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Tijdens de MULO voetbalde ik in de 
jeugd van Vorden. Eén van de lei-
ders was meester De Grip, die ik ook 
kende van de lagere school. Een aar-
dige en sportieve man. Hij was ook 
de man die op gegeven moment de 
contacten legde met de sportredactie 
van het Deventer Dagblad, waar ik 
na de MULO als leerling aan de slag 
kon. Althans dat was de bedoeling. 
Er kwam echter een kink in de kabel. 
Helaas was de betreffende redacteur, 
die mij zou aannemen, op gegeven 
moment ziek. Mijn vader vond het 
allemaal te lang duren. Drie weken 
na het behalen van het MULO-diplo-
ma, nog steeds thuis. Dat kon niet, er 
moest gewerkt worden. Vandaar dat 
hij met mij op sollicitatiebezoek ging 
bij groothandel Reesink in Zutphen, 
waar ik zeventien jaar met veel ple-
zier op diverse inkoopafdelingen heb 
gewerkt.
Tussen twee haakjes, daarna nog 32 
jaar bij de Sorbo, het bedrijf van mijn-
heer Jac. H. de Jong. De eerste 25 jaar 
op de plek naast Weevers en daarna 
in Duiven. De laatste tien jaar in de 
functie van Personal Manager Bui-
tendienst. Een prachtige tijd. Terug 
naar het begin. Journalist Derk te Sla 
werkte in mijn jeugdjaren ook voor 
Contact. Hij was destijds secretaris 
van de voetbalclub Vorden. Ik voet-
balde al op vrij jonge leeftijd in het 
eerste elftal. Zo vroeg Derk mij of ik 
van de uitwedstrijden van het eerste 
verslag wilde doen. Eerst na de wed-
strijd bij hem thuis vertellen hoe het 
was gegaan. Dat resulteerde al vrij 
snel in het zelf maken van het voet-
balverslag (pro deo) en als het artikel 

dan in het Contact verscheen, was ik 
zo trots als een pauw. In die jaren ga-
ven de heer Lijftogt en ik samen elke 
maand bij de voetbalclub Vorden een 
clubblad uit getiteld ‘Um en naobi’j 
het gruune veld’. Een blad dat uiter-
aard door Weevers werd gedrukt!
Derk te Sla overleed op 57-jarige leef-
tijd. Mevrouw Wolters, samen met 
haar man eigenaar van de drukkerij 
waar Contact werd gemaakt, kende 
mij dus al en vroeg mij kort daarop 
of ik correspondent wilde worden. 
Natuurlijk wilde ik dat. Honorarium 
vier cent per regel. Echter mevrouw 
Wolters had een rood potlood en die 
gebruikte ze, naar mijn idee te vaak. 
“Ja jongen, het bericht is te groot, er 
moet geschrapt worden”. Behalve bij 
de artikelen over de VVD, de VVV en 
de Vordense winkeliersvereniging, 
die moesten zo uitvoerig mogelijk. 
Ik herinner mij nog goed de maande-
lijkse gesprekken die ik had met me-
vrouw Van Mourik, secretaresse van 
de VVV. Verscholen achter een grote 
rookwolk van haar sigaar, ontving zij 
mij dan in de apotheek. “Jongen, dan 
zal ik jou het volgende nieuws vertel-
len”, zo sprak zij dan met een schelle 
duidelijk stem. Zien kon ik haar nau-
welijks, best wel spannend!
Voor het eerst verslag doen van de 
raad van Vorden. Ik was circa 20 jaar 
en omdat alles nieuw voor mij was, 
ging ik vroeg naar de raadszaal (hui-

dig Kulturhus Het Dorpscentrum ) en 
nam plaats achter een tafeltje met 
het woordje ‘pers’. De beide wethou-
ders Weustenenk (PvdA) en Lenselink 
(AR) waren ook vroeg aanwezig. Zegt 
Lenselink tegen Weustenenk: “Wie 
is dat jong doar achter die taofel?” 
“Dat is volgens mien een zönne van 
Lammert Velhorst.” “Van Lammert, 
de tuinbaas op het Herstellingsoord, 
jao die ken ik wel, een goeie kearl. 
Dan moet hé daor ok wel een goed 
jong wean”, zo spraken de wethou-
ders onderwijl ze mij vriendelijk toe 
knikten! De raad- en commissieverga-
deringen: ik heb ongeveer 250 raads-
vergaderingen en circa duizend ver-
slagen van commissievergaderingen 
voor Contact gemaakt. Verjaardagen, 
een feestje, de raad ging altijd voor.
Een mooie tijd, in de zestiger, zeven-
tiger en tachtiger jaren, de politiek 
leefde enorm in Vorden. Bij een ver-
kiezing altijd een zeer hoge opkomst. 
Een raad waarbij een aantal raadsle-
den uit protest, soms een paar maan-
den niet op kwam dagen. Persconfe-
renties, ‘s nachts om 0.00 uur bij de 
Pantoffel in de Dorpsstraat. Om van 
te smullen. Toen ik vanwege drukke 
werkzaamheden bij de Sorbo eind 
vorige eeuw stopte met de verslag-
geving van de raadsvergadering en 
dergelijke kreeg ik van het college en 
de raad een prachtige foto van kasteel 
Vorden (toen raadhuis) en een oor-

konde van de raad met daarop hun 
handtekeningen en daar was ik best 
trots op.
Dan de opkomst van boer Hendrik 
Koekoek. Tijdens een bijeenkomst 
in het toenmalige Nutsgebouw, een 
spreekbeurt van Koekoek. De hele 
zaal vol met boeren, bij ieder woord 
van Koekoek stampten ze met de 
klompen op de vloer. Wat een her-
rie, wat een sfeer. In de zaal ook een 
paar studenten die kritische vragen 
stelde. Hendrik Koekoek riep de con-
ciërge van het Nutsgebouw bij zich, 
fluisterde hem wat in het oor en ver-
volgens kreeg de vragensteller van de 
conciërge te horen: “As ie nog één 
keer oe mond open doet, smiet ik oe 
uut de zaal”. Gigantisch gelach en de 
student zag er uit als ‘een boer met 
kiespijn’!
Vele verhalen zou ik kunnen vertel-
len. Prachtig dat Gerhard Weevers se-
nior, (die op 1 maart 1965 Drukkerij 
Wolters had overgenomen) en later 
zijn zoon Gerhard junior, mij de ge-
legenheid hebben geboden om vele, 
vele artikelen voor Contact te schrij-
ven. Ik had het voor geen goud wil-
len missen. Toen ik elf jaar geleden 
bij de Sorbo met pensioen ging, zei 
Weevers senior: “Ab, dat komt mooi 
uit! Heb je meer tijd om te schrijven. 
Overigens een prachtige, sociaal be-
wogen man. Toen hij een keer hoorde 
dat Dinie en ik tegelijk met hem in 
Oostenrijk op vakantie waren, zei 
senior: “Wel even bij ons in Gmund 
langskomen, even gezellig bijpraten 
en een hapje eten.”
Vlakbij, betekende 100 kilometer 
heen en 100 kilometer terug! Gezel-
lige dag gehad, Gerhard junior was 
toen circa twaalf jaar. We hebben 
nog samen een partijtje tafeltennis 
gespeeld. Wie dat heeft gewonnen? 
Ik denk remise. Tijdens onze va-
kanties ging Contact natuurlijk qua 
nieuwsvoorziening gewoon door. 
Daarvoor zorgden bij toerbeurt mijn 
beide zonen Luc en Ab en dochter 
Marieke. De laatste vijftien jaar sa-
men met mijn echtgenote Dinie op 
pad geweest. Zij zorgde voor de foto’ 
s en was bij vele vraaggesprekken en 
evenementen aanwezig. Nu na 55 
jaar is het mooi geweest en zal het 
in het kantoor van huize Velhorst, 
vanaf 1 augustus aanstaande, achter 
de computer rustig worden.

55 jaar correspondent weekblad Contact

Ab Velhorst: ‘Het is mooi geweest’
Vorden - “Hier heb je het opstel 
terug, je krijgt een negen. Als je 
alles zo goed kunt, komt er mis-
schien nog wel wat van jou te-
recht”. In de woorden van mees-
ter Vedders, hoofd van de lagere 
school klonk een vorm van sar-
casme. Ik was 12 jaar en zat bij 
hem in de zesde klas en stond op 
het punt om de MULO in Zutphen 
te gaan bezoeken. Het moge dui-
delijk zijn, meester Vedders en 
ik mochten elkaar niet. Toen ik 
geslaagd was voor de MULO heb 
ik hem nog een sigaar gebracht. 
Ik weet niet of hij die ooit heeft 
opgerookt!

Links: Dinie en Ab Velhorst. Rechts, van achter naar voren: Gerhard Weevers (directeur), Gerwin Nijkamp (teamleider uitgaven) en Nancy 
Weevers. In het midden het beeld dat Ab Velhorst kreeg vanwege zijn grote inzet voor Contact.
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Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

Volg de avondopleiding tot 

BEVEILIGER
Nu inschrijven met korting!

www.bocopleidingscentrum.nl 

0314 - 62 41 04

Zaterdag a.s. 19 juli van 10.00 uur
www.zwembad-indedennen.nl tot 20.00 uur open!



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OPROEP Ter gelegenheid 

van het 40 jarig jubileum van 

Zwem- en Waterpolovereni-

ging He-Key. Gezocht: oud

leden Jubileumdatum: 13 sep-

tember 2014 Meld je via mail-

adres he-key40jaar@hotmail.

com of via facebook.

Rabobank Coöperatiefonds

Vereniging Volksfeest Linde 

Breng je stem nu nog uit.

ALUMINIUM 
TERRASOVERKAPPINGEN
ACTIE AANBIEDING NU

afmetingen 4.00 x 2.50 meter
v.a. € 735,00

MONTAGE v.a.€ 395,00

OVERKAPPING/CARPORTS
5 x 3.00 METER v.a.€ 995,00

VEEL SOORTEN IN DIVERSE
PRIJSKLASSEN LEVERBAAR

BIJ ELWIKRA IN ZELHEM.

WWW.ELWIKRA.NL

Gezocht: min. 6 mnd. oppas

voor lieve hond, man.

Labradoodle 1,5jr

06-18948812

Dagmenu’s 16 juli t/m 22 juli

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

Woensdag 16 juli
Uiensoep/Wokki wokki van kip, roerbakgroente en rijst en rauw-
kostsalade

Donderdag 17 juli
Karbonade de rotonde, aardappelen en groente/Bavaroise met  
slagroom

Vrijdag 18 juli
Knoflooksoep/Zalmfilet met dillesaus, peterselie aardappelen 
en rauwkostsalade

Zaterdag 19 juli (alleen afhalen en bezorgen)
Italiaanse cordonbleu, met ham en kaas over bakken, frieten en 
rauwkostsalade/IJs met slagroom   

Maandag 21 juli
Gesloten

Dinsdag 22 juli
Wiener schnitzel met aardappelen en groente van het seizoen/ 
IJs met slagroom

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575 - 551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel

gewoon Frits Peppelinkhau-

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

51 60 15 16.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

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

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

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

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

Tandarts
19 - 20 juli: P. Scheepmaker, Ruurlo, 0573-452513.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u 
bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 112. 
Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. over een 
afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet brandt, losliggende 
stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde kom (dus niet 
de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen 
en het drukrioleringsysteem in het buitengebied svp melden via tel. 
(0575) 75 05 00. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk en Hervormde gemeente
Zondag 20 juli: Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk: 

10.00 uur: Ds. F.W. Brandenburg. 

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 20 juli: 10.00 uur: Ds. T. Wiersum. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 juli: 9.30 uur: Woord- en Communieviering:

vg. M. Peters, pastoraal werker .

R.K. kerk Vierakker
Zondag 20 juli 9.30 uur: Eucharistieviering, 

vg. pastoor F. Hogenelst.

Weekenddiensten

Kramen te huur voor Hobby

& Rommelmarkt. Camping 

Het Zwarte Schaar 26 & 27 

juli 2014. Tel. 0313-473128, 

info@zwarteschaar.nl

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Goed uitziende opgewekte

vrouw van 66 lijkt het erg ple-

zierig om kennis te maken met 

een leuke aardige man met als

doel wat voor elkaar te kunnen 

betekenen. Ik wandel graag,

(beginners) bridge, hou van 

musical, toneel en film, klas-

sieke muziek. Spreekt het je 

aan stuur me een brief. Br.ond.

nr. 384 richten aan de uitgever.

TE HUUR PER HEDEN: prach-

tig gelegen gemeubileerde 

BUNGALOW TE ZELHEM (ide-

aal voor tijdelijke verhuur!)

Huurprijs in overleg. Inl. 0575-

467127 / 06-22780521.

Te koop: van het land kleine en 

grote balen tarwestro. Kan evt.

worden bezorgd. Info: J. Gos-

selink 06 51 94 69 08 Toldijk.

KRINLOOP DE BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden

di t/m vrij 9.00 - 17.00

zaterdag   9.00 - 16.00

laatste zat. vd mnd magazijn

verkoop

tel. 0575-555456

www.deboedelhof.nl



OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw kunstgebit

 Gratis intake gesprek.
 Opvullen & reparatie 

 binnen 3 uur klaar   
 (100% in de basis-
 verzekering).
 Geen verwijzing nodig 

 van de tandarts!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet americain + 100 
gram pastrami

samen 425

SPECIAL

Beef Oriënt

220
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderbavette 
spiesen

ELKE 4DE GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

4 Filet lapjes+
500 gr. 
Rundergehakt

695
samen

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram A
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 gram filet americain + 100 
gram pastrami

samen 425

SPECIAL

Beef Oriënt

220
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderbavette 
spiesen

ELKE 4DE GRATIS

KEURSLAGERKOOPJE

4 Filet lapjes+
500 gr. 
Rundergehakt

695
samen

MAALTIJD IDEE

Rundvlees
salade

398
500 gram

Welkom lief mannetje!

Jort
5.00 uur  |  4055 gram  |  53 cm

Edgar, Rebecca & Ize Ooijman

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA Vorden
Tel.: 06-52345111

Op 20 juli a.s. hoop ik mijn 90e verjaardag te vieren!

W.H. Riefel-Burkink
Gelegenheid tot feliciteren van 14.00 - 16.00 uur 
in zaal “Den Bremer”, Z.E.-weg 37 te Toldijk.

Hekkelerdijk 8a, 7207 DB Zutphen

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 juli 2014

Ze zijn er weer! Hollandse Opal pruimen 
deze week voor aantrekkelijke dagprijzen.

Paraquayo’s (platte perzikken) kilo € 1.98
Hollandse bospeen per stuk € 0.99
Hollandse doperwten 500 gram € 1.99
Deze week !!!
Kant-en-klare spaghetti of macaroni
+ GRATIS bakje rauwkost
naar keuze  p.p. € 6.98

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

Rustig en kalm is overleden

GERDA WILLEMINA ESKES
tante Gerda

op de leeftijd van 92 jaar

Uit aller naam:
Fam. Eskes

Vorden, 12 juli 2014

Correspondentieadres:
Han Eskes
Dorpsstraat 42
7251 BC Vorden.

Dank aan allen die haar zo liefdevol verzorgd 
hebben.

We komen samen om haar te gedenken op 
maandag 21 juli om 13.00 uur in Hotel 
Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid 
nemen van 12.30 tot 12.50 uur.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op 
de Algemene Begraafplaats aan de Kerkhofweg 
te Vorden.

Na de begrafenis komen we samen in Hotel 
Bakker, waar gelegenheid is tot condoleren.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Het is stil en leeg, maar mooi zijn de herinneringen 
aan onze lieve vader en opa

Evert-Jan Gotink
Hij, die kort na het overlijden van zijn vrouw,  
onze moeder en oma is overleden.
Voor de vele blijken van belangstelling en 
medeleven in welke vorm dan ook, zijn voor ons 
een grote steun geweest. 

Hiervoor betuigen wij onze oprechte dank.

Kinderen en kleinkinderen Gotink.

Hengelo Gld., juli 2014.

Veel heb je ons gegeven
Veel heb je voor ons betekend
Plotseling uit ons leven gedreven
Blijf je in onze harten leven

Vol bewondering voor de wijze waarop             
hij zijn ziekte heeft gedragen en dankbaar 
voor alles wat hij voor ons betekend heeft, 
delen wij u mede dat de Heer tot Zich heeft 
geroepen mijn lieve, zorgzame man, onze 
vader, schoonvader en opa

Gerrit Bosman
echtgenoot van Johanna Margaretha van Asselt

* 15 februari 1926   † 11 juli 2014

 Hengelo: J.M. Bosman-van Asselt
 Gld.

 Benin: Gerrit en Odette Bosman-Kanzie
 (Afrika)  Johanna
   Frieda

 Vorden: Gerharda en Frits Barendsen-Bosman
   Ate
   Ruth

 Vorden: Henriët en André Heuvelink-Bosman
   Sharon
   Chris

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van De Zonnekamp, het 

Slingeland Ziekenhuis en thuiszorg Sensire 
voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

Ruurloseweg 38, 7255 DJ Hengelo Gld.

De dankdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, 
zal worden gehouden op donderdag 17 juli om 
11.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld. 
Voorafgaand is er gelegenheid om afscheid te 
nemen van 10.30 tot 10.50 uur. 

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats te 
Hengelo Gld. 

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis 
in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld. 

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.



Onwetend van het feest dat voor 
hem was georganiseerd, ging bur-
gemeester Henk Aalderink naar het 
gemeentehuis voor de vergadering 
agendacommissie, voorafgaand aan 
de commissievergadering van de 
raad. Toen zijn vrouw, kinderen en 
kleinkinderen de raadzaal binnenko-
men, kreeg hij toch een vermoeden 
dat een bijzondere gebeurtenis hem 
stond te wachten. Even later kwa-
men vele tientallen genodigden via 
de personeelsingang naar binnen: 
familie, buren, ambtenaren, burge-
meesters van de P10 uit alle hoeken 
van Nederland en uit buurgemeen-
ten en Fred de Graaf, die Henk Aal-
derink vorig jaar drie maanden ver-
ving. De commissaris van de koning 
Clemens Cornielje werd vergezeld 
door de chef van het kabinet van ko-
ning Willem-Alexander.

