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Zoals bekend is door het bestuur van 
het zwembad bij de gemeente een 
plan ingediend. Er is overleg met de 
gemeente, maar het bestuur heeft 
nog steeds geen zekerheid of het 
zwembad in de toekomst open zal 
blijven. ‘Het is echt twee voor twaalf, 
hoog tijd voor het houden van ac-
ties’, zo zegt Marieke van Loo. Zij 
maakt sinds vier jaar deel uit van het 
bestuur van het Vordense zwembad. 
Zij voegde een poos terug de daad bij 
het woord. Marieke trommelde een 
aantal vriendinnen op om met elkaar 
te brainstormen op welke wijze men 
een actie op touw kon zetten. Ma-
rieke daarover: ‘De vriendinnen van 
mij zijn allemaal moeders van kin-
deren die een zwemdiploma hebben 
behaald en die heel goed beseffen hoe 
belangrijk het is dat kinderen leren 
zwemmen.
Wij hebben het bestuur het plan 
voorgelegd om een sponsoractie op 
touw te zetten. Men was gelijk en-
thousiast, waarna wij vervolgens sa-
men met Timme Koster ( bedrijfslei-
der zwembad In de Dennen) het plan 
hebben uitgewerkt. Een actie met ei-
genlijk een verzoek aan de Vordense 
schooljeugd om tegen sponsoring 
baantjes te gaan zwemmen’, zo zegt 
ze. Het onderwijzend personeel van 
de plaatselijke basisscholen, school 
de Garve in Wichmond en school ’t 
Beeckland waren eveneens enthousi-
ast en zegden hun medewerking toe. 

Vervolgens trokken de leerlingen er 
op uit met het verzoek aan ouders, 
grootouders, familie, kennissen en 
buren om hen te sponsoren. Het bad-
personeel o.l.v. van Timme Koster 
had het zwembad afgelopen vrijdag 
feestelijk aangekleed. Tevens hield 
het personeel toezicht op de circa 
500 zwemmende kinderen die in 
totaal 21.000 banen zwommen. Eén 
meisje, Zoë Ulkeman zwom zelfs 140 
baantjes!
Om precies 9.00 uur doken de leer-
lingen van de groepen 3 en 4 in het 
water om te trachten zoveel mogelijk 
baantjes voor het goede doel te zwem-
men. Later kwamen de groepen 5 en 
6 aan de beurt. Dit alles werd gadege-
slagen door een geïnteresseerde wet-
houder Paul Seesing. Ook het aanwe-
zige publiek (ouders e.d. ) moedigden 
hun kroost aan. De kinderen konden 
zelf in de gaten houden hoeveel ba-
nen er werden gezwommen. Bij elke 
twee banen kregen de jongens en 
meisjes namelijk een elastiekje om 
de arm. Des te meer elastiekjes, des 
te meer sponsorgeld. Sommige kinde-
ren kregen 0,20 euro voor een baan-
tje, sommigen 0,50euro en een aantal 
zelfs één euro voor elk gezwommen 
baantje. Timme Koster gaf bij iedere 
groep het startsein. Aan de rand van 
het bassin sprak Ernst Jan Somsen 
enthousiaste woorden tot de zwem-
mende jeugd: ‘Fantastisch gedaan, 
jullie zwemmen als een ‘kanonsko-

gel’. Jullie zwemmen een beetje voor 
jezelf, maar heel veel voor het zwem-
bad en daar zijn we trots op’, zo sprak 
hij.
Vanuit het bassin veel opgewonden 
kreten. ‘Hoeveel baantjes heb jij al 
gezwommen Jolanda? ‘Even kijken 
, al zestien baantjes, klonk het ant-
woord. ‘Ik al 24’ , zo sprak Nancy, 
onderwijl ze liet zien dat ze goed kon 
crawlen. Dat mochten de kinderen 
uiteraard zelf bepalen: schoolslag, 
rugslag, crawlen, wat ze het liefst de-
den. Vrijdagmorgen om 12.00 uur zat 
het eerste gedeelte van het sponsor 

zwemmen erop en werd de tussen-
stand bekend gemaakt: Reeds 10.000 
euro binnen! Na de middag ging het 
sponsor zwemmen verder en kwa-
men onder meer de groepen 7 wen 8 
aan de beurt. Toen het gespetter van 
het water aan het eind van de mid-
dag ‘verstomde’ en de balans werd 
opgemaakt gaf de teller ruim 22.000 
euro aan.
Een betere start van ‘Red het zwem-
bad In de Dennen’ had de organisatie 
zich niet kunnen wensen. Marieke 
van Loo: ‘ We laten het hier niet bij, 
wij beraden ons al weer op de vol-

gende actie: Het verder uitbreiden
van ‘De vrienden van het zwembad’.
In de daarop volgende actie doen 
wij een beroep op het bedrijfsleven 
in Vorden. Ook hebben we nog een 
‘muzikale actie’ in de planning. Dat 
wordt binnenkort nader uitgewerkt. 
Wat deze eerste actie betreft fantas-
tisch dat het zo’n succes is gewor-
den’, zo sprak ze verheugd. Dat het 
badpersoneel, zwembadbestuur en
moeders van de zwemmende kinde-
ren, die meehielpen ‘baantjes tellen’,
zo tros als een pauw, moge duidelijk
zijn !

Gigantische actie voor behoud zwembad In de Dennen

Schooljeugd zwom 22.000 euro bij elkaar!
Vorden - ‘Red samen met ons het zwembad In de Dennen’. De oproep 
aan de schooljeugd van Vorden en Wichmond was niet aan dovemans-
oren gericht. Afgelopen vrijdag zwom de jeugd een mega- bedrag van 
ruim 22.000 euro bijeen. Waarin een klein dorp groot kan zijn! De eu-
forie bij het bestuur en het badpersoneel van het Vordense zwembad 
was groot. Een prachtig (eerste) bedrag op weg om de toekomst van 
het zwembad in Vorden veilig te stellen.

Allemaal zwemmen voor behoud zwembad

De kermis is altijd de laatste volle 
week van augustus. Echter…….hoort 
de zondag wel/niet bij de laatste volle 
week? 
De laatste jaren is de zondag een we-

zenlijk onderdeel van de kermis, met
de grote optocht. 

De organisatie heeft besloten dat de
kermis dit jaar van 18 tot 25 augustus
is. Deze week sluit aan bij de bouw-
vak in deze regio. Na de kermisweek
is er voor de kinderen nog één week
vakantie voordat de scholen weer be-
ginnen.

18 tot 25 augustus

Kermis Vierakker-Wichmond
Wichmond/ Vierakker - Het duurt 
nog even, maar er zijn nogal wat 
mensen die vragen, wanneer is 
het Wichmonds feest dit jaar?

Het is heel simpel voor 50 eurocent 
koopt u een gelukspoppetje in de we-
reldwinkel Vorden , maak een foto 
met het poppetje erop en lever die in 
bij de wereldwinkel Vorden .Simpe-
ler kan het niet , maar u steunt dan 
toch tijdens uw eigen vakantie weer 
het goede doel Wereldwinkel .
U weet het immers , kopen van pro-
ducten in de Wereldwinkel, biedt de 
maker ervan een menswaardig be-
staan.Wist u trouwens dat wij ook 
donateurs kennen en altijd nieuwe 
kunnen gebruiken? Als donateur 
helpt u ons het goede doel in stand te 
houden. Al onze bestaande donateurs 
danken wij voor hun bijdrage.

Wereldwinkel ook 
voor de toerist
Vorden - Bent u op vakantie in 
Vorden of gaat u als Vordenaar 
nog op reis neem dan een We-
reldwinkel gelukspoppetje mee 
en maak kans op een leuke prijs.

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

DIT WEEKEND:
3 halen, 2 betalen

Kerkhoflaan 3B Vorden 

 
Iedere Zaterdag geopend ! 

www.4athome.nl Zat 10:00 - 17:00   Ma - Vrij op afspraak 

Badkamers
Sanitair
Tegels
Tapijt
Laminaat

Steigerhouten meubels
Raamdecoratie
Pvc vloeren

Badkamervoordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Inloopdouche 90 cm
- Badmeubel 80 cm
- Regendouche
- Design radiator
- Draingoot
- 25 m2 Tegels

Toilet voordeel!
- Geberit inbouwreservoir + design wandcloset
- Design fontein set
- Tegels 5 m2 van € 1500,-

Voor € 950,-

van € 4500,-

Voor €
 2499,-



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:
info@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

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
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

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

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

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

Dagmenu’s 17 t/m 23 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(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 17 juli
Aspergesoep / Kipfilet Americain gegratineerd met kaas, 
tomaat en spek met aardappelen en groente.

Donderdag 18 juli
Varkensrollade met aardappelen en rauwkostsalade / Tiramisu.

Vrijdag 19 juli
Mosterdsoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente.

Zaterdag 20 juli (alleen afhalen en bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frites en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.

Maandag 22 juli
Uiensoep / Casseler rib met mosterdsaus, aardappelen en 
groente.

Dinsdag 23 juli
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.

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

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

-

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

18, 19 EN 20 JUNI

m.u.v. meubels en snijbloemen
Pre-sale woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur

Bij besteding van € 15,00

 (plant)
Op vertoon van deze advertentie toegang tot de

pre-sale avond. Graag tot ziens!

Wij zijn met de auto via het Jebbink en de Molenweg
te bereiken.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Mooie grove Belgische kersen
 400 gram 3,99
Wilde bos nectarines 500 gram 1,49
Nieuw oogst
Bildstar aardappelen 3 kilo 4,98
Op ons gehele assortiment rauwkosten 

2e bak naar keuze HALVE PRIJS
Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 juli.

Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

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
20 - 21 juli F.A. Kuijl, Lochem (0573) 25 16 84.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

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) 460 312

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, 

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). 

Geopend 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, diëtetiek, 

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

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; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 10.00-16.00 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 7227. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing 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.

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur, ds. D. van Doorn, Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 juli 10.00 uur, dhr. S. Kuijt, Lichtenvoorde.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 21 juli 10.00 uur, ds. Stolte, Warnsveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 juli 9.30 uur, Woord- en Communieviering, diaken

G. Oude Groen

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 juli geen viering.

Zondag 21 juli 9.30 uur, Eucharistieviering, Hogenelst,

m.m.v. Koorleden.

Weekenddiensten



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

2 weken later dan verwacht,
maar het wachten meer dan waard.

Hoera, we hebben er een zoontje bij!

Wij noemen hem

Derk
Gerrit-Jan

12  juli  2013

Hij weegt 3895 gram en is 56 cm lang.

Zoon van Marleen en Frank
Broertje van Pim en Tijl

Ruurloseweg 39
7251 LA Vorden

Dankbaar hopen wij op 26 juli a.s. met onze kin-
deren en kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te 
herdenken

Tonnie en Sophie
Makkink-Brinkerhof

Als u ons hiermee wilt feliciteren, dan bent u van 
harte welkom op onze receptie van 15.00 tot 16.30 
uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Zutphenseweg 119
7251 DN Vorden

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Met veel verdriet hebben wij kennis genomen van 
het overlijden van mijn dierbare zus en onze lieve 
tante

R. Tragter-Meijerink
weduwe van A.G. Tragter

Barchem: D. Klein Brinke-Meijerink

Neven en nichten

13 juli 2013

“De Heer is de schaduw aan je rechterhand”

Vol dankbaarheid voor alle goede zorgen en liefde 
die wij van haar mochten ontvangen, geven wij u 
kennis van het overlijden van onze lieve moeder, 
schoon moeder en oma

Hendrika Tragter - Meijerink
Riek

sinds 8 juni 2005 weduwe van
Adriaan Gerrit Tragter

* 27 juni 1923 † 13 juli 2013

 Joke Uiterwijk Winkel-Tragter
 Jaap Uiterwijk Winkel
  Michiel
  Joris en Marissa
  Simon en Mitchell
  Hugo

 Wil Tragter
 Pieter Meermans
  Cato
  Wouter

Vorden, Smidsstraat 14

Correspondentieadres:
Welnahorst 67, 7531 GJ  Enschede

De dankdienst voor haar leven zal worden gehouden 
op donderdag 18 juli om 11.00 uur in de Hervormde 
Dorpskerk te Vorden, waarna aansluitend de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene 
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Gelegenheid tot condoleren na de plechtigheid 
in Café-Restaurant ’t Wapen van ’t Medler, 
Ruurloseweg 114 te Vorden.

 

Nooit vragend
Nooit klagend
Altijd alles voor zichzelf dragend,
was hij een steun voor velen

 

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons tijdens zijn leven
heeft gegeven, geven wij kennis van het overlijden van mijn
lieve man, onze lieve vader, opa en overgroot opa

 

ALEXANDER PIETER ANTONIE KLEIJN
echtgenoot van Jenneke Kleijn-Japing

 

Rotterdam, 22 oktober 1921
 

Zutphen, 13 juli 2013
 

Anouschka t
Viola en Aart
Pieter en Jeanne
Angela en Hans
Aimée
 

Jenneke Kleijn-Japing
Jenneke
Alexander
Antonie en Chantal
Sabine en Hugo
 

kleinkinderen en achterkleinkinderen
 

Vosterweg 2
7251 MD  Vorden
 

De begrafenis zal in besloten familiekring plaatsvinden op
vrijdag 19 juli 2013.

