf 4 juli. De les-
sen beginnen weer op 29 augustus 2011.
Fit door Bewegen in Oranjehof vakantie vanaf 4 juli. De 
lessen beginnen weer op 23 augustus. 2011.
 
Onderstaande activiteiten vinden plaats in de 
Oranjehof
Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van 
10 tot 11 uur is er koffiedrinken.
SOOS-middag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 
16.30 uur soos middag van Noodhulp. 
Tijdens de vakantieperiode zijn er vanaf begin juli tot eind au-
gustus geen activiteiten in de Oranjehof op de dinsdagavond.

Fietsgroep Stichting Welzijn Zelhem
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem.
Fietstochten juli 
Dinsdag 5 juli 2011, 15 km tocht, start om 9.30 uur.
Donderdag 14-07-2011, 25 km tocht, Start om 9.00 uur.
Dinsdag 19-07-2011, dagtocht (50km), start om 9.30 uur.
Donderdag 28-07-2011, 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Dinsdag 02-08-2011, 15 km tocht, start om 9.30 uur.
De dagtochten zijn ongeveer 50  km. met onderweg 3 
stops. Neem brood mee voor onderweg! Bij de tochten 
van 15 en 25 km is er één stop. Contactpersonen: Han en 
Gerrie van Til, tel. 0314-625536.

Zomeractiviteiten voor u georganiseerd

Jeu de boule ‘leuke boel’
In Hoog-Keppel ligt aan het plein een mooie jeu-de-bou-
lebaan. Er wordt gespeeld op maandagmiddag, woens-
dagmiddag en donderdagavond. U kunt hierbij aanslui-
ten en/of zelf een groepje vormen. Lidmaatschap is €10
per jaar en u schaft zelf ballen aan. Het is een activiteit
op toplocatie om bij te willen zijn.
Voor informatie Dick Boschman tel. 0314-381869 en 
Gerda van Weerd tel. 0314-381759  

Fietstochten
In de zomermaanden zijn op donderdag 28 juli, 25 augus-
tus en 29 september de fietstochten. Start is op het plein 
in Hoog-Keppel en de afstand is 25- 30 km. Met de nodige 
gezellige stops zijn de consumpties voor eigen rekening.
Deelname is voor alle 50+ers. Informatie: Arie Schriek
tel. 0313-472631 en Jan Renskers tel. 0313-474664.

Tuinfeest op vrijdag 29 juli
Op het terras van verzorgingshuis Hyndendael te Hum-
melo wordt voor 75+ ouderen van 14.00-16.30 uur door 
Stichting Welzijn DHK onze jaarlijkse tuinfeest georgani-
seerd met muziek, hapjes en drankjes. De muziekgroep
Quartique bestaande uit 5 personen zingen voor en met 
u onder begeleiding van 2 accordeons en 3 gitaren. De
eigen bijdrage is €3,- per persoon en het belooft samen 
met u een sfeervol tuinfeest te worden. Meldt u zich aan, 
tel. 0314-380232. 

Zomerbarbecue vrijdag 12 augustus 
In het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel wordt na het 
succes van vorig jaar weer een gezellige barbecue georga-
niseerd op het terras van de huiskamer. Een klein buffet 
met een goed glas wijn, fris en meer zal aanwezig zijn.
Aanvang 17.30-20.00 uur, kosten €12,50 excl. consump-
ties. Opgave tel. 0314-380232 of opgavenformulier.

Sjoelen en koersbal
De nieuwe start is op donderdag 1 september. Vindt u
het leuk om samen te sjoelen en koersballen? Dan is 
deze gelegenheid voor u. Het is een gezellige en tacti-
sche activiteit. De groep speelt op donderdagmiddag van
13.45 - 15.30 uur in de huiskamer van het Gezondheids-
centrum. Deelname is gratis. Komt u kijken en/of mee-
doen. Opgave bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Nordic-walking
De nieuwe cursus wordt in september georganiseerd op
de zaterdagmorgen. De groep tot maximaal 10 personen
maakt gebruik van cursuspoules en leert hiermee op de
juiste manier wandelen gedurende 5 lessen. Na afloop is 
er gelegenheid voor koffie/thee in het centrum. Deelne-
mers buiten Drempt, Hummelo en Keppel zijn ook wel-
kom. Tijd: 09.15-10.30 uur. Kosten € 50,-. Start: Plein te
Hoog-Keppel.