Mooie woorden
Secretaris Arne van Hout gaf het 
woord aan de commissaris. “Geachte 
burgemeester, dames en heren. Een 
ondernemer is niet per definitie on-
dernemend. Er zijn ondernemers die 
ondernemender zijn dan anderen en 
op slechts een enkeling is de overtref-
fende trap van toepassing.”
Hij schetste het verhaal van Henk 
Aalderink, die op jonge leeftijd een 
klein bedrijfje startte. Als rasechte 
ondernemer bouwde hij dit uit en 
hielp daarmee honderden mensen 
aan werk. Via hulp aan de sportclub 
kwam hij in aanraking met de lokale 
politiek. Hij was voorzitter van de 
Doesburgse VVD en werkte daarna 
in Arnhem als gedeputeerde van de 
provincie Gelderland. Hij behartigde 
belangen van inwoners en hield zich 
grensoverschrijdend bezig met de 
hoogwaterproblematiek als rappor-
teur in Brussel.

In november 2005 werd hij in Bronck-
horst tot burgemeester benoemd en 
schreef in zijn eerste weekbericht: 
“Ik wil boven de partijen staan, maar 
tussen de mensen.” Henk Aalderink 
is een open en toegankelijke bestuur-
der. “Je bent een ware burgervader 
als diep leed de gemeente treft en 
als er lastige kwesties spelen. Dan 
neem je je verantwoordelijkheid en 
ga je moedig voor je inwoners staan 
om met opgeheven hoofd de klappen 
op te vangen. Een burgemeester met 
karakter.”
Als een van de eerste burgemees-
ters van Nederland onderkende hij 
de demografische ontwikkelingen 
bevolkingskrimp, vergrijzing en ont-
groening. Hij wilde zijn gemeente 
leefbaar houden voor de toekomst 
en zette zich hiervoor in. Hij maakte 
Bronckhorst tot een vernieuwende, 
innovatieve gemeente op het gebied 
van samenspel tussen inwoners 
en bestuur. Geboren en getogen in 
de Achterhoek deed hij dit ook om 
die regio toekomstbestendig te ma-
ken. Hij bezocht daarom in Ulft het 
streekbezoek aan de Achterhoek van 
koningin Maxima en koning Willem-
Alexander.
“Met tomeloze energie weet je de 
Achterhoek op de kaart te zetten in 
Arnhem, in Den Haag en in Brussel. 
Afstanden vormen geen probleem 
en grenzen zijn er om te verleggen,” 
vervolgde Clemens Cornielje. “Je 
deelt je kennis en ervaring met plat-
telandsgemeenten uit het hele land 
en richt voortvarend de P10 op.” De 
P10 is gesprekspartner van het rijk 
en zorgt ervoor dat het beleid ‘plat-
telandsproof’ wordt.

Beloningen
“Jouw ambitie om gemeenten en 
Europa bij elkaar te brengen valt 

zo op, dat je beloond wordt met de 
titel: ‘EuroNederlander van het jaar 
2012’.” Deze prijs kreeg hij van de 
Europese Beweging Nederland. In 
2013 werd hij door het vakblad Bin-
nenlands Bestuur verkozen tot Beste 
Lokale Bestuurder van het jaar 2012.
Ondanks zijn ziekte gaat hij zijn ver-
antwoordelijkheden niet uit de weg. 
Als hij vooral leuke dingen mag gaan 
doen, gaat hij verder met het burge-
meestersambt. “Door onvoorwaarde-
lijke toewijding, door het vermogen 
om anderen te inspireren en de vol-
hardendheid met vriendelijke stijl 
mag Henk Aalderink gezien worden 
als een icoon voor het lokaal bestuur. 
Henk, je hebt meer dan bewezen dat 
je ondernemerszin hebt en boven-
dien groot talent voor ondernemen, 
ook publiek ondernemen. Voor jou 
mag ik vandaag de overtreffende 
trap gebruiken: ondernemendst. En 
omdat je op een bijzondere wijze in-
vulling geeft aan het burgemeesters-
ambt en vanwege je inzet voor de sa-
menleving en je inzet om anderen te 
stimuleren en vanwege je werkzaam-
heden die voor de samenleving een 
bijzondere waarde hebben, heeft het 
Zijne Majesteit de Koning behaagd je 
te benoemen tot Ridder in de Orde 
van Oranje Nassau. Ik feliciteer je 
van harte met deze prachtige onder-
scheiding. Henk, je hebt hem werke-
lijk verdiend!”
Na de staande ovatie speldde de com-
missaris de versierselen op beho-
rende bij deze bijzondere titel. Bur-
gemeester Aalderink was sprakeloos 
en door emoties overmand. De com-
missaris gaf een fraaie bos bloemen 
aan burgemeestersvrouw Wilma 
Aalderink.

Dankwoorden
Arne van Hout nodigde allen uit 
voor de receptie, maar eerst wilde de 
burgemeester het woord. Ze hadden 
hem, zo zei hij, eindelijk te pakken, 
na negen jaar zelf de mensen naar 
het gemeentehuis te hebben gelokt. 
Hij wilde een paar mensen bedan-
ken. “Ik heb de ruimte van de ge-

meenteraad gekregen om de dingen 
te doen die ik wilde doen en waar-
van ik dacht dat het goed was voor 
Bronckhorst.”
Henk Aalderink beschreef de aanlei-
ding voor het ontstaan van de P10. 
Het kabinet ging op ‘100 dagen tour’ 
en vele miljoenen werden verdeeld. 
“Wat ik toen zo miste was die minis-
ter met dat varkentje op schoot. Ik 
denk, waarom zie ik die nou niet in 
de krant staan, waarom is daar geen 
aandacht voor.” Hij vindt hoe de P10 
nu staat, fantastisch.
“Ik ben heel veel mensen dank ver-
schuldigd. Ik wil graag dat u de dank 
overbrengt aan de koning voor deze 
geweldige onderscheiding. Ik zal 
hem met trots dragen en ik hoop nog 
heel lang in uw midden te zijn.”

Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau
Burgemeester Henk Aalderink heeft 
zich geruime tijd voor de samenle-
ving ingespannen. De aard, duur, 
diversiteit, maatschappelijke beteke-
nis en uitstraling van zijn activitei-

ten hebben tot de Koninklijke onder-
scheiding geleid. Een overzicht:

-
werkingsverband van grote platte-
landsgemeenten)

& Mobiliteit en lid van het bestuur 
van de VNG

-
missie voor Landbouw en Natuur)

de Tweede Wereldoorlog
-

ter commissie lobby en regiomar-
keting

-

-
ting Vrienden van het Slingeland 
Ziekenhuis Doetinchem

zet zich in voor goede doelen)

Mark Zelhem
-

creatieondernemers Nederland)

Ridder Henk Aalderink: een icoon voor het lokaal bestuur
Hengelo - In de raadzaal van de gemeente Bronckhorst kreeg bur-
gemeester Henk Aalderink donderdagavond 10 juli de versierselen 
opgespeld behorende bij de onderscheiding Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau. Commissaris van de koning Clemens Cornielje sprak 
lovende woorden en speldde vervolgens het kleinood op. Overmand 
door emoties nam de nieuwe ridder een staande ovatie in ontvangst.

Burgemeester Henk Aalderink, Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Diploma A: Nina Amptmeijer, Mies 
Gertsen, Sam Korenblek, Niek Lie-
verdink, Mirthe Reintjes, Arman Sa-
ricam, Twan Teeuwen, Chiel Visser, 
Rolf Wilgenhof en Stan Wilgenhof. 
Diploma B: Eva Bollink, Iris-jasmijn 
van Brakel, Daan van Dijk, Mees En-
zerink, Rosa de Haan, Stef Jansen, 
Liëm Koekenbier, Anne Lammertink, 
Ilse Schuerink, Tabe Schuurman, 
Bloeme Spiegelenberg, Elisa Wiechers 
Sanne Vruggink, Sterre Wolf en Merel 
Wullink.
Diploma C: Simon Boehmer, Ruben 
Boehmer, Eva Klein Gunnewiek, Floor 
Rakitow en Famke Jurriëns

Diplomazwemmen in zwembad ‘In de Dennen’
Vorden - In zwem- en recreatie-
bad ‘In de Dennen’ vond afgelo-
pen weekend voor de eerste keer 
dit seizoen het diplomazwem-
men plaats. De geslaagden zijn 
als volgt:

De excursies beginnen om 19.30 uur 
en duren ongeveer twee uur. De kos-
ten bedragen € 3,- voor kinderen tot 
12 jaar, € 6,- voor leden van Natuur-
monumenten en € 9,- voor niet-le-
den. Let op: reserveer van te voren je 
deelname. In verband met de te ver-
wachten grote belangstelling kunnen 
alleen mensen die zich van te voren 
hebben aangemeld deelnemen. Dit 
kan via www.natuurmonumenten.nl 
of telefonisch bij de ledenservice van 
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55. 
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. 

Vergeet de verrekijker niet! 

De beste spotplekken
Na de presentatie van een korte film 
over het leven van reeën op Hackfort 
in de verschillende seizoenen, volgt de 
wandeling met de boswachter. Tijdens 
de wandeling vertelt de boswachter 
boeiende verhalen over de reeën van 
het landgoed. Het zijn schuwe dieren, 
die vaak pas tegen de avond tevoor-
schijn komen. Hoewel geen garantie 
gegeven kan worden dat deze dieren 
zich tijdens de wandeling laten zien, 

weet de boswachter wel de beste plek-
ken om op zoek te gaan naar deze 
dieren en hun sporen. Gedurende de 
bronst, die in deze periode valt, zijn 
de reeën actiever en maak je in ieder 
geval meer kans op een ontmoeting in 
levende lijve. 

Andere schemergasten
Niet alleen reeën voelen zich thuis op 
landgoed Hackfort. Ook voor andere 
schemergasten is Hackfort een prima 
leefgebied. Tijdens deze excursie kan 
het dan ook maar zo gebeuren dat je 
kunt genieten van fladderende vleer-
muizen of een overvliegende uil.
Kijk op www.natuurmonumenten.nl 
en volg ons op Facebook Facebook.

NM_Gelderland.

Reeënbronst avondwandelingen Hackfort
Vorden - Al eens een bronstig ree gezien? Op 16, 17, 19, 23, 24, 26 en 
30 juli en op 2, 6 en 7 augustus kun je mee met de reeënbronst avond-
wandeling van Natuurmonumenten op landgoed Hackfort in Vorden. 
De boswachter ontvangt je met koffie in de Schöppe (pinkenstal) bij 
het beheerkantoor voor een korte presentatie over het leven van reeën 
op Hackfort. Vervolgens ga je samen met hem op pad, op zoek naar de 
bronstige reeën van het landgoed.

Henk Ruiterkamp stond in het spe-
ciaal stil bij vijf medewerkers, die de 
afgelopen twee jaar grote inzet heb-
ben laten zien. Twee timmerlieden 
en drie metselaars zijn namelijk twee 
periodes lang, gemiddeld vier avon-
den per maand, naar school geweest 
in Schaarsbergen voor de studie Res-
tauratiemedewerker.
Ruiterkamp is hiermee ontzettend 
verheugd, want als bedrijf dat door 
Monumentenwacht en Provincie Gel-
derland gecertificeerd is voor Kennis 
en Kunde is het prettig om de juiste 
medewerkers in huis te hebben. Men-
sen die daadwerkelijk gevoel hebben 

waarom bepaalde dingen zijn uitge-
voerd zoals ze zijn uitgevoerd.
Alle vijf de medewerkers zijn ge-

slaagd en kregen als waardering een
fles met heerlijke inhoud aangebo-
den. De flessen zijn voorzien van een
persoonlijk etiket, speciaal voor deze
vijf mannen ontworpen door Anneke
Eelderink. De heren kregen daarna
nog een flinke bos bloemen in de be-
drijfskleuren geel en rood, die ze aan

geven omdat zij al die avonden alleen
op de bank hebben doorgebracht. 
Vervolgens werd er genoten van een
barbecue en vanaf 22.00 uur, toen
het Nederlandse elftal begon te voet-
ballen, zat een grote groep in het
theater van de Lindesche molen naar
een groot beeldscherm te kijken. Na
afloop is iedereen bedankt voor de 
aanwezigheid en een goede vakantie
gewenst.

Ruiterkamp bedankt 
medewerkers

Vorden - Aannemersbedrijf H.J. Ruiterkamp BV organiseerde zater-
dagavond 12 juli hun halfjaarlijkse bijeenkomst voor werknemers, 
oud werknemers en echtgenoten in de Lindesche Molen. Er werd stil-
gestaan bij wat er zoal in het afgelopen halfjaar is gepasseerd en welke
werkzaamheden zijn afgerond. Ook was er ruimte om vooruit te blik-
ken naar de projecten die na de bouwvakvakantie staan te wachten.

Van links naar rechts: Henk Ruiterkamp (DGA), Dennis Hekkelman, Jan Heijink, Marc 
Berenpas, Eef Wuestenenk, Arjan Ruiterkamp en echtgenote Annie Ruiterkamp.
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Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

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

Kelvinstraat 2 6902 PW  Tel. (0316) 52 35

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

GRATIS

5 JAAR

WOLINNAME
Zaterdag 19 juli

van 9.15 tot 11.30 uur
Lage Lochemseweg 5

Warnsveld. 

Voor info: J. Wolf
tel. 06-10262418

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

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

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

www.spannevogel.nl

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

* Vele kleuren mogelijk, vraag naar 
de voorwaarden.

Volg ons nu ook op

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

 Er is maar 

1 BOEKENMARKT

Zondag 27 juli

56 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

19%
goedkope

r 19%
goedkope

r

6.99 1.99 

4.99 

34.99

1.29
v   van 1.59

1.29
v   van 1.59

1.55
v   van 1.69

1.89
v   van 1.99

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 16-07-2014

2.99

1.99

3.99 

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

HOGE KWALITEIT LAGE PRIJS

* Prijzen geldig t/m 20-07-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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

Doorsnede: 20 cm.

Mini-wokpannetje

Diverse soorten. 
Vanaf woensdag 16-07-2014.

Bloeiende vaste planten

280 g

Kipsaté
280 g

Varkens-
saté

Verschillende 
modellen.

Zomertas

1 l

Vloeibare 
plantenvoeding

Compleet met 
17-delige 
speelset.

Zand- en waterspeeltafel

Antipasti
150 g

Chocopinda’s 
of -dragees 
400 g

Rozen*

24 stelen, 
lengte: 40 cm.

Zonnebloemen*

10 stelen, 
lengte: 50 cm.



Ds. Carel ter Linden is bekend vanwe-
ge zijn betrokkenheid bij kerkdien-
sten met leden van de Koninklijke 
Familie. Op 23 juli komt hij naar de 
Protestantse Kerk in Wichmond om 

over zijn in 2013 verschenen boek te
spreken. De avond begint om 20.00
uur. Iedereen is welkom, de toegang
is gratis.

Wat doe ik hier in Godsnaam? 

Gespreksavond Ds. Carel 
ter Linden
Wichmond - Op woensdag 23 juli zal in de Protestantse kerk van
Wichmond een gespreksavond plaatsvinden met Ds. Carel ter Linden.
Het onderwerp van de bijeenkomst is zijn recent verschenen boek 
‘Wat doe ik hier in Godsnaam?’.

De boerderij is al meerdere genera-
ties in de familie en sinds twintig 
jaar dragen Mombarg en zijn broer 
hun steentje bij. Mombarg heeft zich 
weleens afgevraagd hoe hij een top-
sportcarrière als skeeleraar en mara-
thonschaatser kon combineren met 
het boer-zijn, want hij stond voor dag 
en dauw de koeien te melken en ging 
vaak ’s avonds na het laatste melken 
nog trainen tot middernacht. “Maar 
dat kan allemaal als je het met passie 
doet. Geld moet niet je drijfveer zijn”, 
vindt hij.
Nu combineert Mombarg de boer-
derij met zijn bedrijf Free-wheel in 
Vorden, zijn vroegere sponsor die 
hij kon overnemen. “En ik ben weer 
begonnen met sporten, want ik weet 
dat dat beter voor me is. Je kunt al-
les veel beter aan en je kunt je beter 
concentreren.”  
De vrouwen luisterden aandachtig 
naar zijn verhaal en mochten vervol-

gens, in witte overjassen en blauwe 
overschoenen, zelf een kijkje nemen
in de stallen. Ze raakten vertederd
door de jonge kalfjes, waren verbaasd
over hoe schoon alles was en bekeken
gefascineerd de melkcarrousel. 
Eens per twee maanden houdt Wo-
men in Business een bijeenkomst 
met een spreker over aansprekende
onderwerpen voor de ondernemers. 
Eerder dit jaar waren er bijeenkom-
sten met emeritus hoogleraar in de
Nederlandse letterkunde Herman 
Pleij en filosoof Corrie Haverkort. De
club, opgericht in 2007, telt bijna vijf-
tig vrouwelijke ondernemers uit Zut-
phen en omgeving. Om de diversiteit
in de club te waarborgen worden per
branche maximaal drie leden toege-
laten. In een aantal branches is nog 
ruimte voor nieuwe leden met per-
soneel. De volgende bijeenkomst is
op woensdag 10 september 2014. Zie
voor meer informatie www.wib.nu

Women in Business op 
bezoek bij boer Mombarg

Vorden - “Wat je ook doet, doe het met passie”. Met die woorden en-
thousiasmeerde boer en nationaal kampioen skeeleren Arjan Mom-
barg de leden van Women in Business Zutphen. Hij ontving hen deze
week op zijn boerderij in buurtschap Linde bij Vorden waar hij een
van zijn passies, de melkveehouderij, aan de vrouwen liet zien.

Arjan Mombarg vertelt de leden van Women in Business over zijn passies (foto Patrick van
Gemert/Zutphens Persbureau)

De Kieftskamp straalt een weldadige 
rust uit en daarvan profiteert plant 
en dier. Niet alleen de planten- en de 
dierenwereld geven het landgoed zijn 
charme; ook het landschap is uw be-
zoek meer dan waard. Hier vindt u 
nog het typisch kleinschalige, Achter-
hoekse landschap dat bestaat uit een 
bonte afwisseling van kleine bosjes, 
akkertjes en hier en daar een Sak-
sisch boerenerf.

