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Op gegeven moment hebben wij het
besluit genomen om de huishoud-,
hobby- en cadeauartikelen uit het as-
sortiment te doen en te kiezen voor
een uitgebreider speelgoedspeciaal-
zaak. Zo wordt de lego fors uitgebreid,
zo ook de puzzels, groot speelgoed, de
multi-media, kinderboeken alsmede
de collectie school- en kantoorartike-
len. We hebben niet voor ‘van alles
een beetje’ gekozen, maar om op de
ontstane ruimte een breed assorti-
ment neer te zetten. Mijn zus Suzan
die ook in de zaak werkzaam is, heeft
inmiddels te kennen gegeven dat ze
zeker drie dagen in de week in de zorg
werkzaam wil blijven en dat ze in de
winkel wil stoppen. Wel blijft ze work-
shops geven. Vanaf 1 september gaan

mijn moeder en ik, met daarbij de
hulp van Anita en Miranda, onze twee
zeer gewaardeerde medewerkers ver-
der’, zo zegt Angelique Sueters.

Zij is er overigens maar wat trots op
dat ze is aangesloten bij de organisatie
‘Top 1 Toys’. Wij zijn daarmee met dit
merk de grootste speciaalzaak in de
Achterhoek. We hebben niet alleen
veel klanten uit Vorden, maar uit de
gehele regio. In gesprekken met klan-
ten en uit verder onderzoek is geble-
ken, dat in de toekomst de vraag naar
speelgoed groter en groter wordt.
Door uitbreiding op dit gebied hopen
we op een nog grotere regio functie.
En vergeet ook niet de vele toeristen
die onze zaak bezoeken’, zo zegt ze. In

Angelique Sueters: 'We kiezen voor uitgebreider 
speelgoedspeciaalzaak'

‘Jammer dat Oranje er uit ligt. We hebben de afgelopen weken net als
vele andere ondernemers lekker kunnen profiteren van de Oranje-gekte.
Slingers, toeters, schaaltjes, bekers, dienbladen noem maar op. Een leuke
extra omzet, want het ging niet ten koste van de andere producten in de
winkel. We hebben nog wel wat spulletjes over gehouden, we hadden na-
tuurlijk gehoopt op nog een week, maar dat bewaren we dan wel tot een
volgend kampioenschap’, zo zegt Angelique Sueters, twee dagen na de uit-
schakeling van het Nederlands elftal tijdens de EK in Zwitserland en Oos-
tenrijk. Weer terug naar de orde van alledag en dat betekent voor Ange-
lique Sueters zich bezig houden met een ingrijpende verandering in het
assortiment, dus investeren in de toekomst. Zegt ze: ‘We voeren al jaren-
lang hetzelfde assortiment. We waren al een hele poos in positieve zin aan
het bakkeleien om te bekijken hoe we de zaak in een nieuw jasje zouden
kunnen steken.

Moeder en dochters Sueters.

Vorden wordt al jaren gesproken over
het Centrumplan, met waarschijnlijk
ingrijpende veranderingen in de
Dorpsstraat en naaste omgeving. En
dan toch gaat Sueters uitbreiden en
investeren? Henny Sueters daarover:
‘Ik denk niet dat wij risico’s nemen. Ie-
dereen weet dat stilstand achteruit-
gang betekent. Het enige wat wij op
dit moment van het Centrumplan
Vorden weten, is hetgeen wij in de
krant lezen. 

De gemeente Bronckhorst heeft intus-
sen op ons pand het voorkeursrecht
gelegd, dat wil zeggen, mochten we
ooit het pand willen verkopen, wij dit
eerst aan de gemeente moeten aanbie-
den. Het kan nog wel drie of vijf jaren
duren alvorens het centrumplan ge-
realiseerd is. Daar kunnen we niet op
wachten, we moeten nu beslissen hoe

verder met onze zaak’, zo zegt Henny
Sueters in felle bewoordingen. Tussen
twee haakjes: Vorige week kon men in
Contact lezen dat er met betrekking
tot het plan ‘Vorden Centrum’ een in-
tentieovereenkomst is getekend door
de gemeente Bronckhorst, Stichting
Pro Wonen en de Vordense Onderne-
mers Verenging (VOV). Een onafhanke-
lijk centrummanager (Teun Pals) zal
zich onder meer bezig gaan houden
met het bevorderen van gewenste ver-
plaatsingen van ondernemers en het
terugkoppelen van resultaten naar de
betrokken partijen.

Wat betreft de firma Sueters nog even
terug in de geschiedenis. Ooit begon-

nen de ouders van Henny Sueters in
1931 aan de Ruurloseweg in het buurt-
schap Kranenburg een eigen zaak.
‘Mijn vader was loodgieter/elektricien
en had daarbij ook nog een fietsen-
zaak. Bij ons thuis werd van alles ver-
kocht zoals onder meer landbouw-
gereedschap. Ik weet nog goed dat de
spijkers werden afgewogen, de weeg-
schaal heb ik trouwens nog altijd be-
waard. Suikerzakjes mochten we nooit
weggooien, die werden gebruikt om
daar de spijkers in te doen’, zo zegt
Henny Sueters lachend. In 1966 nam
zij samen met haar man Harry de
zaak van haar ouders over. Henny:
‘Een aantal jaren later (1982) konden
wij aan de Dorpsstraat in Vorden een
pand huren. Kort daarna hebben we
dit samen met een paar naast gelegen
panden, gekocht. De zaak in de Kra-

nenburg werd in 1984 gesloten. Had-
den we hier aanvankelijk 100m2,
thans beschikken wij over 400 m2
vloeroppervlak. In 1992 kwam dochter
Angelique in de zaak en acht jaar later
ook dochter Suzan’, zo zegt de vrouw
die vol ‘passie’ over het familiebedrijf
Sueters kan vertellen!

PONYCLUB DE GRAAFSCHAP
Op zaterdag 5 juli werd het CH van
Gorssel-Zutphen weer georganiseerd.
Tijdens deze wedstrijd heeft Imke
Woerts met haar pony Lady een mooie
1e prijs bemachtigd. Zij reed in de
klasse L1 dressuur cat. AB en kreeg 187
punten voor haar proef.

P a a r d e n s p o r t

Kijk voor meer informatie en adressen op www.alfa-accountants.nl

De ondernemende mens 
centraal

Werken bij de beste dienstverlener? 
Kijk op www.alfa-vacatures.nl!

Hummeloseweg 14, Zelhem
Telefoon 0314 623000.

* *

*

* *

*

Mitra Slijterij Sander Pardijs
Dorpsstraat 16, 7251 BB Vorden. Tel. 0575 554264

FLORINOFLORINO
Kilo Verse Worst nu

€ 2.99
HEINEKEN

€ 8.49
3 Dr. Oetker pizza’s

€ 500
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

Dagmenu’s
9 t/m 15 juli 2008 

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

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

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

Woensdag 9 juli
Groentesoep/Huisgemaakte Hachee met aardappelen
en rode kool.

Donderdag 10 juli
1/2 Gegrild haantje in jus, aardappelen en appelmoes
en rauwkostsalade/Vla-flip met bessensap en slagroom.

Vrijdag 11 juli
Aspergesoep/Zalmfilet met dille saus, rijst en groente.

Zaterdag 12 juli (alleen afhalen).
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen
en groente/ijs met slagroom.

Maandag 14 juli 
Uiensoep met kaascrouton/Wokki wokki van reepjes
biefstuk met rijst en sla.

Dinsdag 15 juli
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,
lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...

Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen
en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons

bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt
even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Hervormde kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur Ds. J. Kool, doopdienst

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur ds. W. Stolte, Warnsveld.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 13 juli 10.00 uur Hr. J. Koudijs, Hoog Keppel.

R.K. kerk Vorden
Zondag 13 juli 10.00 uur Woord/communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 12 juli 17.00 uur Woord- en communieviering,
dameskoor.
Zondag 13 juli 10.00 uur Woord-/Communieviering, heren-
koor.

Tandarts
12/13 juli F.A. Kuijl, Lochem, tel. (0573) 25 16 84. Spreek-
uur van 11.30 uur tot 12.00 uur, alleen voor spoedgevallen.

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen.
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor
het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo
maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om
iedereen 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 spreek-
uur op de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is geves-
tigd in het Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zut-
phen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 03 39. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal die
niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance Tel. 112.

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73
38 (dichtbij Kasteel Zelle).
Voetverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, diabeti-
sche en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vor-
den. Tel.nr. 0575 - 55 11 41 / 06 - 2735 5382. www.podi.nl

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 51, 7150 AB Eibergen
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo
Tel. (0575) 43 85 60
Woonwinkel Vorden open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-17.00 uur. vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Borculo/Ruurlo open van ma. t/m vrij. 
van 8.30-12.30 en 13.30-17.30 uur.

Woonwinkel Zelhem/Hengelo (Gld.)/Lichtenvoorde
Tel. (0314) 62 61 40. Open van ma. t/m vrij. van 8.00-16.30 uur.
zelhem@prowonen.nl / www.prowonen.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
Diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en Woon-
zorgcentrum 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).
Inloopspreekuur wijkverpleegkundige do. 10.00-11.00 uur
bij Prowonen, Kerkplein 20.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. Eppink/Ruiterkamp uitvaartverzorging.
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.
Stichting Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland
Tel. (026) 35 99 999.

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

Artsenpraktijk HOMEOPATHIE 
Voor hulp en advies voor u gezondheid bij chronische en
acute klachten: zaterdag van 11.00-13.00 uur spreekuur,
zondags telefonisch 12.00-12.30 uur. Tel. (0575) 57 31 03 en
mobiel (06) 13 80 17 29.

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

�Afslanken zonder roof-
bouw. HHerbalife. Nieske
Pohlmann, tel 06-54 32 66 69

�Stoppen met roken ZON-
DER aan te komen. Tel. 06-
55166420.

�Te koop in Vierakker.
Mooie goed onderhouden
toermotor. Kawasaki GTR
1000 met kofferset. bj. 1988
Vraagprijs € 1.950,00. Info
06-48965028.

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

�Ze zijn er weer nieuwe
aardappelen, Frieslanders
uut Vorden. Tevens verko-
pen we uien, varkensvlees
en bbq-vlees. Woensdags
gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Tel. 0575-551333.

� inboedel verkoop zaterdag
12 - 7 - 08 11.00 tot 14.00
uur. Ruurloseweg 75 hengelo

�Te koop: Mooie Stacaravan
op camping IJsselstrand te
Doesburg (www.ijssel-
strand.nl). Camping gehele
jaar open. Prijs € 12.500,-. In-
fo 06-10902410.

�Verhuisd: H.J. Bannink, "de
Viersprong" naar 't Rikkelder
79, 7261 BE Ruurlo. Tel.
(0573) 45 17 45.

�Voorlichting over voeding
gratis en vrijblijvend incl. ge-
zondheidscheck. Afslanken,
aankomen en fitter. Jerna
Bruggink 0575 - 46 32 05.

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

Hurry-up naar de bakker
voor een lekker hapje

Vlaai v/d week

Abrikozenvlaai 
6-8 personen € 6,25

Dinsdag = Brooddag

3 bruin bus € 4,65

Weekend-aanbiedingen

Roomcroissant met 
aardbeien p/st  € 1,00

Florentines  
8 stuks  € 3,50

�Te koop: Lits-jumeaux. Ste-
vige ombouw, blank eiken +
2 nachtkastjes en boven-
plank. T.e.a.b. Tel. 06-
23888490.

�C…van 'Centraal' als je
tientallen kilometers rondom
kunt kijken in de luchtballon
van Paul Kok uit Bronkhorst.
Allemaal een Royal Class
staanplaats aan het open
raam. Bel 0651584145 of
www.ballonteamgelderland.n
l Oud NL kampioen ballonva-
ren met 2500+ schadevrije
vaarten!

�Veiling commissie Vorden
vraagt goederen voor de te
houden Veiling, Pleinmarkt
en Boekenbeurs. U kunt de-
ze doorgeven op de volgen-
de telnrs. 551486 en 06-
51380097

�Gezocht woonruimte voor
werkende vrouw, niet rokend.
Huur max. 500,00 incl. Tel.:
06-41668841.

�Gevraagd in Vorden: hulp
in de huishouding, voor een
halve dag in de 2 weken. Bij
voorkeur op maandag of vrij-
dag (evt. dinsdagmorgen).
Tel. (0575) 46 98 91, b.g.g.
(06) 523 05 665.

�Erve Kots, Lievelde Gail
Davies (USA) Vr. 18 juli -
20:30 u € 15,- 0544 373701 /
0575 518990

�Fancy Fair bij Camping Het
Zwarte Schaar. 26 en 27 juli.
Nog enkele kramen te huur.
0313-473128 info@zwarte-
schaar.nl

Stuntaanbieding:
Gezonde bonbonnetjes, 
Hollandse en Belgische 
kersen maat xxl 500 gram 3,99
Tommie snoeptomaatjes 1 beker 0,99
Sperziebonen 500 gram 0,99
Komkommer radijs 
rauwkost 100 gram 0,69

UIT EIGEN KEUKEN

Macaroni of spaghetti 300 gram 2,39
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag 12 juli. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIEREN

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

SOS TELEFONISCHE HULPDIENST
ALTIJD TIJD VOOR EEN GESPREK

5 eurocent p.m. 0900-0767

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Marinus J. Hesselink b.v.
grafmonumenten
Al bijna 100 jaar vakmanschap!

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Judolessen 
van judoschool 

Leo Buitink
3 gratis proeflessen!
Leeftijd vanaf 4 jaar.

Elke dinsdag 
vanaf 15.45 uur.

Sporthal ‘t Jebbink
Vorden.

Info: 
www.judoschool-leobuitink.nl

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Zwemles 
Is uw kind in april volgend jaar 5 en dacht u al aan zwemles bij ons
in het buitenbad? We beginnen deze zomervakantie met een
groepje watergewenning. Twee keer per week kennis maken met het water en hoe je er
mee om moet gaan. Een goede voorbereiding voor volgend jaar en een mooie gelegen-
heid om te kijken of u kind wel zo watervrij is als u dacht. Bij voldoende animo beginnen
we in de week van 22 juli. Kosten: € 40,-. Knip de bon uit en lever deze in bij het zwem-
bad. Of bel voor meer info. 551203.

Mijn kind, nl.: ......................................................................................................................................................................................

komt graag de zomer watergewenning cursus volgen.

wil graag volgend jaar bericht krijgen wanneer de lessen van seizoen 2009 beginnen.

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

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

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................

E-mailadres: .........................................................................................................................................................................................

†
Na een arbeidzaam leven vol liefde, eenvoud en
zorgzaamheid is na een moeilijke periode van
toenemende beperkingen thuis in zijn vertrouwde
omgeving overleden mijn dierbare echtgenoot,
onze vader en fijne opa

Gerardus Hendrikus Woltering
Gerard

echtgenoot van Janna Hendrika Woestenenk

in de leeftijd van 74 jaar.

Janny Woltering-Woestenenk

Irma en Carlo Bosch
Jeremy
Mitchell
Jill

Jacco †

3 juli 2008 

Het Hoge 28, 7251 XX Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.

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

Alleen op afspraak.

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten

met de aandacht die een uitvaart verdient

ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Tel. 0575 - 45 20 20

Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorger

Anton Ruiterkamp

website: www.eppinkruiterkamp.nl

e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl

Vordenseweg 2, 7218 BP Almen.

Nog vrij plotseling hebben wij afscheid moeten nemen
van onze Lieve broer, zwager en oom

Gerard Woltering

Wij zullen hem erg missen.

Hengelo: Marietje en Carel†
Eddy en Mieke
Sandra en Marcel

Wilp: Doortje en Dick

Vorden: Jan en Gerrie
Rachèl
Frank en Susan

Wij wensen Janny, Irma, Carlo en kinderen veel
sterkte.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Zwemmers gezocht!!!!!! 
De eerste keer lijkt het koud maar het water is echt altijd tussen

de 23 en 24 graden. Het is dus gewoon een kwestie van doen.

Knip deze bon uit en kom vóór 19 juli één keer gratis een ochtend zwemmen.

Ik ...................................................................................................................................................................................................................

kom kennis maken met het ochtend zwemmen (tussen 7.00 en 10.00 uur)

ontvang graag de digitale nieuwsbrief zodat ik volgend jaar op tijd bericht krijg voor

het evt. aanvragen van een abonnement in de voorverkoop.

wil na het zwemmen evt. een 10-badenkaart met eenmalige korting van € 5,- 

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

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

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................

E-mailadres: .........................................................................................................................................................................................

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

Priklappen 4 stuks € 5.50

SPECIAL

Apollo
100 gram € 1.75

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Filet Americain
GRATIS 100 gram vleessalade

TIP VAN UW KEURSLAGER

Gehakt Cordonbleu
4 stuks € 3.98

MAALTIJDIDEE

Macaroni
500 gram € 2.98

Deze week extra voordelig
uit eigen worstmakerij:

Leverworst grof of fijn

100 gram € 0.59

Heel veel hartelijke reacties waren er in de vorm van
uw aanwezigheid, al die brieven, kaarten en
telefoontjes met warme woorden na het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder, oma –
(oma Duck) en over oma

Dinie Kremer-Bulten

onze dank hiervoor.

Fam. J. Kremer

Hengelo Gld., juli 2008

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van on-
ze dochter

Imke
Zij is geboren op 25 juni 2008 om 09.03 uur,
weegt 3140 gram en is 50 cm lang.

André Riefel en Marjan Lubbers

Raadhuisstraat 38a
7255 BN  Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 54 31

Met alle dierbaren om je heen
was het gevecht toch voor jou alleen.
Ondanks je ongelijke strijd
raakte jij je humor niet kwijt.
Je nam afscheid zoals je was,
trots, intelligent en moedig.

Na alle fijne jaren die we met hem mochten beleven,
hebben we afscheid moeten nemen van mijn lieve man,
onze vader en trotse opa

Jan Steentjes

* 2 november 1934 † 29 juni 2008 

Marietje Steentjes-Hubers

Melanie en Mathieu
Noortje, Jan, Lonneke

Emiel en Ilka
Dirkje, Beerend

Pieter en Rietje
Fleur, Pien, Suus

Heckinckstraat 19
7131 WV  Lichtenvoorde

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle felicitaties, kaarten, bloemen etc. etc., welke
we ter gelegenheid van ons zilveren jubileum
mochten ontvangen.

Het is voor ons een onvergetelijke week gewor-
den.

Dick en Hetty Vlogman
Vorden, juli 2008.

Prijspakker !!! 
Laserprinter kleur 

Van € 169,— 

Voor € 99,—* 
Decocom computers 

Zuivelweg 9 
Ruurlo, 0573-454381 

U betaalt € 129,- en ontvangt  € 30,- retour via 
www.samsung.com/promotions  
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Inzameling goederen
De eerste maandag van de maand kunt u goederen inleveren van 19.00
tot 21.00 uur bij de familie Dinkelman, Beijerinkdijk 1 in Hengelo (Gld.) 

U kunt hierbij denken aan kleding, schoeisel, dekens, linnengoed, lappen,
stof enz. Wilt u de kleding wel schoon inleveren, eventueel andere aan-
biedingen eerst even contact opnemen tel. (06) 27 43 53 95. 

Voor Vorden kan men inleveren bij Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30
(achter ingang s.v.p.). Tijdens kantooruren (9.00 - 16.00 uur).

 

 

Via de website www.KunstKringRuur-
lo.nl zijn kaarten te bestellen. Het fes-
tival vindt plaats op donderdag 14 au-
gustus a.s. in de tuin van kasteel Huize
Ruurlo. Exotische ritme's en swingen-
de muziek uit West Afrika scheppen
een tropische sfeer tot middernacht. 
Het park en de kassa's zijn open vanaf
18.00 uur. Om 18.15 uur kan het pu-
bliek deelnemen aan een workshop
waterdrums. Vanaf half acht tot

twaalf uur spelen vijf orkesten op twee
podia in het park en in de Orangerie.
Natuurlijk kan er zowel binnen als
buiten bij de podia gedanst worden. 
Het park wordt verlicht met vuurkor-
ven en fakkels waardoor de romanti-
sche sfeer ontstaat die typisch is voor
dit festival. Evenals vorig jaar zijn er
enkele workshops in de Orangerie,
waaronder West Afrikaanse dansen en
het bespelen van de djembé.

Bruisend West Afrika
Kaartverkoop Kasteeltuinconcert Ruurlo gestart!

Bij de VVV kantoren in en rond Ruurlo kunnen vanaf deze week toegangs-
kaarten voor het Kasteeltuinconcert ''Bruisend West Afrika'' worden
gekocht. Ook bij Alex, schoenmode en Groot Jebbink, bloemen, beide in
de Dorpsstraat in Ruurlo zijn kaarten verkrijgbaar.

Met nog ruim een week te gaan wor-
den de puntjes op de i gezet. Zaterdag
19 juli is het zover, alweer de zesde edi-
tie van het Vordens Songfestival. Zes-
tien deelnemers staan te trappellen
om hun opwachting te maken op het
grote podium in de feesttent van Hotel
Bakker. "Het deelnemersveld is weer
heel divers en het niveau is dit jaar
echt buitengewoon goed. Elk jaar ko-
men er weer nieuwe talenten boven-
drijven", zegt Ard Schouten van orga-

nisator Kas Bendjen. Evenals voorgaan-
de jaren zal de Vordense band de deel-
nemers weer muzikaal begeleiden. 