De KunstBus, een dagje uit
Op woensdag 2 november gaan we een dagje uit naar 
‘Varen-Beeld en Geluid’. Met een luxe touringcar kunt
u opstappen in Hummelo,Hoog-Keppel, en Drempt. Met
een busstop voor koffie/thee met gebak, een boottocht, 
lunchbuffet, entree, rondleiding/film en diner heeft u 
een volledig verzorgde dag voor de prijs van €75,-. Thuis-
komst 20.30 uur. Aanmelden tel. 0314-380323 of 0314-
383448.

Computercursussen ANBO
De computercursussen starten weer in oktober en vanaf nu kunt u zich opgeven voor:
Cursus Dagdeel  Cursustijd Prijs
Foto bewerken maandagavond vanaf 18.30 tot 21.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
Excelcursus dinsdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
Beginnerscursus woensdagmorgen vanaf 09.30 tot 12.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
Bestandsbeheer woensdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
 woensdagavond  vanaf 18.30 tot 21.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
Fotografie donderdagmiddag vanaf 13.00 tot 16.00 uur 06 dagdelen €. 50,-
PowerPoint vrijdagmorgen vanaf 08.30 tot 11.00 uur 10 dagdelen €. 70,-
 vrijdagmorgen aansluitend vragen/inloopuur doorlopend
Vervolgcursus vrijdagmiddag vanaf 13.30 tot 16.00 uur 10 dagdelen €.70,-

Opgave bij de secretaris ANBO: G. Til-Fokkink, Priesterinkdijk 1, 7021 JE Zelhem, tel: 0314-625536
e-mail: gerrie.til@xs4all.nl gerrie.til@xs4all.nl 
Cursusinfo: Han Legters Fortstraat 7 Halle tel: 0314-631036. E-mail: han-rikie@hetnet.nl



Tai-Chi-Tao  cursus
Door het regelmatig beoefenen van 
Tai-Chi-Tao  kun je zelf bijdragen 
aan een lang en gezond leven. Een 
leven met een ontspannen geest en 
bruisend van energie. De oefeningen 
worden zittend op een stoel of staand 
gedaan. Het laatste kwartiertje van de 
les bestaat uit een ontspanningsoefe-
ning. Ervaar je eigen glimlach! Tijden: 
dinsdag van 10.00-11.00 uur (direct in-
stromen mogelijk). Kosten: €75,- voor 
10 lessen. Docent: Francis Arntz. Loca-
tie: Huiskamer van het Gezondheids-
centrum Burgm.v.Panhuysbrink 1e te 
Hoog-Keppel. Voor informatie/deelna-
me kunt u bellen naar: 0314-380232 
(+voice) op dinsdag en donderdag.

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er 
zijn nog enkele plaatsen vrij. De oefe-
ningen worden op maat aangeboden 
onder deskundige leiding van een fy-
siotherapeut.
Heeft u een medisch dossier, dan 
schenkt de fysiotherapeut hier aan-
dacht aan. Ook mensen van buiten de 
regio Drempt, Hummelo en Keppel 
zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Cen-
trum te Hoog-.Keppel. Tijd: op dins-
dag, woensdag en donderdag van 
10.00-11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 
10 lessen. Na de zomerstop worden 
de trainingen op 13-14-15 september 
weer gestart.

Koken voor mannen
Wilt u ook het plezier van een zelfge-
kookte maaltijd ervaren? De nieuwe 
cursus start met de eerste les op dins-
dag 18 oktober. Cursusprijs is €100,- 
voor 8 lessen plus de gekookte uitge-
serveerde maaltijden.  De cursus wordt 
in een kleine groep gegeven door Gina 
Spruit kokleermeester. Locatie is: IJssel 
en Co aan het IJsselstrand te Doesburg/
Achter-Drempt met Patrick en Gina 
Spruit. Aanmelden tel. 0314-380232. 