Zoals gezegd profiteert de dierenwe-
reld van de rust en er zijn dan ook tal 
van dieren te zien. De buizerd komt 
er in meerdere broedparen voor en de 
kans is groot dat tijdens ons bezoek 
het geluid van bedelende jongen te 
horen is. Natuurlijk zijn ook sperwer 

en havik op de Kieftskamp te vinden.
Wie heeft wel eens het zeldzame 
schaafstro gezien? Op de Kieftskamp
komt het op enkele plekken voor en
onze gids zal tonen waar het in het
verleden voor gebruikt werd. Kort-
om; een leuke wandeling die voor
een natuurliefhebber niet gemist
mag worden.

De wandeling wordt verzorgd op 
zondagmiddag 20 juli en vertrekt om
14.00 uur bij de slagboom langs de
Lindeseweg ter hoogte van het land-
huis. Aan de deelnemers wordt t.b.v.
natuur- en landschapsbescherming
een bescheiden bijdrage gevraagd.
Voor nadere info: 0575 – 43 11 98 (na
18.00 uur).

Wandeling WNF in Vorden
Vorden - Het is alweer een tijdje geleden dat het Wereld Natuur Fonds
een van haar vele activiteiten heeft verzorgd. Daarom wordt het tijd
om er weer eens op uit te gaan en te gaan kijken op een van de vele
fraaie landgoederen in de omgeving van Zutphen. Het oog is ditmaal
gevallen op het mooie goed de Kieftskamp, dat in de omgeving van
Vorden te vinden is.

Tijdens het zomerfeest was dit keer 
een lopend buffet aanwezig met 
hamburgers, frikadellen, komkom-
mers, tomaatjes, brood en heerlijke 
zelfgemaakte fruitsalade. De kinde-
ren zijn meerdere keren langs het 
buffet gelopen en hebben heerlijk 
van al het lekkers gesmuld. Om 
18.00 uur waren alle kinderen bin-
nen en startte de vossenjacht. Deze 
werd mede mogelijk gemaakt door 

ouders en medewerkers die verkleed 
door een deel van het dorp liepen. De 
groepjes kinderen en hun begeleiders 
moesten de vossen zoeken de mun-
ten verzamelen. Toen de groepjes de 
negen vossen hadden gevonden en 
alle munten waren verzameld, kre-
gen ze een heerlijk ijsje als beloning. 
Daarna was het nagenieten geblazen 
en werd er een mooie groepsfoto 
gemaakt. Kortom: het was een zeer 

geslaagd zomerfeest, op naar de zo-
mervakantie! 

De zomervakantie 
Ook voor de zomervakantie is er een 
leuk programma opgezet met als 
thema ‘Duckstad’. In de eerste week 
gaan de kinderen naar camping De 
Reehorst en daarna zijn er allerlei 
spellen gepland zoals een voetbal-
toernooi in Duckstadse sferen en leu-
ke waterspelletjes. In de tweede week 
draait het om bakken en koken. Het 
beloven zeer gezellige weken te wor-
den.

Zomerfeest en vossenjacht BSO 
de Toverboom

Vorden - Vrijdag 11 juli 2014 was het weer zover, BSO de Toverboom, 
onderdeel van Kinderopvang Humanitas, hield weer haar jaarlijkse 
zomerfeest en vossenjacht.

Naast het bouwen en versieren van 
hutten zijn er ook veel leuke spellen 
te doen met het thema ‘piraten’. Wat 
deze spellen precies zijn, wordt nog 
even geheim gehouden in de schat-
kist. Op beide dagen zullen voldoende 

drankjes en traktaties uitgedeeld wor-
den en ook de laatste dag wordt weer 
afgesloten met iets lekkers.
Dit gezellige en gezamenlijke evene-
ment kan alleen doorgaan met vol-
doende kinderen en vrijwilligers. Geef 

uw kind en uzelf dus op als deelnemer 
en vrijwilliger voordat de vakantie 
begint, zodat we de laatste week van 
de schoolvakantie gezellig kunnen af-
sluiten met een gevarieerd program-
ma op ’t Wiemelink. Opgeven kan via 
de site onder het kopje ‘vrijwilligers’ 
of via de mail: huttenbouwdagenvor-
den@gmail.com

Laatste kans om op te geven 

Huttenbouwdagen Vorden
Kinderen en vrijwilligers kunnen zich tot 18 juli opgeven voor de Hut-
tenbouwdagen die op 27 en 28 augustus plaats zullen vinden in Vorden.

De middagen vervallen en ook dins-
dagavond is de bibliotheek gesloten. 

U kunt de middagen of avond terecht 
in de andere vestigingen van biblio-

theek West-Achterhoek. Hier kunt u 
uw materialen terugbrengen en ook 
weer nieuw lenen. 
Kijk voor alle openingstijden op onze 
website: www.bibliotheekwestach-
terhoek.nl. Voor vragen bel: 0314-
333445 van 10.00 tot 17.30 uur.

Vakantietijden bibliotheek Vorden
Vorden - In de periode 29 juli tot en met 9 augustus zijn de openings-
tijden van bibliotheek Vorden aangepast. Deze twee weken is de bibli-
otheek in Vorden dan van dinsdag tot en met zaterdag alleen de in de 
ochtend geopend en wel van 10.00 tot 12.30 uur.

    Start nu met het opwekken 
      van uw eigen energie!

Neem gerust contact met ons op 
en vraag naar de mogelijkheden, 
zoals een gratis adviesgesprek.

Naast advies en installatie helpen wij u met:

* de gehele subsidie aanvraag bij de gemeente
* btw terugvordering voor particulieren
* teruglevering melden bij de netwerkbeheerder

ATG Besturingstechniek

Hemstede 2

7021 LT  Zelhem

06-13400845  /  0314-643416

www.atg-besturingstechniek.nl

info@atg-besturingstechniek.nl



In de Overlegwet staat dat ProWonen minimaal 
één keer per jaar moet vergaderen met de 
huurders of huurdersorganisaties. Dat gaat 
ons niet ver genoeg. Daarom zijn wij samen 
met alle huurdersverenigingen op zoek gegaan
naar manieren waarop wij u het beste kunnen
betrekken bij het maken van plannen. De 
eerste klantpeiling is inmiddels een feit. We 
hebben klanten vragen gesteld over hoe zij 
willen meedenken met ProWonen. Kijk op 
de site voor de uitkomsten. 

Denk ook mee! Dat kan via uw huurdersvereniging, 

onze Facebook pagina en het digitale klantenpanel. Ga naar www.prowonen.nl, 
log in op MijnProwonen en schrijf u in voor het klantenpanel. U krijgt dan maximaal 

vier keer per jaar een enquête via e-mail.

Door huurdersverenigingen betere 
aanbieding zonnepanelen
Vorig jaar hebben we de eerste zonnepanelen aan een fl ink 

aantal inwoners van Hengelo en Vorden aangeboden. Op de 

informatieavonden kregen we veel reacties van aanwezigen. 

Alle  opmerkingen en tips hebben we ter harte genomen, 

waardoor we nieuwe klanten een betere aanbieding kunnen 

doen en de eerste klanten compenseren.

Buren Insulindelaan/Molenweg 
klussen samen
De bewoners van Insulindelaan/Molenweg organiseren 

jaarlijks leuke dingen samen. Zij hadden daarnaast de wens 

om de parkeerplaats beter te beveiligen. Die klus pakten 

ze samen aan. “Dit was ook weer een gezellige dag, veel 

handen maken licht werk”, aldus een van de bewoners. 

Door bewoners 
Raadhuisstraat 
betere 
dienstverlening 
Wanneer de bewoners hun 

nieuwe huis hebben in-

gericht, vragen wij hen wat 

zij vinden van hun nieuwe 

huis en buurt. Ook willen 

we weten hoe zij het hele 

proces hebben ervaren, van 

het reageren op een nieuw-

bouwwoning tot en met de 

sleuteluitgifte. De antwoor-

den van de bewoners aan 

de Steege/Jebbink in Vorden 

en de Raadhuisstraat in 

Hengelo gebruiken we om 

onze dienstverlening en 

het nieuwbouwproces te 

verbeteren. Want we staan 

altijd open voor opmerkin-

gen hoe het beter kan!

Wensen woningzoekenden 
in kaart gebracht
Wat vindt u belangrijk bij groot 

onderhoud aan uw woning? Dat 

was de vraag die we stelden aan 

de mensen die een woning zoeken 

in Keijenborg. De antwoorden die 

we kregen, geven ons inzicht in de 

wensen van eventuele toekomstige bewoners.

Kwaliteitslabel gehaald
Het kwaliteitscentrum voor wooncorporaties KWH heeft 

heel veel bewoners vragen gesteld  over de huur opzeggen, 

reparaties, onderhoud, nieuwe woning en onze dienst-

verlening aan huurders en ex-huurders. Uit het wederom 

behalen van het KWH Huurlabel blijkt dat onze klanten over 

het algemeen tevreden zijn over ProWonen. Natuurlijk zijn 

er verbeterpunten, zoals het behandelen van klachten. 

Hiermee gaan we dit jaar nog aan de slag.

Thuis in de Achterhoek: 
wat gaat goed, wat kan beter? 
Aan alle ingeschreven woningzoekenden is een vragenlijst 

voorgelegd. Verreweg de meeste mensen hebben een 

positieve indruk van de website. Het blijkt dat bijna alle 

oudere mensen prima met de website overweg kunnen of 

hulp krijgen. Voor de mensen die geen hulp hebben, staan 

de corporaties elke dag graag klaar. Aan het einde van 

dit jaar wil Thuis in de Achterhoek een 

aantal punten duidelijk verbeterd hebben. 

Meer daarover leest u tegen die tijd in ons 

bewonersblad ProInfo.

Noaberschap in Keijenborg!
Woningen aan de Kerkstraat in Keijenborg werden grondig 

aangepakt. De bewoners wilden liever niet verhuizen, maar 

het kon niet anders. Samen met verzorgingshuis Maria 

Postel is er voor gezorgd dat de bewoners zo dichtbij moge-

lijk toch een prettige plek hadden om te wonen! “Het leek 

wel een hotel” zei mevrouw Geurt hierover in de ProInfo! 

www.prowonen.nl

DENK
OOK 

MEE!



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

In het kastje kan men via foto”s en 
tekst lezen over St. Ludgerius die het 
Christendom in Gelderland heeft ge-
bracht. In de RK Willibrorduskerk 
van Vierakker is een relikwie van 
deze Heilige Ludger geplaatst.

Ludger werd in 742 in Zuilen gebo-
ren, hij begon na zijn studie zijn be-

keringswerk in Deventer. De laatste
vijftien jaar van zijn missie stak hij in
794 vanuit Brummen de IJssel over,
voor missionering in de huidige ach-
terhoek en Westfalen. Wie een van
zijn route wil volgen is er een Lud-
gerpad tussen Zutphen via Aalten
en Billerbeck. Voor verdere info zie:
www.ludgerkring.nl.

Nieuwskastje bij 
Ludgermonument

Zelhem - Er is even gezocht naar een passend nieuwskastje bij het Lud-
germonument aan den Elterweg, gekozen werd voor het Ludgerkerkje
uit Zelhem. Via de Eega school voor volwassenen met een beperking
op de arbeidsmarkt werd het werk uitgevoerd. Het resultaat mag ge-
zien worden.

B.O.C. heeft zich gebogen over de 
mogelijkheden en wist een ombouw 
van de opleiding te realiseren, waar-
door de opleiding nu als avondoplei-
ding kan worden aangeboden. Vanaf 
september krijgen de cursisten les 
tijdens acht avondsessies van 18.30 
tot 22.00 uur (locatie Zelhem). Ver-
volgens wordt dit gedeelte afgesloten 
met het theorie-examen. Aansluitend 
gaan de cursisten ongeveer vijf tot 
acht maanden stage lopen bij erken-
de leerbedrijven in de regio.
Aansluitend komen ze terug bij B.O.C 
om te trainen voor het praktijkdeel 
van het examen. De in de stage ge-
leerde vaardigheden worden door 
middel van onder andere rollenspe-
len, geoptimaliseerd, waarna het 
praktijkexamen kan worden gedaan. 
Daarnaast moeten de cursisten via e-
learning thuis (via de computer) de 
beheersing van hun mondelinge en 
schriftelijke taalgebruik tot het beno-
digde niveau te krijgen.
Na het behalen van het diploma is 
er nog steeds voldoende werk in de 

sector Beveiliging. “De vraag naar be-
veiligers blijft al enkele jaren stabiel”, 
aldus Mirjam Roozegaarde van B.O.C.
Iedereen met interesse voor het be-
roep Beveiliger krijgt een intakege-
sprek om de mogelijkheden en de 
motivatie van de aspirant-cursisten 
te achterhalen. “Ze moeten in ieder 
geval 18 jaar oud zijn en in het be-
zit van een rijbewijs B”, vult Mirjam 
aan. “Aan de hand van het intakege-
sprek maken we een persoonlijk ont-
wikkelingsplan en kan de opleiding 
beginnen. Wekelijks kan er gestart 
worden.”
Doordat de lesgroepen uit plusminus 
12 personen bestaan, kan de docent 

de kandidaten ruime persoonlijke 
aandacht geven en de leerstof ver-
duidelijken aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden. Naast wetskennis 
is gastheerschap en aandacht voor 
agressie een belangrijk onderdeel van 
de opleiding.

Naast deze opleiding verzorgt B.O.C. 
diverse andere opleidingen en cur-
sussen zoals BHV (BedrijfsHulpVerle-
ning), VCA (VeiligheidsChecklist Aan-
nemers) en agressiebeheersing.

Kandidaten kunnen zich aanmelden 
bij B.O.C., Ericaweg 26, 7021 PB, Zel-
hem, tel. 0314-624104.

Avondopleiding beveiliger bij B.O.C.
Zelhem - Tot deze zomervakan-
tie verzorgde Bronckhorst Op-
leidingscentrum (B.O.C.) haar 
opleidingen tot particuliere be-
veiliger mbo 2 op de zaterdag. Bij 
de aanmelding werd echter dui-
delijk dat veel cursisten die de 
opleiding wilden gaan volgen, de 
voorkeur hadden voor een avond-
opleiding.

Bas terugkijkend: “De maandag en 
dinsdag voorafgaand aan de EK heb-
ben Robin Nijkamp, Erwin Plekken-
pol, Lucas Dolfing en ik getraind in 
Bobbio, de oude woonplaats van Er-
win tijdens zijn drie-jarige carrière 
via Booking.com voor Jolly HM Hon-
da, toen hij alle WK’s reed. Hierdoor 
konden wij goed voorbereid van start 
gaan tijdens de EK. Er waren drie 
mooie proeven per ronde uitgezet 
en we reden drie ronden per dag van 
60km.
De eerste proef was vlak na de start 
dus we moesten elke ochtend koud 
de extreme test in. Deze test was uit-
gezet in een rivierbedding met mooie 
opstappen en door het water met heel 
veel stenen. De tweede proef was vlak 
na de extreme test, dit was de cross 
test. De cross test was uitgezet op 
een berg met alleen maar gras waar 
dus erg veel afhangende bochten 
en rechte stukken in zaten. Na deze 
twee proeven mochten we een mooie 
route rijden door de bergen waarna 
we bij de tijdcontrole kwamen.
Na de tijdcontrole gingen we door 
naar de endurotest in het bos met 
lange hellingen en mooie afdalingen. 
Erwin reed op vrijdag de pre-ride en 
kon ons hierdoor voorzien van infor-

matie over de proeven en de route. 
De eerste dag ging het rijden vanaf 
het begin al lekker. De proeven reed 
ik erg aanvallend en mijn tijden wa-
ren goed. Met een paar kleine schoon-
heidsfoutjes werd ik in mijn klasse 
vierde. De tweede dag ging ik weer 
vol goeie moed van start. De eerste 
drie proeven verliepen gelijk super, 
want in al deze proeven wist ik gelijk 
al mijn Personal Record te verbreken 
van de vorige dag.
De tweede ronde ging ook redelijk 
alleen de endurotest reed ik niet 
scherp genoeg en hierdoor liet ik veel 
tijd liggen. In de derde ronde ging de 
Xtreme test niet goed door wat kleine 

foutjes, de cross test ging perfect. Aan 
het eind van de ronde moest nog 1x 
de endurotest verreden worden. Al-
leen begon het ineens heel hard te 
regenen en te onweren, dat beloofde 
dus een pittig proefje te worden. Het 
was in deze proef erg glad en het was 
erg moeilijk om grip te vinden om te 
klimmen om boven te komen. Toch 
foutloos de proef kunnen rijden en 
tevreden de dag afgesloten op een 4e 
plaats. Met het WPM-KTM team zijn 
we op beide dagen 3e geworden. In 
het team reden Robin en ik samen 
met gastrijder Tom Sagar uit Great 
Britain”, aldus een tevreden Bas Klein 
Haneveld.

Vierde plek Bas Klein Haneveld 
enduro Italië
Vorden - Afgelopen weekend werd 
in Santa Mergherita di Staffora in 
Italië de derde wedstrijd gereden 
om het Enduro kampioenschap 
van Europa. VAMC coureur Bas 
Klein Haneveld kwam uitstekend 
voor de dag en slaagde erin om 
beide dagen op de vierde plaats 
te eindigen.

Bas Klein Haneveld. Foto: Henk Teerink.

Geen uitslagen voor PV De IJsselbode 
dit weekend. Wederom geen uitsla-
gen voor PV De Koerier dit weekend. 
Het derde dramatische weekend op 
rij. Het weer in Frankrijk en België 
werkt niet mee. De duiven van PV 
Vorden vlogen een ingekorte vlucht, 
die niet meetelt voor de competitie.

PV Steeds Sneller Hengelo Gld
De laatste midfondvlucht van PV
Steeds Sneller werd vervlogen op 12 
juli vanuit Deurne. Van zeven deel-
nemers werden 54 duiven gelost om
15.45 uur. De eerste duif werd 16.33
uur geklokt bij L. Te Stroet, deze be-
haalde een snelheid van 1465 mpm.
Uitslag: 1. L Te Stroet 16.33.34, 2. 
S.E.J. Bergervoet 16.36.19, 5. G. Duits-
hof 16.40.25, 6. R. Koers 16.40.36, 10.
J. Teunissen 16.43.43, 15. C. Te Stroet
16.46.23.