Verdrietig, maar dankbaar voor de vele goede 
jaren die wij met haar hebben beleefd, delen 
wij u mee dat in haar eigen vertrouwde 
omgeving rustig is ingeslapen onze zorgzame 
moeder, lieve oma en allerliefste omi

Hendrika Berendina Maria
Hulleman-Horsting

Riek
weduwe van B.G.W. Hulleman

eerder weduwe van J.H.M. Roelvink

* Vorden, 17 juni 1924 † Vorden, 13 juli 2013

Ria en Marinus
  Marco en Carla
  Denny en Elmaïne

 Gerda † en Gerrit
 en achterkleinkinderen.

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers 
van De Wehme en huisartsen Dr. de Jong en 

Dr. Radstake voor de liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:
Hoetinkhof 61, 7251 WL  Vorden.

De crematieplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, 
zal worden gehouden op donderdag 18 juli om 
10.00 uur in crematorium De Omarming, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.
Voorafgaand is er gelegenheid tot afscheid nemen 
van 9.40 tot 9.50 uur.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de condoleanceruimte van het crematorium.

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

Het plezier dat wij samen deelden,
neemt niemand ons meer af.

Gerrit Jan Heijink
Jan

* 11 augustus 1927 † 9 juli 2013

 J.W. Heijink-Wentink

 Johan en Anneke
  Mark en Lynn
  Linda
  Lars en Milou

 Zwier en Irma
  Marije en Michiel
     Carlijn
      Eline en Eddie

Prins Clauslaan 10
7251 AS Vorden

De crematieplechtigheid heeft afgelopen zaterdag 
13 juli plaats gevonden. 

Wij willen de verpleging van “De Hoge Weide”
bedanken voor de goede en liefdevolle verzorging.

Uinko Golstein

Wanneer je door verdriet wordt neergeslagen
het waarom van dit aan niemand kunt vragen
dan is het goed dat je zoveel mensen ziet
ook al vinden zij de juiste woorden niet

Voor uw hartverwarmende bewijs van
medeleven, die wij na het overlijden van mijn
man/onze vader, willen wij u bedanken.

Tonnie Golstein-Denkers

Niels en Sam

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000



GEZOCHT

DIVERSEN

TE HUUR

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. 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.

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

FIETS TE KOOP

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

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

Keurslagerij Vlogman
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling 

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen. En alleen geldig in het dorp en het bui-

tengebied van Vorden

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 15.00 en 

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoonnummer: 0575-551321
E-mail: info@vlogman.keurslager.nl

Echte Bakker van Asselt
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestel-

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is alleen geldig in het dorp en 
buitengebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 10.00 en 

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoon nummer : 0575-551384
E-mail: winkelvorden@gmail.com

Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen en catering en alleen geldig in het dorp

en het buitengebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
Vandaag besteld is morgen in overleg met u

in huis.

Wij zijn te bereiken via de telefoon.
Telefoonnummer: 0575 550850

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Ik, mevrouw Coolen uit Arn-

hem, zou graag in contact ko-

men met één van de duwsters 

van Roll Over Bronckhorst met 

wie ik, gedurende deze activi-

teit, leuk zo contact heb gehad.

Wij zouden beslist contact blij-

ven houden maar ik heb u bij

het afscheid niet meer kunnen

spreken. Bent u dit? Wilt u mij

bellen. 026 – 381 55 63

te huur helft dubbele woning

buitengebied groenlo  voor inf

o bel 0544-461728

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di - vrij 10.00- 17.00

zat.  9.00-16.00

laatste zat. van de maand

magazijnverkoop

www.deboedelhof.nl

Er is weer WOLINZAMELING

op zaterdag 20 juli van  9. 30

tot 11.30 bij de Fam.Kappert

aan de Lage Lochemseweg 5 te

Warnsveld.

Wolhandel Wolf

Tel: 0610262418

Gezocht 5-8 ha. te pachten

biologische (of omschakelen)

weidegrond, tel: 0575 559280

Gastouder in het buitengebied

van Hengelo heeft plaats voor

opvang voor uw kinderen. Ook

flexibele opvang en BSO. LRKP

geregistreerd, hierdoor recht

op kinderopvangtoeslag. Inge

Arendsen tel: 0575 462371

Geef je nu op voor de revue van 

Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail 

naar revue@jong-gelre.nl

Kramen huren? Hobby- &

Rommelmarkt, 27&28 juli

Camping Het Zwarte Schaar,

i n f o @ z w a r t e s c h a a r . n l

0313-473128

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

Wegens werkzaamheden in het cen-
trum bieden wij u t/m 27 september 
de mogelijkheid uw bestelling in onze 
webshop 

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

Deze service is alleen geldig op webshop 

bestellingen, zoals onderhoudsmiddelen, 

en op een adres in Vorden en buitenge-

bied van Vorden.

(Voor voorwaarden zie onze website 

www.helminkwonen.nl/vorden).

Wij zijn te bereiken via telefoon en e-mail 

en uiteraard is onze gratis parkeerplaats 

altijd bereikbaar via de Decanijeweg.

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24

7251 DK Vorden

Tel.: 0575-551514

E-mail: info@helminkwonen.nl 

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Zomer in de wereldwinkel koop

een gelukspoppetje maak een

foto in uw vakantie en win een 

mooie prijs. Haal in de winkel

een wedstrijd formulier.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

Dit willen wij dan graag samen met jullie vieren. Daarom nodigen wij u uit op 30 januari 

a.s. bij Café Leuk, Te Verweg. U bent welkom vanaf 20.00 uur, waar een leuk avondfeest u 

tegemoet komt.

Wij u hopen te zien op 30 januari, maar mocht u ongehoopt niet kunnen, meld u dan even 

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

Huwelijk, geboorte 
of een feestje?
Dat moet natuurlijk gevierd worden! 
Op Happycards kun je zelf de 
aankondiging en/of uitnodiging maken 
voor jouw speciale moment. En wat is 
er nu leuker dan een persoonlijke kaart 
met je eigen foto en tekst? Happycards 
biedt je alle mogelijkheden om online 
je eigen, unieke kaart te maken. Je 
kunt de kaart helemaal zelf maken, 
een ontwerp van ons aanpassen of 
gewoon een bestaande kaart van 
Happycards kiezen; alles is mogelijk! 
Kies één van de mogelijkheden en ga 
aan de slag!



Culinaire streekmarkt
Veerpont Brummen - Bronkhorst

18 & 19 juli 11.00 - 18.00 uur

Locatie:  Veerweg 4 te Bronkhorst

Gratis entree en parkeren
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Spiesjes van verse kippendijtjes

4de gratis

SPECIAL

Varkenshaas parade

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden varkensrollade + 
rauwe ham

100 gram + 100 gram 398

KEURSLAGERKOOPJE

Rib-
lappen

500 gram 650

MAALTIJDIDEE

Bami of 
Nasi

500 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Bij ons gaan 
de prijzen op 

de schop! 

Planten voor  
binnen of buiten:

2e plant voor 
de ½ prijs

aanbieding geldig t/m 17 juli a.s.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334  www.davorta.nl

Carcleaning Zutphen BV vraagt op korte termijn 
vanwege uitbreiding in de regio Achterhoek:

 Aantoonbaar relevante werkervaring in de branche, 
rijbewijs B, zelfstandig kunnen werken, ook op 
locatie, representatief en communicatief sterk, 
geen 8 tot 5 mentaliteit.

 Affinititeit met auto’s, secuur, flexibel, Rijbewijs B, 
geen 8 tot 5 mentaliteit, bereidheid tot volgen 
van opleiding.

 Ideale baan voor vutter, het halen en brengen 
van klantenvoertuigen, aflever klaar maken, 
flexibele werktijden.

Wanneer u interesse hebt in een van de bovenstaande 
functies kunt u een brief met CV sturen naar: 

Voor informatie kunt u bellen met 0575-551322 
en vragen naar Dhr. M. Westerik.
Carcleaning Zutphen BV, Vordenseweg 23, 
7231 PC Warnsveld.

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

50% KORTING
op alle dames- en heren mode*
*uitgezonderd basis- en nieuwe collectie.

RESTANTEN
VERKOOP

10,0025,0050,00

50% korting op alle topmerken



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

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Dus over al deze prijzen nog 15% korting!

Combikast 
  684

Broodkast 
  533

Salontafel
vanaf  296

Dressoir 

vanaf  593 Tafel 
vanaf  333

tv Dressoir 
  299

Kom naar onze OUTLET AFDELING in de kom kijk voordeelshop

Opruiming in deze afdeling van 40 / 50 / 60 / 70 en 80 %
Verder op alle showroom meubelen 15% korting ook op bestellingen.*aanbiedingen uitgezonderd

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



(Assistent) docenten gezocht voor computercursus
Het Seniorweb is al enkele jaren actief in Hengelo bij het opzetten 
van computercursus voor ouderen. Door het succesvol verloop is 
er dringend behoefte aan (assistent) docenten. Het leercentrum 
kan hierin begeleiden. Voor informatie kunt u contact opnemen 
met Henk-Roes, tel. 06-21241984 of mailen naar henk@roes- 
po-advies.nl 

Rijbewijskeuring
Voor rijbewijskeuring kunt u terecht bij: J. Termaat, verbonden 
aan MEDIAD BV gevestigd in Zelhem. Adres: Ruurloseweg 36, tel. 
0314-620291. Kosten € 30,-.

De zomer voor de boeg, tijd voor uitstapjes
Heeft u ook zin om tijdens de zomer een wandeling te maken, te 
fietsen of anderszins erop uit te gaan. Doet u dit echter liever niet 
alleen, neem dan contact met mij op, dan kan ik u met elkaar in 
contact brengen. Het gebeurt vaak dat mensen elkaar van vroe-
ger ook nog kennen en vriendschappen nieuw leven ingeblazen 
krijgen. U kunt mij bereiken op 0575-465281.

Samen eten, ja gezellig!
Elke woensdag is er in de grote zaal van De Bongerd in Steen-
deren de mogelijkheid om een driegangen maaltijd te nuttigen 
samen met anderen. Kosten nog geen € 6,- per keer. U kunt u 
aanmelden tot uiterlijk 10.00 uur van dezelfde woensdag. Wilt 
u het eens proberen, neem dan contact op met Janny Wieggers, 
452538 of met het kantoor 450029.

Telefooncirkel?
Een telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. 
Dat gebeurt meestal in een vaste volgorde, zodat u steeds door 
dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de volgende 
van de lijst. De telefooncirkel is voor elke leeftijd. Er is weer vraag 
naar het oprichten van een telefooncirkel in Steenderen en omge-
ving. Is dit ook iets voor u? Meldt u dan aan.

Vrijwilligerswerk, doet meer dan je denkt
Zie onder algemeen SSWB.

Jubileum
Welzijn Steenderen bestaat in 2013 vijfentwintig jaar, een halve 
Sara of Abraham. Dit wordt in september gevierd. We willen een 
overzicht maken van de afgelopen jaren. Bent u in het bezit van 
krantenknipsels, foto’s en dergelijke over Stichting Welzijn (Ou-
deren) Steenderen dan zouden wij die graag van u willen lenen 
voor deze expositie. Wilt u ze niet uitlenen dan zouden we graag 
een kopie maken. Hebt u iets en wilt u dat met ons delen dan 
kunt u contact opnemen met Martje Eggens 451936 of Welzijn 
Steenderen 450029 (vakantie van 26 juli tot 26 augustus). 

Rolstoelpool
Bronckhorst heeft in diverse plaatsen een zogenoemde rolstoel-
pool. Het is plek waar een aantal rolstoelen aanwezig zijn die wor-
den uitgeleend. In Steenderen kunt u een rolstoel lenen bij De 
Bongerd. Mocht u tijdelijk, een dag of een aantal dagen, een rol-
stoel nodig hebben dan kunt u deze daar lenen. Reserveren is wel 
noodzakelijk. U kunt hiervoor bellen naar De Bongerd: 450029. 
Bij voorkeur op maandagochtend of donderdagochtend. Voor een 
langere leen/huur periode kunt u terecht bij de thuiszorgwinkel 
in Zutphen: 0314-357419.

Vakantie
Ons kantoor is gesloten van maandag 29 juli tot en met vrijdag 23 
augustus. Wilt u een vraag stellen aan een welzijnsadviseur, luis-
ter dan het antwoordapparaat af. Daar hoort u met welke collega 
stichting u contact op kunt nemen.