De Addink Family doet er alles aan om
op zaterdag 19 juli goed voor de dag te
komen. Aan de kleiding zal het zeker
niet liggen. De familie is druk met de
naaimachine in de weer geweest om
toepasselijke gospelkledij te fabrice-
ren. Het is alleen jammer dat initiator
Wendy Addink die de familie heeft op-

gegeven zelf niet kan meedoen. Zij is
herstellende van een hernia. Bastiaan
Meijerink is de leadzanger van het
nummer 'Oh Happy Days'. Over de sa-
menstelling van het lerarenteam van

school 't Hoge uit Vorden was lange
tijd onduidelijkheid. De leraressen
Liesbeth Groot Jebbink, Joanne Lam
en meester Bert Radstake zeiden gelijk
'ja'. Juffrouw Suzanne Nieuwenhuyse
viel af vanwege zwangerschap. Christi-
ne Kemperman vervangt haar. 

De meester Patrick Span en Joost Bloe-
mendal - oud-stagiaire - maken het
vocale ensemble dat een medley uit de
film Grease gaat zingen compleet.

Oefenen voor het Songfestival

De zestien deelnemers aan het Vordens Songfestival zijn druk aan het oe-
fenen. "Want we willen goed voor dag komen", zegt Derk Addink die met
zijn familie het nummer 'Oh Happy Days' gaat zingen. Ook de leraren van
school 't Hoge komen elke maandag bij elkaar. "Er zit een stijgende lijn
in", constateert meester Bert Radstake.

The Addink Family met leadzanger Bastiaan Meijerink.

De leraren van school 't Hoge repeteren elke maandag in de pauze op hun Grease-medley.

Organisator Dick Regelink: ‘We heb-
ben minder deelnemers dan voor-
gaande jaren. De reden is ongetwijfeld
dat er dit weekend overal veel is te
doen. Hopelijk een éénmalig gebeu-
ren. Ik ga er vanuit dar er volgend jaar
meer teams aan de start zullen ver-
schijnen’, zo zegt hij op optimistische
toon.
Overigens werd deze klootschietmara-
thon voor bedrijven, straten, families,

buurten e.d. voor de 20e keer gehou-
den. De teams bestonden uit drie,
maximaal vijf personen. Per team
mocht één deelnemer lid van de bond
zijn. De route bestond uit twee gedeel-
tes, de afstand in het eerste traject be-
droeg 5,5 kilometer. Na de pauze, met
een hapje en drankje, was het traject
4,4 kilometer. Aangezien er dit jaar en-
kele wisselbekers definitief in het be-
zit van de winnaars komen, heeft Wil-
lem Oldenhave aangeboden om vol-
gend jaar nieuwe wisselbekers be-
schikbaar te willen stellen !

De uitslagen:
Heren: 1 Delden II- 130 schoten en 16
meter, 2 Wildenborch 133 schoten-

105 meter, 3 Stokkink 133 schoten- 93
meter, 4 Dinsborg 138 schoten- 27 me-
ter, 5 Delden I- 145 schoten en 96 me-
ter.
Vrije klasse: 1 Yellow Turbo’s 123 scho-
ten en 85 meter, 2 Heksenlaak 129
schoten- 130 meter.
Gemengde klasse: 1 Stokkink 147
schoten en 84 meter, 2 Oldenhave 173
schoten- 69 meter, 3 Okhorstweg 183
schoten en 34 meter.
Recreanten: 1 Anbo 83 schoten en 45
meter, 2 Heksenlaak 88 schoten en 26
meter, 3 Stokkink 90 schoten en 5 me-
ter.
Dames: 1 groep Arfman 160 schoten
en 88 meter, 2 Delden II- 200 schoten
en 19 meter.

Klootschietmarathon
Zondagmorgen gingen aan de
Nieuwenhuisweg in het buurt-
schap Delden in totaal 24 equipes
van start voor de Vordense kloot-
schietmarathon over een afstand
van tien kilometer.

Het vertrek is om 10.00 uur bij café
Wolbrink in Hengelo. Rond elf uur is
er op de route koffie met gebak en te-
gen lunchtijd wordt er een lunch aan-
geboden door Super de Boer Rinders

uit Hengelo. Het bestuur verwacht een
grote deelname. In verband met het
opgeven van het aantal lunchpakket-
ten verzoekt het bestuur dat deelne-
mers zich vooraf aanmelden bij de be-
kende adressen. Dit kan bij Bertus Bul-
ten (0575-462972) of Marietje Bosman
(451730). Na de gezamenlijke thuis-
komst kan er worden nagepraat en
geborreld bij zaal Wolbrink.

Fietsen met Anbo
De Anbo afdeling Hengelo/Steen-
deren gaat op woensdag 16 juli fiet-
sen. Er is een route uitgezet van
ongeveer 45 kilometer.



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Uitgave
De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave

van Drukkerij Weevers in samenwerking 

met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 
De krant bevat de complete VVV-agenda en

bovendien allerlei informatieve artikelen

over bezienswaardigheden en evenementen

in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de

aan het produkt gekoppelde internetsite:

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding
De Achterhoek Vakantiekrant wordt

gratis verspreid via 400 afhaalpunten in

de Achterhoek zoals alle VVV’s, hotels,

bungalowparken, campings, restaurants

en attractieparken.

Vakantiekrant

Tarieven en informatie seizoen 2008

Tarieven en informatie seizoen 2008
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Informeer ook naar de gunstige 

voorwaardenvoor doorplaatsing van

advertenties in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst, Contact Ruurlo,

Weekblad Elna, Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij

Weevers in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor

Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evene-

menten in de Achterhoek.

De agenda is overigens ook te vinden op de aan het produkt

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle

VVV’s in de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken,

campings, restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30,

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

Drukkerij Weevers, tel. (0575) 55 10 10, 

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Leestenseweg 10, 7207 EA Zutphen
T: (0575) 52 17 96, F: (0575) 52 88 78

www.bouwmarkt-heijink.nl

Monteren en plaatsen van:
• binnen en buiten zonwering
• sloten en veiligheidsbeslag
• badmeubels en douchecabines
• schuifwanden/kast systemen
• parket en laminaatvloeren

• het maken van kozijnen en ramen
• isolerende beglazing
• afhangen van binnen- en buitendeuren
• velux dakramen
• blokhutten/tuinhuisjes

Verder alle voorkomende timmerwerkzaamheden

ONDERHOUD EN BOUWSERVICE

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

OPRUIMINGOPRUIMING
50% KORTING

HALVE PRIJZEN
op dames- en heren zomermode

Josephine & Co, Expresso, Gerry Weber, Basler, FrankWalder, Rosner,
Zerres, Tence, Gardeur, Roberto Sarto, Pools, Enjoy, Mezzo

Marco Manzini, For Fellows,Vanguard, MENS, Olymp, MAC, Trafic, Com4

WITTE 
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

Tel. (0575) 55 13 84
Dreiumme 31-33 – Warnsveld

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen geldig t/m dinsdag 15 juli.

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

CASSIS
KWARK VLAAI

KLEIN 
€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

ROZIJNEN
EN/OF 

KRENTEN
SNEETJES

5e SNEETJE

gratis

Relatiegeschenken 
Feestpakketten 
Promotiekleding

Brinkhorst 17
(De Revelhorst) 
Zutphen
www.hedi.nl



De festiviteiten vonden plaats bij de fa-
milie Scheffer aan de Nieuwenhuis-
weg. In tegenstelling tot voorgaande
jaren stond er ditmaal voor de volwas-
senen enkel het vogelschieten op het
programma. De tweede prijs (l. vleu-
gel) werd gewonnen door Pieter Jan-
sen, 3 Erna Bloemendaal (r. vleugel), 4
Pol Korhoorn (kop), 5 Harry Flamma
(staart). Verder was er voor de jeugd
een speciale kindercompetitie, men
kon zich laten schminken en er was
een stoelendans. Tot hilariteit van de
omstanders werd deze dans gewon-
nen door Daphne Vruggink. De uitslag
bij het pijl- en boogschieten was bij de
jeugd van 8 t/m 10 jaar: 1 Dirk Lam, 2

Paulien de Gelder, 3 Hidde Huzinga.
11 t/m 15 jaar: 1 Ilse de Gelder, 2 Sara
Koolen.

Tijdens het feest was het bij de uitge-
breide barbecue ‘smikkelen en smul-
len’geblazen. De stemming werd nog
eens extra gestimuleerd door ‘Lady en
de vage Band’. De muzikanten zorg-
den voor gezellige dansmuziek.
Voorafgaande aan de volksfeesten
trakteerde de toneelvereniging Del-
den de buurt op een avondje onver-
valste plattelandshumor. Onder regie
van Hanneke Kok werd het blijspel
‘Het stadsmokkeltje’ opgevoerd. Het
verhaal speelde zich af in de huiska-
mer van een boerenhoeve. Op gegeven
strandde een jongedame uit Leiden
met haar auto bij de hoeve. En dan
ontstaan er pas echt verwikkelingen
met zoals het in een blijspel betaamt:
op de boerenhoeve kwam alles weer
op zijn pootjes terecht!
Aan het blijspel werd meegewerkt
door Dennis Regelink, Tom Roerdink,
Joost Bloemendaal, Bart Tiessink, An-
nemieke Mulderije, Margriet Steen-
breker, Anita Eskes, Hennie Hamer,
Ria Maalderink en Jacky van Laarho-
ven. Souffleur Gerrit Rossel, grime Ina
Wesselink. De groep decorbouwers
stond onder leiding van Paul Kolhorn.

Rudi Peters Schutterskoning
volksfeest Delden

Tijdens de volksfeesten van de Del-
dense buurtvereniging is Rudi Pe-
ters er dit weekend in geslaagd om
de titel ‘schutterskoning’ op zijn
naam te schrijven.

Deze club is het afgelopen seizoen in
de Griekse competitie op de zesde
plaats geëindigd. De wedstrijd tegen
Vorden is min of meer bij toeval tot
stand gekomen. PAOK Saloniki ver-
blijft momenteel voor een trainings-
kamp in Doorwerth. De ploeg zou aan-
vankelijk een oefenwedstrijd tegen FC
Porto spelen. Door bepaalde omstan-
digheden kon deze ontmoeting plots-
klaps geen doorgang vinden. Gezien
de internationale contacten die Vorde-

naar Gerard Greven inmiddels via het
bekende Wim Kuijper jeugdvoetbal-
toernooi heeft opgebouwd, werd hij
benaderd met het verzoek om op kor-
te termijn een tegenstander voor de
Grieken te regelen. Wel Gerard hoefde
niet lang na te denken en benaderde
zijn ‘eigen’ vereniging ‘Vorden’! Ech-
ter, aangezien de velden van Vorden
inmiddels zijn ingezaaid kan daar
niet gespeeld worden. Op het verzoek
van Vorden om in Almen te kunnen
spelen, werd positief gereageerd. De
supporters van Vorden zullen zich ui-
teraard de kans niet laten ontnemen
om hun team in Almen tegen PAOK
Saloniki aan het werk te zien. De wed-
strijd begint woensdagavond om 19.30
uur.

Vorden speelt woensdagavond in Almen

tegen Griekse topclub POAK Saloniki!

Het eerste elftal van de voetbalclub
Vorden speelt woensdagavond 8 ju-
li op het veld van sportclub Almen
een vriendschappelijke wedstrijd
tegen de Griekse ere-divisie club
PAOK Saloniki.

Zondagmorgen 13 juli a.s. wordt er in
het Vordense zwembad ‘In de Dennen’
een waterpolowedstrijd gespeeld tussen
een team bestaande uit oud-spelers

van Vorden’64 tegen het herenteam
uit Almen. 
Deze wedstrijd begint om 11.00 uur en
de toegang is gratis.

Waterpolowedstrijd 
zwembad 'In de Dennen'

Burgemeester Aalderink die deze mid-
dag namens de gemeente Bronckhorst
de festiviteiten bijwoonde had nog een
belangrijke taak te vervullen. Hij was
namelijk tevens voorzitter van de jury
die de deelnemers aan de kinderop-
tocht moest beoordelen. Na het ope-
ningsschot van Marian Knoef, de
schutterskoningin van vorig jaar,
mocht burgemeester Aalderink als
tweede ‘aanleggen’. Helaas voor hem,
de vogel bleef zich ‘stokstijf’ aan de
paal vastklampen. Een poos later ge-
lukte het Jan Regelink de vogel uit zijn
lijden te verlossen. Hij werd de nieuwe
schutterskoning van de Medlertol. Bij
de jeugd werd Jeff Böhmer schutters-
koning.

Zaterdagavond werd het Oranjefeest
in de feesthal afgesloten met een dans-
avond met medewerking van de band
‘Lagoon’.

De uitslag bij het vogelschieten
was als volgt: 
1 en schutterskoning Jan Regelink,

2 Bert Fokkink (kop), 3 Mine Meijerink
(l. vleugel), 4 Henk Hulstijn (r. vleugel),
5 Gerrit Otten (staart). 

Jeugdvogelschieten: 
1 en schutterskoning Jeff Böhmer, 2
Esther Tuinman (kop), 3 Berend Bet-
ting (l. vleugel), 4 Kitty Enzerink
(r.vleugel), 5 R. Hendriksen (staart).

Kinderoptocht: 
Categorie fietsen: 
1 Sem Giezen (Sem’s IJssalon )
Skelters: 
1 Quincy en Ghylain Bobbink (Kleding
verhuur).
Overige: 
1 Anna Otten (vlindertuin).

UITSLAGEN KINDERSPELEN: 
Groep 1: 
1 Kyra Eenink, 2 Tim Kamperman, 3
Isa Klein Geltink. 
Groep 2: 
1 Tetske v.d. Biggelaar, 2 Maud Fok-
kink, 3 Ghylain Bobbink.
Groep 3 en 4: 

1 Marije Tolkamp, 2 Melanie Kamper-
man, 3 Niels Kappert. 
Groep 5 en 6: 
1 Dorien Ribbers, 2 Roosmarijn Kuijt,
3 Stefan Vliem. 
Groep 7 en 8: 
1 Berend Betting, 2 Emma Ribbers,
3 Dian Lenselink.

VOLWASSENEN: 
Belschieten: 
1 Jan Regelink, 2 Reini Groot Nuelend,
3 Herbert Hulstijn. 
Bierpulschuiven:
1 Herbert Fokkink, 2 Ilse Boersbroek, 3
Wilfried Eenink. 
Dogkarrijden (ringsteken): 
1 Leonie Hendriksen, 2 Jannie Vliem, 3
Dinie Walgemoed. 
Flessentent (flessen gooien): 
1 Drikus Klein Geltink, 2 Herbert Wen-
neker, 3 Peter Groot Nuelend. 
Korfbalgooien: 
1 Jannie Vliem, 2 Ab Knoef, 3 Drikus
Klein Geltink. 
Pijltjes gooien: 
1 Gert-Jan Vliem, 2 Reini Groot Nue-
lend, 3 Dawied Zents. 
Doeltrappen: 
1 Reinier Hendriksen, 2 Ruud Mul-
link, 3 Martijn Fokkink.

Oranjefeest Medlertol met koning
Jan Regelink

Het Oranjefeest in de Medlertol begon zaterdagmiddag met een optocht
voor de kinderen tot en met groep 8 van de basisscholen. Een optocht van-
af het terrein van de touwtrek vereniging naar het feestterrein.

Schutterskoning Jan Regelink met eega.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.
• Vakantie tot september; Hobbyen

voor ouderen in het Dorpscentrum.
Op ma-wo en donderdagmorgen
van 9 tot 12.00 uur. Info en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Vakantie tot september; Meer Bewe-
gen voor Ouderen: gym-sport en
spel -volksdansen-zwemmen. Infor-
matie en opgave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
8 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
9 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
10 Klootschietgroep de Vordense Pan

15 Avondrondleiding Pinetum de Bel-
ten Vorden

16 ANBO klootschieten, Kleine Steege
17 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
23 ANBO klootschieten bij de Kleine

Steege
24 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 PCOB Vorden koffieochtend in ho-

tel Bakker
29 Avondrondleiding Pinetum de Bel-

ten Vorden
30 ANBO klootschieten de Kleine Stee-

ge
30 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
31 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
Tentoonstelling  werk cursisten Josee
van der Staak t/m 4 augustus bij gale-
rie Amare, Komvonderlaan 
Tekeningen en schilderijen Biblio-
theek Vorden t/m 16 augustus

Christiaan Mensinga uit Voorthui-
zen is een bewogen christen. Letter-
lijk en figuurlijk. Vanwege fysieke
beperkingen beweegt hij zich
voort in een rolstoel en hij is bewo-
gen over de nood van anderen in
deze wereld. 

Met name gaan de oorlogsweduwen
en –wezen in Kosovo hem ter harte. Na
dit land zeven keer bezocht te hebben
had hij genoeg gezien: grote gezinnen
wonend in een vies kamertje van drie
bij drie, mensen soms dagen zonder
drinkwater en moeders die geen eten

kunnen betalen voor hun kinderen.
Zoals gezegd: Christiaan had genoeg
gezien en vond het tijd voor aktie. Hij
begon te rollen voor Kosovo. Zijn in-
middels beroemde sponsorritten heb-
ben de afgelopen jaren al zo’n 26.500
euro opgebracht. Vorig jaar reed hij in
zijn rolstoel van Amsterdam naar
Brussel en dit jaar gaat hij van west
naar oost. Christiaan begint op het
Binnenhof in Den Haag en eindigt –
via andere steden – helemaal in En-
schede. De rit van 4 tot en met 16 juli
zal zo’n driehonderd kilometer lang
zijn.Onderweg overnacht Christiaan
bij gastgezinnen. 

Op maandag 14 juli komt hij vanuit
Arnhem in de namiddag in Vorden
aan en zal hij in de Nieje Wehme te
gast zijn. De volgende dag rolt hij dan
weer verder naar Haaksbergen. Tij-
dens deze periode kan men zijn bele-
venissen volgen via www.cuz.nl/Helle-
voetsluis. Uiteraard kan men Christi-
aan ook sponsoren. Men kan de gift
overmaken naar Christiaan Mensinga,
Molenmakerslaan 49 te Voorthuizen,
rekeningnummer 5616 39 507.

Rollen tegen armoede
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Dat gebeurde op de weide bij kasteel
Vorden. De kinderen van de basisscho-
len waren uitgenodigd om deze plech-
tigheid bij te wonen. Een paar hon-
derd scholieren kwamen opdagen en
genoten onder meer van een valkenier
en andere attracties. Toenmalig burge-
meester Kamerling mocht het eerste
boekje in ontvangst nemen. ‘Dat ge-
beuren was eigenlijk de basis van de
jaarlijkse Berenddag die aanstaande
zondag voor de zesde keer wordt ge-
houden’, zo zegt Martine Letterie die
als adviseur aan de Stichting Berend-
dag is verbonden. Carmen Rondeel is
voorzitter, Joline Luitjens secretaris,
Leo Westbroek penningmeester en na-
mens de VVV completeert Obe Wempe
het Stichtingsbestuur. 

Martine Letterie: ‘ Ik heb toch wel het
idee dat de kinderen de afgelopen ja-
ren meer over Berend van Hackfort
zijn gaan lezen. Het is een stukje ge-
schiedenis, want het is toch leuk dat
er boeken zijn waar in je eigen omge-

ving wordt beschreven’. Carmen Ron-
deel bevestigt de woorden van Marti-
ne en zegt: ‘ De interesse tot lezen
wordt met name ook door de Berend-
dag gewekt en kopen kinderen en ou-
ders bewust een boekje over Berend
van Hackfort’. Tot dusver werd de Be-
renddag altijd bij kasteel Vorden ge-
houden. Carmen daarover: ‘Een prima
locatie, echter toen Natuurmonumen-
ten ons benaderde en aanbood om de-
ze Berenddag voortaan bij kasteel

Hackfort te organiseren waren wij na-
tuurlijk gelijk enthousiast. De reden
dat men ons heeft benaderd is ook
omdat Natuurmonumenten op deze
manier naar buiten wil brengen, waar
zij zelf voor staat en waar ze zich zoal
mee bezig houdt’, zo zegt Carmen.

(Tussen twee haakjes, zoals bekend
werd er onlangs in Vorden door Na-
tuurmonumenten, De VOV en de
Stichting Berenddag, onder het motto

‘Vorden, Samen, Sterk’, een sponsorac-
tie op touw gezet voor de realisatie
van een historisch natuurwandelpad,
het ‘Berendpad’ genoemd, tussen het
dorp Vorden en kasteel Hackfort). ‘De
Berenddag past precies in dat ‘plaatje’
zo zeggen Martine Letterie en Carmen
Rondeel. Het gehele spektakel vindt
zondag 13 juli tussen 11.00 en 17.00
uur plaats naast de weide bij kasteel
Hackfort. Carmen Rondeel: ‘In tegen-
stelling tot voorgaande jaren hebben

we thans bewust voor de zondag geko-
zen. Met name voor gezinnen met kin-
deren een ideale familiedag om de
Berenddag te gaan bezoeken. We
verwachten dat er ook veel toeristen
op af zullen komen’, zo zegt ze. 
Om te beginnen is er een fietstocht
met een lengte van tien kilometer,
waarbij voor de deelnemers onderweg
veel te beleven valt. Zo wordt er bij-
voorbeeld bij camping De Goldberg les
gegeven in zwaard vechten. Bij het
pannenkoekenhuis De Vordense Pan
is er middeleeuwse muziek en kun-
nen de kinderen zich in middeleeuw-
se kledij ‘hijsen’! In de watermolen bij
Hackfort wordt graan gemalen, ter-
wijl kasteel Hackfort deze dag even-
eens is geopend. 's Middags is er op de
weide bij het kasteel ‘van alles en nog
wat’ te beleven. De jeugd kan pony rij-
den, een valkenier geeft demonstra-
ties, er is een schaapherder en een
ganzenhoeder, noem maar op. Men
kan boogschieten, er zijn muzikale op-
tredens. Voor de kinderen is er boven-
dien een spelletjescircuit, etc.