Duivenberichten 12 juli
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst.

Iedere woensdag van juni t/m 17 sep-
tember organiseert de VVV Bronck-
horst Achtkasteelentochten op de 
fiets onder leiding van een gids. Er is 
keuze uit een lunchtocht of de regu-
liere middagtocht. 

Lunchtocht
Om 11.00 uur start er een fietstocht 
inclusief Achterhoekse lunch. Dat is 
genieten van de verhalen van de gids, 
kastelen, natuur en de lekkere lunch. 
De kosten hiervoor zijn € 16,50 p.p. U 
kunt zich aanmelden voor deze tocht 
via info@vvvbronckhorst.nl of door 
even te bellen met de VVV (0575) 55 
32 22. Wij vragen u vriendelijk om u 

voor dinsdagmiddag aan te melden
i.v.m. de afstemming met de horeca.
De lunchtocht gaat door bij minimaal
10 deelnemers. Mochten er te wei-
nig deelnemers zijn, dan ontvangt u
hiervan op dinsdagmiddag per mail
bericht en kunt u op woensdagoch-
tend een voucher ophalen bij de VVV
Bronckhorst in Vorden. Vervolgens 
kunt u om 12:00 uur lunchen en mee
met de middagtocht van 13.30 uur.

Reguliere middagtocht
Om 13.30 uur start de middagtocht
onder leiding van een VVV gids. Dat
is een middag genieten van de leuke
verhalen van de gids, machtige kas-
telen en prachtige natuur. Onderweg
wordt er een koffiestop (incl.) ge-
maakt! De kosten voor de tocht be-
dragen € 6,50 p.p. Aanmelden vooraf
is wenselijk maar niet noodzakelijk.
U kunt zich rond 13.15 uur melden
bij de VVV Bronckhorst in Vorden! 
Voor informatie of aanmelding kunt u
mailen naar info@vvvbronckhorst.nl
of bellen met de VVV (0575) 55 32 22.

Achtkasteelentocht op 
woensdag
Vorden - In 1913 leidde de burge-
meester van de gemeente Vorden 
toeristen voor de eerste keer rond 
langs de Acht kastelen van Vor-
den. Tegenwoordig gaat u niet 
meer onder leiding van de burge-
meester maar met een VVV-gids 
op pad die u alles vertelt over de 
kastelen en hun bewoners.

“Wij hebben uit reacties begrepen 
dat een aantal mensen aanstoot aan 
deze tekst genomen heeft, vanwege 
de gezondheidstoestand van de bur-
gemeester van Bronckhorst. Wij 
bieden alle mensen die dit betreft 

onze welgemeende excuses aan. Het 
is absoluut nooit onze bedoeling ge-
weest naar hem te verwijzen.”

Gemeenteraadsfractie GroenLinks 
Bronckhorst

Rectificatie advertentie
Bronckhorst - In Contact van 
dinsdag 8 juli heeft een adver-
tentie gestaan van GL Bronck-
horst met de tekst ‘Burge(r)
meesters gezocht.

Van woensdag 16 juli tot maandag 21 juli staat de papiercontainer bij de voor-
malige Veldhoekse school.

Oud papier Veldhoek

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 75 

02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 29, 15 juli 2014

De veranderingen op het gebied van 
zorg, welzijn en werk vragen om een 
nieuwe manier van denken en doen 
van gemeenten, professionals, maar 
ook van u als inwoner. Hoe gaan we 
in de toekomst met zorg, welzijn en 
werk om? Is er voldoende zorg voor 
mensen met een chronische ziekte? 
Hebt u als buren de verantwoorde-
lijkheid om voor elkaar te zorgen 
door klusjes te doen of te helpen in 
het huishouden? Hoe kunnen men-
sen mét en mensen zónder beper-
king meer en beter samen werken 
en leven? U hebt daar vast goede 

ideeën over of misschien zelfs erva-
ring mee. We nodigen u van harte uit 
om met ons mee te denken!
Dit kan tijdens de bijeenkomst die de 
gemeente organiseert op 16 juli. 
In groepen gaat u met elkaar in 
 gesprek over de toekomst van zorg, 
welzijn en werk in Bronckhorst. 

De bijeenkomst vindt plaats bij  
De Brink, Stationsplein 8-12 
in Zelhem, begint om 19.30 uur en 
duurt tot ongeveer 21.30 uur. 

We waarderen uw inbreng enorm 
en zien u graag op 16 juli!

 
 
 

Denkt u mee over zorg, welzijn en werk?
Bijeenkomst op 16 juli

Burgemeester 
Henk Aalderink krijgt
koninklijke onderscheiding

Commissaris van de Koning Clemens Cornielje reikt de koninklijke onderscheiding uit aan 

burgemeester Henk Aalderink voor zijn verdiensten voor de samenleving. Onder enorme 

 belangstelling werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Vrijwilligerswerk is leuk en zinvol en 
talloze mensen doen het met veel 
 inzet en plezier. Maar de grote diver-
siteit aan vrijwilligersactiviteiten is 
bij veel mensen nog onbekend. Daar-
om reikt Martin van Rijn, staatssecre-
taris van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport, op 8 december 2014 voor de 
vierde keer de ‘Meer dan handen’ vrij-
willigersprijzen uit. Met deze prijzen 
worden inspirerende voorbeelden in 
het zonnetje gezet en wordt waarde-
ring uitgesproken voor al die vrijwilli-
gers die zoveel mogelijk maken.

Prijzen
Er zijn prijzen voor vrijwilligersorga-
nisaties, vrijwilligersprojecten en 
burgerinitiatieven, bedrijven en 
 gemeenten. In de categorieën Lande-
lijke vrijwilligersprojecten en –orga-
nisaties en Lokale/regionale vrijwilli-
gersorganisaties en -projecten selec-
teert de jury twee winnaars per cate-
gorie: één voor het beste idee en één 

voor het beste startende project. 
 Deze winnaars ontvangen een geld-
prijs van elk €5.000, beschikbaar 
 gesteld door de VriendenLoterij.

VriendenLoterij Passieprijs 
Daarnaast wordt dit jaar voor het 
eerst de VriendenLoterij Passieprijs 
uitgereikt. Een prijs aan een persoon 
die van onschatbare waarde is 
 (geweest) voor het project of het idee. 

Meld uw initiatief aan!
Lees meer over de vrijwilligers-
prijzen op vrijwilligersprijzen.nl en 
meld uw initiatief aan! Het thema van 
2014 is innovatie. Inschrijven kan tot 
1 oktober 2014.

‘Meer dan handen’ 
 vrijwilligersprijzen 
Meld uw initiatief aan 
en maak kans op 
€ 5000,-

De werkzaamheden op de N315 aan 
de drie rotondes rond Zelhem die voor 
vorige week gepland stonden, konden 
niet geheel worden afgerond door het 
slechte weer. De rotonde Hengelose-
weg/rondweg en rotonde Ruurlose-
weg/rondweg zijn inmiddels af.

Rotonde Hummeloseweg/rondweg
Op 18 juli pakken wij de  rotonde 
Hummeloseweg/rondweg aan.
We starten die ochtend vroeg en 
werken door tot het klaar is, naar 
verwachting zal dat 19 juli rond
6.00 uur zijn.

Het verkeer wordt
ter plekke omge-
leid, zoals de af-
gelopen periode 
ook is gebeurd.

Planning werkzaamheden N315 Zelhem  aangepast

De gemeente Bronckhorst onder-
schrijft de kritische reactie van de re-
gio Achterhoek op de notitie Reikwijd-
te en Detailniveau (onderdeel van de 
PlanMER-procedure) voor schaliegas 
winnen van het ministerie van Econo-
mische Zaken. Voor de Achterhoek is 
het winnen van schaliegas in de Ach-
terhoek ongewenst. Schaliegas past 
niet binnen de ambitie van de Achter-
hoek om te komen tot een energie-
neutraal gebied in 2030. De uitstoot 
van CO2 neemt niet af. Daarnaast 
hebben de boringen grote gevolgen 
voor het landschap en daarmee ook 
voor de vrijetijdseconomie. Ook twij-
felt de Regio aan nut en noodzaak van 
schaliegaswinning. Volgens de Ach-
terhoek is discussie over nut en 
noodzaak van schaliegaswinning in 
dit stadium belangrijker dan nu al
locaties benoemen.
Eerder dit jaar ondertekende Bronck-
horst al het Manifest tegen (proef)bo-
ringen naar schaliegas in Nederland.

Regio Achterhoek
geen voorstander
van schaliegas-
winning



Openbare bekendmakingen

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

De gemeente is bezig met het 
 samenvoegen van de zes bestem-
mingsplannen voor het stedelijk ge-
bied (de kernen) en drie voor het lan-
delijk gebied (buitengebied). Na deze 
samenvoeging hebben we nog één 
bestemmingsplan voor het stedelijk 
gebied en één voor het landelijk 
 gebied. Bronkhorst gaat deel uit-
maken van het bestemmingsplan 
Stedelijk gebied.

Uw mening
Voordat we het huidige bestem-
mingsplan van Bronkhorst uit 2004 
gaan samenvoegen met de overige 
plannen, willen wij graag van u als
inwoner, bedrijf of eigenaar van 

 panden en percelen in Bronkhorst 
horen hoe u tegen het huidige
bestemmingsplan aankijkt. Ook 
 horen wij graag waar volgens u 
 problemen zitten in het huidige plan 
en hoe dat volgens u anders zou 
 kunnen. Daarbij gaat het niet om 
nieuwe ontwikkelingen, maar om de 
normale gebruik- en bouwmogelijk-
heden.

Inloopbijeenkomst
Wij organiseren een inloopbijeen-
komst op 17 juli van 16.00 tot 18.00 
uur in De Gouden Leeuw in Bronk-
horst. U kunt dan vrij binnenlopen en 
met de aanwezige medewerkers van 
gedachten te wisselen over het hui-

dige en het nog op te stellen nieuwe 
bestemmingsplan doornemen. 

Hoe gaat het daarna verder?
We nemen uw opmerkingen mee in 
de voorbereiding van het nieuwe 
plan. Daarbij wegen wij af in hoever-
re dat wat u aandraagt mogelijk is. 
De uitkomsten daarvan bespreken 
wij met de klankbordgroep. Hierin 
zitten diverse organisaties, waaron-
der Belangengroep Stad Bronkhorst. 
De klankbordgroep betrekken wij bij 
de diverse stappen in de procedure. 
Via deze gemeentepagina informe-
ren wij u wanneer de voorstellen ter 
inzage liggen en hoe u daar op kunt 
reageren.

17 juli: Inloopbijeenkomst voor nieuw 
 bestemmingsplan stad Bronkhorst

Drank- en Horecavergunning

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 2 juli 2014:

Ontvangen op 7 juli 2014: 

Ontvangen op 8 juli 2014:

Ingetrokken aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, maar kan bij een uitgebreide procedure 26 
weken duren. Deze termijnen kunnen eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de 
 termijnen ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra 
een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeente-
pagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter 
inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

 De Haverkamp
-

-

Verleende vergunningen

 

buurtvereniging Wolfersveen

 volgend, 16 augustus van 11.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend en 17 augustus 2014 van 
12.00 tot 18.00 uur, buurtvereniging Velswijk

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 8 juli 2014:

Verzonden op 10 juli 2014:

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 11 mei 2014:

Mogelijkheden voor bezwaar

bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienenbij de 

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftenter-
mijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat 
de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriften-
termijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

ontwerpvergunning
-

ben ingebracht tegen de ontwerpvergunning.

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 

 verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de 

verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl



Openbare bekendmakingen - vervolg

Rectificatie vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’
De publicatie van vorige week is per abuis niet verschenen in de Staatscourant. Daarom publiceren 
wij opnieuw en zijn de data van terinzagelegging gewijzigd.

De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 26 juni 2014 het bestemmingsplan Kleine kernen 1, 
voor zover het de percelen Zutphen-Emmerikseweg 64 in Baak en Rijksweg 114 in Laag Keppel 
 betreft, opnieuw vastgesteld. Dit bestemmingsplan ligt van 21 juli t/m 31 augustus 2014 voor een 
ieder ter inzage.

Met dit bestemmingsplan wordt beoogd uitvoering te geven aan de uitspraak van de Afdeling 
 bestuursrechtspraak van de Raad van State van 16 april 2014 over het op 30 mei 2013 door de raad 
vastgestelde bestemmingsplan Kleine kernen 1. Het herstel betreft:
1. de opname van de aanduiding ‘maximum bebouwingspercentage 40%’  op het gehele bestem-

mingsvlak Horeca aan het perceel Zutphen-Emmerikseweg 64 in Baak  
2. de opname van de functieaanduiding ‘kantoor’ op de aanbouw van de woning aan de Rijksweg 114 

in Laag Keppel

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Bestemmingsplannen Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke 

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

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

Mogelijkheden van beroep
Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging 
door een belanghebbende beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Het beroepschrift 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 

in werking voordat op het verzoek is beslist.

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

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

 

Kennisgeving
Voorbereidingsbesluit 380 kV hoogspanningsverbinding Doetinchem–Wesel
De Minister van Economische Zaken (hierna: EZ) en de Minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: I&M) 
bereiden een (rijks)inpassingsplan voor, waarin het tracé van 380 kV hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel op Nederlands grondgebied zal worden vastgelegd. De Ministers van EZ en I&M 
hebben op 9 juli 2013 voor dit project een voorbereidingsbesluit genomen. Omdat de geldigheidsduur 
van dit besluit op 19 juli 2014 afloopt hebben de Ministers van EZ en I&M een nieuw voorbereidingsbesluit 
genomen. In dit besluit geven de Ministers aan voor welk gebied zij voornemens zijn een inpassingsplan 
voor het tracé van de 380 kV verbinding Doetinchem-Wesel voor te bereiden. 

Als gemeenten een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het bouwen of voor 
overige werken en werkzaamheden, die op dit gebied betrekking heeft, dan moet bij het behandelen 

van die aanvraag rekening worden gehouden met dit voorbereidingsbesluit. 
Dat kan betekenen dat de aanvraag moet worden aangehouden. Om te voorkomen dat het gebied 
minder geschikt wordt voor het project kunnen sommige nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen bovendien 
alleen nog maar plaatsvinden nadat hiervoor een specifieke omgevingsvergunning is verleend. 
Het precieze gebied waarvoor deze beperking geldt, is aangegeven op de kaart bij het voorbereidingsbesluit.

Besluit en kaart liggen met ingang van vrijdag 18 juli 2014 tot en met donderdag 18 september 2014 tijdens 
reguliere openingstijden ter inzage bij de volgende locaties:
- Gemeentehuis Doetinchem, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem, tel. (0314) 377 377;
- Gemeentehuis Oude IJsselstreek, Staringstraat 25 te Gendringen, tel. (0315) 292 292;
- Gemeentehuis Montferland, Raadhuisstraat 14 te Didam, tel. (0316) 291 391;
- Gemeentehuis Bronckhorst, Elderinkweg 2 te Hengelo (Gld), tel. (0575) 750 250;
- Gemeentehuis Isselburg, Minervastraße 12 te Isselburg, Duitsland, tel.: +49 (0)2874 911-0;
- Gemeentehuis Rees, Markt 1 te Rees, Duitsland, tel.: +49 (0)2851 51-0;
- Bezirksregierung Münster, Domplatz 1-3 te Münster, Duitsland, tel.: +49 (0)251 411-0.

Het voorbereidingsbesluit is ook gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl en tevens beschikbaar 
via www.bureau-energieprojecten.nl. 

Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te  stellen. 
Dit volgt uit artikel 8:5, eerste lid van, in samenhang met artikel 7:1, eerste lid van, en artikel 1 van 
bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht.

Meer informatie kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten  
(www.bureau-energieprojecten.nl). U kunt ook telefonisch contact opnemen met 
Bureau Energieprojecten onder nummer 070 379 8979. 

OPEN HUIS
Zondag 20 juli a.s. houden wij 

open huis.

U bent van harte welkom van 

11.00 uur tot 14.00 uur bij de Medo 

te Vorden en van

13.30 uur tot 17.00 uur bij Elweco te Exel.

Om 15.00 uur zal er een officieel gedeelte 

plaatsvinden.

Wij hopen u te mogen ontvangen.

Bestuur en medewerkers    Medo - Elweco

Medo  Elweco
Onsteinseweg 2 Oude Lochemseweg 3a

7251 ML Vorden 7245 VH Laren



Loungeterras en dansblokken
Het muziekspektakel vindt plaats op een 
flink podium voor eetcafé De Slof aan het be-
gin van de Dorpsstraat (nr 34). Een straatover-
kapping zorgt ervoor dat u bij een buitje ook 
droog staat. De hele straat wordt omgetoverd 
tot een sfeervolle Hollandse feesttent en de 
schalen met bitterballen en kaasblokjes zijn 
natuurlijk ook aanwezig. Fanatieke dansers 
kunnen zich zelfs helemaal uitleven op speci-
ale dansblokken. Voor de bezoekers die liever 
rustig toekijken komt er een Jordaans lounge-
terras waar men rustig kunt zitten. Al met al 

een bijzonder festijn voor jong en oud. U bent
van harte welkom op zaterdagavond 19 juli
vanaf 21.00 uur (entree gratis). 

Heerlijk eten tijdens zomerfeesten
De Rotonde heeft bovendien tijdens de zo-
merfeesten op vrijdag en zaterdag livemuziek
in haar bistro aan Kerkstraat 3. Zowel De Ro-
tonde als De Slof zijn verder gedurende de
feesten gewoon open om een heerlijk hapje te
eten en te genieten van een speciaal kermis-
menu. Zie ook: www.grandbistroderotonde.
nl/ en www.facebook.com/deslofvorden

Nieuw Nederlandstalig festijn in Vorden

Grolsch Holland Huis
Vorden - Bistro De Rotonde en eetcafé De Slof slaan zaterdagavond 19 juli tijdens de
zomerfeesten de handen ineen en organiseren een nieuw, groots spektakel: ‘Grolsch
Holland Huis’. Drie zangers die hun sporen al hebben verdiend brengen tijdens deze
avond uiteenlopende bekende Nederlandse toppers ten gehore: Limburgse zanger 
Marcello, zanger/entertainer Ivo van Rossum en Tonny Magendans, bekend van de
hit ‘Schenk mij jouw hart (en blijf de hele nacht bij mij)’. Een dj zorgt tussen de
gastoptredens door voor de optimale sfeer en verzoeknummers zijn altijd mogelijk.