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgegevens 
die genoemd zijn in de kop van deze berichten. www.welzijn-
steenderen.nl

Wat is er veranderd per 1 juni bij Stichting Welzijn Vor-
den?
In verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd 
is Louise van Uden, de coördinator, gestopt met haar werkzaam-
heden bij Stichting Welzijn Vorden. Wilma Berns, de huidige 
welzijnsadviseur, heeft per 1 juni haar taken overgenomen. Van 

maandag tot en met donderdag  is het kantoor geopend, de vrijdag
gesloten. De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en
met donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden kan er een
afspraak worden gemaakt voor een gesprek of huisbezoek. Willy
Gotink blijft haar werkzaamheden als secretarieel/administratief
ondersteuner continueren. Stichting Welzijn Vorden, Welzijns-
adviseur Wilma Berns, Telefoon: 0575 553405. Email: w.berns@
sswb.nl of welzijnvorden@sswb.nl, website: www.sswb.nl 

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen.
Elke tweede donderdagmorgen van de maand, met uitzondering
van de maand augustus, houden vrijwilligers van de Nederlandse
Vereniging Voor Slechthorenden, in samenwerking met Stichting
Welzijn Vorden, een inloopspreekuur voor mensen met hoorpro-
blemen. Het eerstvolgende spreekuur is: 12 september. Tussen 10
en 12 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al uw vragen
terecht kunt. U bent van harte welkom, aan dit bezoek zijn geen
kosten verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting Welzijn Vor-
den, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat nr.
6. Voor informatie kunt u terecht bij: ouderenzorgSH.vorden@
nvvs.nl of w.berns@sswb.nl

Het volgende Repair Café is: zaterdag 14 september van
11.00-14.00 uur
In de maanden juli en augustus is er Repair Café. Het Repair Café
is een evenement dat draait om repareren, duurzame samenle-
ving en de mogelijkheid tot het hebben van sociale contacten.
Iedere 2e zaterdag van de maand vindt deze activiteit plaats in het
Dorpscentrum te Vorden, van 11.00-14.00 uur. Bezoekers nemen
van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwilligers bieden
hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal wordt in reke-
ning gebracht. Contacten kunnen worden gelegd of inspiratie
kan worden opgedaan aan de leestafel of bij de vrijwilligers. Spul-
len die niet gerepareerd kunnen worden, neemt de bezoeker mee
terug naar huis. Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn
Vorden. Tel: 0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Activiteiten, cursussen en workshops
Bridgen. Een mooie denksport! Lijkt het u leuk om te gaan brid-
gen of wilt u meer ervaring in het bridgen? Bij voldoende belang-
stelling start eind september, begin oktober 2013 weer een cursus
bridgen voor beginners en voor gevorderden.

Of wilt u mee gaan doen aan andere activiteiten? In september, oktober
starten al onze gebruikelijke activiteiten weer, o.a. koersbal, stijl-
dansen, schilder- en tekencursus, de  hobbyclub, bewegingsactivi-
teiten en andere spelvormen.

Of benieuwd naar de iPad-cursus? Ook de iPad-cursus gaat wederom
van start na de zomervakantie. U kunt zich vanaf nu opgeven
voor een van deze activiteiten of cursussen.

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een activiteit of cur-
sus? Denkt u een leuke workshop of cursus te kunnen geven waarbij u uw
talent,vaardigheid of professie, vrijwillig, wilt inzetten? Laat het ons gerust
weten. Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij
Stichting Welzijn Vorden. Tel. 0575- 553405

Vriendschap 55+
Waar wordt u blij van? Wandelen in de natuur, een mooie film
bekijken, een goed gesprek voeren... Wilt u deze activiteiten met
een ander delen of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen
leeftijd, iemand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde inte-
resse? Wij bemiddelen graag voor u.
Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle inwoners van Vorden
en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het gaat om mensen die
door het verlies van hun partner, verhuizing van vrienden of om
wat voor reden dan ook weinig sociale contacten hebben en zich
daarom soms eenzaam voelen. Of mensen die veel sociale contac-
ten hebben maar een echt betekenisvol contact missen. Maar ook
mensen die een speciale belangstelling of hobby hebben die ze
graag met anderen willen delen of waarover ze met anderen van
gedachten willen wisselen.
Wat doen we niet? We zijn geen relatiebureau. We bemiddelen
alleen voor senioren die op zoek zijn naar vriendschappelijk con-
tact. Deelname is gratis. Iedere eerste maandag van de maand is
er een gezamenlijke koffie-inloopochtend vanaf 10.00 uur in het
Dorpscentrum. U bent van harte welkom. De eerstkomende bijeen-
komst is maandag 2 september. Voor informatie kunt u terecht bij
Stichting Welzijn Vorden.

Vakantie
Welzijnsadviseur  Wilma Berns is afwezig in verband met vakan-
tie van 29 juli tot 16 augustus. In die periode is er voor het  tele-
fonisch- en inloopspreekuur, van maandag tot en met donderdag,
van 9.00-11.00 uur, vervanging geregeld.

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
17-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
17-07 ANBO Hengelo/Steenderen, dagfietstocht Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
18-07 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
23-07 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur Hyndendael, Hummelo 10.00 uur
23-07 Markenheem, folkloredansen De Bleijke, Hengelo 19.00 uur
24-07 ANBO Hengelo/Baak, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
24-07 KBO Steenderen, avondfietstocht Marktplein, Steenderen 18.30 uur
25-07 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
26-07 SWDHK, tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.30 uur
27-07 UVV, dagtocht met de boot over de Vecht
27-07 Markenheem, Harmonicaclub Ruurlo De Bleijke, Hengelo 14.00 uur
09-08 SWDHK, zomerbarbecue Huiskamer Welzijn, Hoog- Keppel
13-08 SWS, ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
14-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-08 ANBO Hengelo/Steenderen, koetsentocht Wolbrink, Hengelo 13.00 uur
21-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
  
Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst. Kijkt u vooral 
ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een leuke activiteit die 
niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Computercursus Hengelo/Vorden najaar
In samenwerking met Welzijn biedt Seniorenweb ook dit najaar bij voldoende deelname weer 
computercursussen aan in Hengelo. Beginners Computerbrevet voor senioren met Windows 
7-10 lessen, Word 6 lessen, Excel 10 lessen, Internet, Email en Telebankieren 6 lessen, I-Pad in 
Vorden én Hengelo 5 lessen. Er wordt gewerkt in kleine groepjes met voldoende begeleiding. 
Opgave bij welzijnsadviseur Hengelo: Ans Vermeulen, tel. 0575-465281, of Welzijnsadviseur 
Vorden: Wilma Berns, tel. 0575-553405.

Vrijwilligerswerk doet meer dan je denkt
16 of 66 jaar: vrijwilligerswerk werkt voor jou! Vrijwilligers zijn onmisbaar en er zijn er niet 
genoeg. Veel mensen denken dat het niet voor hen is, maar vrijwilligerswerk is voor ieder-
een een leuke uitdaging: je kunt werken aan je netwerk, het zorgt voor sociale contacten en 
gezelligheid en je kunt werkervaring opdoen. Ook korte of eenmalige klussen zijn mogelijk. 
Iedereen heeft kwaliteiten die kunnen worden ingezet. Is het niet meteen, dan wellicht later. 
Wil je op regelmatige basis of zo nu en dan iets doen voor een ander, meld je dan bij ons. In een 
kennismakingsgesprek kunnen we samen kijken waar jouw kwaliteiten liggen die kunnen 
worden ingezet in de omgeving waarin je leeft.

Liever samen iets ondernemen?
Met regelmaat melden zich inwoners die graag een maatje zouden vinden om samen te wan-
delen, te fietsen, een spelletje te spelen, te handwerken, ergens naar toe te gaan etc.  etc. 
Verschillende mensen heb ik langs deze weg met elkaar kunnen laten kennismaken en ver-
schillende groepjes zijn hieruit ontstaan. Hengelo/Keijenborg is een kleine gemeenschap, vaak 
blijken mensen elkaar van vroeger ook nog te kennen en is de verrassing groot om elkaar weer 
te ontmoeten. Lijkt u dit ook wat, neem dan contact op met Ans Vermeulen van Welzijn Hen-
gelo tel. 465281. Een activiteiten boekje met daarin een overzicht van alle activiteiten welke 
in Bronckhorst voor ouderen (en ook minder oudere) worden georganiseerd ligt voor u klaar.

De Vakantiebank: een mooi initiatief
Stichting Vakantiebank is een initiatief van De Vrijbuiter in samenwerking met een aantal 
maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties. Mensen met een warm hart die 
graag wat ontspanning geven aan personen en gezinnen die het zwaar hebben.
De Vakantiebank heeft als doel mensen die in een moeilijke periode van hun leven zitten even 
op adem te laten komen. Dit is mogelijk dankzij de donateurs, vrijwilligers en bedrijven die 
belangeloos hun medewerking verlenen. De vakanties worden voor niets of zeer voordelig 
ingekocht, zodat de stichting ze gratis aan kan bieden aan zoveel mogelijk mensen. Via www.
devakantiebank.nl is meer informatie te krijgen.

Vakantiesluiting
In verband met vakantie is het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo gesloten van maandag 
15 juli tot en met vrijdag 26 juli. Heeft u vragen die kunnen wachten dan kunt u contact op-
nemen met Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Activiteiten in het woonzorgcentrum De Bleijke
Woensdag 3 juli Spelmiddag 14.30-16.30 uur € 3,-
Zaterdag 13 juli Kermisborrel 14.30-16.00 uur € 3,-
Dinsdag 23 juli Folklore dansen 19.00-20.30 uur € 3,-
Zaterdag 27 juli Harmonica club Ruurlo 14.00-15.30 uur € 3,-

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



Inmiddels hebben zich voor het op 
te richten Kinderkoor dat zondag 15 
september zal optreden al een aan-
tal kinderen opgegeven, echter nog 
lang niet genoeg. Kinderen die inte-
resse hebben kunnen zich per mail 
aanmelden bij froling@hethoge.nl of 
bij hebbink@hethoge.nl . De Start-

zondag zal op 15 september worden 
gevierd in de Christus Koningkerk. 
Aanvang 10.00 uur. Voorafgaande zal 
het kinderkoor twee keer in de Chris-
tus Koningkerk repeteren en wel op 
zaterdag 7 en zaterdag 14 september 
van 17.00 tot 17.45 uur. Piet Piersma 
is de dirigent van het koor.

Startzondag Kinderkoor 
Vorden

Vorden - Op zondag 15 september starten de kerken in Vorden met 
een nieuw programma, dat wordt aangeduid als Startzondag. De ge-
zamenlijke kerken hopen dat er die zondag ook weer een kinderkoor 
zal zingen. De kinderen zullen namelijk een belangrijke plek op die 
startzondag innemen.

Bertus Pellenberg en zijn dochter Jo-
rieke die als palfrenier op de koets 
zat, bezorgden de jubilarissen een 
geweldige middag. Jorieke is al van 
de derde generatie die de vier trouwe 
bezoekers meemaken op de cam-
ping, vertelt Tiny Pellenberg als de 

campinggasten zich na afloop van 
de tocht achter een borrel hebben 
gezet. “Mijn schoonouders zijn in 
1958 begonnen met de camping. Zij 
hebben ook mijn man Bertus al zien 
opgroeien.” Inmiddels zwaaien zij en 
haar man ruim dertig jaar de scepter 

over het bedrijf.
De vier trouwe gasten kwamen in de
beginjaren allemaal kamperen met 
een tent. Inmiddels is de tent inge-
ruild voor een (sta)caravan. In de zo-
mermaanden leven ze min of meer
op de prachtig in de bossen gelegen
Goldberg. “Traditiegetrouw wordt op
Koninginnedag de voortent aan de
caravan bevestigd. Vervolgens blijven
ze dan tot in september op de cam-
ping.”
Zowel de eigenaren als de gasten 
hopen nog vele jaren samen door te
brengen op De Goldberg.

Vier Zutphense bezoekers komen al 40 en 45 jaar naar Vordense camping

De Goldberg verrast trouwe 
gasten met koetstocht

Vorden/Zutphen - Met stralende gezichten stapte het viertal zaterdag 
13 juli uit de koets op camping en stalhouderij De Goldberg in Vor-
den. Familie en vrienden stonden de jubilarissen op te wachten. Annie 
en Dick Wichgers staan dit jaar 40 jaar op de camping, Gezina Boer-
man 45 jaar en ook Dikkie Hiddink komt er al 45 jaar. Daarom bood 
de familie Pellenberg de vier inwoners van Zutphen een koetstocht 
door de prachtige omgeving van Vorden aan.

Het betrof niet alleen de concerten in 
oktober in de dorpskerk en in april in 
de sporthal, maar ook alle optredens 
bij de diverse volksfeesten. Ondertus-
sen is het bestuur ook druk geweest 
om de donateurbestanden samen te 
voegen, een nieuw verenigingsboekje 
samen te stellen en fondsenwerving 
op te starten voor onder andere uni-
forme kleding en nieuw instrumen-
tarium. Het zomeravondconcert 
werd gegeven in het centrum van het 
dorp. Aangezien het grasveld maar 
ten dele beschikbaar was, hadden de 
muzikanten de opstelling aangepast 
aan de beschikbare ruimte. In samen-
werking met Grand Bistro de Roton-
de was een gezellig terras gecreëerd 
waar het talrijk aanwezige publiek 
graag gebruik van maakte.

Onder het genot van een mooie 
‘avondzon’ heette voorzitter Gerrit 
Nijenhuis het publiek welkom en 
stelde hij de ruim 90 muzikanten 
voor. Het leerlingenorkest beet het 
spits af met 4 nummers, waarna de 
majorettes vervolgden met een optre-
den. De slagwerkgroep onder leiding 

van Mike de Geest liet ook van zich 
horen en speelde een zestal num-
mers, waaronder Samba, Rockers, 
Disco en Calypso. Het podium, of be-
ter gezegd de Kerkstraat, was daarna 
voor het harmonieorkest onder lei-
ding van Berjan Morsink. Samen met 
de slagwerkgroep,werd begonnen 
met de mars Arnhem.