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf 
te koken bij voorbeeld na een zieken-
huisopname of het koken even niet 
ziet zitten, dan kunt u uw warme, 

verse maaltijd aan huis laten bezorgen 
op maandag, dinsdag, woensdag, don-
derdag, vrijdag en zaterdag (of op uw 
keuzedagen). De maaltijden worden 
gekookt door restaurant IJssel en Co 
Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te 
Doesburg/Achter-Drempt. De prijs is € 
7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 
zonder soep. Aanmelden tel. 0314- 
380232 en/of spreek uw boodschap en 
telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur 
op dinsdag van 13.30 tot 14.00 uur en 
op donderdag Van 09.00 tot 09.30 uur 
in het Gezondheidscentrum te Hoog- 
Keppel. Tel. 06-10687320. In haar 

vakantieperiode van 19 juli tot 16 au-
gustus is haar collega bereikbaar. Het
secretariaat is gesloten van 19 juli tot
9 augustus. U kunt uw boodschap in-
spreken en die wordt verwerkt.

Opgave voor cursussen en activi-
teiten 
Secretariaat: Loes van der Laan, tel.
0314-380232 of antwoordapparaat in-
spreken. Kantoor is geopend op dins-
dag en donderdag van 08.30 tot 16.30
uur. De cursus- en activiteitopgaven
kunt u sturen naar: Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo & Keppel, Burg.van
Panhuysbrink 1E, 6997AA Hoog-Kep-
pel. Site: www.sswb.nl Email: info@
drempthummelokeppel.nl

Computercursussen
Eind september starten weer verschillende computercursussen welke in groepjes van 5 personen worden gegeven. Zo 
kan aan iedere deelnemer voldoende aandacht worden besteed. U kunt kiezen uit de maandag, dinsdag of donderdag. 
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Opgave via het secretariaat. 

Cursus  Datum Dagdeel  Lestijd Prijs  Docent
Pc-beginners 10x 26 sept. t/m 28 nov. Maandag  18.30 tot 20.00 uur € 55,- Ton Sandford
Pc-beginners 10x 27 sept. t/m 29 nov. Dinsdag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen
Pc-beginners 10x 29 sept. t/m 01 dec. Dond.dag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen
Pc-excel 6x 26 sept. t/m 31 okt. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Ton Sandford
Pc-excel 6x 27 sept. t/m 01 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen
Pc-foto Picasa 6x 29 sept. t/m 03 nov. Dond.dag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen
Pc-crea/vervolg 4x 07 nov. t/m 28 nov. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Ton Sandford
Pc-mail/internet 4x 08 nov. t/m 29 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen
Pc-mail/internet 4x 10 nov. t/m 01 dec. Dond.dag 20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen
Pc-onderhoud ? ? ?   

✁
CURSUSOPGAVEFORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❍  ................................................................................................................................................................................................

❍  ................................................................................................................................................................................................

Heer/mevr.: .......................................................................................................................................................................

Adres: .....................................................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats: ............................................................................................................................................

Tel.nr: ..................................................................................................................................................................................... 

E-mail: ....................................................................................................................................................................................

Auto vakan�eklaar wij zorgen ervoor
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813
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Na de start om 9.45 uur volgt een parcours 
van ongeveer 240 km lang, dat dit jaar voert 
langs plaatsen als Groesbeek, Berg en Dal, 
Montferland, Doesburg en via Hengelo (Gld.) 
richting het centrum van Groenlo waar rond 
16.00 uur de auto’s aan het publiek worden 
gepresenteerd. Vervolgens rijden de auto’s 
via de Molenberg naar Lievelde alwaar ze 

rond 16.15 uur zullen binnenkomen.
Het deelnemersveld bestaat dit jaar uit 120 
equipes, deels klassieke auto’s deels sport-
auto’s. 

Enkele typen die sowieso aan de 
start zullen verschijnen zijn een T-Ford Sport 
Coupé uit 1928, een A-Ford uit 1928, een Bu-

gatti 54/57 uit 1938, een Stutz Backhawk Le 
Mans uit 1928 en een Ford Sedan uit 1932.
“Het is en blijft een onvergetelijke happe-
ning waar iedere klassieke autoliefhebber 
graag aan wil deelnemen. Rijden in je lie-
velingsbolide over de mooiste wegen in de 
regio is niet zomaar rijden, het is rijden met 
een passie.”

Elk jaar wordt de Achterhoek Tour 
Rally gekoppeld aan een goed doel, dit 
jaar is dat: Stichting vrienden van de 
Molenberg.