Fink is ruim veertig 
jaar beroepsartiest 
geweest in Zuid-
Tirol. De Italiaanse 
ster zorgt op feesten 
en partijen door heel 
Europa voor fan-
tastische optredens 
met een uitstekende, 
feestelijke sfeer. Zijn 
repertoire is breed 
en loopt van Tirol tot 
Rock, kortom: voor 
ieder wat wils.

Sinds hij is verhuisd naar het pittoreske Ol-
debroek heeft de Italiaan ook in Nederland al 
heel wat feestzalen op zijn kop gezet.

Jelle B is een muzi-
kant uit het Noor-
den, die zijn carrière 
als zanger/gitarist 
begon op het toeristi-
sche eiland Ameland. 
Sindsdien heeft hij al 
meerdere nummers 
en een debuutalbum 
uitgebracht. Gewa-
pend met zijn gitaar 
weet hij hele zalen 
op kop te zetten, het 
is dan ook een artiest met een volle agenda: 
maar liefst 200 optredens per jaar. Kermissen,
dorpsfeesten, kroegen of studentenfeesten; 
niets is hem te gek. Met zijn brede repertoire
en enthousiasme is hij een graag geziene mu-
zikant.

Bij de Herberg in Vorden

Optredens Benno Fink en Jelle B
Vorden - Op vrijdag 18 juli geeft de Italiaanse zanger Benno Fink voor het eerst een
optreden in Vorden. Zaterdag 19 juli is het de beurt aan Jelle B. Op beide dagen begin-
nen de optredens om 20.00 uur.

ZATERDAG 19 JULI: Bistro de Rotonde en Eetcafe de Slof presenteren:

Welkom in het: 

GROLSCH HOLLAND HOUSE..
Van 20.00 uur tot 01.00 uur is het house geopend.

Hier wordt u verwend met een volle avond echte Hollandse muziek, trakteren
we op Hollandse hapjes en zullen:

Marcello uit Limburg, Ivo van Rossum uit Brabant en Tonny Magendans
u verwennen met de beste Nederlandstalige smartlappen en meer

Liever rustig toeschouwen: het Jordaanse terras is ook voor u geopend!

Alle dagen een Groot terras met buitentap
Alle dagen koffie-Lunch-Diner kaart 

Alle dagen een Aantrekkelijk Kermis menu
OPTREDENS: 

Op vrijdag: Troubadour Harrold....tijdens de braderie
Op zaterdag: Van alle markten thuis....jazz tot lichte muziek en pop:  

Daan Kien....van 17 tot 00 uur 
Voor alle avonden geldt: muziek is het menu en dansen mag maar hoeft niet!

www.grandbistroderotonde.nl
info@grandbistroderotonde.nl
tel. (0575) 55 15 19

Dorpsstraat 34
7251 BC Vorden
0575 55 40 20

www.deslofvorden.nl
info@deslofvorden.nl

Alle dagen een gezellig groot terras

Alle dagen Koffie-Lunch-Diner kaart

Speciaal aantrekkelijk Kermismenu

Midzomerfeest 

vier je bij Bakker!

Perfect

Show
Band

Real Time

Vordens Café  XXL

donderdag 17/7 vanaf 21.00 uur REAL TIME

vrijdag 18/7 vanaf 21.00 uur VORDENS CAFÉ XXL

zaterdag 19/7 vanaf 21.00 uur PERFECT SHOWBAND

14.00-18.00 uur: BRADERIE

14.00-18.00 uur: FRED DUYN

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

ZOMERFEEST PROGRAMMA
Donderdag 17 juli OPENINGSAVOND:

20.00 uur: ouderwetse gezellige goud van
oud met ‘POOR JOHN’ op het terras.

Vrijdag 18 juli:
Na de braderie in het café LIVE MUZIEK

met veel feest en gezelligheid
met ‘Benno Fink’.

In de tent organiseert De Herberg en
Hotel Bakker: Vordens Cafe XXL (met vervolg)

Zaterdag 19 juli:
Vanaf 12.00 uur: inschrijven voor het Vordens 

Kampioenschap Darten. Start: 13.00 uur.
20.00 uur: meezingen met ‘Jelle B’

op het terras.



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

Er wordt niet over gepraat
maar ik denk
dat morgen de wereld vergaat

Vannacht al vallende sterren

Ja, ik ga ervoor
want ‘t is het laatste kwartier 

van de maan
En morgen
breekt ook de zon nog door

J. Wagenvoort

De rit ging van het gemeentehuis 
naar zorgboerderij de Wilgenhof aan 
de Banninkstraat in Hengelo waar-
van Gerrit-Jan Lijftogt en Anna van 
Dijk meereden, naar Harriët Knoef-
Hiddink van zorg- en recreatieboer-
derij de Bult in Toldijk, naar Luscinia 
aan de Lankhorsterstraat in Hengelo, 
naar Gerrit Rossel van ’t Vroessink in 
Vorden, naar Jeroen Hoppen van Ma-
rope op landgoed ’t Zelle in Hengelo, 
naar Jan Groot Roessink van de Met-
temaat aan de Varsselseweg in Hen-
gelo, naar Heijmen Vos van activitei-
tencentrum den Besselder in Halle, 
naar ezelstal de Edelingen (ook van 
Jan Groot Roessink) en vervolgens 
naar zorgkwekerij de Stek van Jos en 
Maria Aalderink in Zelhem. 
Hier werd een stop gemaakt voor kof-
fie en thee met heerlijke wafels in een 
groene omgeving die rustgevend was. 
Een voorbeeld van hoe deelnemers 
zelf het op een zorgboerderij beleven. 
Twee komende leden van de VZOG, 
die nog bezig zijn hun keurmerk te 
halen, waren ook aanwezig: Anita 
Lindenschot van de Heidepol uit Vor-
den en Ineke Blankenspoor van Groot 
Windenberg in Vorden. Een breed ge-
zelschap aan ambtenaren en bestuur-
ders was mee (25 personen), zoals 
burgemeester Aalderink, wethouder 
Arno Spekschoor, de gemeentesecre-
taris, Ans Steenblik, maar ook een 
aantal leden van de participatieraad 
sloten aan. 

Duidelijk werd dat er over en weer 
veel vragen aan elkaar waren. Er kon-
den veel antwoorden worden gege-
ven, maar ook op veel vragen moest 
het antwoord nog schuldig blijven; 
het is nog niet duidelijk hoe alles zal 
gaan lopen. De intentie is aanwezig 
om samen goede zorg te leveren aan 
de deelnemers die dat nodig hebben 
en dat een ieder daar de schouders 
onder wil zetten. Er blijkt veel di-
versiteit aan zorg te zijn bij de zorg-
boeren. Opmerkingen als ‘duizend-
poten’ werd menig keer gehoord. Zo 
kwam ook naar voren dat binnen de 
Bronckhorster zorgboeren een fysio-
therapeut is, een buschauffeur, een 
docent op het AOC, een orthopeda-
goog, een meubelmaker, een maat-
schappelijk werker, een kunstenaar, 
een psycholoog en de ‘echte’ boeren. 
Er is dan nog niet gesproken over de 
opleidingen van medewerkers (13) op 
zorgboerderijen. 
De zorgboeren bieden niet alleen plek-
ken aan zorgvragers, maar ook vrij-
willigers (39) en stagiaires (18) vinden 
hun weg naar de zorgboerderijen. Zo 
rond de 130 zorgvragers vinden mo-
menteel een plek op de zorgboerde-
rij. De verhouding ligt ongeveer 40% 

van bewoners van Bronckhorst en 
60% van omliggende gemeenten. Een 
keur aan activiteiten kan zorgvragers 
worden geboden naast de normale 
bezigheden op de boerderij. Zo heeft 
de één er een theeterras bij, de ander 
een plattelandswinkel, tochtjes met 
ezels, weer een ander een camping en 
weer een ander een sportgelegenheid. 
De kracht van de samenwerking tus-
sen de Bronckhorster zorgboeren en 
de gemoedelijkheid onderling kwam 
bij deze rondtourrit sterk naar voren. 

Een breed scala aan problematieken 
en doelgroepen kan plek worden 
geboden op de zorgboerderijen, van 
dagbesteding tot wonen in een leef-
groep, zelfstandig wonen, reïntegra-
tie, participatie, logeren, recreëren, 
jeugdzorg,  ontmoetingsdagen voor 
60 plussers, respijtzorg, behandeling, 
sociale activering, ambulante begelei-
ding, meedoen in de maatschappij. 
Bijna alle zorgboerderijen hebben 
open dagen en inloopmomenten. Zo 
is er op 17 juli vanaf 15.00 uur een in-
loopmiddag op de Bult en 23 juli van-
af 19.30 uur een inloopavond, even-
eens op de Bult. Een ieder is welkom 
bij de Bronckhorster zorgboeren.

Bronckhorster zorgboeren op 
pad met ambtenaren
Regio - Dinsdagmiddag 8 juli van 
14.00 uur tot 16.30 toerden met 
een bus de Bronckhorster zorg-
boeren en ambtenaren die zich 
bezighouden met het sociaal do-
mein, langs alle bij de Vereniging 
voor zorgboeren Oost Gelderland 
(VZOG) aangesloten Bronckhor-
ster zorgboeren die het keur-
merk hebben. Doel van de rit was 
de ambtenaren in de gemeente 
duidelijk te maken waar de zorg-
boerderijen zich bevinden, wat ze 
aan zorg te bieden hebben en dat 
de gemeente niet om deze zorg-
aanbieders heen kan.

Om de efficiëntie en de slagkracht 
binnen de sector te vergroten zijn 
beide coöperatieve werktuigenver-
enigingen gefuseerd. Een fusie van 
absolute gelijkwaardigheid en waar-
bij geen gedwongen ontslagen zijn 
gevallen. Eind vorig jaar tijdens een 
buitengewone ledenvergadering 
stemden leden van beide organisaties 

al toe met de fusie. Vanaf 1 januari is 
in de praktijk de organisatie van bei-
de bedrijven al in elkaar geschoven 
om het fusieproces soepel te laten 
verlopen. Met 29 enthousiaste vaste 
medewerkers is Elweco-Medo een be-
drijf dat op vele vlakken inzetbaar is. 
Zo zijn naast het agrarische loonwerk 
het slopen, grondwerk, straatwerk 

veel voorkomende diensten. Het 
zeven dagen per week laten (loon) 
voeren van diverse veestapels onder 
de veehouders is sterk groeiende. 
Ook voor levering van diverse ma-
terialen zoals zand, grind, gebroken 
puin, bestratingmaterialen, pvc en 
landbouwplastic kunt u bij Elweco-
Medo terecht. Tevens kan er op beide 
vestigingen afval gestort worden, 
denk hierbij aan snoei en tuinafval, 
bouw en sloop, puin en grond. Tot 
de opdrachtgevers van Elweco-Medo 
behoren naast veehouders en ak-
kerbouwers onder meer gemeenten, 
provincie, het waterschap, bouwbe-
drijven, hoveniers, grond-, weg-, en 
waterbouwbedrijven, particulieren, 
landgoederen en Staatsbosbeheer.

Open Huis
Om stil te staan bij de gerealiseerde 
fusie is er zondag 20 juli een Open 
Huis voor belangstellenden. De vesti-
ging aan de Onsteinseweg in Medler 
(Vorden) is geopend van 11.00 uur tot 
14.00 uur en de vestiging aan de Ou-
de Lochemseweg in Exel vanaf 13.30 
uur tot 17.00 uur. Omstreeks 15.00 
uur zal er een officieel gedeelte plaats 
vinden. Onder het genot van een hap-
je en een drankje willen de bestuurs-
leden en de medewerkers graag tekst 
en uitleg gegeven over het bedrijf.

Zie advertentie elders in de krant

Coöperatieve werktuigenverengingen definitief gefuseerd

Open Huis werktuigenvereniging 
Elweco-Medo
Regio - Coöperatieve Werktuigen Vereniging MEDO uit Vorden en 
CWV Exel-Gelselaar (Elweco) zijn per 5 juli definitief gefuseerd. Onder 
begeleiding van de brancheorganisatie voor ondernemers in groen, 
grond en infrastructuur Cumela is in een relatief korte tijd de fusie 
tussen beide bedrijven gerealiseerd. Het fusiebedrijf heeft de naam 
Elweco-Medo gekregen. De vestiging aan de Onsteinseweg in Vorden 
blijft intact. Wel is het kantoor van Medo naar Exel verhuist zodat er 
vanuit een locatie gepland en gefactureerd kan worden. Zondag 20 juli 
vindt op beide locaties van Elweco - Medo een Open Huis plaats.

Gotink Installatie is een no-nonsens 
bedrijf met een platte en flexibele or-
ganisatie, waardoor snel en adequaat 
gereageerd en ingesprongen kan wor-
den op bepaalde situaties. Als totaal-
installateur beheerst het bedrijf alle 
disciplines die het installatievak kent 
en staat aan de basis van complete 
W-, en E-installaties in vele gebou-

wen, industriële complexen en ande-
re projecten in allerlei marktsegmen-
ten. In de afgelopen jaren hebben ze
al vele mooie projecten gerealiseerd,
waaronder diverse kantoren, scholen,
bedrijfspanden, nieuwbouw- en reno-
vatieprojecten. Voor referenties kan
men op de website terecht. 
Daarnaast verzorgt Gotink Installatie
voor de particuliere markt alle voor-
komende werkzaamheden op het
gebied van cv, elektra, zonne-energie
etc. Door de samenwerking van In-
tech Gotink met Gotink Installatie
kunnen zij ook op het gebied van sa-
nitair, wellness en tegels uit de show-
room een ruim assortiment bieden.
Voor de bestaande klanten zal er niet
veel veranderen. De bestaande tele-
foonnummers blijven en zullen ook
in een 24-uurs storingsdienst altijd
te bereiken zijn. En natuurlijk ho-
pen ze hiermee het bestaande klan-
tenbestand te kunnen uitbreiden.
Voor meer informatie: 0314-625121 /
06-52072291 of www.intechgotinkin-
stallatie.nl.

Intech Expert Zelhem overgenomen door Gotink Installatie bv

Nieuwe naam Intech Gotink
Hengelo - Al ruim 14 jaar is Go-
tink Installatie gevestigd in Hen-
gelo. Per 1 juli heeft het bedrijf 
Intech Expert Zelhem overgeno-
men en zal worden voortgezet on-
der de naam Intech Gotink. Het 
was voor eigenaar Harald Gotink 
een mooie kans om dit bestaande 
bedrijf in Zelhem over te nemen 
en voort te zetten. Hij hoopt sa-
men met servicemonteur Casper 
Saalmink dat door deze overna-
me ook de Zelhemse markt en 
omstreken voorzien blijft van in-
stallatiewerkzaamheden en een 
nog uitgebreider dienstenpakket 
te kunnen aanbieden.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Afgelopen vrijdag kwamen twee 
van hen naar het Alfa pand aan de 
Ericaweg 11 te Zelhem. Daar kre-
gen zij hun prijzen uitgereikt door 
Evelien Schuurman, directielid van 
Alfa Accountants en Adviseurs. Alfa 
is gespecialiseerd in het midden- en 
kleinbedrijf en de agrarische sector 
en beschikt over een landelijk net-
werk van 35 kantoren. 

Binnen dit netwerk beschikt de ac-
countantsorganisatie over een uit-
gebreide adviesafdeling die onder-
steuning verleent op terreinen als 
belastingen, subsidies, juridische 
zaken, bedrijfskunde, personeel en 
organisatie. Bezoek ons kantoor aan 
de Ericaweg 11 te Zelhem of neem 
contact op 088 - 25 31 300 of via 
zelhem@alfa.nl

- advertorial -

Alfa Accountants en Adviseurs 
reikt prijzen uit
Tijdens de Land- en Tuinbouwbeurs in Halle kon iedere bezoeker op de 
stand van Alfa Accountants en Adviseurs meedoen aan een prijsvraag: 
‘Hoeveel geld zit er in deze kubus’. Het juiste geldbedrag (180.495,--)    
is niet geraden. Er waren wel drie bezoekers dichtbij het bedrag. 



Als Friese boerendochter fietste Doet 
Boersma dagelijks vele kilometers 
van en naar school door prachtige 
landschappen. Dit zou de basis kun-
nen zijn voor haar interesse in bloe-
men, greppels, grutto’s en bermen. 
Steeds opnieuw wordt ze aangetrok-
ken door landschappen en dit is te 
zien in haar schilderijen en grafiek. 
Boersma neemt de kijker mee in het 
weidse, de lucht, de ruimte, beweging, 
de kleuren en geuren. Wie naar een 
landschap kijkt, zegt zij, weet welk 
seizoen het is en ziet die subtiele over-
gangen in tijd, de eeuwige metamor-
fose van de natuur die haar de laat-
ste tijd steeds vaker kan bekoren. In 

deze expositie gaat het over Friese en 
Achterhoekse landschappen. Een om-
geving die Boersma door haar voorbe-
reiding op workshops tussen Vorden 
en Barchem erg bekend is geworden. 

Olav Slingerland heeft aan de Design 
Academy in Eindhoven de mogelijk-
heden van het gieten van klei als 
onderdeel van het keramisch pro-
ces ontdekt. Door het toepassen van 
gietmallen produceert hij kleine se-
ries keramische objecten waarin de 
hand van de maker zichtbaar blijft. 
Zijn fraai gevormde objecten zijn in 
contrastrijke kleuren uitgewerkt: 
van geel tot rood, en in diverse tinten 

blauw. In 2012 en 2013 heeft Olav 
in het Sanbao International Ceramic 
Art Institute in Jingdezhen, China 
gewerkt aan een eigen collectie. Het 
resultaat van deze intensieve werk-
periode is in een prachtig boekwerk 
vastgelegd, ook deze is in de galerie 
te zien.