Het Spaanse Cassiopeia werd opge-
volgd door het fraaie concertstuk Pa-
sadena van de Nederlandse componist 
Jacob de Haan. Na Glee showstoppers 
met bekende musicalnummers, kon 
het publiek genieten van Pophits.
nl: een verzameling nummers van 
onder meer Jan Smit, Ilse de Lange 
en Marco Borsato. Het concert werd 
afgesloten met El Cumbanchero, we-
derom samen met de slagwerkgroep. 
Harmonie Vorden kan terugzien op 
een mooie afsluiting van het seizoen. 
Na de vakantie is er weer veel werk 
aan de winkel: In oktober geeft de 
vereniging samen met het Vordens 
Mannenkoor een concert. Ook staan 
in het najaar weer de slaatjes- en olie-
bollenacties op het programma.

Zomeravondconcert 
Harmonie Vorden

Vorden - Afgelopen donderdag 11 juli sloot Harmonie Vorden haar 
eerste seizoen af met een zomeravondconcert. Na de oprichting op 30 
augustus 2012 heeft de Vordense muziekvereniging een zeer voortva-
rende start gemaakt. Alle activiteiten die de voormalige muziekver-
enigingen in het verleden voor hun rekening namen, moesten door 
Harmonie Vorden voor het eerst worden opgepakt.

Harmonie Vorden

Het gaat vooral om het plezier tijdens het tekenen en 
schilderen. De weg die men gaat om tot een resultaat te 
komen, is belangrijk. 
De bijeenkomsten worden zo gehouden, dat men tijdens 
het bezig zijn bewust wordt van wat het werken met deze 
materialen of het maken van dit werkstuk met je doen. 

De kunstenaar in brede zin wordt dus aangesproken. De 
verhalen achter de werkstukken zijn niet in te zien, wel 
de teken- en schilderresultaten van de afgelopen maan-
den. 

De galerij is ook op afspraak te bezoeken. 
Telefoon 0575- 555783. Zie verder www.amare-galerij.nl.

Atelier Amare 
 tentoon bij Galerij 
Vorden - Vanaf zaterdag 27 juli kan men tussen 
11.00 uur en 18.00 uur werk van cursisten van ate-
lier Amare bewonderen in de gelijknamige galerij 
aan de Komvonderlaan 6 te Vorden. In atelier Ama-
re worden creatieve bewustwordingsbijeenkom-
sten gehouden en daarbij wordt gewerkt met veel 
verschillend materiaal en vanuit veel verschillende 
werkvormen.

Trek je survival kleren aan en neem je zwembroek 
mee! Tussen 10:00 en 18:00 uur is het zwembad-
terrein omgebouwd tot een groot survivalpark met 
een  heleboel spectaculaire activiteiten.
Zo is er o.a.:
  

De kosten zijn € 7,50 incl. alle activiteiten en natuur-
lijk het zwemmen. (voor abonnementhouders € 6,–)  

maar € 6,– (voor abonnementhouders € 5,–) 

woensdag 24 juli 2013 - zwembad “In de Dennen”, Vorden

Ga je mee op expeditie? 

- Advertorial -



De kinderen hebben vooraf heerlijke 
hapjes gemaakt. De benodigdheden 
hiervoor zijn gesponsord door Rei-
nier’s Groente, Fruit Traiteur, een ge-
weldig leuk gebaar! De hele ochtend 

stond in het teken van hapjes ma-
ken. Koekjes bakken, salades maken, 
rauwkost en fruit snijden, de kinde-
ren waren er maar wat druk mee.  
Vanaf 11 uur werden de hapjes door 

de kinderen geserveerd in de feeste-
lijk aangeklede hal.  Daarnaast tra-
den de kinderen van groep 7 op voor 
de genodigden. Kinderen, (groot)ou-
ders, leerkrachten, kortom iedereen 
genoot van al het lekkers. 

Op een hele leuke, gezellige en ont-
spannen wijze werden alle aanwezi-
gen bedankt voor hun hulp.

Feestelijke Brunch op 
Dorpsschool Vorden

Vorden - Woensdagochtend 3 juli was het weer feest bij de Openbare 
Dorpsschool. Als dank voor alle hulp in het afgelopen schooljaar wa-
ren ouders, opa’s, oma’s en andere vrijwilligers uitgenodigd voor een 
feestelijke brunch.

De eerste week van de vakantie gaan 
we met de bso overdag naar camping 
de Reehorst. De hele week lekker bui-
ten zijn, spelen in het bos en je lekker 
uitleven!

Daarna maken we een reis door Euro-
pa, we komen van alles te weten over 
verschillende landen. Zo gaan we in 
Engeland meedoen aan een paarden-
race, stierenvechten in Spanje en de 

Tour de France door Frankrijk. Na-
tuurlijk staan er nog veel meer acti-
viteiten op het programma, dat blijft 
nog even een verassing!
Als afsluiter van de vakantie zijn we 
ook weer aanwezig bij het hutten-
bouwen aan het Wiemelink. Kortom 
staan er weer leuke activiteiten op 
het programma bij Kinderopvang 
Humanitas!

Reis door Europa met 
Kinderopvang Humanitas

Vorden - Met de zomervakantie voor de deur staat eerst het jaarlijkse 
zomerfeest op de planning bij bso de Toverboom om met alle kinde-
ren de zomer in te luiden. Dit jaar met een lopend buffet en een vos-
senjacht met behulp van enthousiaste ouders.

Rita Boshart, theaterdier uit Vorden, 
liet vervolgens het publiek kennis 
maken met haar nieuwe programma 
‘Schetsen’. Engels en Duits repertoi-
re waaronder een lied uit de opera/
musical ‘Happy End’ van Weil/Brecht 
en opvallend mooi, een eigen Neder-
landstalig lied ‘Jij’ waarbij ze zichzelf 
op de piano begeleidde.
‘Yentl Flavour’: Cornelie, Anna Maria 
en Allert Rita Boshart

Na de pauze de Nederlandstalige 
band ‘BruusQ’ uit Woerden. Marco 
van der Bij is tekstschrijver en compo-
nist van alle nummers en daarnaast 
stadsdichter van Woerden. De band 
werd vorig weekend in Elst kampioen 
straatmuzikant. Ook de bezoekers 
van TOM werden meegezogen in de 
puntige teksten en de prachtige sa-
menzang van de uitbundige zanger 
Ivan van den Helder in bijvoorbeeld 
‘Buigen of Barsten’.
Tot slot Jaap Dirkse, voortreffelijk op 
piano begeleid door Wolfram Reisi-
ger. Jaap zong liedjes van bekende 

singer/songwriters, waaronder het
nummer ‘The Visit’ met eigen tekst 
en compositie van Wolfram.
‘BruusQ’: Luuk, Dimitri, Ivan en Mar-
co Jaap Dirkse en Wolfram Reisiger
Een impressie van deze avond staat
inmiddels op www.tom-vorden.nl. 
Woensdagavond 17 juli is het we-
derom Zomercarrousel met Helma 
Snelooper, verhalen en liedjes van
eigen hand, troubadour Gery Groot
Zwaaftink, Palaver met verhalende
Nederlandstalige liedjes en tot slot
slaan Wendy Addink en Josée van der
Staak de handen ineen en brengen
zowel samen als solo een aantal num-
mers ten gehore. Op 24 juli geven
acte de présence: Buitengewoon! met
Anja den Bakker en Eelco Schuijl, Jo-
lieke van Osch (zang & gitaar) , Loek
Boer met vertellingen van Godfried 
Bomans en Frans van Montfoort met
folk en blues.

Van Nederpop tot opera in 
TOM
Vorden - Woensdagavond 10 juli, 
vond in Theater Onder de Molen 
de tweede Zomercarrousel plaats. 
Voor een goed gevulde zaal werd 
het spits afgebeten door ‘Yentl 
Flavour’. Jiddische en Ierse mu-
ziek, vertolkt op een ingetogen, 
doorleefde en authentieke ma-
nier. De stem van Anna Maria 
Roos raakte het publiek in hun 
hart, zoals in het gebed ‘Eli, Eli’ 
waarmee ze eindigde.

Rita Boshart

Jaap Dirkse en Wolfram Reiziger

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN
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Bronckhorst

Woensdag 17 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht, 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

19:30 Excursie Landgoed De Holtmaoten Hengelo
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 18 juli 2013
10:00 Zomerfeesten Vorden
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
11:00 Culinaire Streekmarkt Bronkhorst
14:00 Huifwagentocht Zelhem
14:00 Fietstocht voor 50-plussers Hoog-Keppel

Vrijdag 19 juli 2013
11:00 Culinaire Streekmarkt Bronkhorst
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
15:30 Orgelconcert van Dirk Luijmes Zelhem
17:00 Vierseizoenenkookcursus Halle
19:00 Plataanconcert Chr. Harmonie Pr. Juliana Zelhem

Zaterdag 20 juli 2013
10:00 Zomerse Zaterdagmarkt op Boerderij De Vijfsprong Vorden
10:00 Expositie Anne von Drehle en Martine van Zwieten Bronkhorst
13:00 Expositie ‘Alleen maar verbeelding’ Vorden
13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden
14:00 Zomerfeesten Zelhem
14:30 Vogelschieten voor Toeristen Hengelo
21:00 Duits-Hollandse Avond Zelhem

Zondag 21 juli 2013
12:00 Opening vlindertuin Hengelo
12:30 Zeskamp Steenderen

13:00 Expositie in Galerie en beeldentuin De Burgerij Vorden

Dinsdag 23 juli 2013
18:30 Fietstocht Halle

Woensdag 24 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht, 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
13:00 Kinderspelmiddag Zelhem
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 25 juli 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
14:00 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden
19:30 Staringavond Vorden

Vrijdag 26 juli 2013
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden
15:30 Orgelconcert met Gonny van der Maten Zelhem
19:30 Staringavond Vorden

Zaterdag 27 juli 2013
10:00 Zomerse Zaterdagmarkt op Boerderij De Vijfsprong Vorden
10:00 Fiets de Boer op omgeving Zelhem
11:00 Bezoekerstuin Halle
13:00 Expositie ‘Alleen maar verbeelding’ Vorden
16:00 SmoksLympics Zelhem

Zondag 28 juli 2013
10:00 Oogstdag Bekveld
10:00 Open Dag - de Wiersse Vorden
11:00 Bezoekerstuin Halle
19:00 Zangdienst ‘Vorden zingt’ Vorden

Dinsdag 30 juli 2013
15:30 Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 31 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij ’t Heekenbroek Achter-Drempt

20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 1 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van de Wiersse Vorden
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
14:00 Huifwagentocht Zelhem

Vrijdag 2 augustus 2013
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden
15:30 Orgelconcert met IJsbrand ter Haar Zelhem

Ze woonde jarenlang voor studie en 
werk in Utrecht en Arnhem. Maar 
uiteindelijk keerde ze terug naar de 
omgeving van Varsseveld, waar ze 
opgroeide. Het duurde even voor ze 
ontdekte, dat haar hart bij het zingen 
lag. Wél was ze al vroeg met muziek 
bezig. Via pianoles naar de pré-con-
servatoriumklas, waar iemand haar 
wees op de studie Muziekweten-
schap, die ze na haar vwo volgde. Te-
gelijkertijd kreeg ze het advies zang-
les te nemen en uiteindelijk koos ze 
ervoor van zang haar vak te maken. 
Ze haalde ze haar doctoraal Muziek-
wetenschap en rondde twee jaar later 
ook haar zangstudie af. 

Zingen, je kern, je ziel 
Wat betekent zingen voor Irma ten 
Brinke? Een strofe uit een gedicht 
van Friedrich Rückert, op de home-
page van haar website, verwoordt dat 
misschien wel het beste. “Alles in de 
wereld, goed of slecht, is zingbaar. In 
het kunstvak maak je hoe dan ook 
een geestelijke ontwikkeling door. 
En als je ouder wordt, weet je dat er 
veel meer te koop is dan je ziet. Dat 
het belangrijk is om je hart te vol-
gen en te doen wat van binnen goed 
voelt. Ik lees veel gedichten en eigen-
lijk zing ik ook alleen maar gedich-
ten. Rückert vind ik een heel mooie 
dichter; ik zing ook de Rückert Lieder 
van Mahler. Dit gedicht geeft de kern 
weer van wat zingen voor mij bete-

kent. Leef vanuit je gevoel en voor 
mij wil dat vooral zeggen, vanuit de 
zang. Zingen raakt je kern, je legt je 
ziel erin.” 
Een leven zonder zang kan ze zich 
niet voorstellen. “Het mooie van zin-
gen is, dat je door middel van je stem 
anderen kunt raken. Je kunt alles 
overbrengen met zingen. En toch ga 
ik nooit bewust op een podium staan 
om een mooi verhaal te vertellen. 
Nee, ik vertel het aan mezelf, zing 
het voor mezelf en juist dát heeft het 
grootste effect op het publiek!” 
Je moet zelf goed begrijpen wat je 
zingt, want anders wordt het acte-
ren, aldus Irma. Het wekt geen verba-
zing, dat ze zichzelf een perfectionist 
noemt. “Ieder wil zijn eigen verhaal 
kwijt, ook in het zingen. Je zingt wel 
andermans teksten, maar die moet je 
wel eerst goed doorleeft hebben, we-
ten waar het om gaat. Het is ook een 
voortdurend proces, waarbij je alles 
steeds weer naloopt. Ook op het po-
dium ben ik nog steeds aan het stu-
deren, kan het hier nog iets zachter, 
kan ik het daar nog meer verfijnen.” 
Naast haar optredens in binnen- en 
buitenland geeft Irma zangles, twee 
dagen per week aan privéleerlingen 
en één dag per week aan aankomen-
de koordirigenten in Arnhem. Irma 
en  mezzosopraan Janine Pas bieden 
als Duo Conserto operarecitals. Reci-
tals in de vorm van een leuk verhaal, 
versterkt door aria’s, met de nodige 
humor en vooral drempelverlagend, 
want ze willen opera toegankelijker 
maken. Van een andere orde is de cd 
‘Stilleven’, die ze opnam met gitariste 
Jacqueline Snel. “Daarop zing ik lie-
deren van een hedendaagse Neder-
landse componist, Hans Plug. Het is 
heel ander, modern repertoire, heel 
subtiel. Gedichten op muziek.”