Achterhoek Tour Rally 2011 zondag 10 juli

Rijden met een passie

Regio - Traditiegetrouw gaat de Achterhoek Tour Rally van start bij Hotel Restau-
rant Reijrink en voert langs mooie wegen en lieflijke dorpjes in het natuurlijke 
Gelderse coulissenlandschap.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

OPERATOR PONSLASER-MACHINE M/V
Omgeving Ulft – Fulltime – vacaturenummer DSL838342

Werkzaamheden;
Je gaat de combi-ponslasermachine (leren) ombouwen, afstel-
len en bedienen. Het gaat om een 
Type Trumatic 600L FMC met een geautomatiseerd platenma-
gazijn en automatische belading en ontlading. Je gaat productie 
vrijgeven en bent verantwoordelijk voor de voortgangscontrole 
van de productie. Je gaat zelfstandig kleine storingen oplos-
sen.

Functie eisen;
-  MTS niveau met relevante werkervaring;
-  goede communicatieve vaardigheden;
-  flexibel m.b.t. werkzaamheden en uren;
-  bereid om naast de dagdienst mee te draaien in storingsdien-

sten;
-  affiniteit met geautomatiseerde productiesystemen.

MIG/MAG LASSER STAALBOUW M/V
Omgeving Ulft – Fulltime - vacaturenummer VCP836430

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Ulft zijn we op zoek naar 
een ervaren MIG/MAG lasser. De werkzaamheden bestaan uit 
het samenstellen, hechten en lassen van kleine en grote series 
metaal/staalconstructies.

Functie eisen;
-  MIG/MAG certificaten niveau 2;
-  afgeronde metaalopleiding.

ASSEMBLAGEMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr VIO834485
 
Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Lichtenvoorde zijn wij 
per direct op zoek naar ervaren assemblagemedewerkers 
machinebouw. De werkzaamheden bestaan uit het monteren, 
bedraden en uitlijnen van machines. Onder begeleiding test je 
de toegepaste onderdelen, zoals aandrijvingen, afsluiters en 
niveauschakelaars. Je gaat transportsystemen inregelen, zowel 
pneumatisch, elektrisch als hydraulisch. Het proefdraaien van 
een beperkt aantal machines met ondersteuning van een eerste 
monteur en het controleren op compleetheid zijn ook onderdeel 
van deze functie.

Functie eisen;
-  Ervaring in het werken met hijs -en transportmiddelen;
-  kennis van materialen en gereedschappen;
-  tekening en schema kunnen lezen;
-  kennis van technieken als pneumatiek, hydrauliek en elektro-

techniek;
-  bekend met de gangbare kwaliteitsnormen door ervaring.

(LEERLING) DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr VIO836430

Werkzaamheden;
Bij onze opdrachtgever in Doetinchem is direct plaats voor een 
leerling draaier voor de draaibanken afdeling. Je wordt intern 
opgeleid tot draaier. Je gaat op basis van tekening materialen 
bewerken, tevens ga je producten assembleren en verpakken. 
Je gaat eerste productseries afstellen en vervolgens relevante 
afstelgegevens vastleggen. Je voert periodieke kwaliteitscon-
troles uit op je werkzaamheden. Tevens verricht je af- en omstel 
werkzaamheden aan CNC draaibanken. Je verhelpt eenvoudige 
storingen aan de machine.

Functie eisen; 
-  Minimaal VMBO niveau 2 richting metaal verspaning;
-  enige kennis van functie gerelateerde draaiautomaten;
-  technische tekeningen lezen en interpreteren;
-  ervaring met meetmiddelen zoals schuifmaat, schroefmaat, 

kalibers, rolmaat en gradenboog.

CNC-DRAAIER M/V
Omgeving Ruurlo – Fulltime – vacaturenr VMK838132

Werkzaamheden;
Voor een relatie in omgeving van Ruurlo zoeken wij een ervaren 
CNC-draaier. Kun je zelfstandig de draaibank programmeren, 
instellen en bedienen dan kom jij in aanmerking voor deze 
uitdagende baan, met kans op een vast dienstverband!

Functie eisen; 
-  Ervaring in soortgelijke functie;
-  bereidheid tot het werken in 2 ploegen.