Op zondag 20 juli schildert Doet 
vanaf 14.00 uur ‘en plein air’ in de 
tuin van de galerie. Op zondag 10 
augustus geeft Olav een presentatie 
over zijn werk als keramist en zijn 
plaats als designer in de kunstwe-
reld. De entree is vrij, wel graag even 
aanmelden bij A-quadraat, galerie en 
beeldentuin. Open: vrij, zat- en zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur. Ook op 
afspraak. www.galerie-a-quadraat.nl. 
De beeldentuin is open t/m 14 sep-
tember. De permanente ruimte is het 
hele jaar door geopend.

Expositie Contrast in galerie 
A-quadraat
Vorden - Zondag 13 juli is de expositie van Doet Boersma en Olav Slin-
gerland van start gegaan bij A-quadraat galerie en beeldentuin. Bij 
het binnenstappen van de ruimte werd het de kunstminnaars al snel 
duidelijk waarom de expositie ‘Contrast’ heet. De Achterhoekse en 
Friese landschappen van Doet Boersma en de vazen en kommen van 
keramist Olav Slingerland vormen samen een kleurrijk geheel.

Men kan vragen stellen over teken-
taal en tekentherapie, een leuke 
tekenoefening doen en ervaren wat 
het je oplevert. Daarnaast kan men 
in gesprek met andere cursisten en 
diverse werkstukken bekijken.

Vanaf 10.00 uur tot 14.30 uur is de 
mogelijkheid een kijkje te nemen in 
de wereld van de kunst die voor ie-
dereen bereikbaar is. Gratis toegang, 
zie ook www.joseevanderstaak.nl.

Open dagen Atelier Amare

Vorden - Zaterdag 9 augustus en zaterdag 30 augustus kan men vrij-
blijvend kennis maken met creatieve bewustwording. Het nieuwe 
programma van Josée van der Staak aan de Komvonderlaan 6 met 
alle cursussen en workshop.

Het publiek had zich genesteld op het 
terras, op de door Harmonie klaarge-
zette stoelen, de nieuwe zitbanken en 
het grasveld; kortom een gezellige en 
grote belangstelling. Het harmonie-
orkest o.l.v. Berjan Morsink opende 
het programma met het nummer 
From Crystals and Eagles, gevolgd 
door de concertmars Marche de la 
Cavalerie Ardennaisse. Hierna trad de 
slagwerkgroep voor het voetlicht met 
drie nummers: La Broca, Drums and 
Pleasure en Big Tomahawk , waarbij 
je bijna op zoek zou gaan naar die 
grote indiaan. Voor het publiek dat 
ook op het concert van 11 april in 
de sporthal is geweest, was het een 
aangename verrassing dat hierna het 
orkest wederom twee nieuw ingestu-
deerde nummers bracht: Pearl Har-
bor en Pirates of the Caribbean.
Bij Harmonie Vorden wordt veel tijd 

en energie gestoken in het opleiden 
van jeugdige muzikanten. Nadat de 
eerste rij muzikanten had plaatsge-
maakt, werden deze stoelen gevuld 
door de jeugdleden die onder leiding 
van de dirigent een viertal nummers 
ten gehore brachten. Aan het muzi-
kale spel en het plezier af te lezen, 
zit het wel goed met de opvolging en 
toekomst. De leden worden o.a opge-
leid via de muziekschool die ook in 
Vorden lesgeeft in het Kulturhus. De 
slagwerkers brachten vervolgens we-
derom een drietal nummers, waaron-
der Masterdrummers, een nummer 
waarbij de tempo’s zeer wisselend 
zijn en dus opperste concentratie ge-
vraagd wordt van de slagwerkers die 
het er overigens prima van af brach-
ten.
Het orkest had daarna wederom drie 
nummers op het programma, waar-

onder een mars en melodieën uit de 
Efteling, voor iedereen aansprekende 
muziek. Besloten werd met een geza-
menlijk nummer van orkest en slag-
werkers: het bekende Live from the 
Heart of Europe. Na afloop bedankte 
voorzitter Gerrit Nijenhuis alle aan-
wezigen, waaronder ook de vele toe-
risten. Ook vroeg hij aandacht van 
het Vordense publiek: de vereniging 
dingt mee voor een geldelijke bijdra-
ge uit het Rabo coöperatie fonds en 
op dit moment kan er nog gestemd 
worden om deze bijdrage veilig te 
stellen. Na de vakantie begint de Har-
monie aan haar volgende missie: op 
11 oktober wordt deelgenomen aan 
een festival in Zutphen. Hier zal een 
deskundige jury een beoordeling ge-
ven en zullen de Vordense muzikan-
ten ervaren hoe het orkest er twee 
jaar na de fusie voor staat.

Zomeravondconcert Harmonie Vorden
Vorden - Afgelopen donderdag-
avond heeft Harmonie Vorden 
haar jaarlijkse zomeravondcon-
cert gegeven als afsluiting voor 
de zomervakantie. In het begin 
van de week zag het er qua weers-
omstandigheden nog zeker niet 
naar uit dat dit zou lukken, doch 
de weergoden waren de muzi-
kanten goed gezind. In samen-
werking met bistro De Rotonde 
was een mooi podium gecreëerd 
onder het bladerdak van de grote 
kastanjeboom midden in Vorden.

Er werd voornamelijk kleine vis ge-
vangen. Jan Groot Jebbink wist uitein-
delijk toch een Brasem te pakken en 
wist hiermee de overwinning in Vak 
B naar zich toe te trekken. In Vak A 
deed Barry Wassink goede zaken, na 
zijn vak overwinning van twee we-

ken geleden wist hoe ook deze keer
zijn vak te winnen. In totaal werd er
6 kilo en 280 gram vis gevangen.

Uitslag Vak A:
1. Barry Wassink: 380 gram
2. Ab Vruggink: 220 gram
3. Wim Bulten/Wim Vreeman (bei-
de): 100 gram

Uitslag Vak B:
1. Jan Groot Jebbink: 2880 gram
2. Rob Golstein: 1240 gram
3. Marcel Dekkers: 620 gram

De volgende wedstrijd vrije hengel-
keus competitie word gevist op zater-
dag 26 juli in het Twente kanaal in
Eefde.

Derde onderlinge senior-
wedstrijd vaste stok
Op woensdagavond 9 juli is de 
derde onderlinge wedstrijd gevist 
met de vaste stok in de Berkel 
aan het Stiggoor in Lochem. Er 
kamen 11 vissers op af.  We zijn 
een kwartiertje eerder begonnen 
i.v.m. met de halve finale WK 
voetbal  tegen Argentinië. Het 
weer was niet om over naar huis 
te schrijven, er is flink wat regen 
gevallen.

Categorie 6 t/m 10 jaar
1. Ties Dekkers: 596 punten,
 71 vissen;
2. Floris van Zeeburg: 588 punten,
 40 vissen;
3. Tomas Oonk: 586 punten,
 61 vissen.

Categorie 11 t/m 16 jaar
1. Twan Meppelink: 594 punten,
 68 vissen;
2. Sander van Duin: 588 punten,
 74 vissen;
3. Max Bruinsma: 588 punten,
 48 vissen.

*De beker voor de meest gevangen 
vis werd gewonnen door Sander van 
Duin. Hij wist in 4 wedstrijden maar 
liefst 74 vissen te vangen.

HSV De Snoekbaars 

Ties Dekkers en Twan 
Meppelink jeugdkampioen
Vorden - Nadat op dinsdagavond 
1 juli de laatste wedstrijd is ge-
vist, kon de balans worden op-
gemaakt. Er werden in totaal 5 
wedstrijden gevist. De beste vier 
wedstrijden tellen mee voor de 
totaal uitslag. In totaal werden 
er door alle deelnemers 681 vis-
sen gevangen, wat resulteerde in 
een totale lengte van 82 meter 
en  57 centimeter. Hier volgt de 
uitslag.

V.l.n.r. Tomas Oonk, Ties Dekkers, Floris 
van Zeeburg

V.l.n.r. Max Bruinsma, Twan Meppelink,
Sander van Duin*

Tijdens de vakantie zijn de nodige uit-
stapjes gemaakt. Zo werd het voetbal-
stadion van Volendam bezocht, waar 
de senioren een virtuele presentatie 
kregen van Volendam toen en nu. 
Ook ging het gezelschap naar Ber-
gen aan Zee en Camperduin voor een 

strandwandeling en maakten ze een 
rondvaart met een fluisterboot door 
de Eilandpolder. Daarnaast is er met 
een bus een poldertour gemaakt en 
gingen de ouderen met een Redcros-
ser tram door Amsterdam. De avon-
den werden gevuld met onder andere 
spelletjes, een quiz, een film en bin-
go. Na een weekje heerlijk genieten 
en een lekkere afscheidsmaaltijd zit 
de vakantie er inmiddels alweer op.

Lijkt het u ook leuk om er met leef-
tijdsgenoten gezellig een weekje tus-
senuit te gaan? In september worden 
de plannen gemaakt voor de vakantie 
2015. Alles voor deze vakantieweek 
wordt voor u geregeld, ook het mee-
nemen van een rollator is geen pro-
bleem. 
Voor nadere informatie en opgave 
kan men bellen met de familie Wol-
sing, telefoonnummer 0575-552771.

Vordense senioren met zomervakantie

Vorden - Afgelopen week vierden 
de senioren uit Vorden en omge-
ving een weekje vakantie. De reis 
ging deze zomer naar De Rijp in 
Noord-Holland.

De Vordense senioren op reis

Zelf een persbericht insturen?
redactie@CONTACT.nl   
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Liesbeth Spies: “Ik ben ontzettend blij 
dat we samen met inwoners, onder-
nemers, maatschappelijke organisa-
ties en overheden deze agenda met 
concrete projecten hebben gemaakt. 
Daarmee gaan we de belangrijke 
opgaven werken, wonen en goede 
bereikbaarheid een nieuwe impuls 
geven. Ik kijk met veel voldoening 
terug op het afgelopen jaar en geef 
met vertrouwen het stokje over aan 
Foppe Atema. Hij gaat als echte on-
dernemer, geworteld in de Achter-
hoek, samen met alle betrokkenen 
aan de slag: dat gaat prima resultaten 
opleveren!”
Foppe Atema: “Ik was zeer vereerd 
toen ik werd gevraagd als onafhanke-
lijk voorzitter van de stuurgroep Ach-
terhoek 2020. Dat ik deze klus, die ik 
meer dan vijf jaar geleden samen met 
Herman Kaiser spontaan begonnen 
ben, nu zo mag voortzetten, vind ik 
heel mooi. Ik heb er wel iets mee om 
me in te zetten voor het behoud van 
de werkgelegenheid en de leefbaar-
heid in de Achterhoek. We gaan er 
voor om de projecten van de Uitvoe-

ringsagenda op een gedreven manier
naar mooie resultaten te leiden! Ik
heb intussen van heel wat onder-
nemers en (overheids)bestuurders
steun gekregen om hier de schouders
onder te zetten. Daardoor heb ik alle
vertrouwen dat de Uitvoeringsagenda
full-speed opgepakt en afgewerkt zal
worden en dat er nieuwe initiatieven
bijkomen. Ik wil Liesbeth Spies graag
bedanken voor haar inzet voor onze
mooie Achterhoek, ze heeft echt ge-
weldig werk verricht om iedereen
achter de Uitvoeringsagenda te krij-
gen.”

Liesbeth Spies was vanaf september 
2013 onafhankelijk voorzitter van de
stuurgroep Achterhoek 2020. Vanaf
8 juli 2014 is zij waarnemend burge-
meester van Stichtse Vecht.

Foppe Atema nieuwe 
 voorzitter Achterhoek 2020
Achterhoek - Liesbeth Spies droeg 
op 10 juli het onafhankelijk voor-
zitterschap van de stuurgroep 
Achterhoek 2020 over aan Foppe 
Atema. Haar opvolger, oud-voor-
zitter van VNO-NCW Achterhoek, 
stond in 2009 aan de wieg van 
Achterhoek 2020. De stuurgroep 
Achterhoek 2020 bestaat uit ver-
tegenwoordigers van onderne-
mers, maatschappelijke organi-
saties en overheden en zet zich 
met de projecten van de nieuwe 
Uitvoeringsagenda Achterhoek 
2020 in voor een sterke regio.

Wethouder Jan Engels vindt het een 
heel mooi project. Van oudsher is 
er verbinding tussen de dorpen op 
de Veluwe en de Achterhoek. “Het 
is mooi dat die verbinding nu ver-
stevigd wordt. Aan onze kant is het 
een onderdeel van een groter project: 
Groot Bronkhorst. In de voormalige 
gemaalwoning is een kunstgalerie 
gekomen en wordt een beeldenroute 
aangelegd. De aanleg van de veerom-
geving zelf is nu klaar en dan gaat er 
tenslotte nog wat gebeuren met de 
kasteelheuvel.”

Ook voor Brummen is de herin-
richting van de veeroevers een deel 
van een groter project. “Bij Beleef 
Brummen-Bronkhorst blijft het niet 
bij deze mooie metamorfose, die al 
bijzonder in trek was. Zelfs op de 
maandagochtend was het hier een 
komen en gaan en soms blijven, van 
zittende mensen en een bruidsrepor-
tage. Dat betekent dat het echt in een 
behoefte voorziet aan beide kanten. 
Er komt nog een waterpomp hier, 
zodat er nog wat meer water naar 
de IJssel stroomt,” vertelt wethouder 

Luuk Tuiten enthousiast. “Waar we 
in elk geval op dit moment serieus 
mee verder willen gaan, is die echte 
verbinding Brummen-Bronkhorst in 
ere te herstellen door een oversteek 
mogelijk te maken over de N348 in 
wat voor vorm dan ook.”
Er loopt nu een variantenstudie voor 
deze passage van de N348, binnen de 
rotonde tot aan de tunnel. Vraag is 
welke mogelijkheden er zijn, wat het 
kost en of het strikt noodzakelijk is. 
Gedacht wordt aan een fiets- of voet-
gangersviaduct of een gelijkvloerse 
kruising. “Het gaat om de directe 
verbinding tussen de kernen van 
Brummen en Bronkhorst. Eigenlijk 
de oude route zoals die vroeger liep.”
Daarnaast wordt onderzocht of er 
wandelingen in de uiterwaarden mo-
gelijk zijn en of de Oude Hank, een 
nevengeul van de IJssel waar vroeger 
een openluchtzwembad was, zicht-
baar en beleefbaar gemaakt kan wor-
den.
Diny van Engeland en Joke Achter-
kamp namen een aantal jaren het 
initiatief voor het project aan de 
Brummense veeroever. Zij zijn nu 
eveneens betrokken bij de organisa-
tie van het pontfeest op 6 september. 
Het pontfeest werd in een ver ver-
leden georganiseerd door jongeren-
centrum De Bliksum in Brummen. 
Er waren dan allerlei optredens van 
grote bands zoals De Dijk. Bij elk op-
treden moest men naar de overkant 
en was het een drukte van belang op 
het water. Dit jaar zal het feest niet 
zo groot worden, maar wel met die 
verwijzing. Misschien wordt de tra-
ditie in ere hersteld. Ideeën voor het 
pontfeest kunnen worden aangemeld 
via de websites www.brummen.nl of 
www.bronckhorst.nl.

Oevers Bronkhorsterveer Brummen 
en Bronkhorst in gebruik genomen

Bronkhorst - Maandagmiddag 7 juli namen de wethouders Luuk Tui-
ten (gemeente Brummen) en Jan Engels (gemeente Bronckhorst) de oe-
vers van het Bronkhorsterveer tussen deze beide plaatsen in gebruik. 
Zij deden dit met een handdruk op de grens van beide gemeenten, op 
de veerpont in het midden van de IJssel.

Projectleider Richard Trenning, wethouder Jan Engels, wethouder Luuk Tuiten en project-
leider Peter van der Meulen.

Algemeen directeur Jaap Ory: “Vanaf 
het moment dat de installatie in het 
water werd gehesen, met grote kra-
nen, hebben we veel belangstelling 
gehad. We kregen bezoek van over-
heidsdelegaties uit de Filipijnen en 
Angola. Ook bedrijven uit binnen- en 
buitenland wilden de ORYON Water-
mill in werking zien.” 
Technisch directeur Dolf Pasman: 
“Hier in Ulft zijn de laatste testen ge-
daan op het vlak van vismortaliteit en 
energierendement, uitgevoerd door 
daarvoor aangewezen instanties. We 
hebben nu bewezen dat onze water-
mill volledig visvriendelijk is en een 
hoog energierendement heeft. We 
kunnen vol vertrouwen de markt op. 
Naar bedrijven met restromen, naar 
lokale of regionale energiecoöpera-

ties en naar beleggers. Je kan je eigen 
constante stroom van groene energie 
opwekken tegen een zeer lage prijs 
per kilowattuur, 25 jaar lang. Het is 
veel goedkoper dan andere vormen 
van energie en je kan het ter plekke 

inprikken in het elektriciteitsnet.” 
De testen in Ulft zijn uitgevoerd in 
samenwerking met het Waterschap 
Rijn en IJssel, Siemens en Pasman 
Motoren.

ORYON Watermill sluit laatste testperiode succesvol af bij stuw in Ulft

Groene energie uit de Oude IJssel
Ulft - Afgelopen twee maanden 
heeft achter de stuw van de Oude 
IJssel in Ulft een waterkrachtin-
stallatie van Deepwater-Energy 
gedraaid, de ORYON Watermill. 
De innovatie trok veel bekijks uit 
binnen- en buitenland.

In iedere gemeente waren er na 10 
juli twee winnaars: de kapsalon met 
het hoogste gemiddelde cijfer en de 
kapsalon met de meeste aantal stem-
men. In de gemeente Bronckhorst 
heeft HaarStijl Edith in beide catego-
rieën de eerste plaats behaald en is 
dus de enige winnaar. 

HaarStijl Edith gaat als gemeentewin-
naar door naar de provincieronde die 
plaats vindt van 9 tot 30 september. 
In de finaleronde worden de provin-
ciewinnaars bepaald en wordt er ge-
streden om de felbegeerde landelijke 

titel ‘leukste kapsalon 2014’. Op 27 
oktober vindt de feestelijke Award 
uitreiking plaats in kasteel de Hooge 
Vuursche.