Operette in Vorden
Irma kijkt met veel plezier uit naar 
het jubileumconcert in Vorden in sep-
tember. Vooral omdat daar veel ope-
rette op het programma staat. “Dat 
vind ik zó leuk, want operette komt 
niet zoveel voor. Gelukkig komt het 
nu weer een beetje op, maar toen de 

Hoofdstad Operette over de kop ging, 
was dat een enorm verlies. Het is een 
vak apart, veel moeilijker dan opera.” 
Ze legt het verschil uit. 
“Opera is een zwaar vak, zonder 
meer. Maar per aria heb je één sfeer-
beeld, één emotie. De melodie wordt 
uitgebouwd, maar de tekst is vaak 
herhaling. Bij operette gaat het, net 
als bij musical, steeds maar door, 
met veel handelingen en interactie. Je 
moet je echt inleven in de persoon die 
je speelt en de liederen hebben vaak 
meerdere coupletten, dus veel tekst. 
Timing is ook erg belangrijk. Eigen-
lijk is operette te vergelijken met het 
Theater van de Lach, waar het qua 
timing ook op de seconde aankomt. 
Als je even te laat bent, lacht het pu-
bliek niet meer.”

Toen Irma het programma van Vor-
den zag, had ze er direct zin in. “Een 
prachtige mix van repertoire, samen 
zingen met Marco Bakker, met een 
groot orkest en een groot koor. En 
dan in zo’n prachtige omgeving, bij 
het kasteel Vorden. Dus toen Joop 
Boerstoel, de artistiek leider me vroeg 
of ik mee wilde doen, heb ik direct ja 
gezegd!” 

Kaartverkoop Jubileumconcert 
gestart
De kaartverkoop voor het Jubileum-
concert ‘Eine musikalische Reise von 
Wien nach Berlin’ is inmiddels van 
start gegaan. Wees er snel bij om er 
zeker van te zijn dat u deze onverge-
telijke show niet mist. 
Kaarten zijn te koop bij Landwinkel 
Den 4 Akker, VVV Bronckhorst, Bru-
na en op www.achtkasteelentocht.nl

Zie ook de advertentie elders in 
deze krant.

Irma ten Brinke: leven vanuit gevoel en zang

‘Je kunt alles overbrengen met zingen’
Vorden - Irma ten Brinke, sopraan, beheerst een breed klassiek reper-
toire. Ze stond zelfs al in Oekraïne op het podium, maar is thuis in het 
groene land achter Doetinchem, waar ze met man, kinderen en hond 
een mooie oude boerderij bewoont. Op 7 en 8 september is ze hier in 
de regio te horen, als soliste bij het jubileumconcert in Vorden ter 
gelegenheid van 100 jaar Achtkastelentocht.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

(bromfiets)Rijbewijs A M

Antoon Snelder BV

Zomerweg 37C Drempt

Tel 0313 472 107

www.antoonsnelder.nl

antoon snelder
glas verf behang
speciaalzaak

open: ma t/m vr: 8.30–12.00 & 13.00–17.00 / za: 8.30–13.00 uur

   NU 15% 
        KORTING OP

 SIGMA LAKVERVEN
Wegens vakantie

zijn wij gesloten

van maandag 29

juli t/m zaterdag

10 augustus.
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Doel van de bijeenkomst was direct 
omwonenden van het gebied waar 
het solarpark moet verrijzen en an-
dere geïnteresseerden bij te praten en 
om ze enthousiast te maken om me-
de-eigenaar te worden van dit park. 
Lodewijk Hoekstra en Nico Wissing 
zijn de mannen die tekenden voor 
het ontwerp van het park. Zij lieten 
de bezoekers van de Floriade in Venlo 
vorig jaar al kennis maken met een 
klein solarpark dat werd gebouwd 
van duurzame materialen. Natuur en 
energie gaan hand in hand, dat is de 
visie. 

Op het terrein van 7 hectare ten noor-
den van Hengelo, zal hun vooruitstre-
vende concept op grote schaal in de 
praktijk worden gebracht. Het wordt 
een plek waar men op bijzondere wij-
ze kan recreëren tussen 10.000 zon-
nepanelen en tegelijkertijd kunnen 
bij voorkeur inwoners van Bronck-
horst als lid van een zoncollectief 
gebruik maken van de elektriciteit 
die wordt opgewekt. Als lid van het 
collectief worden zij ook verantwoor-
delijk voor het onderhoud van het 
park. “Hoe meer lokale leden, hoe 
groter de betrokkenheid”, dat is de 
gedachte. 

Het college van B en W denkt met 
dit park een uitstekend alternatief 
te hebben voor de 150 woningen die 
eerst gepland waren op de locatie De 
Kwekerij. 

De bouw daarvan gaat niet door van-
wege de demografische en economi-
sche ontwikkelingen. Bronckhorst 
weet op deze manier samen met haar 
mede-initiatiefnemers een tegenslag 
om te zetten in een flinke sprong 
vooruit. Het solarpark dat energie 
opwekt voor ongeveer 600 huishou-
dens, levert een flinke bijdrage aan 
de ambitie van de gemeente om in 
2030 energieneutraal te zijn, de regio 
krijgt er een unieke trekpleister bij 
en het levert bovendien werkgelegen-
heid op.

De reacties van de omwonenden en 
andere belangstellenden in de zaal 
waren vooral positief. Het biedt men-
sen die bijvoorbeeld vanwege ruim-
tegebrek geen zonnepanelen op hun 
dak kunnen plaatsen, de mogelijk-
heid toch duurzame energie af te ne-
men.  Wel vroeg een aantal aanwezi-
gen zich af hoe het financiële plaatje 
er uit komt te zien. Dat is waar het 
Econnetic zorg voor draagt. Het ad-

viesbureau dat gespecialiseerd is in
het ontwikkelen, financieren en ex-
ploiteren van grootschalige energie-
projecten, is druk bezig met de invul-
ling daarvan. “Het doel is te komen
tot een aanbod waarbij deelnemers 
gedurende 25 jaar de door het park
opgewekte stroom kunnen afnemen,
en mede-eigenaar van het park wor-
den. Hoe het aanbod er precies uit
gaat zien is nu nog niet te zeggen,
maar we hanteren als uitgangspunt 
dat het een financieel interessante 
propositie zal worden.”

Hage de Vries voegde daar nog aan
toe: “Ideeën van inwoners en bedrij-
ven uit de regio zijn van harte wel-
kom. Het wordt een park van en door
ons samen.” 

Meer info
Om iedereen op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen is er een spe-
ciale website gelanceerd. Daar kan
men ook terecht met vragen en op-
merkingen. Het adres van de site is:
www.nlsolarparkdekwekerij.nl 

Ook kan men met vragen terecht
aan de balie van het gemeentehuis in
Hengelo.

Drukbezochte informatiebijeenkomst NLSolarpark De Kwekerij

Hengelo - Het NLSolarpark De Kwekerij dat in Hengelo gebouwd zal 
worden, kan rekenen op veel interesse. Nog voor de informatiebijeen-
komst op dinsdagavond 9 juli in het gemeentehuis in Hengelo was 
begonnen, hadden zich op de website al mensen aangemeld op de 
speciale website die dezelfde middag online was gegaan. Wethouder 
Arno Spekschoor, tuinarchitect Nico Wissing en Hage de Vries van 
adviesbureau Econnetic presenteerden de plannen, terwijl Eigen Huis 
en Tuin-presentator Lodewijk Hoekstra vanaf zijn vakantieadres via 
de telefoon zijn enthousiasme over het unieke zonnepark overbracht. 
Een volle raadszaal was hiervan getuige.

Wethouder Arno Spekschoor van de gemeente Bronckhorst heeft Lodewijk Hoekstra 
(één van de initiatiefnemers van het NLSolarpark De Kwekerij in Hengelo) aan de lijn. 
De presentator van het TV-programma Eigen Huis en Tuin bracht via deze weg zijn 
enthousiasme over op een volle raadszaal.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Ver’zeen
 B.  Smitlappe
 C.  Teurhamer

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Ds. J. Kool, predikant van de Pro-
testantse Gemeente Vorden, zal op 
maandag 29 juli een korte overden-
king houden. In de uitzending van 
maandag 05 augustus verzorgt mw. 

I. Hoekstra uit Zelhem de overden-
king. Het programma ‘De Muzikale
Ontmoeting’ wordt iedere maan-
dagavond tussen 19.00 en 20.00 uur
uitgezonden via Radio Ideaal. Na de  
uitzending kunnen er van 20.00 uur
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
daarop volgende week, via het tel. 
nummer van de studio: 0314-624002.
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of  94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet:
www.ideaal.org

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd. 
Op maandag 22 juli zullen er 
enkele gedichten voorgedragen 
worden door Linda Leerink uit 
Halle.

Dit is voor een ieder een mooie ge-
legenheid om eens in ‘de keuken’ te 
kijken van verschillende bedrijven. 
Welke dat zijn, dat is nog een verras-

sing, maar ook dit jaar heeft de orga-
nisatie weer een aantal interessante
bedrijven gevraagd.
Zaterdag 27 juli is het vertrek vanaf
het Stationsplein in Zelhem. De start
is tussen 10.00 en 12.00 uur. Woens-
dag 7 augustus is het vertrek bij Ete-
rij Cafetaria ‘de Woage’ in Halle, ook
hier is de start tussen 10.00 en 12.00
uur. Informatie bij: Henk Wasseveld
tel. 0314-621705 of Mirjam Bruil tel.
0314-632327.

Fiets met ons mee langs 
boerderij en stee!
Regio - Ook dit jaar organiseert 
de activiteitencommissie van LTO 
afdeling Bronckhorst, Vrouwen 
van Nu afdeling Halle en de VVV 
Bronckhorst een prachtige fiets-
tocht langs diverse bedrijven met 
een agrarische achtergrond.

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

“Groen meng je zelf,” vindt kunste-
nares Corinne Veen uit Zelhem, die 
in de zomer schilderworkshops en 
schetswandelingen aanbiedt vanaf 
haar atelier. Dat leert ze al haar cur-
sisten, ook degenen die in het najaar 
starten met de wekelijkse cursus 
van dertien dagdelen: ga uit van wit, 
rood, geel en blauw. “Kijk eens hoe-
veel kleuren je daaruit kunt krijgen. 
En ga anders kijken. Op het eerste 
gezicht ligt daar gewoon een land-
schap, mooi maar misschien een tik-
je saai. Na een minuut kijken wordt 
het al spannend. Je hebt groen en 
groen en groen en groen, en tegen de 
horizon zit een lichte streep en tus-
sen de bomen is het haast zwart; de 
maïsplanten lopen in wijde bochten 
naar één verdwijnpunt toe, en dan 
zijn er nog de paadjes.” Al kijkend 
door een klein vierkantje –zo’n om-
hulsel van een dia– naar het land-
schap, wordt het stil. Vogels fluiten. 
“Hoe dichter bij je oog, hoe grootser 
het beeld; hoe verder weg, hoe meer 
detail er binnen komt,” legt Corinne 
uit. Inderdaad – tuur door zo’n raam-
pje en het landschap verandert in een 
schilderij. Lijnen worden duidelijker, 
kleuren intenser, lijkt het. Het grote 
maïsveld wordt afgebakend, wat het 
makkelijker maakt de eerste strepen 
op het doek te zetten. Cursisten lopen 
regelmatig ver achteruit, tot aan een 

rand prikkeldraad, om hun werk te 
taxeren. Dit soort landschappen moe-
ten van veraf worden bekeken – ze 
zijn een oefening in losjes schilderen, 
moeten niet te gedetailleerd. Wrijven 
met een vlekkerige doek en met de 
vingers worden toegejuicht. “Van 
veraf is het duidelijk,” zegt Corinne, 
terwijl ze meekijkt met de deelne-
mers. ”Dichtbij wordt het onbegrijpe-
lijk, maar dat is goed.” Het mooiste 
is toch dit: zitten op een krukje on-
der de lichtblauwe hemel, midden 
in de weidsheid van een weiland en 
het coulisselandschap in de Achter-
hoek. Met een emmertje water, een 
stuk of drie kwasten en een palet met 

vier kleuren verf: dat is genoeg ma-
teriaal om de doeken op de ezels een 
gedaanteverwisseling te laten onder-
gaan. Schilderworkshops in de bui-
tenlucht (en overdekte locaties voor 
regenachtige dagen achter de hand) 
geeft Corinne Veen op bepaalde data 
of op afspraak. Hierbij is te kiezen uit 
twee varianten: schilderen op 1 plek, 
of schetswandelen, waarbij mensen 5 
kilometer wandelen en meer plekken 
vastleggen op papier. Meer weten of 
opgeven? Kijk voor informatie over 
deze zomerworkshops of haar cursus-
sen op www.cveen.nl, op www.schil-
derles.INFO (hier is een filmpje te 
bekijken) of mail naar info@cveen.nl

Eropuit met ezel en kwast vanuit Zelhem
Zelhem - Het gras is felgroen, 
de bomen hebben minimaal 
drie verschillende tinten don-
kergroen, de maïs is grijziger 
groen. Voor de cursisten die dit 
landschap gaan schilderen onder 
leiding van Corinne Veen staan 
verschillende potten verf klaar – 
maar geen groen.