OP ZOEK NAAR

ÉCHTE VAKANTIEKRACHTEN !?

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2011 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V Zoek je een nieuwe baan?
Wij hebben plaats voor een loodgieter/CV monteur met 
ervaring. Een electramonteur evt. hulp. En een onder-
houdsmonteur CV ketels met ervaring pc.

In bezit van rijbewijs.

Interesse? Neem dan contact op: tel. (0314) 631661 of via e-mail: 
info@installatiebedrijfzweers.nl
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Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

 Vraag naar de vele mogelijkheden

Installatie  -  Badkamers  - Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Profiteer nu van de zomermaanden aktie 
Sphinx
Fontein 
incl. kraan

€ 99,-

Sphinx 
toiletcombinatie
Inbouw reservoir
Bedieningspaneel

€ 345,-

Badkamer meubel S-One 100 cm breed
incl. spiegel en verlichting 

Douchegoot 800/30 

€ 245,-

€ 999,-

In wit of antraciet

Wij zijn gesloten van
 25 juli t/m 1 augustus

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

“All you can eat and drink”
voor een vaste prijs.
2 uur onbeperkt eten en drinken
(incl bier, wijnen, fris, koffie/thee en sappen)

Maandag t/m donderdag  22,95
Vrijdag t/m zondag en feestdagen (m.u.v. kerst)  24,95
verlenging per 1/2 uur  2,00
Kinderen 0 t/m 3 jaar  0,00
 4 t/m 11 jaar  12,50
verlenging per 1/2 uur   1,00

Groepen vanaf 15 personen krijgen korting. Scholieren hele-
maal! Informeer naar de voorwaarden. Alle reeds gemaakte 
reserveringen, worden in uw voordeel aangepast. 

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

Wie bouwt mee aan prefab beton bij HCI? 
HCI Betonindustrie in Hengelo (Gld) is een dynamisch bedrijf gespecialiseerd in de fabricage van prefab-
betonelementen voor de utiliteitsbouw, woningbouw, weg- en waterbouw en de agrarische sector. 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de volgende functies:

Werkvoorbereider M/VHoofd productie M/V

Wij bieden een afwisselende baan in een prettige, informele  werksfeer en een bij de verschillende functies  
passend salaris.

Neem voor meer informatie over deze vacatures contact op met de heer B. Vreman, T. (0575) 46 81 81. Indien u vol-
doet aan de functie-eisen behoort ook een oriënterend bedrijfsbezoek tot de mogelijkheden. Een afspraak hiervoor kan 
ook met de heer Vreman gemaakt worden. Een schriftelijke sollicitatie met bijbehorende CV kan binnen 14 dagen na 
verschijnen van deze advertentie gestuurd worden naar: HCI Betonindustrie, t.a.v. de heer B. Vreman, Postbus 98, 
7255 ZH  Hengelo (Gld). E-mail: pz@hcibeton.nl

Meer informatie op www.hcibeton.nl

De werkzaamheden van het hoofd productie bestaan o.a. uit: 
 leiding geven aan drie productieafdelingen, mallenmakerij, vlechterij en technische dienst
 realiseren van productieplanning
 beheer van gebouwen, opslagterrein en magazijnen
 kwaliteits- en kostenbewaking
 optimaliseren en ontwikkeling van productieprocessen

Wij vragen van u:
 een opleiding op HBO niveau of MBO niveau met aanvullende opleidingen
 ervaring op bouwkundig gebied
 goede organisatorische vaardigheden en teamwork
 daadkrachtig leidinggeven
 kosten- en kwaliteitsbewustzijn
 initiatief en dynamiek

De werkzaamheden van de werkvoorbereider bestaan uit: 
 uitwerken en begeleiden van projecten vanaf opdracht tot levering
 vertalen van bouwkundige tekeningen en bestekken naar productietekeningen 
 maken van voorbereidingsschema’s en productieplanningen
 begeleiden van en overleggen met opdrachtgevers, constructeurs, toeleveranciers  en productie
 bewaken van kwaliteit, levertijden en kosten

Wij vragen van u:
 minimaal een MBO opleiding
 affiniteit met het bouwproces
 kosten- en kwaliteitsbewustzijn
 goede organisatorische kwaliteiten en planmatig handelen
 eigen initiatief en flexibiliteit
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