Ook kunnen de kinderen tot ridder
worden ‘geslagen’. Martine Letterie: ‘
We hebben deze dag hulp van wel
honderd vrijwilligers. Onder hen vele
ouders die al eens samen met hun kin-
deren de Berenddag hebben bezocht
en die zich vervolgens spontaan aan-
meldden om ook mee te willen hel-
pen. Prachtig toch’! De Stichting Be-
rend van Hackfort speelt mede dank-
zij de inbreng van sponsorgelden, jaar-
lijks quitte. Dit jaar is Europlanit de
hoofdsponsor. Carmen en Martine tot
slot: ‘Zo’n Berenddag is voor ons ook
telkens weer een spannend gebeuren.
Zijn de weergoden ons gunstig gezind,
blijft het droog? We gaan van het posi-
tieve uit met één doel voor ogen ‘het
moet voor de kinderen een leuke spet-
terende dag worden’! Tijdens deze Be-
rendag wordt ook de opbrengst van de
sponsoractie bekend gemaakt.

'De plek waar ooit de 'echte' Berend woonde'!

Zondag 13 juli Berenddag bij kasteel Hackfort in Vorden
Bezoekers aan de Berenddag (zon-
dag 13 juli) moeten niet vreemd op-
kijken dat er deze dag zomaar een
‘Berend van Hackfort’ uit de bos-
sen rondom kasteel Hackfort komt
opduiken. Ruim vijf honderd jaar
geleden woonde en leefde daar de
beroemde c.q. beruchte ‘echte’ Be-
rend van Hackfort. Toen deze Be-
rend nog jong was, bleek hij al een
dapper ‘kereltje’ te zijn, die alom
veel bewondering afdwong. Marti-
ne Letterie maakte Berend door
het schrijven van een zestal kinder-
boeken over hem, weer ‘levend’!
Kinderen ‘smulden ‘ bij het lezen
over de avonturen van deze held-
haftige jongeling. Het eerste boek
over hem, getiteld ‘Een valk voor
Berend’, schreef Martine Letterie
tien jaar geleden. De verschijning
van dat boekje moest natuurlijk
gevierd en gepromoot worden.

Martine en Carmen: 'Het belooft zondag een spannende dag te worden' .

In het kader van de Bronckhorst Euro-
paweek werd ook een uitstapje ge-
maakt over de grens. Ieder bezochte
plaats stond in het teken van een Euro-
pees land met de daarbij behorende

hapjes, drankjes en muziek. Vorden
(Duitsland) was de eerste plaats. Daar-
na Baak (Engeland) vervolgens Zelhem
(Frankrijk), Hengelo (Italië) en de laat-
ste etappeplaats van de vijfdaagse zo-

mertour was Hoog-Keppel (België). De
bediening werd verzorgd door leden
van het gemeentebestuur die in gepas-
te outfit (schort en muts) het publiek
trakteerde op Europese hapjes. Kinde-
ren smulden vooral van lekker vers ijs
uit de ijscokar en andere lekkernijen. 

De belangstelling van de inwoners
was per kern verschillend. In Hengelo
(donderdag 3 juni) liet het publiek

massaal afweten. Een enkeling had de
moeite genomen om naar zaal Leem-
reis te komen. Door de geringe animo
moesten zelfs diverse programmaon-
derdelen worden geschrapt. Zo’n twin-
tig kinderen deden mee aan de Euro-
paquiz. Ze werden in groepjes ver-
deeld en moesten vragen beantwoor-
den en opdrachten uitvoeren. De ba-
sisschooljeugd van Bronckhorst had
droomwolken gemaakt waar ze hun
eigen toekomst konden uitbeelden. In
totaal waren er zeshonderd droom-
wolken ingeleverd. Uit de kern Henge-
lo werden twee prijswinnaars bekend
gemaakt. Ook werd een prijs uitge-
reikt van de ansichtkaartactie. Op de
kaart konden inwoners aangeven
waar ze kritiek op hebben of waar ze
trots op zijn en de wensen die ze heb-
ben voor de toekomst. De antwoorden

op de ansichtkaarten zullen worden
meegenomen bij het opstellen van
een sterkte/zwakte analyse en ver-
werkt worden bij ‘kansen en bedrei-
gingen’. 
Een eerste aanzet over de toekomst
van Bronckhorst is gegeven. Wethou-
der Peter Glasbergen ging in hoe de
tussenrapportage ‘Toekomstvisie
Bronckhorst 2030’ tot stand is geko-
men. Vervolgens overhandigde hij de-
ze tussenrapportage aan de nestor van
de raad, Herman Gosselink. Natuur-
verteller en (dialect) schrijver Jan Wa-
genvoort gaf zijn toekomstvisie over
de natuur en het landschap in Bronck-
horst. Met passie en veel voorbeelden
vertelde Wagenvoort zijn verhaal. De
‘Italiaanse avond’ werd afgewisseld
met enkele optredens van de zan-
groep Pits.

Toekomstvisie Bronckhorst 2030 centraal in vijfdaagse zomertour

Het gemeentebestuur van Bronckhorst heeft de zomertour erop zitten. In
de vijf grootste kernen werd neergestreken om te laten zien hoe ver de ge-
meente is met de Toekomstvisie Bronckhorst 2030. Inwoners kregen de
mogelijkheid om de bestuurders te ontmoeten en konden hun mening
geven hoe zij de toekomst zien van hun gemeente.

Kinderen werden getracteerd op ijs.

Jan Wagenvoort had een helder verhaal over natuur en landschap in Bronckhorst.



Ondanks dat Marco het ontzettend
naar zijn zin heeft in de horeca, waren
er de afgelopen jaren enkele verande-
ringen in zijn situatie, waardoor hij
ging uitzien naar een ander soort
werk. Marco: "Inmiddels getrouwd en
vader van twee kinderen, dan wil je
toch wat meer rust en regelmaat in je
leven en dat past niet bij de horeca.
Dus heb ik me in de afgelopen twee
jaar omgeschoold tot sportinstructeur
en ga ik in het bedrijf van mijn vrouw
'Aerofitt' in Hengelo (Gld.) werken".

Vader Richard had inmiddels de sport-
kantine bij sporthal de Pol omgeto-
verd tot sportcafé 'de Groes' en beide
zaken leiden was ook geen optie. Dus

hij besloot voor z'n sportcafé te kiezen
(wordt omgedoopt in sportcafé 'de
Pol'), waardoor er ruimte kwam voor
bedrijfsleider Taco Dorst om, samen
met z'n collega Ernst Jan de Gee, het
stokje over te nemen.

Taco Dorst is al sinds februari 2005 als
bedrijfsleider in dienst bij 'de Groes' en
wist toen al dat er een moment zou
komen om de zaak over te nemen. Ta-
co: "Het fijne van de situatie is, dat ik
me sinds 2005 heb kunnen verdiepen
in het bedrijf en heb kunnen zien dat
het een fantastisch bedrijf is met goe-
de vooruitzichten. We zullen er dan
ook niet veel aan veranderen. De kaart
hier en daar aanpassen en nieuwe

activiteiten bedenken, maar alles in
de sfeer die er heerst". Taco kent Ernst
Jan uit de periode dat hij probeerde in
Brazilië horeca-ervaring op te doen.
Ernst Jan was daar met dezelfde inten-
ties en toen Ernst Jan in 2007 terug-
kwam naar Nederland, vonden beiden
elkaar in het idee om 'de Groes' over te
nemen.

Per 1 juli jl. zijn ze samen het eetcafé
gaan leiden. "Met vertrouwen", aldus
Ernst Jan, "want 'de Groes' is een per-
fecte plek. Neem het terras, maar ook
de vele passanten als koffie- en lunch-
gasten. Na het restaurantgebeuren ver-
andert het café 's avonds naadloos in
een ontmoetingsplek voor de Zelhem-
se jeugd".

Marco onderschrijft dit en meldt dat
hij, dankzij de gasten, tien jaar met
plezier in 'de Groes' gewerkt heeft.
Door de naadloze overgang blijven de
'Waardeschotels' (dinerbonnen) nog
tot 31 december geldig en kunnen ook
de consumptiemunten nog tot die
datum worden ingeleverd in 'de Groes'
of in sportcafé 'de Pol'.

Eetcafé 'de Groes' 
blijft eetcafé 'de Groes'

Ooit was groente- en fruithandel Klein Westland in het pand aan de
Stationsstraat gevestigd, maar toen Klein Westland overging naar
'Het Verspunt' kocht Guido Groeskamp het pand om er zijn eetcafé
'de Groes' te vestigen. Al snel daarop kwam Marco Jansen bij hem werken
en toen Guido besloot om het grote restaurant in het bedrijvengebouw
aan de Terborgseweg in Doetinchem te gaan leiden, nam Marco het stok-
je over om het eetcafé op soortgelijke wijze voort te zetten. In zijn vader
Richard vond hij een goede compagnon en samen bouwden ze 'de Groes'
uit tot een goed draaiend eetcafé voor jong en oud met vele activiteiten
om het publiek aan zich te binden.

De muziekvereniging Onderling Ge-
noegen uit Etten zal eveneens haar
medewerking verlenen. Dit orkest on-
der leiding van Cor Lam zal het spits
afbijten met het nummer ‘Naar Hoger
Doel’ van Joh. Wichers.
Sursum Corda onder leiding van Jacob
Jansen begint vervolgens haar optre-

den met het nummer ‘Great Classics’
van Walter Kaliscnig.
Aan het eind van het concert zullen
de beide orkesten samen musiceren.
De Majorettes van Sursum Corda zul-
len onder leiding van Irma te Brake
ook een paar maal optreden. Zo zal
het publiek kunnen genieten van een
show (op muziek uit de film Grease)
die de Majorettes onlangs met veel
succes tijdens een concours in Ensche-
de hebben opgevoerd. Het concert be-
gint om 19.30 uur.

Zomeravond concert
Sursum Corda
De muziekvereniging Sursum Cor-
da geeft dinsdagavond 15 juli op
het grasveld bij de Hervormde kerk
een zomeravond concert.

Na de wedstrijd kregen de jeugdige
vissers allemaal een prijs, een drankje

en patat aangeboden. De uitslag van
de wedstrijd was als volgt: 1 Twan Eg-
gink 31 stuks- 367 cm, 2 Erik Waan-
ders 28 stuks- 324 cm, 3 Thijs Eijkel-
kamp 28 stuks- 320 cm, 4 Patrick
Groot Jebbink 24 stuks- 283 cm, 5 San-
der Steenblik 24 stuks- 265 cm.

Donderdag 10 juli wordt de laatste
wedstrijd gehouden.

Jubileum jeugdwedstrijd
"De Snoekbaars"
In verband met het 60-jarig be-
staan organiseerde de hengelaars-
vereniging "De Snoekbaars" in de
veengoot een wedstrijd voor de
jeugd, waarbij een record aantal
vissen werd gevangen namelijk 268
stuks.

Dan worden tussen 10.00 en 13.00 uur
onder meer jeugdboeken en boeken
voor volwassenen tegen scherpe prij-
zen aangeboden. Tijdens de zomerva-
kantie gaat de verkoop ook nog door.

Bibliotheek verkoopt
afgeschreven boeken
Zaterdag 12 juli wordt in de Vor-
dense Bibliotheek een grote ver-
koop van afgeschreven boeken en
tijdschriften gehouden.

Een avond voor en door jong- en oud
met acts als playback, soundmix en
sketches. Voorzitter André Knoef hier-
over: ‘Het heeft aan de verwachting
voldaan. Na de voorinschrijving heb-
ben zich de afgelopen dagen toch nog
een aantal personen opgegeven. We
zijn dik tevreden met in totaal 17 acts.
Bovendien ruim 200 bezoekers, diver-
se artiesten hadden supporters meege-
bracht, vandaar. ‘Medler Live’ zal dan
ook zeker een vervolg krijgen’, aldus
André Knoef die deze avond tevens de
presentatie voor zijn rekening nam.
De bezoekers kregen bij binnenkomst
van de feestzaal een stembiljet met
het verzoek daarop de in hun ogen, be-
ste act aan te geven.

André Knoef: ‘We hebben bewust niet
voor een competitie opzet gekozen,
maar enkel voor de publieksprijs. On-

ze doelstelling was namelijk gewoon
om het publiek deze avond te verma-
ken’, zo sprak hij. Het ‘volle’ program-
ma duurde tot rond de klok van 24.00
uur. Behalve solisten, duo’s, groepen
e.d, was er ook een optreden van ‘Völ-
le Wille’ een band uit Ruurlo. Verder
de cabaretgroep ‘Hoe? Zo!’ en ‘Arjan
en Erik’. De publieksprijs voor de cate-
gorie tot en met groep 8 van de basis-
scholen ging naar de 11 jarige Amber
Knoef met het nummer Mercy (play-
back) van Duffy. De publieksprijs voor
de groep 13 jaar en ouder ging naar
Merel, Anouk, Linde en Aniek. Zij kro-
pen, live gezongen, in de huid van
Frizzle Sizzle. Het duo Frank en Nanda
(Meatloaf) kwam in deze categorie net
één stem tekort! De band ‘Flamingo’ s
kwam deze avond ook veelvuldig in
actie. Zij vulde ‘de gaatjes’ in het pro-
gramma muzikaal op.

Vrienden van Medler 'Live'
voor herhaling vatbaar!

Het is al jarenlang traditie dat het Oranjefeest in het buurtschap Medler
begint met een toneeluitvoering. Dit jaar koos de Stichting Oranjefeest
Medlertol voor een andere opzet namelijk ‘De vrienden van Medler ‘live’.

Amber Knoef.

De pauze tussen de num-
mers door werd door de ro-
kers gebruikt om buiten
een sigaretje weg te paffen.
Maar tijdens het optreden
van "Over the Hill" was ie-
dereen binnen. Het was dan
ook gezellig druk, zaterdag-
avond bij Café Uenk aan de
Nieuwstad in Vorden. 

De band deed zijn uiterste
best om er een gezellige
avond van te maken. Met
een herkenbaar repertoire
met nummers van onder
andere The Rolling Stones,
CCR, Bruce Springsteen,
Stevie Wonder, etc. wist
men de juiste sfeer te ma-
ken. 

Met een spetterende
drumsolo van André Jim-
mink en de scheurende
saxofoon van Theo Derksen
ging het publiek helemaal
los. Ook de jankende gitaar
van Fons Jansen in "Still got
the Blues" deed kippenvel
veroorzaken.

Iedereen kan dan ook te-
rugkijken op een geslaagde
avond waar, ondanks dat
dit de eerste rookvrije zater-
dag in de horeca was, de
damp van afsloeg.

Geslaagde avond "Over the Hill" bij Café Uenk

Café Uenk had met "Over the Hill" het juiste ingrediënt in huis voor een uiterts gezellige
avond. De herkenbare muziek uit de jaren 70 en 80, maar ook het meer recentere werk zorg-
den ervoor dat de voetjes van vloer gingen. Na een aantaal maal aan "We want more" gehoor
te hebben gegeven kwam er pas laat een einde aan deze gezellige muzikale avond.
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communicatie

concept
ontwerp
druk
internet

Nieuwstad 29, 7201 NK Zutphen

Postbus 19, 7200 AA Zutphen

Tel. (0575) 58 55 85

Fax (0575) 58 55 88

POSTERS
full-colour

ze knallen 
er uit en

de prijs zal u
meevallen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Vraag naar onze vele
mogelijkheden

Iets te vieren?
of een belangrijke
m e d e d e l i n g ?

Vraag naar onze
vele mogelijkheden

Iets te drukken?
Of te printen?
Folders of clubblad?

– Tuinontwerp – Tuinaanleg
– Tuinonderhoud – (sier)bestrating

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

www.linova.nl

Linova Verfproducten,

Gelderhorst 12, 7207 BH, Zutphen

T. 0575-542300 E: info@linova.nl 

Levert de beste verf voor de beste schilders
Vraag uw schilder te werken met 

de beste producten

Boonstoppel verf
Evert Koning Schildersverf

Herfst & Helder verven
Nu ook beschikbaar in de originele Bronkhorst kleuren.

Wij leveren deze producten niet aan particulieren.  Indien u, als particulier, interesse heeft in
onze producten, brengen wij u graag in contact met een schildersbedrijf of verkooppunt.

U kunt ons bellen voor informatie.

VERFGROOTHANDEL

• Linova  Verfgroothandel is het adres 
voor elk bedrijf

• Heeft u een Renovatie, Verbouwing, 
Restauratie of Nieuwbouw, onze 
verfadviseur komt graag bij u langs.

•  600m2 en meer dan 5000 verf- en
schilderproducten
in alle kleuren uit voorraad leverbaar 
op de Revelhorst te Zutphen.

•  Open op werkdagen vanaf 7.30 uur
•  Eigen bezorgdienst

Tevens leverbaar:

Sikkens verven, Kalkverf, 
Krijtverf, Aquamarijn Natuurverf, 
Bladgoud, Waxoil, Vloerlak,
Vloerolie, Schuurmaterialen en
Schildersgereedschappen.

De Falcon zitmaaiers kenmerken zich door de

robuuste uitstraling en de lage doorstap.

Falcon zitmaaiers hebben een uitzonderlijk

goede vang capaciteit, ook bij slechte weers-

omstandigheden. Het maaidek is voorzien van twee

tegengesteld draaiende messen. Die zorgen ervoor dat

een krachtige luchtstroom het gemaaide gras via een centraal kanaal

naar achter in de grote vangbak blazen.

• Maaibreedte 92, 102 of 122 cm.

• Vermogen 15,5 tot 22,0 Pk V2.

• Voet bediende hydrostaat.

• Opvangbak 260 tot 400 Ltr.

• Prijs vanaf € 3.395,00 (incl. BTW).

L.M.B. VORDEN B.V.
Al jaren uw leverancier van Tuin- en Park machines
Industrieweg 13 www.lmbvorden.nl
7251 JT  Vorden Tel. (0575) 55 31 63 info@lmbvorden.nl

Vraagdemonstratie!

Zien werken

= kopen!

Raadhuisstraat 23, Hengelo (Gld.). Tel. (0575) 46 32 79

GEHELE VOORJAARS- EN
ZOMERCOLLECTIE

70% korting

> Autoruit stuk?
Heeft u een gaatje, ster of scheur in uw voorruit? Kom direct langs 
bij GlasGarage Vorden en voorkom doorscheuren van uw voorruit! 
Wij repareren of vervangen uw voorruit vanaf € 0.- eigen risico.
GlasGarage is altijd voordelig! Bel Snel naar GlasGarage Vorden 
en check uw eigen risico.

> Actie: Veiligheids maanden juli en augustus
Kom langs voor een GRATIS ruitcontrole!

Voor slechts € 7,95 monteert GlasGarage Vorden de enige echte 
lifehammer in uw auto! (adviesprijs € 12,95 excl. montage)

Kijk ook op www.glasgarage.nl

VORDEN > Dienstenweg 23, tel. (0575) 57 24 94

KUNSTSTOF KOZIJNEN
SERRES, HORREN

en ZONWERING

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

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

FINSTRAL A1 shop
Hörmann garagedeuren
Zonweringen
Keralit kunststof gevelbekleding
Veranda’s

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 tot 15.30 uur

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

I.v.m. vakantie zijn wij in week 30 t/m 33 gesloten.

Nu bij uw dealer:

 Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo – Tel: 0314-38 18 42 – Fax: 0314-38 10 57 – www.pelgrom.nl

Hein Gericke Bocholt
Dingdener Str. / Ecke Schaffeldstraße 1-3

46395 Bocholt · Tel. 0 28 71 / 22 83 41 · Fax 0 28 71 /  22 83 41

FEEL THE RIDE

VRIJDAG 11 EN ZATERDAG 12 JULI A.S.

10% KORTING OP DE GEHELE COLLECTIE*

MOTORKLEDING    &    MOTORACCESSOIRES
ALTIJD DE GUNSTIGSTE PRIJZEN

DUS KOM SNEL U BENT VAN HARTE WELKOM

*niet in combinatie met andere acties,
bestellingen en navigatiesystemen.

Openingstijden: Ma.-Vr. 10.00-20.00 u. • Zat. 9.30-18.00 u.
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Achterbokse.

B. Bandelen.

C. Doone.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Om 18.30 uur ging de eerste van de 8
deelnemers van de 50 plus van start
om de strijd tegen de weergoden en te-
gen zichzelf aan te gaan. Na dat de
laatste 50 plus renner was vertrokken
stonden de 60 plus renners aan het
vertrek om een tijd neer te zetten bij
deze categorie was de animo om de
strijd tegen zichzelf aan te gaan groter
18 deelnemers aan het vertrek die een
voor een gebrand waren om hun tijd
van de voorgaande rit scherper te stel-
len, iets wat zeker tot de mogelijkhe-
den behoorde gezien de hoge tempera-
tuur  en luchtvochtigheid. Na dat alle
deelnemers het parcours hadden afge-
legd kon door de tijdwaarnemer Lois
Taken en tijdschrijver Mevr. Nederlof
de eindstand bekend worden gemaakt
en wie de bloemen, geschonken door
bloemenboerderij Groot-Roessink uit
HengeloGld.,mee naar huis mochten
nemen. Bij de 50 plus was het Bert
Bakker uit Zaandam die de snelste tijd
realiseerde  en de afstand overbrugde
in 26.14 minuten wat een verbetering

42 seconden bleek met de vorige tijd-
rit  als 2e Herman Mittertreiner ui Rot-
terdam in een tijd van 27.19 min. een
verbetering van 1.56min  de derde tijd
was voor Maas van Beek in een tijd van
27.22 min.

Bij de 60 plus was Piet Grutteke uit
Rotterdam die de snelste tijd realiseer-
de van 28.18 min gevolgd door Leen de
Wit uit Hekendorp in een tijd van
28.25 min  en 3e snelste was Cees Seb-
rechts uit Halsteren die een tijd reali-
seerde van 28.43 min wat voor Cees
een verbetering van 1.46min  van de
deelnemende streekrenners was het
Atti Duin uit Eefde die met 29.39  min
de 6e tijd  realiseerde, als goede 9e was
het de tijdrit coördinator Jan Pieterse
uit Wichmond in 29.58 min  Bennie
Visser uit  Zutphen pas hersteld van
een zware valpartij eindigde verdien-
stelijk als 16e in 33.56 min.