Corinne Veen tijdens een schilderworkshop op locatie.

ook karakteristiek maar nieuw, waaronder schuur in 
18e-eeuwse stijl.

kleinschalige Achterhoekse coulissenlandschap, met: 

siertuin, moestuin, boomgaard, roggeakker, hooiwei-
den, hagen, poelen, houtwallen, bossen, solitaire bo-
men en boomgroepjes. De elementen zijn deels (eeu-
wen-)oud en deels van de laatste 20 jaar. De natuur-
waarde van een aantal elementen is hoog (waaronder 
Rode-Lijst-soorten).

door de eigenaar en deels door ’t Onderholt.

toegankelijk voor wandelaars.

Excursie Landgoed De Holtmaoten Hengelo
Hengelo - Op 17 juli 19.30 uur bent u van harte 
welkom op Landgoed “De Holtmaoten”, Slotsteeg 16, 
7255 LH Hengelo.



Het begon allemaal begin jaren zes-
tig. Bennie Gosselink, oud bestuurs-
lid van Kranenburgs Belang zegt 
daarover: ‘De aanleiding was eigen-
lijk toen de Eikenlaan ter sprake 
kwam. Een groep bewoners maakte 
zich via gesprekken en briefwisselin-
gen met de gemeente Vorden sterk 
voor het verharden van deze Eiken-
laan. Die saamhorigheid leidde ertoe 
dat kort daarna Kranenburgs Belang 
werd opgericht’, zo zegt hij. Man-
nen als bijvoorbeeld Willy Wolbert, 
Johan Overbeek, Bernard Hendriks, 
Anton Heuvelink maakten zich daar-
voor sterk en hadden tevens zitting 
in het bestuur. Bertus Mombarg was 
de eerste voorzitter. Niet veel later 
trad ook Bennie Gosselink tot het be-
stuur toe. Op dit moment bestaat het 
bestuur uit: Frans Visschedijk voor-
zitter, Henk Smit secretaris, Jolanda 
Holt penningmeester, Renate Dim-
mendaal, Ineke Berentsen en Joan 
Huitink.
Bennie Gosselink: ‘Ik weet nog goed 
dat wij in die beginjaren probeerden 
de Kranenburgers enthousiast te ma-
ken voor de aansluiting gas- riolering 
en de waterleiding. Ook maakten wij 

ons sterk voor de woningbouw op de 
Kranenburg’, zo zegt hij. De verkeers-
problematiek stond bij Kranenburgs 
Belang altijd en nog steeds, hoog in 
het vaandel. Zo werd vorig jaar, na 
acht jaar ‘strijd’ met de plaatselijke 
en provinciale overheden de gevaar-
lijk ‘bocht bij de Wientjesvoort’ on-
derhanden genomen en gelijkertijd 
een flink stuk veiliger gemaakt. Be-
stuurslid Joan Huitink: ‘ Het bevorde-
ren van de verkeersveiligheid, (over-
steken van de weg door de leerlingen 
van school De Kraanvogel) heeft bij 
ons hoge prioriteit. Dat hebben wij 
in 2005 allemaal vastgelegd in het 
Dorpsplan Kranenburg. Hierin ook 
ruim aandacht voor de woningbouw, 
verlichting, fiets- wandelpaden e.d.
De gesprekken die we daarover met 
het gemeentebestuur hebben ge-
voerd, zijn altijd in een prettige sfeer 
verlopen. Nog vrij recent hebben 
we in overleg met de gemeente een 
groenclub opgericht die in onze kern 
het groen onderhoudt. De vrijwil-
ligers die deze werkzaamheden ver-
richten doen dat onder de vlag van 
Kranenburgs Belang’, zo zegt hij. Drie 
jaar geleden opnieuw een initiatief 

uit de koker van Kranenburgs Belang. 
Joan Huitink nam het voortouw om 
de Cuypers wandelroute uit te zetten. 
Joan:’ Een wandelroute van tien kilo-
meter en één van 14 kilometer. Start 
en finish bij de kerk. Het pad loopt 
langs diverse gebouwen die door ar-
chitect Pierre Cuypers zijn ontwor-
pen. Zo heeft hij o.m. ook de kerk op 
de Kranenburg gebouwd. Tot dusver 
hebben al een paar duizend mensen 
deze routes gewandeld. Binnenkort 
verschijnt er trouwens een nieuwe 
folder met uitvoerige beschrijving 
van gebouwen de omgeving’, zo zegt 
Joan Huitink.
Kranenburgs Belang blijft richting 
toekomst een club met wensen. Ben-
nie Gosselink: ‘Wij hopen nog altijd 
dat er aan de Eikenlaan nabij de 
school een parkeerplaats wordt ge-
realiseerd. Aangezien veel leerlingen 
uit naburige buurtschappen komen, 
waardoor veel kinderen met de auto 
worden gebracht, is de verkeerssitua-
tie bij de school een probleem. De ge-
sprekken met de gemeente lopen nog 
steeds. Het is een financiële kwestie’, 
zo zegt hij. De grootste ergernis is 
toch wel het voormalige ‘Pappa Beer’ 
restaurant of zoals het decennia ge-
leden heette ‘Café Schoenaker’. Het 
pand tegenover de kerk en het kloos-
ter staat al jaren leeg. Een bouwval 
van de eerste orde, niet alleen een 
doorn in het oog van Kranenburgs 
Belang maar van de gehele buurt. 
De afgelopen jaren is het gebouw ge-
teisterd door branden en kreeg het 
dikwijls ‘ongewenst bezoek’, met alle 
gevolgen van dien.
Joan Huitink: ‘Het schaadt niet al-
leen de leefbaarheid in de Kranen-
burg, maar het is ook een aanflui-
ting voor de vele toeristenten die het 
Heiligenbeeldenmuseum. Kom je uit 
de fraaie kerk en dan kijk je precies 
tegen dat pand aan. Een aanfluiting 
van jewelste. Helaas staan wij als Kra-
nenburgs Belang machteloos. Maar 
we blijven hopen op een oplossing’, 
zo zegt hij. Het gouden jubileum van 
Kranenburgs Belang wordt vrijdag 6 
september gevierd met een leuke dag 
voor alle leerlingen van de school De 
Kraanvogel. Zaterdagavond 7 septem-
ber is er een gezellig ‘onder- onsje’ 
voor de leden van de vereniging ge-
pland.

Gouden jubileum

Kranenburgs Belang waakt over leefbaar-
heid buurtschap

Kranenburg - Kranenburgs Belang, de vereniging die de belangen van 
de inwoners van de Kranenburg behartigt, bestaat 50 jaar. Het is een 
vereniging die niet meer is weg te denken uit de samenleving van deze 
kern in de gemeente Bronckhorst. Kranenburgs Belang heeft haar 
sporen in de loop der jaren meer dan verdiend.

van links naar rechts: Joan Huitink, Ineke Berentsen en Bennie Gosselink

De senioren hebben hun vakantie op-
gevuld met verschillende uitstapjes. 
Zo hebben zij onder andere een be-
zoekjes gebracht aan het Kachelmu-
seum in Vriezeveen, paardenmelkerij 

in Harbrinkshoek, klompenmuseum  
en een steenfabriek in Losser. 
Lijkt het u ook wat om er met leef-
tijdsgenoten een weekje tussenuit te 
gaan? Het meenemen van een rolator 

is geen bezwaar en alles wordt voor 
u geregeld. In september worden de 
plannen gemaakt voor de vakantie 
2014. Voor nadere informatie en op-
gave kunt u contact opnemen met de 
familie Wolsing, tel: 0575-552771 of 
0575-552407.

Vordense senioren met vakantie

Vorden - Senioren uit Vorden en omgeving hebben een weekje vakan-
tie gevierd in Ootmarsum.

Een vakjury heeft uit de aanmeldin-
gen vijf boerenerven geselecteerd,
waaruit iedereen nu kan kiezen. Een
manier van stemmen zoals bij het te-
levisieprogramma Idols. De vijf gese-
lecteerde boerderijen zijn Hofshuus
in Varsseveld, Hietink in Vorden,
Rijnzicht te Opheusden, Kieffshuerne
in Baak en ’t Behouden Huys te Hors-
sen. Het publiek kan stemmen tot 15
september.
De drie erven met de meeste publieks-
stemmen worden in het najaar be-
zocht door de vakjury die vervolgens
bepaalt welke boerderij de titel ‘Boe-
renerf van het Jaar 2013’ verdient.

Tot 15 september
Stemmen op Gelders 
Boerenerf van het Jaar 2013

Regio - Het is zover! Er kan van-
af nu gestemd worden op het 
Gelders Boerenerf van het Jaar 
2013. Boeren-Erf-Goed-Gelder-
land, een initiatief van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, 
Gelders Genootschap en Gelders 
Erfgoed, organiseert deze verkie-
zing om aandacht te vragen voor 
de vele honderden mooie boeren-
erven in Gelderland. Zij wil Gel-
derse bewoners en lokale organi-
saties zoveel mogelijk oproepen 
om op hun favoriete boerenerf te 
stemmen op de website 
www.boerenerfgoedgelderland.nl

Zaterdag 13 juli was het drukker dan 
zondag de 14e, maar dat kwam waar-
schijnlijk ook doordat er voor de old-
timerrit van de Oude Trekker en Mo-
tor Vereniging (OTMV) afdeling Gel-
derland altijd veel belangstelling is. 
Maar liefst 83 tractoren namen deel 
aan deze toertocht door Bronckhorst. 
Muzikaal werden deze dagen opge-
luisterd door draaiorgelmuziek en 
gezelligheidskoor Efkes Anders. De 
kinderen konden zich op hun eigen 
plek vermaken met onder andere een 
springkussen. Omdat de wedstrijden 
op twee velden plaatsvonden, konden 
de honden per dag twee parcours af-
leggen. Ook dit jaar kwamen Veluwse 
en Kempische Heideschapen vanuit 

Eemnes naar Toldijk. De uitslagen
werden bijgehouden op de borden
in de tent en zaterdagavond was al
bekend wie die dag het best had ge-
presteerd. Zondagavond werden de
dagprijzen en de overallprijzen uit-
gereikt. 

Winnaars weekend overall
1. Ron Snoeck met hond Black, 2. 
Luca Fini met Cap, 3. Ron Snoeck met
Conquest Kate, 4. Mattia Monacchini
met Viv, 5. Rikke Andersen met Tam,
6. Giorgia Pinto met Mr. Billy, 7. Sil-
via Battaggia met Miss Elly, 8. Frauke
Spengler met Conquest Wisp, 9. Luca
Fini met Dan en 10. Piet Heuvelman
met Sue.

Succesvolle Dutch Open 
Schapendrijven en 
Oldtimerrit in Toldijk

Toldijk - Alweer voor de 10de keer werden de Dutch Open Schapen-
drijfwedstrijden georganiseerd op het terrein van Vleesboerderij Gar-
ritsen in Toldijk. De Nederlandse handler Ron Snoeck en zijn hond
Black behaalden de meeste punten over het gehele weekend en moch-
ten dit jaar de ‘Dutch Open trofee’ ontvangen.

Veel publiek en veel schapen tijdens de 10e Dutch Open Schapendrijven in Toldijk.



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 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Begin dit jaar is onafhankelijk on-
derzoek gedaan naar de tevreden-
heid van onze WMO-klanten. Dit is 
een verplicht onderzoek. Eén van de 
groepen waarop de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) zich 
richt zijn mensen die hulp nodig heb-
ben bij het huishouden of een andere 
individueel hulpmiddel nodig heb-
ben vanwege een (lichamelijke) be-
perking, zoals een rolstoel. 

Eigen verantwoordelijkheid
-

naar algemene of collectieve voor-
-

-
-

patieconsulent van de gemeente de 
mensen thuis. We kunnen stellen dat 

goed heeft doorgevoerd, maar dat 
-

genomen.

-
-

sprek met de participatieconsulent 
thuis gehad te hebben. In de referen-

over de deskundigheid van de 

 gesprek te maken hadden. 

 Het overgrote deel van de aanvra-

-

budget. Over de telefonische be-
reikbaarheid van de organisatie 

-

-
-

Bronckhorst een 7,5. Het meest 

hoogte van de tegemoetkoming in 
de vervoerskosten. 

gebruik van de Regiotaxi. Het 
-

-
-

maken van het collectief vervoer. 