Wilt u ook uw stem uitbrengen of 
meer informatie over deze ‘leuke’ 
verkiezing, kijk dan op www.kap-
salonvanhetjaar.nl of ga naar www.
haarstijledith.nl. Voor elke stem, 
waarbij toestemming wordt gegeven 
om nieuwsbrieven te ontvangen, 
wordt er door de organisatie van de 
verkiezing € 0,05 cent gedoneerd aan 
de Stichting Haarwensen.

HaarStijl Edith leukste kapsalon 
gemeente Bronckhorst
Steenderen - HaarStijl Edith 
uit Steenderen is uitgeroepen 
als leukste kapsalon van de ge-
meente Bronckhorst met een ge-
middeld rapportcijfer van 9,45. 
Vanaf 1 mei kon er gestemd wor-
den op HaarStijl Edith en andere 
genomineerde kapsalons in de 
gemeente Bronckhorst. Bij het 
uitbrengen van een stem werd 
een rapportcijfer gevraagd voor 
vier criteria: sfeer, klantvrien-
delijkheid, inrichting kapsalon 
en prijs/kwaliteit verhouding  
(cijfers 1-10 ).

Maar deze stijl van leven is uit de 
hand gelopen. Het wordt allemaal te 
duur. En daarom moeten we - net als 
vroeger - minder leunen op de over-
heid maar meer op elkaar. Door ook 
als ouderen meer zelf te doen. Door 
zo lang mogelijk thuis te blijven wo-
nen. Of als familie, buren of vrienden 
anderen te helpen. Dat heet partici-
peren. Oftewel méér deelnemen aan 
het sociale en groepsleven. Ook om-
dat er - denkt de overheid – te veel 
misbruik wordt gemaakt van de voor-
zieningen. Gemeenten staan dichter 
bij de burgers en de controle kan dus 
worden verbeterd. Daarom moeten 
de gemeenten alles maar gaan re-
gelen. Daarmee moet trouwens ook 
nog door een strengere aanpak veel 
worden bezuinigd. Zelfs tot meer dan 
25%.
Hoe pak je als gemeente die nieuwe 
taken aan? Hoe verander je het denk-
patroon van de burgers? Een moeilij-
ke opgave die je niet kunt realiseren 
door alleen maar een aantal partici-
patie-consulenten aan het werk te 
zetten. Een prachtig woord voor een 
nieuw en ondankbaar beroep. Maar 
er zijn - denkt de gemeente - geluk-

kig ook gewone burgers die daar
goede ideeën over zullen hebben. En
zo stond er op 1 juli in de rubriek 
‘Gemeentenieuws’ in Contact het be-
richt dat er in drie woonkernen van
onze gemeente bijeenkomsten belegd
worden, waarin we originele ideeën
over dit onderwerp kunnen spuien. 
Een bijeenkomst waarbij in kleine 
groepjes wordt nagedacht en op een
creatieve wijze wordt gezocht naar
ideeën om de participatie-gedachte te
bevorderen. Een goed idee! Wie mee
wilde denken met die brainstorm-ses-
sies moest zich wel snel via Internet
melden. 
Gaan we doen, dachten we. Het lukte
ons het aanmeldingsformulier op In-
ternet te vinden. Maar, zo werd daar
al op 10 juli gemeld ‘Wegens onvol-
doende belangstelling gaan twee van
de drie geplande bijeenkomsten niet
door’. Een van de twee uitvallers was
Vorden.
Conclusie: het was verstandig van de
gemeente om inwoners uit te nodi-
gen mee te denken over de toekomst.
Maar  het was wel een beetje vreemd
om dat op zo korte termijn te doen.
En om, als er dan niet direct voldoen-
de meedenkers bleken te zijn, dat
idee dan weer direct te laten vallen.
Het gaat bij de komende veranderin-
gen voor veel mensen immers om 
héél belangrijke vragen op het gebied
van inkomen, werk, zorg en welzijn.
In één woord: om hun geluk. En dan
moet je, als je de burgers vraagt om
daarover mee te denken, er niet met-
een een haastklus van maken. Want
dat verhoogt de kans dat die hele 
participatie in onze gemeente en ook
landelijk een grote mislukking wordt.

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden.

Meedenken over zorg, welzijn en werk: een slechte start 
Participeren
Onze koning heeft het in septem-
ber, namens de regering, in zijn 
Troonrede al aangekondigd. We 
zijn op weg naar een nieuwe sa-
menleving. De verzorgingsstaat 
verdwijnt. We moeten participe-
ren. De laatste dertig jaar hebben 
we namelijk, zegt men, fout ge-
leefd. Voor alles wat we als bur-
gers tekort kwamen, was er wel 
een wet of regeling die zorgde 
voor de nodige financiele midde-
len. De toeslagen (huur, kinder-
oppas en zorg) en de uitkeringen 
zorgden ervoor dat we, ondanks 
alle prijsstijgingen, toch rond 
konden komen.
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Veel gewonden 
tijdens barbecue 
door gebruik 
spiritus
Veilig barbecuen begint met een goede 
voorbereiding. Om te beginnen de barbecue 
zelf en de locatie van de barbecue. Zorg dat 
de barbecue stevig op zijn poten staat en 
plaats hem op een stevige, goede en vlakke 
ondergrond zodat hij niet om kan vallen! Houd 
rekening met overhangende takken, luifels 
en andere brandbare materialen in de nabije 
omgeving van Uw barbecue! Barbecue in ieder 
geval nooit binnen of onder een afdak!

BARBECUE AANMAKEN
Het veilig aanmaken van een barbecue kan op verschillende 
manieren. Volg in ieder geval de tips op zoals deze in de hand-
leiding van Uw barbecue staan. Zorg er daarnaast voor dat de 
barbecue, voordat U begint, goed schoon is.

HOUTSHOOLBARBECUE
Heeft U een houtskoolbarbecue dan is het aan te raden om 
deze met behulp van aanmaakblokjes of aanmaakvloeistof aan 
te steken. Leg een laagje houtskool of briketten onderin de 
barbecue. Op deze laag kunnen nu een aantal aanmaakblokjes 
aangestoken worden. Leg daar, zodra de aanmaakblokjes goed 
branden, nog een laag houtskool of briketten overheen.
Zowel briketten als houtskool hebben lang nodig om goed 
op temperatuur te komen.Houd daar rekening mee tijdens 
de voorbereiding: trek minstens 30 tot 40 minuten uit voor 
het aansteken en op temperatuur laten worden van Uw bar-
becue!
Daarnaast is het erg onverstandig om benzine, spiritus of an-
dere brandbare vloeistoffen te gebruiken voor het aanmaken 
van de barbecue! Elk jaar komen veel mensen in het zieken-
huis terecht met akelige brandwonden veroorzaakt door het 
aanmaken van een barbecue met benzine!

GASBARBECUE
Een gasbarbecue wordt tegenwoordig steeds vaker gebruikt. 
Het is verstandig om alleen gas te gebruiken wat op een of-
ficieel verkooppunt verkocht is. Kijk goed op de datum van de 
gasfles, is deze verstreken dan mag hier niet mee gebarbecued 
worden! Steek, zodra het gas opengedraaid is, de barbecue aan. 
Een gasbarbecue hoeft niet opgewarmd te worden, zodra hij 
aan is kan het barbecuevlees op de barbecue geplaatst wor-
den!

ELECTRISCHE BARBECUE
Een electrische barbecue heeft een stroomsnoer, zorg ervoor 
dat hier geen mensen over kunen struikelen. Daarnaast kan 
er kortsluiting ontstaan doordat regen in de barbecue terecht-
komt. Let hier goed op! Uiteindelijk is het onverstandig om de 
electrische barbecue in de buurt van Uw vijver of zwembad te 
plaatsen. Dit natuurlijk ook in verband met kortsluiting!

TIJDENS DE BARBECUE
Als de barbecue eenmaal brandt is het verstandig om zowel 
kinderen als huisdieren uit de buurt van de barbecue te hou-
den! Daarnaast mag een brandende barbecue nooit verplaatst 
worden! Gebruik degelijk gereedschap om het vlees te keren 
en op te scheppen en zorg dat een blusapparaat of een emmer 
water gereed staat als dingen toch mislopen!

GAAT HET TOCH MIS?
Ondanks alle voorbereidingen kan er altijd wat mis gaan! Zorg 
ervoor dat brandwonden zo snel mogelijk met lauw stromend 
water worden gekoeld. Kleding die in brand staat kan het best 
geblust worden met water of door deze af te dekken met an-
dere kleding!

BBQ en Vis
BQ en vis horen bij elkaar en 
zijn absoluut geen tegenpo-
len zoals water en vuur dat 
zijn. Op de barbecue maak je 
namelijk supersnel de heer-
lijkste vis recepten klaar. 
Van eenvoudig gemarineerde 
stukken vis tot culinaire bbq 
vis hoogstandjes die in een 
top restaurant op de kaart zouden kunnen staan. In de bbq vis 
recepten rubiek vind je heerlijke recepten voor op de barbecue. 
Met uiteenlopende soorten vis als basis ingrediënt en recepten 
die qua moeilijkheid voor iedereen met een beetje handigheid 
in de keuken te bereiden zijn. Steek de barbecue aan en grill of 
rooster een heerlijk vis recept boven de hete kolen!

GEGRILDE FOREL
Ingredienten: 2 forellen, 2 stengels bleekselderij, olijfolie,  peper 
en zout, 1 teen knoflook, 2 stengels peperselie, 1 citroen 

Vraag de visboer of hij de forellen schoonmaakt of koop in de 
supermarkt al schoongemaakte forellen. Natuurlijk kun je ook 
zelf de forel schoonmaken maar dat is een karweitje waar je 
vieze vingers van krijgt. Scheur voor elke forel een stuk alumi-
niumfolie af en schenk hier een scheutje olijfolie op. Wrijf de 
binnenkanten van de forel in met peper en zout.
Leg de forel nu aan de kant. Snijd de knoflook in hele dunne 
plakjes en doe deze in een schaal. Hak nu twee takken peter-
selie fijn en doe deze ook in het schaaltje. Snijd de stengels 
bleekselderij in kleine stukken en voeg deze toe aan het knof-
look en peterselie mengsel. Pers hier een kwart citroen boven 
uit en meng goed door elkaar.
Vul nu de buikholtes van de forellen met het mengsel en vouw 
het aluminiumfolie om de forel heen. Heb je teveel vulling dan 
kun je het over de forel heen leggen. Rooster de forel boven 
de bbq in ongeveer 15 minuten gaar. De vis is goed gaar als 
deze wit is. En weer een heerlijk bbq vis recept is klaar! Eet 
smakelijk!
 

bbq en vlees
Barbecue en vlees zijn begrip-
pen die bijna synoniem aan 
elkaar zijn. Zonder lekkere 
vlees gerechten is een barbe-
cue namelijk niet compleet. 

Op deze pagina vind je de 
lekkerste barbecue vlees 
 recepten!

SPARE-RIBS…. 
heerlijk op de BBQ natuur-
lijk! Zeker als je ze eerst in de 
oven goed voorgaart waarna 
je ze op een hete barbecue 
kort roostert, werkelijk om 
je vingers bij op te eten. In 
dit recept een heerlijke witte 
wijn en honing marinade 
voor de lekkerste spare-ribs. Houd wel rekening met het feit 
dat dit barbecue recept de nodige tijd kost.

Ingredienten: 3 kilo spare ribs, flesje goedkope witte wijn, 1 
halve pot honing, twee el mosterd, 3 tenen knoflook, olijfolie, 
peper en zout. 

Maak eerst de marinade voor de spareribs. Neem hiervoor een 
diepe kom en schenk hier een halve pot honing. Schenk er 
vervolgens een gelijk deel witte wijn bij en roer goed. Nu 7 eet-
lepels ketjap manis en 7 eetlepels zonnebloem of olijfolie toe-
voegen. Pers vervolgens drie ongepelde tenen knoflook door 
het mengsel en maak de bbq marinade af met peper, zout en 
twee theelepels mosterd.
Leg de ongekookte, verse, spareribs in een diepe ovenschaal en 
schenk de marinade over de spare-ribs heen. Laat de spare ribs 
nu minimaal 8 uur in de koelkast de smaken van de marinade 
opnemen. Zet vervolgens (in de meeste gevallen de volgende 
dag) de oven aan op 100 graden. Leg de spare-ribs op een oven-
rooster en gaar ze in ongeveer anderhalf uur, afhankelijk van 
de dikte, gaar.
De spare-ribs zijn nu klaar voor een heerlijk bbq festijn. Je roos-
tert ze kort, in maximaal 8 tot 10 minuten boven de barbecue. 
Omdat ze al gaar zijn gaat het erom dat de spare-ribs boven de 
bbq goed warm worden. 

Fruit van de BBQ
Naast lekkere vis- en vlees 
gerechten kun je ook fruit 
heerlijk klaarmaken boven 
de hete kolen van je barbe-
cue. Met dit bbq recept maak 
je in een handomdraai vege-
tarische fruitpakketjes met 
een vulling van appel en ro-
zijn.

Ingredienten: 1 zakje rozijnen, 50 gram boter, 5 el rum, alumini-
umfolie, 4 appels 50 gram basterdsuiker

Spoel de rozijnen goed af in een vergiet onder een lopende
kraan. Breng ze daarna in een pannetje aan de kook. Voeg de
witte rum toe (met witte rum kun je trouwens lekkere cock-
tails maken) en laat de rozijnen 10 minuten tegen de kook aan 
wellen. Laat ze daarna afkoelen.
Schil nu de appels en boor het klokhuis eruit.
Meng in een schaal de boter en de suiker door elkaar. Giet de
rozijnen af en meng deze door het boter-suiker mengsel.
Scheur 4 vierkante vellen alumuniumfolie af van ongeveer 20
bij 20 centimeter. Vet de vellen in met een klein beetje boter.
Zet nu op elk vel folie een appel en vul ze met het mengsel.
Je kunt de appels nu op de bbq in een half uurtje poffen. Een
heerlijk vegetarisch barbecue recept waar alleen de smaak 
van alcohol aanzit. De echte alcohol is natuurlijk allang ver-
dampt!
 

Kip op de BBQ
Kip, kalkoen en ander gevo-
gelte is heerlijk van de bar-
becue. In dit recept worden 
kippenbouten gemarineerd 
in een marinade op basis van 
honing. Om ongare kip te 
voorkomen is het handig om 
de kip eerst kort (ongeveer 5 
minuten) te koken!

Ingredienten: 1,5 kilo kippen-
bouten, 1 ui, 2 el honing, 
2 tenen knoflook, 50 ml 
ketchup, 25 ml worchester 
saus, 1 el citroensap, 1 tl pa-
prikapoeder, olijfolie, peper 
en zout

Neem anderhalve kilo kip-
penbouten en zorg ervoor dat de stukken ongeveer even groot
zijn. Dit zorgt ervoor dat de alle kip even lang op de barbecue 
moet. Neem een grote pan, breng hierin een flinke hoeveel-
heid water aan de kook en laat de kip 5 tot 10 minuten koken. 
Na het koken de kip af laten koelen.

Nu de marinade, die dit kiprecept voor de barbecue zijn lek-
kere smaak zal geven! Maak de ui en knoflook goed schoon en 
snijd ze in kleine stukjes. Neem nu een grote schaal en meng
de tomatenketcup samen met de ui, de knoflook de honing de
worchestersauce, de (olijf)olie, het citroensap en het paprika-
poeder. Meng dit goed door elkaar en voeg uiteindelijk naar
smaak peper en zout toe.
Zodra de marinade goed smaakt de gekookte kip in de schaal
doen en alles goed doorroeren: zorg dat alle kip in contact is
geweest met de marinade. Plaats de schaal voor minimaal 4
uur in de koelkast en roer zo nu en dan goed om.
Op een hete barbecue kan de kip nu in ongeveer 10 minuten
lekker geroosterd worden. Schenk halverwege nog even wat
van de marinade over de kip heen! Eet smakelijk met dit heer-
lijke barbecue recept! Natuurlijk kun je er ook voor kiezen om
kipdrumsticks te marineren!

Zelf Kruidenboter maken
Ingredienten: 100 gram roomboter, 1 sjalotje, gehakte verse 
bieslook, gehakte verse kervel, gehakte verse dragon, gehakte
verse peterselie, citroensap 

Het is verstandig om de roomboter, het belangrijkste ingre-
diënt voor kruidenboter, ruim van te voren uit de koelkast 
te halen. Dit zorgt ervoor dat hij lekker zacht wordt zodat je
er beter mee kunt werken! Neem een schaal en doe hierin de
roomboter. Snijd per 100 gram boter een (1) sjalotje fijn en
meng het samen met de verse peterselie, bieslook, dragon en
kervel door de boter. Neem een halve theelepel van elk vers
kruid per 100 gram boter.
Voeg uiteindelijk een paar druppels citroensap aan de kruiden-
boter en roer de kruidenboter vervolgens nog even goed door!
Heerlijk op een stokbroodje!

Veilig Barbecuen
Lekkere recepten!

BRON: http://bbq-recepten.nl/veilig-barbecuen



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

Bronckhorst

Woensdag 16 juli 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v.  

een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

op Wijnboerderij ’t Heeken- 
broek Achter-Drempt

20:00 ZomerCarrousel 3 Vorden

Donderdag 17 juli 2014
10:00 Zomerfeesten Vorden
13:30 Fietstocht 55+ 25km Keijenborg
13:30 Huifwagentocht Zelhem

Vrijdag 18 juli 2014
13:00 Zomerexpositie Vorden
13:00 Bronkhorst Culinair Bronkhorst
19:30 Publieksavond Achterhoeks 

Planetarium Toldijk
20:30 Spetterende Dokkie Disco  

in zwembad Steenderen

Zaterdag 19 juli 2014
10:00 Workshop ‘De Onbekende  

Kunstenaar’ Vorden
13:00 Zomerexpositie Vorden

Zondag 20 juli 2014
10:00 Workshop ‘Schilderen naar  

de Natuur’ Vorden
13:00 Zomerexpositie Vorden
14:00 Wandeling IVN Hengelo

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

De overige data in 2014 
blijven staan zoals ze ge-
pland zijn op 20 septem-
ber, 25 oktober, 22 no-
vember en 20 december. 
U kunt zich daarvoor ’s 
avonds tussen 18.30 - 
20.00 uur aanmelden via 

tel. 06-27594051. Nadere 
informatie over de keurin-
gen en de overige activitei-
ten van de ANBO afdeling
Zelhem-Halle vindt u op
de website www.welzijn
zelhem.nl, link ANBO.