Na het uitrijken van de bloemen wer-
den de tijdritcoordinator en zijn hel-
pers door de deelnemers bedankt voor
de goed geregelde tijdrit en het voor-
leggen van zo een prachtig parcours
Waarna zij na de dorst te hebben ge-
lest tevreden huiswaarts gingen.

Tijdrit competitie afgesloten

Woensdag 2 juli werd de laatste
van drie tijdritten verreden, geor-
ganiseerd door de  Veteranen be-
langen vereniging Nederland. De
weergoden waren de renners goed-
gunstig gestemd het leek er op dat
de tijdrit voortijdig moest worden
beëindigd door het slechte weer
maar dit bleek niet nodig te zijn,
alle renners konden hun afstand
van ca.20 km uitrijden.

Jongerenvereniging Jong Gelre Vorden
- Warnsveld en sportvereniging  Soci?
in Wichmond doen in de gemeente
Bronckhorst mee aan dit project, ge-
naamd 'Samen Sporten'. In dit project
staat het samen organiseren en samen
sporten centraal. Met ondersteuning
van de gemeente Bronckhorst, stich-
ting MEE en stichting Kicks zijn de
voorbereidingen al in volle gang.

De BronkOlympics wordt zeker een ge-
zellige, maar ook sportieve middag,
waar meedoen belangrijker is dan
winnen, aldus de Olympische gedach-
te. De hele middag van 13:00 uur tot
circa 17:00 uur zijn er diverse sportie-
ve en ontspannende activiteiten te
doen, geschikt voor iedereen. Deelna-
me aan deze middag is gratis en kan
alleen via opgave! 

Dus ben je boven de 12 jaar oud en
woonachtig in de gemeente Bronck-
horst..? Geef je dan nu op voor deze
grandioze sport- en spelmiddag! Of
vind je het leuk om te helpen tijdens
deze middag? Stuur dan een mail naar
samensporten2008@hotmail.com

Je ontvangt dan een inschrijvings-
formulier. Ook voor vragen kan men
hier terecht. Inschrijven kan tot uiter-
lijk 1 september a.s.

De BronkOlympics
Geheel in het teken van de Olympi-
sche Spelen wordt op zondag 14
september a.s. een sport- en spel-
middag gehouden voor mensen
mèt en zonder een beperking van-
af 12 jaar uit de gemeente Bronck-
horst. Bij Sportpark Soci? in Wich-
mond worden die middag diverse
activiteiten aangeboden waarbij
het samenbrengen en plezier ma-
ken van mensen mèt en zonder een
beperking centraal staat.

Eens te meer bleek dat de koorleden,
of partner, naast zingen ook over
andere vaardigheden beschikten. Van
tapas maken tot aardrijkskundige
opgaven beantwoorden en van presen-
teren tot een gezellig feest organise-
ren, de foto's getuigen er van. Met een
kleine fakkel om gedurende de zomer

de stem warm te houden gaan leden
met een tevreden gevoel de zomer-
vakantie tegemoet. 

Op woensdag 10 september start het
nieuwe seizoen weer. Je bent dan van
20.00 tot 22.00 uur van harte welkom
in basisschool Het Hoge in Vorden om
onder enthousiaste leiding van diri-
gent Piet Piersma te komen repeteren. 

Kijk voor meer informatie over Gos-
pelkoor Inspiration Vorden en meer
foto's op www.inspirationvorden.nl
of neem contact op met Jeannette,
tel. (0648) 38 83 90.

Inspiration houdt 
traditie in ere
Er is in ruim dertig 30 jaar nog
geen seizoen voorbij gegaan dat er
niet minimaal 1 keer een bijzonde-
re kooravond plaats vond. Ook dit
jaar sluit Gospelkoor Inspiration
Vorden een goed seizoen af met
een feestelijke avond.

Al jarenlang weten spelers van heinde
en verre het tennispark in Ruurlo te
vinden. Dat is niet vreemd, want het
toernooi in Ruurlo staat in de regio
garant voor tennis van een goed ni-
veau en een flinke dosis gemoedelijk-
heid en gezelligheid. Het toernooi,
maakt al jaren deel uit van het Oost
Gelders Tennis Circuit.

Als de weergoden ons goed gezind
zijn, en waarom zouden ze niet, be-
looft het weer een geweldig toernooi
te worden. De wedstrijden op Tennis-
park "De Meene" te Ruurlo beginnen
dagelijks om 17.00 uur en finales wor-
den op zondag 10 augustus vanaf
10.00 uur gespeeld. 

Inschrijven voor dit toernooi is moge-
lijk tot en met 22 juli door te bellen
naar (06) 21 43 86 77 of door in te
schrijven via het internet op de site
van www.toernooi.nl

23e Ruesink Open 
tennistoernooi Ruurlo
In week 32, van 4 - 10 augustus,
wordt voor de 23e keer in Ruurlo
het Ruesink Open tennistoernooi
gespeeld.

Bridgeclub Bronkhorst organiseert
een serie zomerbridgeavonden.
De eerstvolgende vrije drives zijn op
de donderdagavonden 10 en 17 juli
2008 in de voetbalkantine van S.V.
Steenderen aan de Prins Bernhardlaan
7 in Steenderen.

Er wordt gespeeld in twee lijnen en
per lijn zijn prijsjes te winnen.
Inschrijven vanaf 19.00 uur, aanvang
bridge 19.15 uur tot ± 22.30 uur.
Inlichtingen (0314) 623348.

Zomerbridge
Bridgeclub Bronkhorst

Op de afscheidsreceptie op 28 juni van
Wim en Joke van Dokkum, die het be-
heer 24 jaar hadden verzorgd, werd
Mart Riethorst al voorgesteld.
Daarop kwamen vele positieve reac-
ties en ook de "oude" beheerders wa-
ren zeer tevreden met hun opvolgers.
Na een zorgvuldige procedure werd
Mart Riethorst gekozen uit een vijftal
sollicitanten.
Hij is van geboorte afkomstig uit Gel-
selaar, maar al vele jaren woonachtig
in Hengelo. Door zijn vrijwilligers-
functies in kerk en maatschappij is hij
geen onbekende. Mart Riethorst heeft
o.a. een opleiding restaurantkok en
keukenmanagement genoten en vele
jaren in de restaurantsector gewerkt.
Als nieuwe beheerder zal hij zich ser-
vicegericht opstellen ten dienste van
de huurders en gebruikers, waarmee
Ons Huis haar functie als dorpshuis
kan continueren en zo mogelijk uit-
bouwen.

Nieuwe beheerder "Ons Huis"
Ontmoetingscentrum Ons Huis in
Hengelo heeft een nieuwe beheer-
der. Per 1 juli jl. is Mart Riethorst
benoemd. Samen met zijn vrouw
Ans zal hij het beheer gaan verzor-
gen.

Mart en Ans Riethorst.
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DOETINCHEM, Fabriekstraat 18, (0314) 34 00 54

Vloer- en wandtegels

Vensterbanken

Hardsteen dorpels

Keukenbladen etc.

www.schoot-natuursteen.nl

Stijlvolle 

Grafmonumenten
          Zutphenseweg 31, 7251 DG te Vorden,
          Tel: (0575) 555733, Fax: (0575) 552333,
          E-mail: info@vanzeeburgmakelaardij.nl,
          Website: www.vanzeeburgmakelaardij.nl

Uw vertrouwde adres in Vorden en omstreken

Bemiddeling bij:
AAN- EN VERKOOP

  ONROEREND GOED
- TAXATIES
- VERHUUR

-       

BERENDSEN DREMPT

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

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

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat
zij de beschikking hebben vastgesteld in het kader van 
de Grondwaterwet van Aviko B.V., locatie Dr. Alfons
Arienstraat te Steenderen.

Het gaat hier om een ambtshalve wijziging van de
vergunning voor het onttrekken van grondwater. 

De beschikking houdt in dat nieuwe voorschriften aan
de vergunning zijn verbonden. 

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen
zienswijzen ontvangen.
De definitieve beschikking is ten opzichte van de
ontwerpbeschikking niet gewijzigd.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen,
liggen ter inzage van 10 juli 2008 tot en met 
20 augustus 2008 bij de gemeente Bronckhorst. 
De stukken kunnen worden ingezien gedurende 
de voor deze gemeente gebruikelijke tijden.

Daarnaast kunnen de stukken worden ingezien in het
informatiecentrum op het Huis der Provincie, Markt 11
te Arnhem. Dit kan  van maandag t/m donderdag van
8.30 - 16.30 uur, en op vrijdag van 8.30 - 16.00 uur. 

Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Grondwaterwet of voor het
maken van een afspraak kunt u contact opnemen met
A.H.E. Schuurman (tel. (026) 359 8319) van de dienst
Milieu en Water van de provincie Gelderland.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
dagtekening van het besluit hiertegen beroep instellen
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de
voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening 
te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor
het behandelen van een verzoek om een voorlopige
voorziening wordt griffierecht geheven. Over de
hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht
kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, 
tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 7 juli 2008
nr. 2008-006071

Grondwaterwet/Algemene wet bestuursrecht Aviko
te Steenderen, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
30 juni 2008 door Ecopart Milieu-adviseurs een
melding "Wijziging Saneringsplan" ingediend. 
De wijziging heeft betrekking op de planning van 
de sanering. Er wordt aangegeven dat de sanering 
in het 3e kwartaal 2008 gestart en afgerond wordt.
Gedeputeerde Staten dienen binnen twee weken aan
te geven of de wijziging binnen het huidige
saneringsplan mag worden uitgevoerd.

Belanghebbenden kunnen mondeling of schriftelijk
reageren op de voorgenomen wijziging van het
saneringsplan bij Gedeputeerde Staten van
Gelderland, onderafdeling Bodembeheer, Postbus
9090, 6800 GX Arnhem (tel. (026) 359 99 99).

Arnhem, 4 juli 2008 
zaaknr. 2008-010512

Melding Wijziging Saneringsplan locatie Halle-
Nijmanweg 36 in Halle, gemeente Bronckhorst

p r o v i n c i e
GELDERLAND

Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin
H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

SUETERS
SPEELGOED
HUISHOUD- EN
KADOSHOP
LEKTUUR
HOBBY ARTIKELEN
DORPSSTRAAT 15         –  7251 BA   VORDEN               –  TEL 553566

Verbouwingsopruiming

25% 
KORTING!

op alle

Huishoudelijke,

Hobby,

en Luxe/Kado artikelen

Morgen gebeurt 
hier een ramp.
Wat doet u vandaag.
Typ uw postcode in op 
 www.crisis.nl



In de tuin van de Familie Elsman is
een ruim assortiment aan Fuchsia's te
zien. Met een collectie van ruim 900
soorten fuchsia's en diverse soorten

kuipplanten, waarvan vele weer volop
in bloei. De opentuinen trekken elk
jaar weer vele mensen vanuit alle
windstreken. Voor de mensen die aan-
komend weekend niet kunnen word
de tuin ook nog opengesteld op de vol-
gende data 17, 18 en 19 augustus. Het
adres is Baron v/d Heydenlaan 24 in
Wichmond.

Fuchsia bezichtiging
Aankomend weekend (11, 12 en 13
juli) is bij de Familie Elsman in
Wichmond de tuin weer open ter
bezichtiging.

Het peuterspeelzaalwerk is zo georga-
niseerd dat het op de lange termijn
kwetsbaar is, zeker gelet op de wette-
lijke en inhoudelijke eisen die nu en
in de toekomst aan het peuterspeel-
zaalwerk worden gesteld, b.v. ten aan-
zien van inhoudelijke kwaliteit, het
personeel, de huisvesting en de finan-
ciën. Tevens is de peuterspeelzaal af-
hankelijk van de subsidiegever: de ge-
meente Bronckhorst.

Peuterpret loopt vooruit op deze lan-
delijke ontwikkelingen en heeft Avon-
turijn gevraagd hierin mee te denken.

Dit heeft geresulteerd in de onderteke-
ning van de intentieovereenkomst.

Hierdoor kunnen de kinderen straks
op dezelfde manier komen spelen, ter-
wijl de dienstverlening richting ou-
ders wordt vergroot (ruimere ope-
ningstijden, ook tijdens de vakanties,
en een breder dienstenpakket). 

Bovendien valt deze vorm van (halve
dag) opvang onder de Wet Kinderop-
vang, waardoor ouders de mogelijk-
heid hebben om een deel van de op-
vangkosten vergoed te krijgen bij de

belastingdienst. Daardoor wordt de
opvang van de peuters voor de meeste
ouders goedkoper.

Avonturijn was overigens al actief in
Wichmond. In 2007 heeft zij met ba-
sisschool de Garve een convenant on-
dertekend voor het regelen van de bui-
tenschoolse opvang in Wichmond.
Vanaf die tijd is deze opvang gereali-
seerd met behulp van gastouders. 

Op zich prima geregeld, maar de wens
naar BSO bleef. Op dit moment zijn
basisschool De Garve en Avonturijn in
gesprek met de gemeente en worden
diverse mogelijkheden op het gebied
van huisvestiging onderzocht. Een ge-
schikte locatie is natuurlijk van essen-
tieel belang voor het al dan niet star-
ten van BSO in Wichmond.

Voor vragen kunt u contact opnemen
met Avonturijn: (0573) 45 81 30 of
www.avonturijn-ruurlo.nl

Peuterpret ondertekent
intentieovereenkomst met Avonturijn

Op woensdag 2 juli heeft het bestuur van Peuterspeelzaal Peuterpret, peu-
terspeelzaal voor Wichmond-Vierakker en omgeving, een intentieover-
eenkomst getekend met kinderopvangorganisatie Avonturijn uit Ruurlo.
Hierin spreken de beide organisaties de intentie uit om uiterlijk per 1 ja-
nuari 2009 de peuterspeelzaalactiviteiten en het personeel van Peuterpret
onder te brengen bij  Avonturijn. Op deze wijze willen zij de verworvenhe-
den van Peuterpret (een goeddraaiende peuterspeelzaal, geborgd in de lo-
kale gemeenschap, met professionaliteit en draagvlak) combineren met
de professionele organisatie die Avonturijn is.

Dorothé Hammecher (links,voorzitter Peuterpret) en Yolanda Bensink (rechts, vestigingsmanager Avonturijn Ruurlo) ondertekenen de
intentieovereenkomst.

De opbrengst van KIKA Acktie welke
afgelopen week werd gehouden bij
Slagerij Vlogman in Vorden was
€ 256,05. Slagerij Vlogman verdubbelt

de opbrengst naar € 512,10. De buiten-
keuken is gewonnen door de familie
Groot Jebbink aan de Oude Zutphen-
seweg.

Opbrengst KIKA Actie bij
Slagerij Vlogman

Zo organiseerde VTP nog onlangs de
mini-clubkampioenschappen 2008.
Aan dit kampioenschap konden
jeugdleden van 8 en 9 jaar meedoen
en werd er tennis gespeeld op een
mini-veld. 
Het motto was: meedoen is belang-
rijker dan winnen en dat had dan
weer tot gevolg dat er zoveel deelna-

me was dat er in twee poules kon
worden gespeeld. In de uiteindelijke
finale tussen Lucas Albers en Paul
van Glabbeek bleek Lucas over de
langste adem te beschikken en
mocht zich dus winnaar van het
toernooi noemen. 

Lucas reageerde zoals het een echte
winnaar betaamt: het toernooi was
leuk en het was mooi weer, maar
ook de baan sloeg lekker en ik heb
ook nog een gouden medaille! De
middag werd afgesloten met drin-
ken, snoep en ijs en natuurlijk de
uitreiking van de medailles.

Mini-clubkampioenschap VTP geslaagd
Bij de Vordense tennisclub VTP
wordt erg veel aandacht aan de
jeugd besteedt, getuige de met
regelmaat in Contact verschenen
verslagen over de diverse jeugd-
evenementen.

Maandag 7 juli brachten de groepen 1 en 2 van de basis-
school "'t Hoge" een bezoek aan Drukkerij Weevers. 

Na een glaasje limonade en een plakje koek werd er met veel be-
wondering gekeken naar de mooie machines in de drukkerij. De

kinderen konden zo op een leuke manier kennis maken met een
drukkerij. Dinsdag 8 juli volgden er nog twee groepen.

Op bezoek bij Drukkerij Weevers



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Dik Nas

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Karen Pijnenburg of Gert Jan Mugge,

tel. (0575) 75 05 43 of e-mail:

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 3
Nr. 28, 8 juli 2008

2030 ver-van-je bed? Niet voor de
gemeente. Die wil goed voorbereid
de toekomst tegemoet en is daarom
aan de slag gegaan met het opstellen
van een Toekomstvisie Bronckhorst
2030. Hiermee willen we beter kun-
nen sturen en inspelen op  ontwik-
kelingen en keuzes maken. De visie
gaat de kapstok vormen voor alle be-
leid en activiteiten van de gemeente.
Een belangrijk document dus! 

Natuurlijk betrekken we u bij de
Toekomstvisie. De visie gaat immers
over de toekomst van uw leefomge-
ving. Inwoners, scholen en deskun-
digen hebben we op verschillende
manieren om een reactie gevraagd.
Zo'n 30 externe deskundigen zijn 
in expertgroepen bijeen geweest en
hebben gesproken over allerhande
trends en ontwikkelingen die op ons
af komen. Via een ansichtkaarten-
actie op deze gemeentepagina's
hebben we inwoners gevraagd waar
ze trots op zijn en wat nog aandacht
verdient. Basisschoolkinderen kon-
den op een wolk tekenen wat hun
wensen voor de toekomst zijn. We
hebben ruim 150 ansichtkaarten en
600 droomwolken retour ontvangen.
Voor de tien kinderen met de mooi-
ste wolken was er als prijs de CD
Rom Game Efteling Tycoon en we
verlootten onder de inzenders van
de ansichtkaarten vijf cadeaubonnen.

De winnaars op een rij:
Basisschoolkids
• Quinten Moeshart en 

Iris Steghuis (gebied Vorden)
• Floris Bosch en Jolein van Leeu-

wen (gebied Steenderen)
• Emma Bannink en Maaike

Magendans (gebied Zelhem)  
• Luke Wansink en Nick Kleverwal/

Jeroen de Jonge (gebied Hengelo)
• Bo Rutjes en Sacha Teunissen

(gebied Hummelo en Keppel)

Ansichtkaartinzenders
• C.W. Baars uit Vorden
• H. Dijk uit Zelhem
• Mevr. R. Oldenhave uit Hengelo 
• G. Scheffer uit Drempt
• Mevrouw B.H. van Wilsem uit

Steenderen

Één van de prijswinnaars in Baak.

Enkele uitkomsten op een rij:
Ansichtkaartenactie
Waar bent u trots op: 
1. landschap 28%
2. samenleving/cultuur 27%
Andere onderwerpen die regelmatig
genoemd werden, zijn recreatie en
onderwijs

Wat verdient nog aandacht: 
1. verkeer 22%
2. voorzieningen/kernen 18%
Andere onderwerpen die regelmatig
genoemd werden, zijn wonen en
economie/werkgelegenheid  

Droomwolken
De kinderen gaven aan vooral aan-
dacht voor natuur en milieu, dieren,
sport- en speelvoorzieningen en
ruimte belangrijk te vinden.

Expertgroepen
De expertgroepen signaleerden de
volgende trends: 
• bevolkingsafname
• vergrijzing en ontgroening 
• einde verzorgingsstaat 
• veranderende woningbehoefte en

vrijetijdsbesteding 
• toename verkeer
• globalisering 
• landbouw: schaalvergroting en

verbreding
• groei bedrijvigheid en krapte op de

arbeidsmarkt  

Volgens de deskundigen zijn sterke
punten voor Bronckhorst:
• gemeenschapszin/noaberschap
• vakmanschap/ambacht
• coulisselandschap

• identiteit kernen/kleinschaligheid
• woon- en werkklimaat
• ligging

Als zwakke punten voor onze
gemeente noemden zij:
• bereikbaarheid
• weinig vertier voor jongeren 
• afname solidariteit en draagvlak
• geen toeristische trekker
• geen centrumvoorzieningen zoals

ziekenhuis, bioscoop, HBO-opleiding

De expertgroepen spraken zich ook
uit over kansen die zij zien voor onze
toekomst:
• senioreneconomie
• schaalvergroting en innovatie

landbouw
• imago verbeteren via innovatieve

bedrijven en samenwerking met
onderwijs

• combineren en versterken

Als bedreigingen voor Bronckhorst
zien zij: 
• bevolkingsdaling
• leefbaarheid kernen
• wegtrekkende landbouwbedrijven
• tekort aan personeel in zorg en

techniek

Zomertour
Tijdens de zomertour afgelopen
week is over deze uitkomsten via
stellingen gediscussieerd met aan-
wezige burgers. Het ging dan met
name over de dilemma's ten aanzien
van leefbaarheid, economie en land-
schap. Ondanks dat de bezoekers-
aantallen tijdens de zogenaamde
'workshops' tegenvielen, zijn goede

discussies gevoerd. De uitkomsten
neemt de gemeente mee in het ver-
dere traject om de visie op te stellen.
Wel zijn veel kinderen aanwezig
geweest bij de prijsuitreiking van 
de droomwolken. 

Bedankt
Alle deelnemende horecaonder-
nemingen en de artiesten hebben
opgetreden, willen we heel hartelijk
bedanken voor hun inzet. 