-
ler in de samenleving en vaak een 
manier voor inwoners om langer 

de respondenten geeft aan hulp te 

-

de respondenten geeft aan dat de 

-

respondenten gehoord van de 

aandachtspunt.

Vragenlijsten
-

-
-

ning contact opnamen met de ge-
-

woorden over de aanvraagprocedu-

Nette rapportcijfers van onze Wmo-klanten

-
stuur van Stichting ter Bevordering 

een fusie voorbereid tussen de Ka-
tholieke basisschool St. Willibror-
dus en de openbare Gildeschool, 

-
teert in een nieuwe, openbare 

-
meente Bronckhorst was vanaf het 

nieuwe school. B en w hebben 
daarnaast een adviserende taak en 
staan positief tegenover de fusie.

Fusie basisscholen 

St. Willibrordus en 

de Gildeschool in 

Drempt

Ca. 75 belangstellenden bezochten 
op 9 juli de informatieavond over de 
plannen voor het unieke solarpark 
in Hengelo. De initiatiefnemers pre-
senteerden de ideeën voor het park, 
waar straks 10.000 zonnepanelen 
energie moeten gaan opwekken 
voor ongeveer zeshonderd huishou-
dens. Wethouder Spekschoor: “De 
aanwezigen waren erg geïnteres-
seerd, stelden veel vragen en kwa-
men met goede aanvullende ideeën. 
Deze opmerkingen nemen de intia-
tiefnemers (IQ-SOLAR.COM, NL 
Greenlabel en ECONNETIC) mee bij 
de verdere uitwerking.”

Meedoen
Als inwoner of ondernemer kunt u 
mede-eigenaar worden van het park. 

uitgebreid aan bod gekomen. Het 

opgewekte elektriciteit uit het solar-
-

men, wat een financieel voordeel op-
levert. U wordt dan lid van de coöpe-
ratie en mede-eigenaar van het 

of heeft u misschien al interesse 
in deelname? Ga dan naar 

of scan de QR-code.

Het plan
Het is de bedoeling in het gebied, dat 7 
ha beslaat, een prachtig park te cre-

hand in hand gaan. Het hoofddoel van 

energie voor huishoudens in de omge-
ving. Wat het park uniek in Nederland 
maakt, is dat er daarnaast volop de 

natuur en al wandelend er doorheen 

energie te ontdekken. Hiermee kan de 

(door het schrappen van een deel van 
de geplande nieuwbouwwoningen in 
verband met de demografische ont-
wikkelingen) op een voor Nederland 

Hoe nu verder?
Wethouder Spekschoor: “Alle bruik-

inwoners worden bekeken en ver-

-
gesties heeft, horen we dat graag. 

alles aan doen om u straks een aan-

gaat de gemeente met hen in gesprek. 
We hopen daar binnenkort meer over 
te kunnen vertellen.”

Meer informatie
Op www.bronckhorst.nl ➝ Plannen en 

➝ Plan voor uniek solarpark 
vindt u achtergrondinformatie en 
tekeningen van 
het ontwerp.

-
matie kunt u ons 
ook bellen via tel. 
(0575) 75 02 50.

Informatieavond over solarpark Hengelo druk bezocht



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.

Het Prullenbakkenplan is vorige week 
definitief vastgesteld. Wij willen het 
aantal prullenbakken in de openbare 
ruimte verminderen. Plaats en af-
stand bepalen op welke plek een af-
valbak nodig is en waar niet. Het weg-
halen van bakken die niet aan deze 
criteria voldoen levert een besparing 
van € 40.000 op.

Prullenbak adopteren
Inwoners en dorpsbelangenorganisa-
ties kunnen een afvalbak adopteren. 
Zij zorgen dan zelf voor leging, waar-
bij dezelfde uitgangspunten gelden 
als bij zwerfafval. Zo bieden wij speci-
ale afvalzakken aan en halen het af-
val na een melding periodiek (maan-
delijks) op. Drie inwoners en één 
dorpsbelangenorganisatie hebben al 
aangeboden bakken te legen. De 
adoptie van deze 10 bakken levert de 
gemeente een besparing op van ca. 
€ 2.000.

Sticker
De komende periode krijgen de bak-
ken die geadopteerd zijn een sticker. 
Zo is voor iedereen duidelijk dat inwo-
ners de bak legen. Ook de bakken die 
verdwijnen krijgen een sticker. Hier-
op staat dat de bak aan het eind van 
2013 wordt weggehaald. Tot dat mo-
ment bestaat nog steeds de mogelijk-
heid een prullenbak te adopteren.

Reacties
Op het plan is in de maand juni in-
spraak verleend. In totaal heeft de ge-
meente vijf reacties op het plan ont-
vangen. De reacties hebben niet tot 
wijzigingen van de plaatsingscriteria 
geleid. Wel krijgen op basis van de in-
gediende reacties een aantal bakken 
een andere plaats of worden ze ver-
wijderd.

Meer informatie
Heeft u vragen over het plan of wilt u 
een prullenbak van ons overnemen? 
Neemt u dan contact met ons op via 
het algemene nummer (0575) 75 02 50 
of e-mail: info@bronckhorst.nl

Inwoners Bronckhorst kunnen 
prullenbak adopterenDe werkzaamheden in het centrum 

van Vorden zijn in volle gang. Het 
vergt soms enige flexibiliteit van u als 
inwoner, bezoeker of ondernemer. 
Hartelijk dank voor uw begrip hier-
voor! Gelukkig is er al veel werk ver-
zet. Hierbij een update van de vorde-
ringen per fase:

Fase 1 (De Bleek)
De aanleg van 80 extra parkeerplaat-
sen en een nieuw milieuparkje is 
klaar. Dit parkeerterrein is voor lang 
parkeren en valt buiten de blauwe zo-
ne. U kunt hier dus de hele dag gratis 
parkeren.

Fase 2 en 3 (Raadhuisstraat) en 4 
(Komvonderlaan)
Deze fases zijn klaar. We hebben een 
nieuw riool aangelegd voor de afvoer 
van regenwater en de bestrating ver-
nieuwd.

Fase 5 (Burg. Galleestraat)
Deze fase is grotendeels klaar. We 
zorgen ervoor dat het kruispunt Burg. 
Galleestraat, Raadhuisstraat met de 
Dorpsstraat voor de vakantie weer 
een doorgaande weg is, voorzien van  
nieuwe riolering en bestrating.

Fase 6, 7, 8 en 9 (Zutphenseweg)
We werken op dit moment aan het 
westelijke én oostelijk deel van de 
Zutphenseweg. Hierdoor is geen 
doorgaand verkeer mogelijk van west 

naar oost. We werken daarom met 
twee ploegen aan twee fases tegelij-
kertijd, om de bouwtijd te verminde-
ren.

Vervolg planning
Zutphenseweg (fase 6,7,8 en 9):
17 juni t/m 27 september
Dorpstraat en plein (fase 10 t/m 12):
9 september t/m 20 december
De Bleek, rijbaan (fase 13):
4 november t/m 20 december

Nieuwe straatverlichting
Na de vakantie vernieuwen we in de 
fases die klaar zijn de straatverlich-
ting. Deze werkzaamheden hebben 
geen gevolgen voor het verkeer of de 
toegankelijkheid van winkels.

Vakantieperiode
Tijdens de vakantieperiode van 22 
juli t/m 9 augustus 2013 liggen de 
werkzaamheden stil. Tijdens de va-
kantie is het dorp toegankelijk. Ook 
de Zutphenseweg is dan weer open 
voor het doorgaande verkeer. In het 
gedeelte waar geen bestrating aan-
wezig is komt een tijdelijke puinver-
harding.

Tijdens de vakantie is er géén weke-
lijks spreekuur op het informatie-
punt (bouwkeet) bij De Bleek. In ge-
val van calamiteiten kunt u contact 
opnemen met de storingsdienst van 
Oranjewoud Realisatie, via tel. 
(0570) 67 94 13 of e-mail: vorden-
centrum@oranjewoud.nl.

Werkzaamheden Vorden centrum

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Aanvragen

Op 11 juli vergaderde de gemeente-
raad. Er was veel publiek in de zaal, 
met name inwoners uit Steenderen 
die geïnteresseerd waren in de be-
sluitvorming rond het zwembad en 
het kindcentrum. Er is o.a. gesproken 
over:

 De perspectiefnota is een vooruit-
blik naar de begroting 2014-2017 
waar de raad eind dit jaar over be-
slist. Het begrotingsbeeld voor de 
komende jaren is helaas nog niet 
rooskleurig, ondanks de maatre-
gelen die zijn voortgekomen uit het 
traject naar een Toekomstbesten-
dig Bronckhorst. Dit komt onder 
meer doordat vanuit de rijksover-
heid de komende tijd steeds meer 
taken worden doorgeschoven naar 
de gemeenten (met name op het 
gebied van zorg en welzijn) zonder 
de benodigde financiële middelen. 
Maar ook door de vermindering 
van de algemene uitkering die ie-
dere gemeente van het rijk ont-
vangt om z’n taken uit te voeren. 
Voor 2014 is het begrotingsbeeld 
sluitend. Voor 2017 (meerjarenbe-
groting) zien we een tekort van 1,4 
miljoen euro, als gevolg van de da-
lende algemene uitkering. Dit te-
kort moet opgelost worden en b en 
w willen hiermee de komende tijd 
aan de slag. Hiervoor doen zij ver-
schillende voorstellen in de nota. 
De raadsfracties gaven in een no-
tendop hun mening over de nota en 
brachten voor het voetlicht wat 
voor hun partij belangrijk is om re-

kening mee te houden in de begro-
ting dit najaar. Zij stelden het plan 
vervolgens vast. VVD, CDA, Groen-
Links, PvdA en D66 kwamen met 
een amendement om de geplande 
investeringen voor de nieuwe 
brandweerkazerne en werf in Hen-
gelo te schrappen. Zij vinden dat 
een dergelijke investering nu, in 
deze moeilijke economische tijd 
waar inwoners veel moeten inle-
veren, niet past. Dit voorstel werd 
door de gehele raad aangenomen. 

CDA en VVD dienden ook een 
amendement in om het extra bud-
get van 300.000 euro dat de raad 
enige tijd geleden beschikbaar 
stelde voor de uitvoering van de 
Wmo niet meer hiervoor te oor-
merken. Door bepaalde maatrege-
len in het nieuwe Wmo-beleid is dit 
niet meer nodig. Het geld kan er-
door terugvloeien in de algemene 
reserve en dan ook ingezet worden 
voor andere gemeentelijke activi-
teiten. Dit voorstel werd door een 
meerderheid van de raad aan-
vaard. PvdA, GroenLinks en GBB 
stemden tegen. Verder werd een 
motie van GBB en GroenLinks om 
kwartaalrapportages op het ge-

bied van zorg zo in te richten dat 
inhoudelijke informatie wordt 
voorzien van aansluitende financi-
ele informatie, aanvaard door een 
raadsmeerderheid. Ook de motie 
van het CDA om de raad te infor-
meren over de besteding van de 
toeristenbelasting en de gevolgen 
van het eventueel wegvallen van 
de VVV door een subsidiestop van 
de gemeente, aanvaardde de raad. 
CDA, PvdA en D66 waren voor 

 De tussenrapportage geeft een 
overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke begroting 2013-2016 heeft 
aangegeven, behaald. De raads-
fracties stemden met de tussen-
rapportage in. Een motie van CDA, 
VVD, GroenLinks en PvdA over de 
parkeervoorziening in de 
schoolomgeving in Kranenburg 
werd door alle fracties aangeno-
men. Hiermee verzoeken zij b en w 
in overleg met de school en andere 
belanghebbende partijen om een 
passende en gedragen oplossing 
te zoeken voor het parkeerpro-
bleem in het dorp 

werking perspectiefnota onder
deel zwembad Steenderen

 De raad nam kennis van het 
 Ontwikkelingsplan kindcentrum 

Bronckhorst West (gebied Steen-
deren) en koos voor de bouw van 
een kindcentrum op de Prins Bern-
hardlaan met school en voor- en 
naschoolse voorzieningen. Het 
CDA gaf met een stemverklaring 
wel aan dat zij eigenlijk vindt dat 
nog niet besloten kan worden over 
één gebouw voor vijf scholen om-
dat er nog een geschil loopt tussen 
de school in Baak en hun schoolbe-
stuur over het plan. Eén raadslid 

van de fractie onthield zich van 
stemming in verband met zijn nau-
we betrokkenheid als inwoner van 
Baak. Het kindcentrum is een over-
eenkomst tussen de besturen van 
vijf scholen in het gebied Steende-
ren, de stichtingen IJsselgraaf, 
PRO8 en Gelderveste. De kosten 
voor het kindcentrum bedragen 

 € 3,7 miljoen. Een amendement 
van GroenLinks en GBB ter aanvul-
ling op het voorstel van b en w voor 
het kindcentrum (o.a. meer aan-
dacht voor de invulling van ruim-
ten voor sociale en culturele activi-
teiten) werd aangenomen. Daar-
naast besloot de raad om het 
zwembad Burg. Kruijffbad in 
Steenderen over te dragen aan de 
initiatiefnemers en hen een krediet 
beschikbaar te stellen van € 482.557. 
Zij vinden dat dit vernieuwde plan 
voor het zwembad en de sporthal 
voldoet aan de gemeentelijke 

 kaders. Over de zwembaden in 
Vorden en Hengelo beslist de raad 
op 26 september 

 De raad nam kennis van de gewij-
zigde subsidiebeleidsregels en de 
gevolgde procedure hiervoor. De 
aanpassingen zijn besproken met 
de verenigingen en organisaties. 
PvdA, D66, GroenLinks en GBB 
stemden tegen het voorstel. Zij 
vonden dat de regeling te weinig 
biedt voor de Bronckhorster ver-
enigingen en het belang van hun 
activiteiten voor de samenleving. 
Een amendement van de PvdA en 
D66 om het voorstel nog te wijzigen 
haalde het niet 

Hummelo’ 
 De raad stelde dit bestemmings-

plan, dat gaat over de uitbreiding 
van camping De Graafschap, onge-
wijzigd vast 

Toldijk
 De raad stelde unaniem onder 
 andere het bestemmingsplan, dat 

gaat over de uitbreiding van het op 
het perceel gevestigde bedrijf, 

 ongewijzigd vast 

Achterhoek en Liemers
 Alle raadsfracties stemden in met 

de voorgestelde wijziging in deze 
regeling. Hiermee wordt het voor 
het Erfgoedcentrum onder meer 
mogelijk om hun diensten ook aan 
derden (anderen dan de aangeslo-
ten gemeenten) aan te bieden

 De raad stelde de kaders van de 
nota ‘Archeologiebeleid in de regio 
Achterhoek’ vast met uitzondering 
van het advies over vrijstellings-
grenzen en bodemingrepen. Hier-
mee waarborgen wij een zorgvul-
dige omgang met archeologisch 
erfgoed binnen onze gemeente. 