Wijziging datum 
rijbewijskeuring
Zelhem - De rijbewijskeuring die op 30 augustus
zou plaatsvinden bij de Oranjehof, Pr. Beastrix-
straat 41 in  Zelhem is vervroegd en verplaatst 
naar 23 augustus, een week eerder dus.

Tot en met zondag 24 
augustus worden er geen 
diensten gehouden. Daar-
na kunt u bij de kerkdien-

sten in Contact wederom
lezen welke activiteiten in
de Come-Kerk plaatsvin-
den.

Zomerstop 
 Come-kerk
Zelhem - De Come-Kerk, die wekelijks kerk houdt
in de grote zaal van sociaal cultureel centrum ‘de
Brink’ houdt een zomerstop.

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

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

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

  WONINGMAKELAARS       BEDRIJFSMAKELAARS       VASTGOEDMANAGEMENT       VERZEKERINGSADVISEURS       PENSIOENADVISEURS 

Spittaalstraat 93,  Zutphen, Tel. 0575 - 516 361

Tevens vestigingen in Almelo, Deventer, Doetinchem, Enschede, Hengelo en Zwolle

type Rozemarijn (92 m²)
 
Het betreft een benedenwoning 
met veel lichtinval.
Indeling:  woonkamer met open 
keuken,  openslaande deuren 
naar de tuin, hal, toilet, twee 
ruime slaapkamers en badkamer.

De woning is casco gereed; ver-
dere afbouw en indeling zijn in de 
prijs inbegrepen, invulling hiervan 
als maatwerk in overleg.

Meer informatie over deze 
woning en de andere woningen 
uit dit project is ook te vinden 
op leestenenergieneutraal.nl en 
leestenistop.nl

OPEN HUIS 19 juli a.s. 10.00 - 
13.00 uur bent u van harte welkom 
om deze woning vrijblijvend en 
zonder afspraak te bezichtigen.

Koopsom
€ 169.500,- 
v.o.n.

Aanvaarding: 
In overleg

E.W. Bakerstraat Zutphen

TE 
KOOP type Tijm (101 m²)

Begane grond:
Entree; Hal; Toiletruimte met 
fonteintje; riante woonkamer 
met open keuken, open-
slaande deuren naar de tuin. 
Uitbouwmogelijkheden.
1e Verdieping:
Overloop; grote slaapkamers 
met optioneel een inloopkast; 
Badkamer met vaste wastafel, 
toilet en douchehoek.
2e Verdieping:
Royale zolderruimte met 
diverse indelingsmogelijkheden; 
Technische ruimte met aanslui-
ting t.b.v. CV ketel, PV-panelen, 
zonnecollectoren, mechanische 
ventilatie en wasmachine- en 
drogeraansluiting.

OPEN HUIS 19 juli a.s. 10.00 - 
13.00 uur bent u van harte welkom 
om deze woning vrijblijvend en 
zonder afspraak te bezichtigen.

Koopsom
€ 175.000,- 
v.o.n.

Aanvaarding: 
In overleg

E.W. Bakerstraat Zutphen

TE 
KOOP type Kamille (109 m²)

Begane grond:
Entree; Hal; Toiletruimte met 
fonteintje; Woonkamer; Open keu-
ken; Slaapkamer/werkkamer;
1e Verdieping: 
2 Slaapkamers; Badkamer met 
douche en toiletruimte; techni-
sche ruimte met aansluitingen 
t.b.v. CV-ketel, PV-panelen, 
mechanische ventilatie, wasma-
chine- en wasdroger aansluiting.

Voor deze woning zijn verschil-
lende uitbreidingen en indelings-
varianten mogelijk.

 

42 Energieneutrale woningen 
Leesten-Oost te Zutphen; gega-
randeerd zeer lage woonlasten!!!

Koopsom
€ 180.000,- 
v.o.n.

Aanvaarding: 
in overleg

E.W. Bakerstraat Zutphen

TE 
KOOP type Koriander (101 m²)

 
Begane grond:
Entree met toiletruimte; 
Woonkamer met openslaande 
deuren naar de tuin; open keu-
ken; badkamer met douche, 
vaste wastafel en toilet; royale 
slaapkamer.
1e Verdieping:
Overloop; 2 Slaapkamers met 
toegang tot balkon; bergruimte; 
technische ruimte met aansluitin-
gen t.b.v. CV-ketel, PV-panelen, 
mechanische ventilatie, wasma-
chine- en wasdroger aansluiting.

Voor deze woning zijn verschil-
lende uitbreidingen en indelings-
varianten mogelijk.

OPEN HUIS 19 juli a.s. 10.00- 
13.00 uur bent u van harte wel-
kom om deze woning vrijblijvend 
en zonder afspraak te bezichti-
gen.

Koopsom
€ 180.000,- 
v.o.n.

Aanvaarding: 
in overleg

E.W. Bakerstraat Zutphen

TE 
KOOP

Nou ja, dat doet Gotink voor me. 

Ikvernieuw

badkamer!
zomer

deze

de hele

Complete badkamerrenovatie al vanaf € 6.950,-

www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo

Tel. 0575-46 52 58

info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wij zijn op zoek naar een fulltime   ELEKTROMONTEUR 

Taakomschrijving Het betreft een afwisselende functie met volop ruimte voor eigen inbreng. Je zult je 
 o.a. bezighouden met het repareren van klimaatapparatuur, het tekenen van schema’s, 
 het testen van schakelpanelen, het service bieden op locatie en ook telefonisch sto-

ringen oplossen. Na een inwerkperiode zul je gaan meedraaien in de storingsdienst. 

Wij zoeken Voor invulling van deze functie zijn we op zoek naar kandidaten met een 
 mbo-opleiding op het gebied van elektronica/meet & regeltechniek/elektra en/of 
 aantoonbare ervaring op het gebied van de omschreven taken. We vragen een grote 

mate van zelfstandigheid waarbij je nauwkeurig werkt en klantvriendelijk bent.  

Wij bieden Wij bieden een afwisselende baan in een innoverende en plezierige werkomgeving,  
een marktconform salaris, doorgroeimogelijkheden en volop ruimte voor eigen 
inbreng. Voor meer informatie over ons bedrijf kun je kijken op www.kleventa.nl

Je kunt je sollicitatiebrief, voorzien van volledig c.v., sturen naar Kleventa b.v., t.a.v. Jeanet van Arragon, 
Newtonstraat 10, 7131 PP Lichtenvoorde of per e-mail naar j.vanarragon@kleventa.nl

Kleventa B.V. te Lichtenvoorde is een innoverende groot-
handel op het gebied van klimaatbeheersingsinstallaties. 
We zijn o.a. actief in de woningbouw, utiliteit, industrie en 
de agrarische sector. Naast de verkoop van producten onder-
steunen we de klant met een actieve servicedienst en doen 
we de ontwikkeling van nieuwe producten in eigen beheer.

Technische Groothandel

Landbouwmechanisatie- en Konstruktiebedrijf

WENSINK RUURLO BV
We zijn een landbouwmechanisatie- en konstruktiebedrijf hoofdzakelijk werkzaam in 
de agrarische sector en woningbouw

Wij zoeken een:

 Werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het maken en plaatsen van allerlei 
konstrukties en het monteren van stalinrichtingen

 Werkzaamheden bestaan uit reparatie tractoren, werktuigen en tuin- en park-
machines

Voor informatie kunt u contact opnemen met dhr. D. Wensink van Wensink Ruurlo BV, 
tel. 0573-451248. Sollicitaties graag schriftelijk aan onderstaand adres:

Haarweg 3, 7261 LE  Ruurlo info@wensink-ruurlo.nl

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Transport Medewerker m/v

Heb jij kennis van wet- en regelgeving met betrekking 
tot exportzendingen?

Functieomschrijving
In de functie van Transport Medewerker ben je verant-
woordelijk voor dat klanten en de interne organisatie tijdig 
over goederen kunnen beschikken. Om dat te bewerkstelli-
gen zorg je dat je de juiste informatie verzamelt en bepaalt 
welke documenten vereist zijn voor transport zendingen. 
Je regelt alle transporten, via de weg, lucht en zee, en 
zorgt dat douanezaken en vrachtfacturen afgehandeld 
worden. Je controleert en registreert alle handelingen die 
gedaan worden voor het transport. Het is van groot belang 
dat je op de hoogte bent van alle wet- en regelgeving 
omtrent internationale transporten.

Mechanisch monteur m/v

Ben jij de mechanisch monteur die wij zoeken?

Functieomschrijving
In de functie van monteur ben je verantwoordelijk voor 
het monteren van machines in projectvorm. Je werkt veel 
samen met collega’s en je overlegt veel. Ook kun je inge-
zet worden in de deelmontage. Het is een pre als je kennis 
hebt van elektronica.

Technisch Specialist m/v

Heb je gevoel voor IT en techniek en ben je commer-
cieel ingesteld?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de ontwik-
keling en support van de producten, het analyseren van 
machinedata, het opstellen van management rapportages 
en het trainen van interne en externe klanten binnen het 
vakgebied. Daarnaast ondersteun je het trainingscenter, 
ontwikkel je instructiemateriaal, ondersteun je collega’s in 
sales- en aftersales activiteiten en optimaliseer je processen.

TIG lasser m/v

Zoek jij een functie als TIG Lasser?

Functieomschrijving
Als TIG lasser in deze functie werk je zelfstandig en vanaf 
tekening. Het betreft voornamelijk het samenstellen en las-
sen van RVS machine onderdelen.

Siloreiniger m/v

Heb jij geen hoogtevrees en claustrofobie?

Functieomschrijving
In de functie van siloreiniger ben je verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden in diverse 
soorten silo’s. In een speciaal tuig zak je af in een silo en 
voer je de werkzaamheden uit. Naast het reinigen van 
silo’s kan het ook voorkomen dat je wordt ingezet om pro-
ductielocaties schoon te maken. Het werkgebied bestaat 
uit Nederland en Duitsland. Het is daarom van belang 
dat je geen probleem hebt om te reizen voor je werk. 
Eventuele bereidheid om in de kost te willen is een pre.

Verzorgende niveau 3 m/v

Ben jij per direct beschikbaar en heb je ervaring in de zorg?

Functieomschrijving
Voor een opdrachtgever in de oude-
renzorg zijn wij per direct op zoek 
naar een flexibele Verzorgende N3+ 
die bereid is om op oproepbasis inge-
zet te worden. Het urenaantal wisselt 
tussen de 16 en 24. Het werkgebied 
is Lochem en gemeente Berkelland 
en de diensten zijn wisselend. Als 
verzorgende verleen je de basiszorg 
en geef je aanvullend medicatie. 
Hiervoor moet je in het bezit zijn van 
een afgeronde medicatietraining. Je 
komt in de thuiszorg te werken en het 
is belangrijk dat je in bezit bent van 
eigen vervoer.

Gunnebo Doetinchem B.V. is een productiebedrijf dat deel uitmaakt van de wereld-

wijde opererende (Zweedse) Gunnebo Groep. Met 250 medewerkers produceert 

de onderneming beveiligings- en inbraakwerende producten. Door hoogwaardige 

kwaliteit in combinatie met modern design en leverbetrouwbaarheid heeft de groep 

een leidende positie in de Europese markt. Euro Planit Personeelsdiensten zoekt 

voor Gunnebo in Doetinchem een: 

Montage leider RVS 
VIO1294396 | Zelhem - 40 uren - MBO 

Onze opdrachtgever is een sterk groeiende creatieve organisatie welke opereert in 
diverse branches.
Zij vervaardigen geheel in eigen ‘huis’ een breed scala van roestvaststalen installaties 
voor de voedingsmiddelenindustrie, waterzuiverings industrie, de agrarische en de 
chemische sector ( bijv. silo’s, overkappingen, mestscheiding- en biogasinstallaties)
Voor deze opdrachtgever zijn wij per direct op zoek naar een meewerkend montage 
leider op klantlocatie. 
In deze functie ben je contactpersoon tussen de opdrachtgever, de klant en andere 
toeleveranciers, je geeft leiding aan montage medewerkers op locatie, je draagt  zorg 
voor de uitgangcontrole en de gestelde kwaliteitsnormen en je bent verantwoordelijk 
voor het inmeten, installeren en monteren van RVS installaties.

Voor de functie zoeken wij een kandidaat die gedegen kennis en ervaring heeft met 
het TIG en Puls MIG lassen van leidingen, kennis heeft van hydraulic en pneumatiek 
en enige kennis heeft van elektra en besturingen.  Je hebt minimaal een afgeronde 
MBO opleiding (niv.4) met VCA VOL. Je bent flexibel en hebt een klantgerichte in-
stelling. Ook zelfstandig kunnen  werken en het beschikken over goede contactuele 
eigenschappen is een vereiste. Ervaring met pompen en mixers is een pré.

Ben je geïnteresseerd in deze vacature? Neem dan contact met ons op! Voor meer 
informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of 
via e-mail: werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.

For a safer world

ASSEMBLAGE MONTEUR MACHINEBOUW | 
VMK1254595

AALTEN - FULLTIME – MBO

OMSCHRIJVING
Voor onze opdrachtgever in de regio Aalten zoeken wij een monteur 
machinebouw. Als monteur machinebouw ben je verantwoordelijk 
voor het assembleren van onderdelen van machines en modules aan 
de hand van tekening en / of mondelinge instructies.

FUNCTIE CRITERIA
- ervaring met montage / assemblage werkzaamheden; 
- tekening kunnen lezen.

REACHTRUCKCHAUFFEUR  | VMK1245390

AALTEN – FULLTIME 

OMSCHRIJVING
Voor Kaemingk in Aalten, een import- en exportbedrijf in decoratie-
artikelen, zijn we op zoek naar reachtruckchauffeurs. Het logistieke 
seizoen voor kerstartikelen start eind mei 2014 en loopt tot novem-
ber 2014. 
Als reachtruckchauffeur zorg je voor de inslag & opslag en het ver-
plaatsen van de pallets met producten in de stellingen. Je vult daar-
naast de orderpicklocaties en helpt met het lossen van vrachtwagens. 
De pallets worden van grote hoogte gepakt en soms zijn de doorgang 
/ rijpaden relatief smal.

FUNCTIE CRITERIA
- Snel en secuur werken;
- Enig rekenkundig en cijfermatig inzicht;
- Zelfstandig werken op de reach- heftruck en zuinig omgaan met 

het materieel;
- Met een handscanner kunnen werken (digitaal);
- Initiatieven nemen om het werk van de orderpicker soepel te laten 

verlopen;
- Werken in 2-ploegendienst: 6-13 uur en 13-20 uur + 1x per 2 

weken een zaterdagochtend;
- In het bezit van een reachtruck certificaat.

TIG-LASSER RVS NIVEAU 3/4 | VIO1237215

AALTEN  – FULLTIME - MBO

OMSCHRIJVING
Onze opdrachtgever is een producent van RVS apparaten en instal-
laties voor de voedingsmiddelenbranche. 
Je werkzaamheden als TIG Lasser niveau 3/4 houden in dat je 
zelfstandig kunt voorbewerken, lassen, monteren en samenstellen 
van RVS apparaten. Je bent verantwoordelijk voor de samenstelling 
van de complete tanks, je werkt vanaf technische tekeningen en je 
bewerkt de materialen zowel in de voorbereiding als in de afwerking. 
Het gaat om hoogwaardig laswerk. Je kan zelfstandig de tekeningen 
“vertalen” naar het product. Je bepaalt zelf je werkplan. Dat betekent 
initiatief tonen en denken in oplossingen. Een uitdagende vacature 
voor een echte vakman!

FUNCTIE CRITERIA
- Als TIG Lasser RVS ben je zelfstandig in het lassen;
- Je kan zelfstandig constructiebankwerkzaamheden uitvoeren; 
- Je hebt enige jaren relevante werkervaring als TIG Lasser RVS; 
- Je kunt zelfstandig technische tekeningen lezen; 
- Je hebt minimaal een afgeronde LTS metaal opleiding; 
- Als TIG Lasser RVS heb je een flexibele instelling, geen 9-5 men-

taliteit; 
- Je kan zowel goed zelfstandig als in teamverband werken.

CNC PONS LASER  OPERATOR | VIO 1307335

OMGEVING VORDEN – FULLTIME - LBO

OMSCHRIJVING
In de functie van CNC-pons/laseroperator is het belangrijk dat je 
ponsgereedschappen in kunt stellen en slijpen en bekend bent met 
het bedienen en instellen van pons- en lasermachines.
Je bewerkt plaatmaterialen zoals RVS, staal en aluminium (dikte 0,5 
mm - 8 mm). Het betreft fabricage van kleine tot middelgrote series. 
Je moet in staat zijn om kleine storingen op te lossen, tekeningen 
lezen en nauwkeurig kunnen werken, met de nadruk op de kwaliteit 
van de producten. Deze functie wordt uitgevoerd in 2-ploegendienst.

FUNCTIE CRITERIA
- Afgeronde technische opleiding richting plaatwerk of mechani-

sche technieken;
- Enkele jaren werkervaring met pons- en lasersnijmachines;
- Kwaliteitsgericht en nauwkeurig;
- Pro-actieve werkhouding;
- Goed kunnen lezen en begrijpen van werktekeningen;
- Nauwkeurig kunnen werken, kritisch op eigen werk en flexibele 

werkhouding.



Ab Velhorst 
bedankt!

Ab Velhorst, ruim een halve eeuw het gezicht 
van weekblad Contact in Vorden en omgeving. 

De medewerkers van Weevers Grafimedia bedanken 
je voor de duizenden verhalen die zijn afgedrukt in 
Contact, de laatste jaren vergezeld van foto’s gemaakt 
door jouw vrouw Dinie.

Jouw oprechte interesse in mensen bracht Contact 
in staat het nieuws vanuit de haarvaten van de 
samenleving te brengen. Met z’n allen zullen we 
onze uiterste best doen het gat dat jij achterlaat, 
op te vullen. We houden Contact en wensen je heel 
veel geluk bij je andere passie: tijd doorbrengen met 
je familie!

Directie en medewerkers Weevers Grafi media 