Hoe verder?
De resultaten van de ansichtkaar-
tenactie en de expertgroepen zijn
input voor een zogenaamde sterk-
tezwakteanalyse, waarvan u hier al
een voorproefje heeft gelezen.
Deze analyse geeft ook inzicht in
de voornaamste kansen en proble-
men voor onze gemeente, gezien
de ontwikkelingen en trends die op
ons af komen. Ook hiervan gaven
we hier in het kort al iets weer. De
sterktezwakteanalyse bespreekt
de gemeente vervolgens in sep-
tember met de dorpsbelangen-
organisaties. Daarna wordt deze
vastgesteld door de gemeenteraad
(oktober). Met de analyse als lei-
draad, stelt de gemeente in no-
vember/december drie toekomst-
scenario's voor Bronckhorst 2030
op. De gemeenteraad beoordeelt
deze scenario's, waarna begin 2009
een keuze uit de drie scenario's
wordt gemaakt. Dan is duidelijk
waar we ons als gemeente 
Bronckhorst de komende jaren 
op gaan richten.

Tussenresultaten Toekomstvisie Bronckhorst 2030
Prijzen uitgereikt aan inwoners en schoolkinderen tijdens zomertour



De stichting Berend van Hackfort organiseert op 
13 juli a.s. tussen 11.00 en 17.00 uur op de weide bij
kasteel Hackfort in Vorden de jaarlijkse Berend Dag.
Deze dag zit vol met spetterende activiteiten rondom
het thema middeleeuwen. Roofvogelshows, ridders
die schijngevechten uitvoeren en verhalenvertellers. 

Ook kun je om 9.30 en 14.00 uur meedoen met de
kinderfietsroute 'In de Sporen van Berend'. 
Deze start bij de stand van de VVV op de wei.

Entree € 5,- per kind (met kortingsbon € 4,-) 
en € 4,- per volwassene.

Kom je ook?

Meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl.

Kom je ook naar de Berenddag op 13 juli a.s.?

Middeleeuws spektakel met Berend van Hackfort?
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De acht Achterhoekse gemeenten
hebben besloten om de raamovereen-
komst Huishoudelijke Verzorging
per 1 januari 2009 met zorgaan-
bieders op te zeggen. Het gaat om

de gemeenten Aalten, Berkelland,
Bronckhorst, Doetinchem, Montfer-
land, Oude IJsselstreek, Oost Gelre
en Winterswijk. 

Gemeenten verantwoordelijk
Sinds de invoering van de Wet maat-
schappelijke ondersteuning (WMO)
op 1 januari 2007 zijn gemeenten
ook verantwoordelijk voor het ver-
zorgen van hulp  bij het huishouden
aan inwoners met beperkingen. 
De daadwerkelijke uitvoering van
hulp hebben de gemeenten uitbe-
steed aan zorgaanbieders. Daarvoor
heeft iedere gemeente met drie of
vijf zorgaanbieders een raamover-
eenkomst afgesloten. Voor Bronck-
horst zijn dat Sensire, Markenheem
en Thuiszorg Service Nederland. 
De raamovereenkomsten zijn afge-
sloten voor een periode van twee
jaar met een optie voor verlenging
van twee maal over een jaar.
Op dit moment is het echter voor een
aantal zorgaanbieders (bijna) niet

mogelijk om de juiste huishoudelijke
hulp te kunnen bieden aan hun klan-
ten. Dit vooral omdat zij onvoldoende
personeel hebben. Daarnaast is het
zo dat er een wetswijziging is aan-
gekondigd die op 1 oktober 2009
ingaat. Om goed in te kunnen spelen
op de nieuwe wetgeving en de
arbeidsmarktproblemen is een
nieuwe aanbesteding wenselijk.

Nieuwe aanbestedingsprocedure
De acht Achterhoekse gemeenten
starten daarom gezamenlijk een
nieuwe aanbestedingsprocedure. 
De nieuwe overeenkomsten met
zorgaanbieders voor hulp bij het
huishouden moeten op 1 oktober
2009 ingaan. Voor de periode van 
1 januari tot 1 oktober 2009 wordt
een overgangsregeling afgesproken
met de huidige aanbieders. 

De aanbieders zijn intussen schrif-
telijk op de hoogte gebracht.

Overeenkomst met huidige aanbieders huishoudelijke verzorging 

stopt 1 oktober 2009

Achterhoekse gemeenten starten nieuwe aanbestedingsprocedure

Bij het WMO-loket kunt u terecht voor huis-

houdelijke verzorging.

De maanden juli en augustus staan
bij de brandweer van de gemeente

Bronckhorst in het teken van veilig
recreëren. In totaal zijn in Bronck-
horst maar liefst 52 (mini)campings
waar kampeerders genieten van 
hun vakantie. 

Veilig recreëren
De brandweer wil graag dat gasten
zo veilig mogelijk recreëren. Daarom
controleren de brandweervrijwilli-
gers samen met medewerkers van

Brandweer Bronckhorst bezoekt campings om veilig 

recreëren voor gasten te bevorderen

De monumentencommissie ver-
gadert op 16 juli a.s. om 09.00 uur
in het gemeentekantoor. De verga-

dering is openbaar. De agenda
voor deze vergadering vindt u op
onze website www.bronckhorst.nl.

Monumentencommissie

Het pand Dorpsstraat 4 in Wichmond is één van de monumenten die op de agenda staan.

Zoals u misschien weet, onderzocht
de gemeente enige tijd of het moge-
lijk was om een samenwerkings-
verband aan te gaan met CWI/UWV
en de gemeenten Zutphen en
Lochem om de dienstverlening aan
haar burgers op het gebied van
werk, inkomen en zorg te verbete-
ren. Nu moeten werkzoekenden zich
bijvoorbeeld eerst bij CWI/UWV
melden in Zutphen of Doetinchem
en daarna komen ze mogelijk in de
uitkering bij de gemeente. 

Één loket
Zowel bij CWI/UWV als bij de ge-
meente volgt dan een traject om zo
snel mogelijk aan werk te komen.
Als dat allemaal in één loket en
meer afgestemd op elkaar aange-
boden zou kunnen worden, is dat
winst voor de klanten. 

Om een dergelijk nieuw samen-
werkingsverband echter goed tot
zijn recht te laten komen, moeten
de werkprocessen en bedrijfsvoering
van alle deelnemende organisaties
op elkaar afgestemd worden. 

Belangen niet te verenigen
Wij hebben helaas moeten con-
stateren dat de prioriteiten van 
de verschillende partners in het
proces (CWI/UWV op het gebied
van dienstverlening, gemeente
Zutphen op het gebied van huis-
vesting en Bronckhorst op het
gebied van organisatieopbouw)
niet binnen redelijke termijn met
elkaar te verenigen waren en heb-
ben ons daarom teruggetrokken
uit het project. Bovendien zijn er
landelijk ontwikkelingen gaande
op het gebied van werk en inkomen,
die we af willen wachten. 

Voor u betekent dit alles dat onze
dienstverlening de komende tijd
dus niet verandert. Bij de afdeling
Werk, inkomen en zorg blijft u
terecht kunnen voor bijstand en
Wmo-voorzieningen zoals huis-
houdelijke hulp en vervoersvoor-
zieningen. Voor werkbemiddeling
en het aanvragen van een uitkering
kunt u zich melden bij het CWI/
UWV in Zutphen of Doetinchem.

Beoogde samenwerking voor Plein 

van de baan

Denkt u dat gemeentelijke regelge-
ving overbodig, tegenstrijdig, onbe-
grijpelijk of omslachtig is? Vindt u
de voorschriften van de gemeente
waar u bij het verlenen van een ver-
gunning, vrijstelling of ontheffing
mee te maken krijgt, te ver gaan,
maar wilt u er toch geen bezwaren-
procedure tegen beginnen? Geef dit
dan aan bij het Meldpunt overbodi-
ge regelgeving, p/a gemeente
Bronckhorst, afdeling Algemeen
bestuurlijke en juridische zaken,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
Een formulier hiervoor vindt u op
onze website: www.bronckhorst.nl.
U kunt de naar uw mening overbo-
dige regelgeving ook mailen naar
de gemeente Bronckhorst (meno-
juridischezaken@bronckhorst.nl).

Waarom dit meldpunt?
Ministeries, de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, provincies
en gemeenten streven naar sobere,
doelmatige en handhaafbare regel-
geving. Het Ministerie van Economi-
sche Zaken werkt met de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten aan
vereenvoudiging van regelgeving.
Modelverordeningen van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
worden in de komende jaren aange-
past. Hoewel niet de indruk bestaat
dat Bronckhorst overbodige en/of
nodeloos gecompliceerde regel-
geving heeft, weten we niet hoe u,
als onze klant, de regels vindt en
welke alternatieven u kunt aangeven.

Wat gebeurt er met uw melding?
U krijgt een bericht van ontvangst.
De afdeling Algemeen bestuurlijke
en juridische zaken neemt de mel-
ding in behandeling en bespreekt
met de vakafdeling nut en noodzaak
van de regelgeving. We nodigen u zo
nodig uit om met ons over uw mel-
ding te praten. Als we vinden dat de
regels moeten veranderen, starten
we daarvoor de procedure.

Gemeentelijke regels zijn:
1. verordeningen, zoals de Algeme-

ne plaatselijke verordening, de
Drank- en Horecaverordening, de
Monumentenverordening, de
Winkeltijdenverordening en de 
Verordening op de Wet maat-
schappelijke ondersteuning 

2. beleidsregels die naar aanleiding
van deze verordeningen zijn op-
gesteld en de overige beleidsre-
gels

3. voorschriften die verbonden zijn
aan vergunningen, ontheffingen
en vrijstellingen die u van de ge-
meente hebt ontvangen 

Meldingen over andere regelge-
ving dan die van de gemeente
Bronckhorst
Deze meldingen sturen we door
naar de tot regelgeving bevoegde
bestuursorganen. Wij stellen de
melder op de hoogte van de door-
zending. Als we twijfelen of we de
melding door moeten sturen,
nemen we contact op met de melder.

Gemeentelijke regels overbodig, 

tegenstrijdig, onbegrijpelijk, omslachtig?

de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving van de gemeente in
de maanden juli en augustus alle
campings op brandveiligheid.
Campingeigenaars ontvangen
hierover een brief. Niet alleen de
locatie, maar ook de kampeer-
middelen worden aan een kritische
blik onderworpen. De brandweer
controleert de bereikbaarheid van
de camping, bluswatervoorzienin-
gen, blusmiddelen, onderlinge
afstanden en gas(fles)installaties
van bijvoorbeeld caravans.

Meer informatie:
Voor vragen of meer informatie kunt
u contact opnemen met brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 22 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, Zomerweg/Hulsevoortseweg, tentfeest, 14 september van 14.00 tot 24.00 uur en 

15 september van 11.00 tot 24.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 13 t/m 15 september 2008, mevrouw S. Hoppenreijs

• Drempt, Hulsevoortseweg 1, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. reünie, 13 september 2008
van 20.00 tot 01.00 uur, mevrouw M. Bremer

• Hengelo (Gld), afsluiten parkeerplaats Kerkekamp, tussen huisnr. 65 en 85, i.v.m. buurtfeest,
26 juli vanaf 12.00 uur tot 27 juli 2008 12.00 uur, mevrouw J. Waenink

• Hummelo, Greffellinkallee, volksfeest met lunapark, vogelschieten en optocht, 7 september
van 12.00 tot 22.00 uur, 9 en 10 september van 08.00 tot 00.30 uur, afsluiten Dorpsstraat,
Keppelseweg vanaf Zelhemseweg tot de Dorpsstraat, Zutphenseweg en Torenallee, 9 en 
10 september 2008, volksfeest Hummelo

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens Castle fair, 20 t/m 
24 augustus 2008 van 09.00 tot 20.00 uur, G.O.A. Meeuwes

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Tellingstraat 2, bouwen paardenstal
• Drempt, Zomerdijk 61, bouwen melkveestal
• Drempt, Zomerweg rechts naast 43, bouwen woonhuis met garage
• Halle, Halle-Heideweg 16, bouwen opslagloods
• Hengelo (Gld), Rozenhoflaan 17, verbouwen woning en garage
• Olburgen, Pipeluurseweg 8, plaatsen bestaande slagboominstallatie en plaatsen loopbrug 

als opgang voor de steigers
• Vierakker, Vierakkersestraatweg 32, bouwen garage/berging
• Vorden, Almenseweg 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Vorden, Bekmansdijk 4, gedeeltelijk vergroten opslagloods
• Vorden, Biesterveld 76 en 78, aanbouwen bijkeuken
• Vorden, de Bongerd 1, aanbouwen erker
• Vorden, de Leuke 2, bouwen ligboxenstal
• Vorden, Mosselseweg 4B, plaatsen éénroedige hooiberg
• Zelhem, Akkerweg 3A, bouwen varkenskraamstal
• Zelhem, Brinkweg 49, bouwen tuinhuis
• Zelhem, Klaverdijk 1, plaatsen stacaravan
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W62, plaatsen tuinmuurtjes

Aanvragen

B en w zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van: 

Artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
• Zelhem, Hummeloseweg 75, vervangen drie bestaande schoorstenen door één, vrijstelling

wegens overschrijden bestemmingsplanbepaling over de maximaal toegestane hoogte, 
geldend bestemmingsplan 'Buurtschappen Wittenbrink'

Het bouwplan ligt van 10 t/m 23 juli 2008 tijdens de openingstijden ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving.

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Halle, Stuifveenweg, voor het inrichten van natuurterrein Halse Heide, geldend bestemmingsplan

'Buitengebied herziening 2-1988'
• Steenderen, Toldijkseweg 39, voor het uitbreiden van een nevenactiviteit als kinderdagverblijf,

buitenschoolse opvang, multifunctionele ruimte en weekendopvang voor mensen met een
verstandelijke/meervoudige handicap, geldend bestemmingsplan 'Steenderen Buitengebied 1993'

• Vorden, Zutphenseweg 32, voor de realisatie van negen groepswoningen en acht appartementen
voor cliënten van Zozijn, geldend bestemmingsplan 'Vorden centrum en oost 1994'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 10 juli t/m 
20 augustus 2008 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Inzien van stukken:
Bent u tijdens de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdelingen, tel. (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijnen kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze over de bovenstaande te verlenen vrijstellingen naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de betreffende afdeling.

Voorgenomen vrijstellingen

Vrijstelling artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 12 juni 2008:
• Vorden, Mosselseweg 5, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden'

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroep-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de

Verleende vrijstellingen (niet in samenhang met bouwvergunning)

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 1 juli 2008:
• Zelhem, Ruurloseweg 42, 20 juli 2008, rockfestival en kinderactiviteiten, van 12.00 tot 21.00 uur,

ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, van 12.00 tot 22.00 uur, Wolfershuus Susebeek
Verzonden op 2 juli 2008:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 45, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw i.v.m. personeelsfeest,

4 juli 2008, Rabobank Graafschap-Noord
• Vorden, Onsteinseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens oranjefeest, 

4 juli van 19.30 tot 01.00 uur en 5 juli 2008 van 13.00 tot 01.00 uur, E.E.F. ten Have - Eijkelkamp
Verzonden op 3 juli 2008:
• Hengelo (Gld), braderie in het centrum, 24 augustus 2008 van 11.00 tot 18.00 uur, Hengelose

Ondernemers Vereniging
• Vorden, Dorpsstraat, buitenfeest met live-muziek, 17 juli van 10.00 tot 00.30 uur, 18 juli van

10.00 tot 01.30 uur en 19 juli van 10.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
17 juli van 10.00 tot 24.00 uur, 18 en 19 juli 2008 van 10.00 tot 01.00 uur De Herberg

• Vorden, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet tijdens de Berenddag, 13 juli 2008 van 
12.00 tot 18.00 uur, De Herberg

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 30 juni 2008:
• Halle, Hofstraat 1, vergroten woning
• Halle, Hofstraat 3, vergroten woning
Verzonden op 3 juli 2008: 
• Baak, Pastoor Bouwhuisstraat 15, bouwen carport
• Hengelo (Gld), Veemarktstraat 2, uitbreiden berging/bergruimte, verleend met vrijstelling 

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 30 juni 2008: 
• Drempt, Veldweg 24, gedeeltelijk veranderen voormalige boerderij in woning, verleend met

vrijstelling op grond van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Hengelo (Gld), Hummeloseweg 14, bouwen zwembad
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, verbouwen woning
• Steenderen, Wehmestraat 1A, gedeeltelijk veranderen bijgebouw tot voetverzorgingspraktijk

en hobbyruimte
• Vorden, Wilmerinkweg 3A, bouwen bijgebouw
• Zelhem, Markt 21-23, veranderen winkel in café, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 1 juli 2008: 
• Steenderen, Kastanjelaan 54, bouwen woning met praktijkruimte, verleend met vrijstelling 

op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Zelhem, Smidsstraat 10-12, vergroten magazijn, verleend met vrijstelling op grond van artikel 19,

lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
Verzonden op 3 juli 2008: 
• Halle, Halle-Heideweg 39, bouwen schuur, verleend met toepassing van artikel 50, lid 4 van de

Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers 
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, vergroten ligboxenstal
• Vorden, Het Hoge 34, vervangend bouwen garage/berging, verleend met vrijstellling op grond

van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Vorden, Spoorpad ong., bouwen woning, verleend met vrijstelling op grond van artikel 15 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Kapvergunningen
Verzonden op 1 juli 2008:
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg, vellen van één eik, drie populieren en vijf beuken, geen herplant-

plicht
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 35, knotten van één wilg en vellen van drie wilgen, geen herplant-

plicht
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 7, vellen van één els en zeven eiken, herplant verplicht: drie inlandse

eiken en 60 m2 inheems bosplantsoen
• Vorden, Zutphenseweg 123, vellen van één notenboom, geen herplantplicht
Verzonden op 2 juli 2008:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat, vellen van drie lindebomen, geen herplantplicht
• Vierakker, Boshuisweg 8, vellen van één populier, geen herplantplicht
Verzonden op 3 juli 2008:
• Hummelo, Broekstraat 31B, vellen van 150 m2 singel, herplant verplicht: van tien inlandse eiken

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de braderie zijn op 24 augustus 2008 van 06.00 tot 21.00 uur 

- afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, de Spalstraat, Raadhuisstraat,
Kerkstraat, Regelinkstraat, Vordenseweg tussen de Raadhuisstraat en De Heurne, de
Schoolstraat tussen de Snetlageweg en de Raadhuisstraat, de Ruurloseweg tussen de
Spalstraat en Het Karspel, de Bleekstraat tussen de Steintjesweide en de Ruurloseweg,
Het Iekink tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, de Tramstraat tussen de Rozenstraat
en de Spalstraat, de Sint Michielsstraat tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan en de
Banninkstraat tussen de Raadhuisstraat en de Kastanjelaan

- de volgende zijwegen afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer,
de zijwegen uitkomend op de Banninkstraat tussen de Kastanjelaan en de Raadhuisstraat,
zijwegen uitkomend op de Raadhuisstraat en de zijwegen uitkomend op de Bleekstraat
tussen de Steintjesweide en de Spalstraat

- en geldt een omleidingroute voor het verkeer vanuit (Zelhem)/Doetinchem/Keijenborg via
(de Molenenk), de Kruisbergseweg, de Rondweg, de Vordenseweg, De Heurne, de Beatrixlaan
en de Ruurloseweg en vice versa

• Zelhem, tijdens de Achterhoek Spektakel Toer zijn op 27 juli 2008 van 12.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, 
- de Smidsstraat, Stationsstraat, Markt, Kerkweg, Stationsplein, Doetinchemseweg tussen

de Smidsstraat en Achter de Hoven 
- en geldt een stopverbod op de Doetinchemseweg tussen de Brinkweg en Achter de Hoven,

Doctor Grashuisstraat, Prinses Irenestraat, Oranje Nassaustraat tussen de Stationsstraat
en de Prinses Irenestraat en de Burgemeester Rijpstrastraat

• Zelhem, tijdens Weidepop geldt op 20 juli 2008 op de Ruurloseweg, tussen de Petersdijk en
de Wolfersveenweg, een stopverbod en een snelheidsbeperking (50 km/u)  

Verleende vergunningen

Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) 
een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst
dat het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor 
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- 
en Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen) of Openbare
werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, 
de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Plaatsing en verwijdering van panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w hebben op 1 juli 2008 besloten dat zij van plan zijn de panden Bovenstraat 4-6 in
Bronkhorst, Dierenseweg 1 in Olburgen, Bronkhorsterweg 5 en Emmerweg 7 in Steenderen te
plaatsen op de gemeentelijke monumentenlijst en het pand Dr. A. Ariënssstraat 40 in Steenderen
van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen.

Dit ontwerpbesluit ligt van 10 juli t/m 20 augustus 2008 tijdens de openingstijden voor een ieder
ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling.
Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

Gedurende de genoemde termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een gemotiveerde
zienswijze op het ontwerpbesluit naar voren brengen. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten
aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de hiervoor genoemde
medewerkers.

Intrekking van de aanwijzing Ruurloseweg 72, Hengelo (Gld) 
op de gemeentelijke monumentenlijst 
B en w hebben op 1 juli 2008 besloten de aanwijzing van de schuur en de hooiberg aan de
Ruurloseweg 72 in Hengelo (Gld), als gemeentelijk monument in te trekken. De reden van de
intrekking is de sloop van deze bouwwerken.

Het besluit is op 9 juli 2008 bekend gemaakt en ligt voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij b en w. Het besluit treedt na bekend-
making in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening
spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaarschrift ingediend, kan om een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Gemeentelijke monumenten

Tijdelijke afsluiting van wegen
In verband met stofoverlast en overlast door sluipverkeer zijn tot eind september 2008, of zoveel
langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 10 juli
t/m 20 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Halle, Bocholtseweg 3, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij, waarop het Besluit

landbouw milieubeheer van toepassing is
• Olburgen, Olburgseweg 31, voor het veranderen van een melkrundveehouderij, waarop het

Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Gildenweg 14, voor de oprichting van een houtvezelbedrijf, waarop het Besluit algemene

regels milieubeheer van toepassing is
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moet zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemde besluiten zijn verbonden.

Besluiten (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen 
vanaf 10 juli t/m 20 augustus 2008 tijdens de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 44, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning

voor een veehouderij
• Keijenborg, Remmelinkdijk 10, het veranderen van een veehouderij
• Zelhem, Ambachtsweg 18, een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning voor een

bedrijf dat lijnafwateringssystemen van polymeerbeton produceert

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming
van het milieu. Het besluit voor de inrichting aan de Ambachtsweg 18 is door ingekomen zienswijzen
gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a. de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht 
c. degenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen in de besluiten ten opzichte van

de eerder vastgestelde ontwerpbesluiten 
d. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig zienswijzen

in te brengen.
Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 21 augustus 2008.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
een beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u
binnen bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht
worden. Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek
door die voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

• Halle, de Nijmansedijk, vanaf de Kattendijk tot aan de Marssestraat, de Speelmanstraat, 
vanaf de Nijmansedijk tot aan de Halseweg, en de Zanddijk, vanaf de Aaltenseweg tot aan
de Landeweerweg

• Hengelo (Gld), de Banninkstraat, vanaf de Kruisbergseweg tot aan de Schooltinkweg, 
en de Kreilweg, vanaf de Ellenkampdijk tot aan de Menkhorsterweg

Omleidingroute zomerfeesten Vorden gewijzigd i.v.m. wegwerkzaamheden 
• Vorden, de omleidingroute die is ingesteld tijdens de zomerfeesten van 16 t/m 18 juli 2008

is gewijzigd, omdat aan de Zutphenseweg diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. 
De omleidingroute voor het doorgaande verkeer is nu via de Mispelkampdijk, het Jebbink,
Burgemeester Galleestraat, Stationstraat, rotonde Ruurloseweg en vice versa. Helaas kunnen
wij niet exact de periode van afsluiting aangeven omdat er omstandigheden zijn die de uitvoering
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de
weersomstandigheden

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

LAST VAN
WESPEN?
Bel voor snel verwijderen
tussen 8.00 en 10.00 uur

O.B.S.
Tel. 0575-553283

of
Mob. 06-51106955

Wekelijks leuke activiteiten!
• Dinsdag 8 juli 13.00 uur, Nordic Walking, VVV Hengelo

(Gld.)

• Woensdag 9 juli 13.00 uur, Kastelenfietstocht, VVV Vorden

• Woensdag 9 juli 19.30 uur, Wandelen onder leiding van

boswachter, VVV Zelhem (opgeven op 9 juli tot uiterlijk

16.00 uur bij VVV Zelhem 0314 – 623811)

• Donderdag 10 juli 13.00 uur, Huifkartocht, VVV Zelhem

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl
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DE GROOTSTE TEGELVERKOOP IN GELDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
VAN VELE TOPMERKEN WAND- EN VLOERTEGELS

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

OPEN:

ma. t/m do. 8.00 - 18.00 uur

vrij. 8.00 - 21.00 uur

zat. 9.00 - 16.00 uur

Den Sliem 85 Groenlo Tel. 0544 - 466811

verkoop@bettingressing.nl

De beste kwaliteit

tegels, tegen de

LAAGSTE

PRIJS.

Betting & Ressing
Tegels-Natuursteen

www.betti
ngre

ss
ing.nl

VOORRAAD

±50.000 M
2

www.streekmakelaars.nl (
(

*

ALBERT HEIJN HENGELO (G)

MOLENHOEK TEL (0575) 46 12 05  FAX (0575) 46 46 12

Open: ma. t/m do. 8.00 - 20.00 uur
vr. 8.00 - 21.00 uur
za. 8.00 - 18.00 uur

1983 ALBERT HEIJN 25 JAAR IN HENGELO  2008

FLORYN JONGE JENEVER
fles 1 liter

(max. 6 fles per klant) nu 9.99

RUNDERTARTAAR
pak 6 stuks

nu 5.99

FIETSLOT AANBIEDING

AH DROÈ ROOIE HUISWIJN
fles 1 liter

van 3.99
voor 1.99

+ GRATIS FIETSLOT

HUGGIES LUIERS
3 pakken naar keuze

van 29.73
voor 18.00

KIPFILET
bak 1 kilo

van 6.49
voor 4.79

SPEKTAKEL... GEWOON BIJ ALBERT HEIJN!
FEEST M.I.V. 30 JUNI A.S. 25 WERKDAGEN LANG

VERLOTEN WIJ ELKE DAG ÉÉN GLOEDNIEUWE
24 INCH JONGENS- OF MEISJESFIETS

NAAM:

TELEFOONNUMMER:

MOBIEL NUMMER:

BIJ TREKKING GEEN GEHOOR 

TREKKEN WIJ DOOR 2525

KE RMI S B O R R E L

Zoals ook voor onze klanten, zal ook voor jou gelden:

Samenwerking bepaalt het succes!!
Zoeken een

Gevorderd assistent-accountant
• Als gevorderd assistent-accountant in onze MKB-praktijk bestaat je werk

voor een belangrijk deel uit het samenstellen van jaarrekeningen, de voor-
bereiding en vervaardiging van belastingaangiften (voornamelijk inkomsten- en
vennootschapsbelasting) en het adviseren en begeleiden van cliënten en het
assisteren bij bijzondere opdrachten.

En een

Administratief medewerker
• Als administratief medewerker in onze MKB-praktijk bestaat je werk voor

een belangrijk deel uit het verwerken en boeken van administraties van
cliënten, verzorgen van bankbetalingen, bijhouden van diverse adressen-
bestanden van derden. Ook het uitwerken van jaarrapporten in verschillende
tekstverwerkingsprogramma’s is een onderdeel van deze functie.

• Voor beide functies geldt interesse voor cijfers en de ambitie en het
doorzettingsvermogen om verder te komen in het vak. Met een gedegen
opleiding en enkele jaren relevante werkervaring ben je prima voorbereid
om ons team te komen versterken. Vanzelfsprekend ben je accuraat en
flexibel ingesteld.

Ons aanbod
• Een zelfstandige (afwisselende) baan met volop mogelijkheden om een verdere

carrière maken.
• Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden behorende bij deze

functie.
• Een prettige en collegiale werksfeer

Belangstelling?
• Heb je interesse in deze functie stuur je sollicitatie (met cv) naar:

Oudenampsen & Barends
Administratieve en Fiscale dienstverlening
Raadhuisstraat 2-A, 7251 AB Vorden

• www.barends.com                               email: info@barends.com
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De ruim veertig kinderen proefden
eerst van de heerlijke scones en ande-
re Engelse taartjes en kregen er een
drankje bij geserveerd door eigenaar
Paul Röttger. Raadslid Henk Onstenk
vertelde dat in totaal 1400 wolken wer-
den uitgedeeld bij achttien scholen.
Maar liefst circa 600 wolken kwamen
terug met tekeningen, collages, verha-
len en gedichten. De kinderen hadden
veel aandacht voor hun woonomge-
ving, maar wisten ook wel wat ze later
worden wilden en gaven diverse toe-
komstideeën.
Twee prijswinnaars kregen een CD
ROM met een spel van de Efteling,
waarmee zij hun eigen pretpark kun-
nen bouwen. De overige wolken moch-
ten, voor zover niet verloren gegaan
door waterschade, weer meegenomen
worden naar huis. 
Enthousiast werd door alle kinderen

het Europaspel gespeeld onder leiding
van Martine, Marinke en Gerben. Door
het beantwoorden van vragen konden
Europasterren worden verdiend. Het
Franse team won met drie sterren,
maar ook de andere teams hadden
zich goed verweerd.
Daarna was het tijd om aan de
Fish&Chips te gaan. En de flinke sta-
pel ijsbolletjes tot besluit ging er bij de
kinderen wel in.
Nadat de kinderen waren vertrokken
werden de inmiddels verzamelde vol-
wassenen naar binnen gevraagd en
nam burgemeester Aalderink het
woord. De prijswinnaar van de an-
sichtkaartenactie werd in het zonne-
tje gezet.
Vervolgens verzorgde de griffier Karen
Pijnenburg een presentatie, over on-
der andere het waarom van een toe-
komstvisie, wat er tot nu toe is ge-

daan, wat er al is en wat er niet is,
maar er wel zou moeten zijn, enzo-
voort. 
Daarna hield Sjef de Jong uit Bronk-
horst een presentatie met zijn mening
over onder andere milieu en energie
(prijsstijging) in de toekomst. Vervol-
gens werd in groepen gediscussieerd
over diverse stellingen.
Door Jaap van Gijssel, ambtenaar voor
Europese zaken, werd aan de beste de-
bater van de avond, Sjef de Jong, een
fles wijn aangeboden. Burgemeester
Henk Aalderink sloot de avond af.
Het was de aanwezigen wel duidelijk
waar het deze avond om draaide. De
kinderen vonden deze avond “wel
leuk”, maar hadden ook een droom-
wolk gemaakt om hun ideeën in te
brengen. Duidelijk werd dat het best
mogelijk is om zover vooruit te kijken.
“Als eenmaal een doel voor ogen is,
kan de tijd ernaartoe worden gebruikt
om dit stapsgewijs te bereiken,” aldus
een van de aanwezigen. De avond
werd door de aanwezigen als zeer nut-
tig beschouwd. De mening van Sjef de
Jong, dat de zomertour zich als een
olievlek moet verspreiden, werd ge-
deeld.

Zomertour 2008 Engelanddag

Droomwolken en toekomstdromen

In de tuin van Pepe’s Grillrestaurant in Baak werd dinsdag 1 juli jl. een
goedbezochte Zomertour Engelanddag gehouden. De ambtenaren, raads-
leden, wethouders en de burgemeester van de gemeente Bronckhorst
maakten het de ruim veertig kinderen en rond de twintig volwassenen
naar de zin door hen te voorzien van drankjes en hapjes. Er werd natuur-
lijk ook gesproken over de Droomwolken, Bronckhorst in 2030 en Euro-
pa.

In groepjes bogen de kinderen zich over de vragen over Europa.

Op Landgoed Het Kervel in Hengelo
Gld. wordt van 20 tot en met 27 juli
voor de achttiende keer de Internatio-
nale Campmeeting gehouden. Er is
een gevarieerd programma samenge-
steld en een reeks sprekers uitgeno-
digd. De sprekers zijn: Dr. Virginia
Oden, Richard Espinal (Wildwood Hos-
pital), John Davis (Orion Publishing)
USA; Hugo Cambetta, Gerardo Nog-
aléz, Bolivia; Alberto Rosenthal (Hoff-
nung Weltweit), D; Daniel Garcia
(Woodland Institute), Portugal; Rue-
ben Stüger (LASER Ministries), Frits
von Tronchin, (AWAM), Jan de Groot
(Stichting Elia), NL. De hoofdtalen zijn
Engels, Duits en Spaans. Voor verta-
ling wordt gezorgd. Neem instrumen-
ten mee zodat wij de Heer samen kun-
nen loven en prijzen. Wij zullen dit
jaar op donderdagavond het heilig
Avondmaal vieren. Alberto Rosenthal
leidt het jeugdprogramma met als on-
derwerp: ‘Overwinnend door de laat-
ste grote strijd’. Voor de kinderen is er
zoals altijd een speciaal programma
met zang, verhalen en knutselen. Op
woensdag 23 juli is er weer een dagje
uit gepland. Neem jullie zwemkleding
mee! Dit jaar heeft God nog voor een
bijzondere sabbatsverrassing gezorgd.

Er zal op sabbatmorgen een doop
plaatsvinden. Het is altijd weer een
blijde gebeurtenis als mensen kiezen
voor de Here Jezus. ’s Middags is er een
bruiloft. Iedereen is hartelijk welkom.
Moge God alles leiden en dit bijzonder
zegenen. Bid u met ons dat het een ge-
zegende tijd mag zijn? 
Vrijwilligers gevraagd:Wij vragen vrij-
willigers voor de tijd, tijdens en na de
campmeeting. Als u een handje kunt
helpen, wilt u het ons dan even laten
weten?
Van 11 tot en met 18 juli is er een Ge-
zondheidsprogramma. Deze week
wordt gehouden o.l.v. Dr. Virginia
Oden & Richard & Shenee Espinal van
het Wildwood Hospital, USA. Zij zal
lesgeven over het voorkomen en gene-
zen van verschillende ziekten, zoals
hoge bloeddruk, diabetes, kanker,
alzheimer, hartziekten enzovoort.
Ook is er een kookcursus gepland:
‘Smakelijk veganistisch koken’. Massa-
ge, hydrotherapie en het gebruik van
kruiden zijn verdere onderdelen van
het programma.
Voor verdere informatie zoals kosten
en het volledig programma kunt u
contact opnemen met: Stichting Elia
Hengelo, tel. 0575-463355.

Op Landgoed Het Kervel

Internationale Campmeeting
Stichting Elia

De tocht werd gehouden onder auspi-
ciën van de OTMV (Oude Trekker en
Motoren Vereniging) afdeling Gelder-
land. De deelnemers waren niet alleen
uit de Achterhoek en Twente afkom-
stig, maar ook uit vrijwel alle noorde-
lijke provincies en Noord- Holland. De
start was bij het Proathuus in het
buurtschap Linde. Vandaar uit ging de
eerste groep van 75 tractoren richting
Varssel en Zelhem. Bij boerderijmuse-
um Smedekinck in Zelhem werd ge-
pauzeerd en werd daar tevens de
lunch gebruikt.

Bezoekers aan het museum boften. Zij
konden tevens de vele antieke tracto-

ren bezichtigen, terwijl de tractorbe-
stuurders op hun beurt een kijkje in
het museum konden nemen. De twee-
de groep arriveerde via een andere
route op dezelfde plek. Na de pauze
werd in omgekeerde (route) volgorde
weer terug naar Linde gereden. André
Wesselink: ‘We zijn als organisatie blij
met een dergelijk groot aantal deelne-
mers. 150 tractoren is trouwens wel
het maximum, een groter aantal is
mede met het oog op de verkeersvei-
ligheid niet te ‘behappen’. Het is van-
daag allemaal voortreffelijk verlopen.
Behoudens een paar kleine man-
kementjes aan een paar tractoren,
geen problemen.

De bezemwagen van de gebroeders
Reintjes behoefde dan ook geen dienst
te doen. Voorgaande jaren was de start
en finish aan de Rietgerweg. We zijn
dit keer bewust in Linde gestart, zodat
we de deelnemers een volkomen nieu-
we route konden aanbieden. Het ligt
in de bedoeling om ook volgend jaar
(zaterdag 4 juli) van hieruit, met wel
een andere route, te starten’, aldus
een tevreden André Wesselink.

Ronkende antieke tractoren door
het fraaie Bronckhorster landschap

Toeristen, vakantiegangers die af-
gelopen zaterdag een ‘dagje fiet-
sen’ door de omgeving van Bronck-
horst op het programma hadden
staan, keken zich de ogen uit toen
daar opeens een lange sliert antie-
ke tractoren door het fraaie coulis-
sen landschap voortbewoog. In to-
taal 150 tractoren, verdeeld in twee
groepen, waarbij ook enkele tien-
tallen vrouwen achter het stuur.

Op zondag 29 juni werd de finale van
het Quorum Achterhoeks Open ge-
speeld. In eerste instantie was de fina-
ledag op 22 juni gepland, maar door
noodweer werd de finale afgelast en
doorgeschoven naar de 29e. Heel bij-
zonder is het feit dat dit binnen één
week toch georganiseerd kon worden.
Er waren in totaal 220 deelnemers die
uit alle hoeken van het land en zelfs
uit Spanje kwamen. De spelers stre-
den in zes categorieën om de titel van
Quorum Achterhoeks Open en Achter-
hoeks kampioen. 

Op 14, 15 en 16 juni vond de kwalifica-
tierondes plaats. Op 29 juni namen
negentig spelers deel aan de finale. Op
de finaledag was het ideaal golfweer
en dat leidde tot goede prestaties en
tevreden gezichten bij de deelnemers.
De sfeer was binnen en buiten de baan
ontspannen, er vonden veel leuke ont-
moetingen plaats, maar er werd ook
serieus gestreden om de prijzen. 
Een mooie winnaar, voor de tweede
keer Giesbert Gommers, met een ron-
de van 74 slagen (1 boven de baan) en
bij de dames was dat Clem de Koe. 

Al met al veel belangstelling, veel toe-
schouwers op de laatste hole, enthou-
siaste spelers, mooi weer en een tevre-
den organisatie. 
De organisatie had gezorgd voor een
mooie aankleding van het toernooi.
Voorafgaand en na afloop van de wed-
strijd konden alle deelnemers gebruik
maken van een uitgebreid ontbijt,
lunch en diner. 
De algehele organisatie was zeer pro-
fessioneel te noemen en dit werd door
veel deelnemers bevestigd. Op de fina-
ledag was voor spelers en publiek de
score van categorie 1 na 9 holes te be-
kijken. Direct na afloop van de wed-
strijd werden de prijzen uitgereikt.
Golfclub ’t Zelle is van plan om vol-
gend jaar weer een Achterhoeks Open
te organiseren.
De uitslag van categorie 1:
Dames: 1. Clem de Koe De Voortwisch
81 slagen. 2. Laura Willebrand De Ede-
sche 82 slagen. 3. Ingrid Vollema ’t Zel-
le 84 slagen.
Heren: 1. Giesbert Gommes De Graaf-
schap 74 slagen. 2. Gijs Spruyt De
Graafschap 83 slagen. 3. Rob Rappan-
ge De Edesche 87 slagen.

Tweede Quorum Achterhoeks
Open een groot succes

WANNEER GRIJS HAAR NIET
GEWENST IS
Het maakt niet uit hoe oud we ons
voelen. Soms veroudert ons haar snel-
ler dan wij doen. Of nog erger, het ver-
oudert niet op een mooie manier. Het
is een van de dingen waar we ons voor
de spiegel het meest mee bezig hou-
den. Het goede nieuws is dat we er nu
iets aan kunnen doen! 

EEN REVOLUTIONAIRE
OPLOSSING IN SLECHTS
5 MINUTEN
Cover 5' wordt als een shampoo behan-
deling toegepast.
Of uw haar nu bruin, donkerblond of
blond is, in slechts 5 minuten wordt
het grijze haar verminderd zonder
eraan vast te zitten: na een aantal we-
ken verdwijnt Cover 5' geleidelijk weer
uit het haar. Effectief, snel en natuur-
lijk.

GRATIS KENNISMAKEN MET
COVER 5'
Om u in de gelegenheid te stellen ken-
nis te maken met Cover 5', en uw grij-
ze haren op een natuurlijke manier te

laten verdwijnen, organiseert Martine
Hair + Beautysalon een speciale in-
loopavond op donderdag 10 juli aan-
staande. Deze avond kunt u uw grijze
haren, gratis, laten behandelen met
Cover 5' en ervaren dat het echt werkt.
(Zie ook advertentie). Uiteraard staan
er een hapje en drankje voor u klaar. U
mag deze avond zonder afspraak bin-
nen lopen, ook wanneer u enkel uw
haren wilt laten knippen. Onze Top-
stylistes staan voor u klaar, tot 10 juli
aanstaande!
Martine Hair + Beautysalon, Sint Mi-
chielsstraat 2B, Hengelo, 0575-465715,
info@martinehairenbeauty.nl. Zie ook
de advertentie elders in deze krant.

Mannen Opgelet !!!
Ontevreden met de grijze haren bij uw slapen? Martine Hair + Beautysa-
lon heeft eindelijk de oplossing. Vindt u dat u teveel grijs haar heeft, of
dat dit grijze haar ongelijkmatig verdeeld is? Nu is het mogelijk om in
slechts 5 minuten het grijze haar te verminderen.

Een innovatie bij Martine Hair + Beautysa-
lon: Camouflage van grijs haar zonder ge-
kleurd effect!!!

Hij heeft een programma samen ge-
steld met werken van achtereenvol-
gens Sweelinck, Muffat, Reger en Karg-

Elert. Peter Haverkamp die onder
meer organist is in Steenderen en de
kapel van Bronkhorst, genoot zijn op-
leiding aan de conservatoria van En-
schede en Zwolle. Het concert begint
donderdagmiddag om 15.30 uur en
duurt een half uur. De toegang is gra-
tis, wel wordt ter dekking van de kos-
ten een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Toeristenconcert in
dorpskerk Vorden
Donderdagmiddag 10 juli geeft de
Steenderse organist Peter Haver-
kamp op het Lohmanorgel van de
hervormde dorpskerk in Vorden
een ‘toeristenconcert’.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

RESTAURANT-HOTEL

DE GRAVIN VAN VORDEN
Stationsweg 24 • 7251 EM Vorden

(0575) 55 12 27 
info@gravinvanvorden.nl

www.degravinvanvorden.nl

Laat u verwennen bij de Gravin

in ons sfeervolle restaurant of op het terras

3 GANGEN MENU € 27,50

HOOFDGERECHTEN van € 14,50

Ook uw adres voor feesten, partijen en vergaderingen.

Gelegen tegenover het station.

...vakkundig gebouwd!
Bruggink. Uitdagend bouwen.
Als u een nieuw huis gaat bouwen moet dat

uw nieuwe thuis worden, gebouwd en ingericht

volgens uw smaak en wensen. Daarom bouwt

Bruggink geen standaard woningen. Wij nemen

u al het werk uit handen, van eerste schets

tot oplevering. Meer informatie vindt u op

onze site: www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

WESPEN NEST!!!
Bel Dijkerman Dierplaagbestrijdingen

0573 - 22 14 30
06 - 33 814 997

Ook voor rat - muis - houtworm -
steenmarter - vliegen - enz.

M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’

Vanaf 1 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes

voor beginners en gevorderden

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse

Lingeriecursus

Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK  Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek

Telefoon (0573) 46 12 42

AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL ‘HAARLEM’

Veevoederhandel

H. Vlogman

Zutphenseweg 125

7251 DP Vorden

Tel.(0575) 552959

uw sport- of

hobbykonijnen

kerngezond houden?

Voer uw konijnen ook het

geheim van vele topfokkers;

de smakelijke

konijnenmuesli van Garvo

Alfamix Konijn

tevens Alfamixen voor schapen,
geiten en varkens verkrijgbaar.profess ionele  voeding voor  d ieren

Prinsenmaatweg 3, Rha/Steenderen, (0575) 451643

e e e e s

Volop
zomerfruit

Pruimen,
kersen, aardbeien
en nog veel meer!

Laat u verrassen in onze boerderijwinkel:
groente, fruit & streekproducten.

Lekker en vers!

Maandag en woensdag gesloten

Dan komen wij graag naar u toe om in de eigen omgeving de juiste kleuren-
combinatie uit te zoeken. Daarvoor brengen wij een uitgebreide stalencollectie
mee. Amano interieur herstoffeert uw meubelen op een kwalitatieve en am-
bachtelijke manier. André Hogenkamp van Amano-interieur etaleert in
Lochem voorbeelden van opnieuw gestoffeerde stoelen, maar ook geheel
nieuw gemaakte meubelen kunt u in de Molenstraat bewonderen. Een voor-
beeld hiervan is deze chaise-longue, opgebouwd vanuit een traditionele 
binnenvering. Wij kunnen deze rustbank in elke gewenste kleur, vorm en 

Amano-interieur kan voor u ook fantastische buitenmeubelen op maat maken.
Van het luxe zitcomfort dat u binnen gewend bent, kunt u ook buiten genieten.
De stof die hiervoor gebruikt wordt, is waterafstotend en speciaal ontwikkeld
voor outdoor gebruik.

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan op www.amano-interieur.nl
Op onze website ziet u een eigen ontwerp van loungebanken voor buiten.

VOOR MEUBEL EN INTERIEUR - VOOR BINNEN EN BUITEN

AMANO-interieur   |  Tel. 06 12421409  |   info@amano-interieur.nl

Amano
interieur

maat maken. Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)   T 0575- 46 52 58    

F 0575 - 46 01 81 E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

Functie omschrijving
Als monteur installeer je zelfstandig of in 
samenwerking, elektrotechnische installaties,
centrale verwarming, gas, waterinstallaties en
complete badkamers.

Wij vragen
• Enige jaren ervaring in een soortgelijke functie
• MBO werk- en denkniveau
• Servicegerichtheid 
• Een praktische, klantgerichte en 

collegiale instelling
• Inzet en goede contactuele vaardigheden 

Wij bieden
Een afwisselende baan met een prettige en 
directe werksfeer bij een gezonde en groeiende
onderneming. Naast goede arbeidsvoorwaarden
zijn er volop mogelijkheden voor studie en
eigen ontwikkeling.

Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie voorzien van een 
CV naar Gotink Installatie
t.a.v. dhr. H. Gotink
Molenenk 6 

7255 AX Hengelo

Gotink Installatie is gevestigd in Hengelo (Gld) en beschikt over een eigen sanitair 
showroom. Als totaalinstallateur zijn wij actief in de gehele Achterhoek.
Vanwege toename van onze werkzaamheden zijn per direct op zoek naar

ELEKTROMONTEURS
LOODGIETERS / C.V MONTEURS



Mariëlle is altijd vermoeid, een klacht
die bij veel ziekten als nevenverschijn-
sel optreedt, maar wat bij haar niet
meer overgaat door rust. Zij heeft
ME/CVS: ME, Myalgische (pijnlijke
spieren) Encephalomyelitis (versprei-
de ontsteking van de hersenen en rug-
genmerg) en CVS, Chronische Ver-
moeidheidssyndroom. Het is zeker
geen psychische ziekte, maar psychi-
sche klachten als een depressie kun-
nen wel ontstaan, vooral bij veel chro-
nische ziekten.

“Er is veel onduidelijkheid en onbe-
kendheid, zelfs in de zorg, over chro-
nisch zieken en vooral jonge chro-
nisch zieken. Door de misverstanden
erover worden mensen ten onrechte
benadeeld en bevooroordeeld. En de
zorg kan er niet goed op inspringen,
omdat het zo’n complex onderwerp
is,” motiveert Mariëlle haar bezoek
aan Het Graafschap College. Het blijkt
dat artsen en zorgverleners weinig be-
kend zijn met de thuissituatie van
(jonge) chronisch zieken. “Je ziet het
ook niet! En met ME/CVS heb je ofwel
een topweek of zit je drie weken bene-
den peil. Door de extreme vermoeid-
heid functioneert je lichaam niet
goed en er ontstaan bijwerkingen. Dat
wordt onderschat, er wordt veel van je
verwacht en geëist”.

Haar ME is voortgekomen uit trauma-
tische ervaringen in haar vroege
jeugd, gevolgd door een burn-out op
heel jonge leeftijd, waarna het pro-
bleem er insloop. Na een televisie-uit-
zending over ME besefte zij dat ze,
naast haar bekkeninstabiliteit vanaf
de eerste zwangerschap, niet alleen
druk en moe was en met tegenslagen
moest omgaan.

Ze maakte haar opleiding tot Verzor-
gende, ze woonde toen in Nijmegen,
wel af. “In de derde klas begon de ME
al op te spelen. Ik had een aangepast
rooster, omdat ik gewoon niet langer
kon,” vertelt ze over die tijd. Vanaf
haar veertiende woonde ze op kamers
zonder hulp of ondersteuning van
haar familie, maar wel van haar
schoolmentor en een toeziend voogd.
Ze werkte ’s avonds en zaterdags om
geld voor de huur te verdienen. Het
was een uitdaging om haar diploma te
halen en was blij met goede cijfers te
slagen.

In Nijmegen ontmoette ze haar man
Rodney, die chauffeur is bij een bedrijf
in Varsseveld. Ze schreven zich in deze
regio in voor een woning, maar er was

een wachtlijst. Via woningruil verhuis-
den ze tijdelijk naar Doetinchem,
maar wonen alweer twee jaar in Steen-
deren. Zij vinden het belangrijk om de
kinderen zelfstandig op te voeden en
zijn daar wel streng in. Enerzijds is het
goed voor het zelfvertrouwen van de
zusjes om ze zelf dingen te doen, maar
anderzijds is die discipline een nood-
zaak, omdat hun moeder niet ineens
kan opspringen om te helpen.

Door het altijd rustig aan te doen,
ging de vermoeidheid en pijn in haar
leven passen. Totdat ze vorig jaar, door
alle ontstekingen, zoveel pijn had dat
het niet meer ging. Want ontstekings-
remmende medicatie helpt steeds
maar voor een bepaalde tijd. Ze lag zes
hele weken plat en bleef lachen voor
de buitenwereld, maar achter de deur
was het leven heel anders. De huisarts
verwees haar naar een fysiotherapeut
en deze verwees haar door naar de
bekkentherapeut in Warnsveld. Die
vertelde haar dat het niet in een half
jaar therapie goed kwam. Mariëlle
heeft nu twee keer per week twintig
minuten therapie en doet elke avond
haar oefeningen, maar dat kost haar
veel energie. En die wil ze eigenlijk lie-
ver voor de kinderen reserveren.

“Ik heb nou voorzieningen, zoals huis-
houdelijke hulp en een scootmobiel,
dus ik kan me perfect redden. Ik heb
mijn vrijheid. Voor een dag naar het
pretpart of zo, heb ik een normale rol-
stoel, dan kan ik rustig zitten. Als ik
even met de honden loop, heb ik een
bekkenband die me continue steun
geeft. En ik heb ook nog krukken,” ver-
telt Mariëlle. Autorijden, ze heeft een
automaat, kan soms en dan maar klei-
ne stukjes. Daarom maakt ze gebruik
van de regiotaxi, maar ook daar krijgt
ze negatief commentaar over, in ver-
band met haar leeftijd.

Het rijden met een scootmobiel met
een kinderzitje heeft voordelen, maar
ook nadelen. Winkels hebben poortjes
of te krappe paden, waar ze de draai
niet kan maken. Dan parkeert ze bui-
ten en gaat met krukken naar binnen.
Ook haar omgeving reageert verdeeld.
“Ze kijken me scheef aan en zeggen:
’Wat doe jij in dat ding’, ‘Stel je niet
aan’, ‘Je bent jong’ en noem maar op”.

Het valt niet mee positief in het leven
te staan. “Ik denk dat je het nooit hele-
maal kan accepteren. Je ziet andere
mensen zo buiten lopen. En vaak zien
mensen mij ook wel gewoon lopen,
maar ze weten niet dat ik onder mijn

broek een bekkenband heb die
zo gruwelijk strak zit, dat mijn
bekken op zijn plek blijft. Ik wil
het vooral voor de kinderen niet
te zwaar maken, het is mijn pro-
bleem. In feite lijden ze er al erg
genoeg onder.” Na een dagje uit
ligt ze een paar dagen met gru-
welijke pijn op bed, terwijl haar
man een paar dagen vrij neemt
om voor de kinderen te zorgen.
“Het is voornamelijk plannen,
elke dag vechten om de dag door
te komen. Niet te veel op een
dag”.

Er moet veel meer ondersteu-
ning komen, zowel voor de oude-
ren als ook voor jongeren. “Leef-
tijd maakt niet uit. Je kunt beter
een been geamputeerd hebben,
dan zien ze het,” weet ze uit er-
varing. “Het is elke dag overle-
ven en de mensen die het ‘t erg-
ste hebben, hoor je het minst
klagen”.

Na een lange nachtrust, staat ze
’s morgens rond half zes op, de
kinderen zijn dan al wakker. In
een rustig tempo treft ze voorbe-
reidingen voor school en daarna
doet ze huishoudelijke klusjes
en zorgt voor het warm eten tus-

sen de middag. Ze weet ze dat rond
12.00 uur helemaal op is. “Je moet le-
ren om grenzen voor jezelf aan te ge-
ven,” weet ze. “En dat is heel moeilijk,
vooral als je geen stilzitter bent.”Elke
vrijdag is ze overblijfmoeder op
school, wat ze belangrijk vindt voor de
sociale contacten en betrokkenheid
voor school. Het geeft haar veel voldoe-
ning. Daarnaast vergadert ze mee met
de Ouderparticipatie van de Stichting
Zorg, om de jeugdhulpverlening te
verbeteren. Elke avond is haar man
thuis en helpt haar zoveel hij kan.

Mariëlle is iemand die zich in dingen
verdiept om zichzelf te helpen, maar
ook om anderen op weg te helpen, zo-
als door een interview en door de gast-
lessen. “Treed naar buiten, zeg wat je
hebt,” geeft ze lotgenoten mee. “Trek
je niet teveel aan van de buitenwereld,
doe wat je doen kan, luister naar je li-
chaam en niet naar wat anderen zeg-
gen. Want dan wordt je geleefd en hou
je het nooit vol!”

Een docent van Het Graafschap Colle-
ge benaderde haar of ze een gastles
wilde geven. En omdat ze de leerlin-
gen graag de boodschap mee wil ge-
ven dat chronisch ziek zijn meer is
dan ‘een kwaal’, zowel geestelijk als
ook praktisch voor het gezin en de
partner, ging ze erop in. Het gaat haar
vooral om meer bekendheid voor de
problematiek, juist in de zorg. Ook
geldt dat huisartsen meer ondersteu-
ning kunnen bieden. “Veel begrip to-
nen, veel inleven, want lichamelijk
kan hij echt niks voor je doen”.

De medewerkers van de WMO van de
gemeente Bronckhorst leveren echt
goed werk en zijn goed betrokken bij
hun cliënten. “Ze doen er alles aan om
het je zo makkelijk mogelijk te ma-
ken, want zonder deze mensen kun je
vrij weinig,” voegt ze nog toe. “Het
mag ook wel gezegd worden als er din-
gen goed gaan!”

Mariëlle vertelde haar verhaal en van
daaruit werden door de Verpleegkun-
digen in opleiding vragen gesteld. Het
was een leuke en interessante erva-
ring, zowel voor haar als voor de stu-
denten. “Ze wisten niet eens wat een
bekkenband inhield en dat heb ik ze
laten zien, maar ook probeerden ze de
band om te voelen hoe het zit,” zegt
Mariëlle. “Ze waren erg verast en on-
der de indruk. Ze hadden totaal geen
idee en besef van bepaalde dingen”.

Deze lezing zal zeker een vervolg krij-
gen, omdat het als zeer zinvol werd er-
varen. Daarnaast zal Mariëlle zich op
Het Graafschap College gaan inzetten
als simulant. Naast acteurs zal zij als
ervaringsdeskundige meedoen in gesi-
muleerde situaties.

Vooral Jonge Chronisch Zieken te weinig begrepen

Extra aandacht voor problematiek gewenst

Derdejaars studenten Verpleegkunde van Het Graafschap College in Doe-
tinchem kregen vorige week een gastles van Mariëlle van Amerongen (27)
uit Steenderen. Er zijn veel misverstanden en vooroordelen over de thuis-
situatie van jonge chronisch zieken en daar moet verandering in komen.
Zij verleende daarom graag haar medewerking.

Mariëlle van Amerongen is blij met haar scootmobiel, die ervoor zorgt dat ze zichzelf kan redden.
De belangstelling voor dit evenement
is zeer groot bij de deelnemers. De
aanmelding via internet vond plaats
op nieuwjaarsdag vanaf 0.00 uur,
maar was al snel volgeboekt. Deelne-
mers komen uit heel Europa, van Fin-
land tot Italië. Er zijn deelnemers die
met hun honden drie dagen en nach-
ten met de auto moeten rijden om op
tijd in Toldijk aanwezig te zijn. Meest-
al verblijft men dan nog enkele dagen
op de tijdelijke camping om nog meer
wedstrijden in Holland en België mee
te maken. Behalve het schapendrijven
zullen er tijdens de Dutch Open nog
vele andere publiekstrekkers te zien
zijn. Net zoals vorig jaar rijdt er en old-

timerbus uit 1920 van de Wolfstraat
via Bronkhorst naar Steenderen en te-
rug. Ook zullen oldtimerauto’s van
ver voor de oorlog 40-45 te bewonde-
ren zijn en in samenwerking met de
OTMV zijn er oldtimers tractoren en
oude stationaire motoren.
Ook zal op ouderwetse manier rogge
gedorst worden en koolzaad gemalen
tot olie, die dan in de trekkers in
plaats van diesel gebruikt wordt als
brandstof. Een streekproducten
markt, waar van alles te koop is en di-
verse nieuwe producten worden door
leveranciers en bedrijven tentoonge-
steld. Op beide dagen is er een model-
vliegtuigclub aanwezig die vooral heli-
koptervluchten uitvoeren. Nederlands
kampioen de heer Oldenhave uit Hen-
gelo gld. zal het geheel deskundig toe-
lichten. Beide dagen is de aanvang
10.00 uur en tot 17.00 kan men genie-
ten met het hele gezin. Er is uiteraard
muziek van diverser genres en voor
een hapje en een drankje kan men ui-
teraard terecht.

Schapen, honden, trekkers, auto’s en helikopters in Toldijk

Dutch Open Sheep Dog Trials 2008

Op zaterdag 12 en zondag 13 juli
vinden op de weilanden van Vlees-
boerderij Garritsen de Dutch Open
Sheep Dog Trials plaats. Deze inter-
nationale wedstrijden schapendrij-
ven met Bordercollies worden voor
de zevende keer gehouden in Tol-
dijk.

Op dinsdagavond 24 juni jl. vond in
het Hart van Hummelo de bekendma-
king plaats welk kunstwerk op de
Kunstwandelroute 2008 op het land-
goed Enghuizen in Hummelo door
het publiek het meest werd gewaar-
deerd. Bezoekers van de route konden
op een kaart hun voorkeuren aange-
ven, door drie namen te noemen van
werken in volgorde van aantrekkelijk-
heid. De berekening van het winnen-
de werk is gebaseerd op een puntentel-
ling, waarbij het werk dat als eerste
werd genoemd 3 punten kreeg, als
tweede 2 punten en als derde 1 punt.
Jan Opdam, lid van de commissie
KWR 2008, maakte de namen van de

eerste drie kunstenaars bekend met de
meeste punten. Het hoogst aantal
punten kreeg Henri Timmerman,
kunstenaar uit Hummelo zelf, met
het kunstwerk ‘Breekbare spiegelbeel-
den’. Hij kreeg uit handen van Jan Op-
dam een trofee -een glazen schaal ge-
maakt door Freeke Nijman. Tweede
werd Inke van Dijk met ‘Wachter’ en
een derde prijs was voor het ‘Trollen-
bos’ van School De Lans. Verder wer-
den de kunstwerken ‘Een zachte lan-
ding’ van Ruud Kaper (4), ‘Fata morga-
na’ van Annie Griep (5), ‘Volledig’ van
Artha (6), ‘Vleugelaar’ van Els Kaper-
Klaver (7), ‘In memoriam’ van Ben Drij-
ver (8) en ‘Dennen appels’ van Ute van
Aalst (9) door het publiek gewaar-
deerd. Tevens werd deze avond door
de eigenaar van het restaurant ‘Het
Hart van Hummelo’ een kaart getrok-
ken uit de meer dan 450 ingeleverde
kaarten. De gelukkige, Natacha Kui-
tenbrouwer uit Wormer, won hiermee
de kunstbon, waarmee ze een kunst-
werk kan uitzoeken in de winkel van
het Web, www.webartsight.nl, de
Veentjes 35 in Doetinchem.

Kunstwandelroute 2008 in Hummelo
Publieksprijs: 'Breekbare spiegelbeelden'

Bezoekers aan de Kunstwandelrou-
te in Hummelo, dit jaar onderdeel
van de Kunst10Daagse van Bronck-
horst, Kunst&Cultuur, Natuurlijk!,
konden ook dit jaar hun voorkeur
voor een kunstwerk aangeven. De
Hummelose kunstenaar Henri
Timmerman kreeg de meeste pun-
ten voor zijn ‘Breekbare Spiegel-
beelden’.

Het kunstwerk ‘Breekbare spiegelbeelden’ van Henri Timmerman uit Hummelo, werd door
het publiek het meest gewaardeerd.
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Traditioneel houdt ook in dat volgens
Achterhoeks gebruik de noeste arbei-
ders op authentieke manier worden
voorzien van een natje en een droogje.
Het geheel wordt omlijst door demon-
straties van o.a. touw draaien, oude
landbouw werktuigen, stro vlechten,
oude huishoudelijke artikelen, boe-

rendansers en niet te vergeten het
huisvrouwen orkest.
Er zijn meerdere terrassen zowel bin-
nen als buiten waar men kan drinken
en eten van de vele streek producten.
Natuurlijk is er voor de kinderen ge-
noeg gelegenheid om te spelen in de
ruime speelweide, die los staat van het

oogsten en goed overzichtelijk is. Zijn
de kinderen even moe dan kan er een
lekker ijsje of snoep en drinken wor-
den genuttigd. Al met al een echt dag-
je uit voor het hele gezin, inclusief opa
en oma.

HOOIEN
In de ruim opgezette landelijke kin-
derboerderij zijn vele weiden met vee.
Er staan koeien, schapen, ezels, gan-
zen en geiten, die door middel van
wandelpaden bezocht kunnen wor-
den. De landbouwgronden waar de
oogst op staat, onder andere bestemd
voor het vee, zijn van de kinderboerde-

rij. De landbouwgewassen rogge, hooi
en aardappelen, zullen op zeer oude
wijze ‘gewonnen’ worden, zoals opa
en oma dat ooit gezien hebben. 
In de benoemde weide zal het gemaai-
de gras worden gedroogd en verwerkt
tot hooibalen. Dit proces geschiedt
door zowel mensenarbeid, paarden-
kracht en machinaal geweld. Het gras
wordt eerst geschud om te drogen, ver-
volgens met paard aan de ‘kidde’ ge-
legd en daarna met oude trekker en
balenpers tot balen verwerkt. Als laat-
ste worden de balen uit de weide ge-
haald met ouderwetse boerenwagen.
Ook zal het opperen en ruiteren gede-
monstreerd worden. Al met al is het
een gezellig tafereel wat op ouderwet-
se Achterhoekse manier wordt uitge-
voerd inclusief het verzorgen van de
manschappen die hard moeten wer-
ken op het land.

ROGGE
Het oogsten van graanproducten zoals
rogge, was vroeger een complex pro-
ces dat over vele schijven moest verlo-
pen. Deze dag is het verschil in tijdvak-
ken en arbeid in vieren opgedeeld en
te aanschouwen. Allereerst moest de
rogge gemaaid worden, dit maaien zal
op deze dag op drie verschillende ma-
nieren te zien zijn. De oudste manier
is met de hand: zicht en pikhaak, dat
nog gedaan werd tot ongeveer 1930.
Daarna kwam de zogenaamde afleg-
ger die getrokken werd door een
paard. De naam ‘aflegger’ zegt eigen-
lijk al dat de rogge achter de machine
werd gelegd waarna de binders,
meestal vrouwen, het aan bosjes, gar-
ven, maakten. Deze garven worden
aan torentjes, gaste, gezet. Dit laatst
benoemde werk was niet meer nodig
toen rond de tweede wereld oorlog de
binder kwam. Dit is een machine die
kan maaien en binden in één werk-
gang en wordt getrokken door een
tractor.
Na het maaien en binden zal er wor-
den gedorst om het zaad, voor veevoer
of broodbakken, te bemachtigen. Dit
dorsen gebeurt met een oude machi-
naal aangedreven dorsmachine die
aan de ene kant het zaad loost en aan
de andere kant het stro. 

Bij de vierde manier van oogsten gaat
het hele proces in één keer door mid-
del van een combine. Een van de eer-
ste kleine combines zal demonstreren
hoe dit in zijn werk gaat. Het laatste
onderdeel zal zijn het verwerken van
het losse stro tot strobalen en het af-
voeren hiervan wat ook zeer traditio-
neel zal gebeuren.

AARDAPPELEN
Het oogsten van aardappelen gebeurt
tegenwoordig met geweldig grote ma-
chines en vele hectaren tegelijk. Dit
was zo’n 50 jaar geleden heel anders.
Elke boerderij had toen een perceeltje
aardappelen voor eigen gebruik of
soms iets meer voor mensen uit het
dorp. De mensen waren zelfvoorzie-
nend maar tegelijk opgezadeld met
veel handwerk, omdat er soms geen
machines waren die op de kleine per-
ceeltjes pasten. Dus dan maar hand-
werk.
Eerst aardappelen poten door een
gaatje te maken, aardappel erin en
gaatje dicht maken en dat 1000 keer,
een poos wachten en dan kon er ge-
oogst worden. Dit oogsten gebeurt
met een riek, greep, waarmee de pol-
len aardappelen uit de grond worden
gestoken. Wanneer het gewenste aan-
tal boven de grond ligt, kan er worden
geraapt. Dit geschiedt met drie man-
den waar men al kruipend de aardap-
pel in werpt, de eerste mand is voor de
allerkleinsten, de knorhaantjes, een
tweede voor de pootaardappelen, die
worden gebruikt om het jaar erna
weer in de grond te stoppen en de der-
de mand voor het eigenlijke doel, de
consumptie aardappel. Als de hele
oogst binnen is, wordt er volgens goed
Achterhoeks gebruik de knorhaantjes
als eerste feestelijk opgegeten.

Oogstdag, zondag 27 juli van 10.00-
18.00 uur. Bij slecht weer zal deze dag
verzet worden naar zondag 3 augus-
tus.

Info te verkrijgen bij kinderboerderij
Feltsigt, Bekveldseweg 5, Bekveld, tele-
foon 0575-462828, of via www.felt-
sigt.nl ook voor routebeschrijving.

Traditionele Oogstdag bij Feltsigt

Op zondag 27 juli organiseert kinderboerderij Feltsigt een traditionele
oogstdag met verschillende gewassen. Deze dag zullen aardappelen ge-
oogst worden zoals dat ongeveer 50 jaar geleden ook gebeurde. Het bijna
uitgestorven gewas rogge zal op vier verschillende manieren van het land
worden gehaald en daarna traditioneel worden gedorst. Verder wordt
gras verwerkt tot hooi op vele manieren, zowel met de hand als met ma-
chines.

Het oosten van rogge gebeurt tijdens de Oogstdag bij Feltsigt met aflegger en paard.

Het badpersoneel kon dit zeer waar-
deren en haalde direct cake om bij
de koffie te trakteren. Het werd een
gezellige, maar ook weer sportieve
ochtend. Het warme weer zorgde ver-
der de hele dag voor een goed gevuld
zwembad. De vrije woensdagmiddag
werd door veel schooljeugd gebruikt

om een frisse duik te nemen, maar
ook gasten vanuit de verre omtrek
kwamen naar Steenderen omdat het
zwemwater er zo aangenaam is.

Maandag 16 juni moest de gemeente
Bronckhorst besluiten om de baden,
vanwege het wederom verpoederen

van de coating, te sluiten. Opnieuw
werd TNO ingeschakeld om het pro-
bleem te analyseren, maar nog
steeds zijn daar geen antwoorden
van terugontvangen. 

Een oplossing bleek echter dichtbij
te zijn. De leverancier van de dit jaar
gebruikte tweecomponenten epoxy
coating bracht het gemeentebestuur
van Bronckhorst in contact met
zwembad De Vrije Slag in Benne-
kom, waar in 2005 soortgelijke pro-
blemen waren geweest. Na een be-
zoek aan dit bad en ruim beraad

werd in Bronckhorst besloten om de
kostbare apparatuur, dat door het
zwembad in Bennekom, maar ook el-
ders in Nederland, naar tevreden-
heid wordt gebruikt, ook in Steende-
ren en Hengelo gld. te plaatsen. De
kwaliteit van het zwemwater, wat be-
staat uit water, chloor en zwavel-
zuur, wordt nu verbeterd door een
hydromagnetisch veld, als onderdeel
van de waterzuiveringsinstallatie.
Dit zorgt er tevens voor dat de coa-
ting blijft zitten.

Op dit moment worden mogelijkhe-
den gezocht om de baden dit seizoen
langer open te houden en de kinde-
ren langer zwemles te bieden, om
vervolgens af te kunnen zwemmen.

Zwembaden Steenderen en Hengelo Gld. gelukkig weer geopend Zwemmers zijn dankbaar!

Woensdag 2 juli jl. gingen de openluchtbaden Het Elderink in Hengelo
gld. en het Burg. Kruijffbad Steenderen weer open. Dit tot groot genoe-
gen van de zwemmers. Bij het Burg. Kruijffbad in Steenderen kwam De
Morgen Club met een spandoek aan. Zij bedankten hierbij iedereen die
er aan bijgedragen heeft om het zwembad zo snel mogelijk weer open
te krijgen.

Veel dankbare zwemmers bij het Burg. Kruijffbad in Steenderen: De Morgen Club had een spandoek opgehangen (l.) en men kwam
massaal verkoeling zoeken.

Dit is ‘m, de speciale magneet die de kwaliteit van het zwemwater verbetert en ervoor
zorgt dat de coating blijft zitten.
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Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Achterbokse:
Brede riem van een paardentuig. "'t Haam he'k wal, maor woor
is de achterbokse?"

B. Bandelen:
Hoepelen. "De kindere bunt boeten an 't bandelen."

C. Doone:
"Wat te doone maken," iets teweeg brengen, opschudding ver-
oorzaken. "I'j könt mi'j wat te doone maken met owwe kunsten."

Na de goede resultaten van het afgelo-
pen jaar waren de verwachtingen voor
het seizoen 2008 hoog gespannen. De
aanschaf van een nieuwere motor, een
Yamaha R6, zou moeten zorgen voor
meer snelheid op de circuits en naast
de vertrouwde sponsoring van sport-
school Strada Sports mochten er dit
voorjaar nog een tweetal nieuwe spon-
soren begroet worden. Zo verschenen
de namen van Almat Doeltreffende-
mechanisatie en Mamola motoren,
beide uit Laren, op de kuip van de mo-
tor en ook de naam van Jelle Bergsma
die bijdraagt in de technische onder-
steuning. Reden genoeg om vol ver-
trouwen uit te zien naar de wedstrij-
den van 2008!

ASSEN EN ZOLDER, 
NIETS DAN PECH
Het welbekende TT circuit van Assen
is voor iedere coureur altijd weer een
enorme uitdaging, dit jaar is er echter
op zeer onverwachte wijze een einde
gekomen aan amateur motorsport op
deze historische baan. Afgelopen win-
ter werd bekend dat het TT circuit niet
over de juiste milieuvergunning be-
schikt en dat er daardoor maar heel
beperkt geluid gemaakt mag worden. 

Alhoewel er in de ZAC competitie gere-
den wordt met stille, goedgekeurde,
uitlaten en extra geluidsisolatie aan
de motoren, bleek het risico op een
boete voor de organisatie dusdanig
groot dat men besloot de wedstrijden
op Assen niet te verrijden. Een enorme
tegenvaller voor alle betrokkenen en
uitermate schadelijk voor de amateur
racerij in Nederland.

Op koninginnedag was het Belgische
circuit van Zolder het decor van de
eerste echte ZAC race van het jaar. In
de eerst training bleek de Yamaha met
nummer 111 een technisch defect te
hebben waardoor verder rijden zin-
loos werd. Na slechts 4 ronden gere-
den te hebben kon de terugreis aan-
vaard worden.

4 UURS RACE ZANDVOORT.
13 juni stond één van de meest specta-
culaire races van het jaar op de kalen-
der, een race over 4 uur op het circuit
van Zandvoort. Hiervoor wordt gere-
den in een team van 4 coureurs die el-
kaar afwisselen gedurende de race. 

Samen met collega coureurs Lex Bak-
ker, Arjan Gillisen en Bart Brouwer
werd een team gevormd. Met een Ya-
maha die weer optimaal functioneer-
de en onder de bezielende leiding van
teammanager Giacomo van de Vegt
uit Warnsveld werd een zeer goede
race gereden waarbij uiteindelijk de
14e plaats in een veld van 45 teams
werd behaald. Een zeer nette prestatie
van dit gelegenheidsteam. 
Helaas werd de dag ernstig overscha-
duwd door het verongelukken van col-
lega coureur Roeland Lokker na een
uitermate ongelukkige valpartij. 

WEDEROM ZOLDER
De race op Zolder van 24 juni bleek
dus pas de eerste normale wedstrijd
van het jaar te zijn voor Arie Pieter van
Wensveen. De 11e startplek die in de
tijdtraining werd behaald was dan
ook zeer tevredenstellend, zeker om-
dat er dit jaar in een snellere klasse
meegestreden word. 

Na een bliksemstart in de eerste race
werd zelfs even beslag gelegd op de 5e
plaats maar dit bleek niet vast te hou-
den. Lange tijd kon er meegestreden
worden om de 10e plek, echter aan het
einde van de race brak het gebrek aan
wedstrijdritme dusdanig op dat de fi-
nish uiteindelijk op een 19e plaats be-
reikt werd. 

De tweede race kende een vergelijkba-
re bliksemstart en lange tijd werd
meegestreden om plek 7. Na een stuur-
fout werd Van Wensveen teruggewor-
pen naar de 17 plek waar hij uiteinde-
lijk ook de race beëindigde.

In het totaalklassement over 2 races
bleek een 18e plaats het eindresultaat
te zijn. Niet slecht in een veld van 40
coureurs, temeer daar het persoonlijk
baanrecord met maar liefst 4 secon-
den werd aangescherpt.

2E SEIZOENSHELFT
Na deze 2 hoopgevende resultaten zijn
de verwachtingen voor de rest van het
seizoen toch weer positief. 

Op de kalender staan in ieder geval
nog races op Zandvoort en het duitse
Oschersleben. 

Ook wordt door de ZAC organisatie ge-
keken of toch het TT circuit  van Assen
nog bezocht kan worden, wellicht met
slechts een gedeelte van de coureurs.
Arie Pieter van Wensveen is er klaar
voor.

Voor het laatste nieuws over
Wishmoor Racing en haar sponsors
Almat, Mamola Motoren en Strada
Sports kunt u kijken op het weblog
van het team http://wishmoor.web-
log.nl/de_opwarmronde

Moeizame seizoensopening 
voor Wishmoor Racing

Geluidsperikelen en technische problemen hebben Arie Pieter van Wens-
veen van het Vordense Wishmoor Racing in de eerste helft van het weg-
raceseizoen behoorlijk parten gespeeld. Gelukkig lijkt de weg naar boven
weer gevonden.

Foto: leukopdefoto.nl

Foto: Thomas Bakker

In de boerderij is ook Galerij Amare ge-
vestigd. Daar worden nu de komende
weken de mooiste producten getoond
die de cursisten de afgelopen tijd heb-
ben vervaardigd: de eerste oogst dus.  

De tentoonstelling is te bekijken t/m
4 augustus 2008 op zaterdag, zondag
en maandag van 14:00 tot 18:00 uur en
op afspraak. Adres: Komvonderlaan 6,
7251 AC Vorden, tel. 0575 555783. Ga-
lerij Amare bevindt zich in de oude
boerderij aan het kerkepad te Vorden. 

Het kerkepad loopt vanaf de kerk in
zuidelijke richting. Bij de kerk is rui-
me parkeergelegenheid, van daar is
het ongeveer 100 m lopen. Vlak bij
huis is de parkeerruimte beperkt. 
De tentoonstellingsruimte ligt op de
eerste verdieping en er is geen lift. 
De galerij is daardoor voor minder
validen moeilijk bereikbaar. 

Galerij Amare wordt gehouden door
Josée van der Staak en Jan Willem
Drijver.

Eerste oogst van Atelier Amare
Vanaf september 2007 geeft Josée
van der Staak teken- en schilderles-
sen in Atelier Amare, de oude boer-
derij aan het kerkepad te Vorden.
In december van dat jaar studeerde
ze af als holistisch tekentaaldocent
bij Lisa Borstlap te Zutphen. In
april 2008 betrok Josée haar nieu-
we atelier in de tuin van de boerde-
rij. Daar heeft zij ideale omstandig-
heden gecreëerd voor haar teken-
lessen met 'klank en kleur', hetzij
in de vorm van een serie tekenles-
sen, hetzij in de vorm van een een-
malige workshop.

MEEGAAN TOT AAN DE GRENS
Vrijwilligers in de terminale zorg bie-
den steun aan mensen in hun laatste
levensfase en verlichten de taak van fa-
milieleden en andere naasten. Het
gaat hierbij niet om verpleegkundige
zorg of zwaar huishoudelijk werk. In
feite doet de vrijwilliger hetzelfde als
de familie: het bieden van een luiste-
rend oor, helpen bij de verzorging, sig-
naleren van veranderingen in de situ-
atie. Dit kan overdag zijn of 's nachts.

De eerste reactie die onze vrijwilligers
krijgen als zij vertellen wat voor werk
zij doen is vaak 'wat zwaar'. Zelf erva-
ren zij dat echter niet zo. Over het al-
gemeen vindt men dit werk boeiend
en uitdagend. Enkele uitspraken van
vrijwilligers: 'Het is zo bijzonder om
de laatste levensfase van een termi-
naal zieke te mogen meemaken. Vaak

is er ruimte voor gesprekken met de
patiënt, waardoor je heel dichtbij die-
gene komt. Dit raakt mij dan echt'.
'Het is fijn om te weten dat je de fami-
lie even kunt ontlasten van hun zware
taak. Terwijl zij rustig gaan slapen,
waak ik bij de patiënt. Het geeft mij
een warm gevoel dat zij de zorg voor
hun dierbare aan mij toevertrouwen. 

Wanneer zij de volgende dag uitgerust
naar beneden komen, ga ik met een
fijn gevoel naar huis'. 'Vaak kun je
mensen blij maken met hele kleine
dingen. Zo vroeg ik eens aan een me-
vrouw wat zij graag nog eens zou wil-
len eten. "Griesmeel" was het ant-
woord. Dat heb ik toen voor haar ge-
maakt en ze vond het heerlijk!'

DE BASISCURSUS
Wilt u ook vrijwilliger worden? De
Vrijwilligers Terminale Zorg (VTZ)
start begin september met de basiscur-
sus. U heeft geen speciale vooroplei-
ding nodig. Na het volgen van de cur-
sus kunt u ingezet worden als vrijwil-
liger. Onderwerpen in deze cursus zijn
onder andere stervensfasen en rouw,
het uitwisselen van ervaringen rond
verliesverwerking, sociale vaardighe-
den zoals communicatie en luisteren,
zorg in en rondom het bed en tiltech-
nieken. Voor meer informatie kun u
contact opnemen met: Annette Kup-
pen of Ria Teunissen (0575-543366)
Meer informatie vindt u ook op onze
website: www.vtzoostgelderland.nl

Op zoek naar boeiend vrijwilligerswerk?
Onlangs volgden 12 (aanstaande)
vrijwilligers de basiscursus voor
vrijwillige terminale zorg thuis. In
september wordt deze basiscursus
opnieuw gegeven. Er is duidelijk
behoefte aan deze vorm van vrij-
willige zorgverlening, nu er steeds
méér van naasten (mantelzorgers)
wordt verwacht! Dus vrijwilligers
zijn zeer welkom! Heeft u interesse
in dit vrijwilligerswerk? Neem dan
contact op met Noaberhulp. Noa-
berhulp is werkzaam in Zutphen,
Warnsveld, Lochem, Gorssel, Vor-
den, Steenderen en Brummen.

Vier Programmateams gaan de ko-
mende jaren aan de slag om de econo-
mische dynamiek in de Achterhoek te
stimuleren en ook Toerisme & recrea-
tie, Mobiliteit en Regiomarketing, lob-

by & externe betrekkingen een impuls
te geven.

De Regio heeft in anderhalf jaar tijd
een intensief traject doorlopen. Van

meet af aan was het einddoel duide-
lijk: een compacte, slagvaardige en ge-
dragen Regio. Zou dit doel niet bereikt
worden, dan was het 'einde verhaal'
voor het samenwerkingsverband.
Door raadsleden op elk moment te be-
trekken in het veranderproces en hen
een doorslaggevende stem te geven bij
het vaststellen van de nieuwe bestuur-
lijke structuur en de programma's
voor de Strategische Agenda, verzekert
de Regio zich van een groot draagvlak.

Start nieuwe Regio Achterhoek
Op 7 juli 2008 organiseert Regio Achterhoek een bijeenkomst die in het
teken staat van bestuurlijke vernieuwing en een hernieuwde start van de
regionale samenwerking. Het algemeen bestuur van de Regio wordt dras-
tisch afgeslankt. De Regio gaat vier, van te voren door de gemeenteraden
vastgestelde programma's uitvoeren, de zogenaamde Strategische Agen-
da voor de Achterhoek.

POSTDUIVENVERENIGING
STEEDS SNELLER HENGELO
Op zaterdag 5 juli werd er gevlogen
vanaf Montauban (Meerdaagse fond-
vlucht, 961 km).
De duiven werden vrijdagmiddag om
13.00 uur gelost bij een zw wind. De
eerste duif werd geconstateerd zater-
dag om 7.29 uur.
De winnaar was R. Koers, Velswijk, die
ook bij de eerste tien winnaars op tele-
tekst vermeld werd, (een 6e plaats).

Uitslag: 1 en 4. R. Koers. 2 en 3. A.H.J.
Peters.

Daarnaast werd er gevlogen vanaf
Chateauroux, 666 km. Op deze vlucht
waren 102 duiven in concours.
Deze werden gelost op zondagmorgen
om 6.30 uur bij een zw wind kracht 3
en de eerste duif werd geconstateerd
om 13.38 uur door A. Peters.
Uitslag;  1. A.H.J. Peters. 2. E. Koers. 3. R.
Koers. 4. G. R. Borneman. 5. W. Jansen.

P o s t d u i v e n
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Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

Varsselseweg 49
7255 NR Hengelo (Gld.)
Tel. (0575) 46 74 74
Fax (0575) 46 74 20

Inname van: Verkoop van:
• Schoon puin • Ophoogzand
• Puin/Zand • Zwarte grond
• Bouw- en sloopafval • Gebroken puin
• Asbest (dubbel verpakt in plastic) Iedere dag van 9.00 -16.00 uur

• Groen afval Ook op zaterdag

WWW.ENZERINK.NL

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN
SLOOPWERKEN

ASBESTSANERING

Sensire zoekt
Alfahulpen

en
Thuishulpen
Reageer via onze website
www.sensire.nl

Seizoen Toppers

®

www.stiga.nl

Profiteer van meer dan 50 jaar 
ervaring in tuinmachines

Laat u 
verwennen 

door het beste

en geniet van 
het mooiste 
gazon met 
het meeste 

gemak en het 
minste geluid

Met 13,5 of 15,5 pk motor. De unieke 
knikbesturing in combinatie met hydrostatische 
aandrijving en het Multiclip maaidek 
maakt deze frontmaaier tot de 
wendbaarste machine in z’n klasse. 
Standaard met Multiclip combi met 
een maaibreedte van 95 cm.

Park Compact

 3.490,-

 2.890,-

Villa 14 HST
Zeer wendbare frontmaaier met 13,5 pk motor 
en hydrostatische aandrijving. Het 85 cm brede 
combi maaidek maakt dat u in alle hoeken, onder      
                           struiken en gemakkelijk 
                         langs grasranden kunt maaien.

inclusief 85 cm 
combi maaidek.

vanaf

vanaf

Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (Gld). Tel. 0575-441688
www.jandewinkel.nl • info@jandewinkel.nl

Thuiszorg Service Arnhem
Utrechtsestraat 38 D 6811 LZ Arnhem Tel. (026) 35 101 40 E-mail: arnhem@thuiszorgservice.nl www.thuiszorgservice.nl 
Thuiszorg Service Nederland is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN is HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager.

Werken kan je overal, mensenwerk doe je bij TSN

Mensenwerk

Huishoudelijk werk

Verzorgend werk

Verpleegkundig werk

Werk genoeg, maar leuk én passend werk is zeldzaam. In de thuiszorg is 

werken leuk. Het is mensenwerk. Je bent aan de slag bij mensen waarvoor 

je echt iets betekent. Die je waarderen. Bij TSN kun je als verpleegkundige 

en verzorgende of als huishoudelijk medewerkster direct aan de slag. 

Wij houden rekening met jouw agenda: jij bepaalt zelf wanneer, hoeveel 

en hoe vaak je werkt. Wij zorgen ervoor dat je wel tijd hebt om je werk 

zo goed mogelijk te doen. Jij en wij vinden hetzelfde belangrijk: optimale 

zorg verlenen. Nog een paar voordelen: goede beloning, snelle betaling, 

eenvoudige administratieve afhandeling en alle adressen in de buurt. 

Bel nu met onze vestiging in Arnhem: (026) 35 101 40, of solliciteer direct via 

www.thuiszorgservice.nl

Ze zijn er weer, kersen!
Uit onze eigen bongerd!!!

Bloemkool vanaf 0.69
Iedere dag vers gesneden rauwkost-salades!!

Nieuw div. soorten BBQ pakketten
Nieuwe oogst aardappelen Frieslanders & Dore

Heerlijke handappels 2 kilo voor 1.00
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

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

Woonzorgvoorziening De Gouden Leeuw Zelhem
is een particuliere Woonzorgvoorziening met ongeveer 40 bewoners.

We hebben in de zomerperiode een vacature voor de functie van:

Zelfstandig werkend kok
(Fulltime)

Voor de periode van 24 juli t/m 10 augustus 2008. 
Eventueel bent u daarna beschikbaar als oproepkracht.

Uw gemotiveerde sollicitatie inclusief CV kunt u richten aan: 
personeelszaken@degoudenleeuwgroep.nl

Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website
www.degoudenleeuwgroep.nl