 Dit archeologiebeleid heeft conse-
quenties voor de huidige Erfgoed-
verordening en daarom ging de 
raad ook akkoord met de geactua-
liseerde Erfgoedverordening 2013 

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl (onder Bestuur 
en organisatie ➝ Openbare vergade-
ringen ➝ Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 26 september 2013.

Artist impression van Dorpsstraat in de nieuwe situatie

Uit de raad



Openbare bekendmakingen - vervolg

 13.00 tot 01.30 uur, 6 oktober van 13.00 tot 01.00 uur en 7 oktober van 10.00 tot 21.00 uur, in 
feesttent aan de Wichmondseweg, bingo/rad van avontuur, 5 oktober van 14.00 tot 17.00 uur, ont-
heffing art. 35 Drank- en Horecawet, tijdelijke gebruiksvergunning voor een tent, 5 t/m 7 oktober, 
plaatsen van reclameborden voor de jaarlijkse kermis in diverse kernen, 20 september t/m 6 ok-
tober, afsluiten Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en Zutphen-Emmerikseweg, en de Beuken-
laan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk, instellen stopverbod gedeelte Vordenseweg en 
Beukenlaan i.v.m. optocht, 6 oktober van 12.00 - 16.00 uur, en afsluiten Wichmondseweg, tussen 
de Vordenseweg en de inrit naar Huize Baak, 30 september t/m 9 oktober 2013, Kermis en Oranje 
Stichting Baak

 31 augustus van 16.00 tot 00.30 uur, afsluiten parkeerplaats SV Halle, 28 augustus 10.00 uur tot 
 2 september 2013 10.00 uur, Jeugdhonk Halle
 
Iedereen kan tot het moment dat het besluit is genomen, een zienswijze op de bovenstaande inge-
komen aanvragen naar keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de ge-
meente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 4 juli 2013:

Ontvangen op 6 juli 2013:

Ontvangen op 9 juli 2013:

Ontvangen op 10 juli 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 8 juli 2013:

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-

2013 14.30 uur, stichting Elia

-
cawet, 28 juli en 4 augustus 2013 van 10.00 uur tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

2013, groepsaccommodatie de Haverkamp
-

van 17.00 uur tot 21.00 uur, voetbalvereniging Zelhem

-
tocht, buitentap en muziek, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 18 t/m 25 augustus 2013, 

 D’n Olde Kriet

en 24 augustus 2013 van 19.00 tot 24.00 uur, stichting Openluchtspel Hummelo

uur, touwtrekvereniging Bekveld
-

nooi, 11 augustus van 13.00 tot 18.00 uur, plaatsen van tijdelijke reclameborden voor touwtrek-
toernooi in Hengelo, Keijenborg, Steenderen, Baak, Toldijk en Olburgen, 18 juli tot 2 augustus 
2013, touwtrekvereniging Bekveld

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-
stemmingsverkeer

van 21.00 tot 23.30 uur de Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk, afgeslo-
ten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

volgend de parkeerplaats Margriethof/Oranjehof bij huisnrs. 12 en 14, afgesloten voor alle ver-
keer

2013 13.00 uur een inhaalverbod, stopverbod en een maximumsnelheid van 30 km/uur op de 
Horstweg, nabij huisnummer 2, 200 meter voor én na de ingang van het concoursterrein

-
gustus 16.00 uur tot 12 augustus 2013 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 

-
peluurseweg naar de Olburgseweg en omgekeerd een omleidingsroute voor het doorgaande ver-

stopverbod 

Verleende vergunningen

 Buddingh’plein van 11.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer

van 31 augustus 09.00 uur t/m 1 september 2013 09.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

2013 15.00 uur is de Dorpsstraat, tussen de Hackforterweg en de Baakseweg, afgesloten voor 
 alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

 op 18 augustus 2013 van 13.30 tot 15.00 uur een stopverbod 

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

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.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 30 mei 2013 het bestemmingsplan ‘Kleine kernen 1’ 
vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp:

-

zijn aangepast
-

duiding ‘vrijstaand’. De nok- en goothoogte is 4 respectievelijk 8 meter

met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - smederij’ en ‘specifieke vorm van bedrijf - cara-
vanstalling’. In artikel 4.1.2 onder a van de regels krijgen deze aanduidingen hun vertaling

10.1.2 is geregeld maximaal 2 woningen in het hoofdgebouw zijn toegestaan waarbij wonen op de 
begane grondbouwlaag mogelijk is. Op de kaart is de huisnummering voor dit adres aangepast

nr. 25B

-
gepast in ‘aaneengebouwd’

evenement, periode en de duur ervan vastgelegd

3.1.2 van de regels is vertaald

in Baak zijn vertaald in de verbeelding en de regels

-
om artikel 21.6.2 geschrapt

Toldijk is gewijzigd in Verkeer
-

nen 1 gelaten

ligging van rioolleiding

-
scheidingen van tuinen niet meer dan 1m mag bedragen. Bestaande sub b is hernummerd naar c

2 gewijzigd in 50m2 en artikel 10.3.1. is komen te vervallen. 

niet meer aangehaald

Het bestemmingsplan ligt van 18 juli t/m 28 augustus 2013 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel vigerende bestemmingsplan-
nen door middel van het opstellen van één bestemmingsplan voor de kernen Baak, Olburgen, 

wordt met name de bestaande situatie vastgelegd en is de bestemmingsregeling aangepast aan de 
actuele inzichten.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

➝ ➝

Mogelijkheden voor beroep
-

-

Herziening ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’
-

➝ ➝

➝ ➝
➝ ➝

Ruimtelijk beleid

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Bronckhorst  2013

➝ ➝
➝

Brandbeveiligingsverordening 2013
-

➝ ➝
➝

Erfgoedverordening 2013

-
-

➝ ➝
➝

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Maandaanbieding JULI
Diverse raamdecoraties

15% korting*
(o.a. rol- en vouwgordijnen,

jaloezieën, plissés en duettes).
Tevens het plissé en duette

topdownsysteem gratis.

*vraag naar de voorwaarden

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

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Aardappel-, groente- en fruitboerderij 
(AGF) Garritsen, ook wel  ‘De Kruisbrink’, 
is gelegen in het fraaie buitengebied 
tussen Toldijk en Steenderen. 

De Kruisbrink is in de wijde omgeving 
bekend als dé leverancier van top-
kwaliteit aardappelen van diverse 
rassen, die volledig in eigen beheer 
worden geteeld en bewerkt. Ook presen-
teren zij u aardbeien, kersen en pruimen 
zó van het land, dagelijks verse zelf 
gesneden rauwkostsalades en meer. 

Verder biedt De kruisbrink een 
ruim assortiment groente, fruit en 
puur natuurlijk, overheerlijk vers 
geperste appelsap. Uitgebreid met: 
Kaas, zuivelproducten en diverse 
streekproducten. Voor deze producten 
kunt u terecht in de boerderijwinkel waar 
tevens allerhande geschenkpakketten 
en fruitmanden verkrijgbaar zijn. 

Uiteraard is het ook mogelijk deze 
(geschenk)manden of pakketten geheel 
naar eigen wens samen te stellen. 
Naast de verkoop aan particulieren, 
levert De Kruisbrink ook aan horeca 
en (zorg)instellingen.

AGF boerderij Garritsen
Kruisbrinkseweg 7, 7227 DA Toldijk

Telefoon: 0575 451 361

e-mail: info2@afggarritsen.nl

website: www.agfgarritsen.nl



uitgave en ontwerp: Weevers Grafimedia

4 dagen in Vorden
spetterend feest + kermis

Donderdag 18 juli
diverse activiteiten
vanaf 14.00 - 17.00 uur

Vrijdag 19 juli
weekmarkt en vordense ondernemers
± 50 kramen  9.00 - 18.00 uur

Zaterdag 20 juli
kinderbraderie
vanaf 13.00 - 17.00 uur

Zondag 21 juli
industrieterrein Vorden 
Primagaz inline skate marathon
van 14.00 - 18.00 uur



ZOMERFEESTEN  VORDEN  18-19-20 JULI 2013

Zomerfeesten Vorden 18, 19 en 20 juli!

Galerie De Burgerij
Nog 3 dagen -19, 20 en 21 juli (13.00 – 17.00 uur)-
kunt u genieten in beeldentuin en galerie van:

HEIN SMEERDIJK

beelden - schoonheid in steen  

JOS KOSTER

art painting - schilderen met doek

BIRGIT VAN BEEK

sieraden - verrassend veelzijdig

Zutphenseweg 11
7251 DG Vorden 
06 51 11 23 90 
deburgerij.vorden@gmail.com

www.deburgeri j-vorden.nl

€

Wij wensen 
iedereen heel veel 
plezier tijdens de 

zomerfeesten!

Tijdens de zomerfeesten iets gezonds?
Bij onze kraam zijn er zomerkoninkjes te koop, 
vers van eigen land

2 bakjes voor € 5,00
 
Wij wensen iedereen een heel gezellig zomerfeest
info www.den4akker.nl

Praktijk voor:

Jansen van den Berg BV

Bent u goed verzekerd voor 
fysiotherapie in 2013?



ZOMERFEESTEN  VORDEN  18-19-20 JULI 2013
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Zaterdag 20 juli
Kinderbraderie
Op zaterdag 20 juli wordt tijdens de 
Zomerfeesten een kinderbraderie 
georganiseerd. Kinderen kunnen 
hun spulletjes verkopen om zo een 
extra zakcentje binnen te halen. 
Om de kinderbraderie soepel te la-
ten verlopen is iedere deelnemer 
verplicht zich aan de onderstaande 
regels te houden.

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

Vordense ondernemers 
pakken uit tijdens de 
Zomerfeesten

Brandweer voor jong en oud 
Wilt u weten waar de rookmelder moet hangen of wat u moet doen bij 
een vlam in de pan? Op de braderie heeft u de mogelijkheid om u te 
laten informeren. Dit jaar staat de brandweer en haar materieel speciaal 
voor u op de Vordense braderie. Niet alleen voor de volwassenen 
is de brandweer aanwezig. Ook de kinderen kunnen zich vermaken. 
Zo staat er een heus brandweerspringkussen en kan er een foto met een 
brandweervoertuig worden gemaakt.  Daarnaast geeft de brandweer 
demonstratie van haar taken bij de moderne hulpverlening. 
 
Waterspelletjes en springkussen
op de kinderbraderie 
Dit jaar staan de vrijwilligers van de Vordense 
brandweer ook op de kinderbraderie. Speciaal 
voor de kinderen zijn er waterspelletjes waar 
de bluskunsten kan worden geoefend. Ook het 
springkussen in de vorm van een brandweerauto 
staat opgesteld.  

Mijn naam is Henriëtte van Ee en woon sinds begin van dit jaar in Vorden samen
met mijn vriend Jan Meijer. Toen mijn zonen Bob en Bart beiden het huis uitgingen 
om te studeren in respectievelijk Amsterdam en Delft ben ik na jarenlang secretaresse 
te zijn geweest bij IBM een Luikse Wafelkraam begonnen, het ’t Wafelhuisje.

Mijn mobiele kraampje is vakkundig en efficiënt ingericht door een timmerman en 
installateur. En de buitenkant beeldschoon beschildert door een bevriende kunstschilder. 
Helemaal het roer om dus, ‘k kom op allerhande locaties. Van Concours Hippique tot 
Lammetjesdag, van Country Fairs tot Wielerfestivals. En iedere keer mag ik werken 
met blije enthousiaste mensen. Het gevoel van samen er een leuk en goed event van 
maken is geweldig. En mijn Luikse Wafel wordt gelukkig goed ontvangen in de 
Achterhoek! 

Mijn wafelkraam ’t Wafelhuisje is ook in te huren voor een bedrijfsfeest, 
kinderfeestje, bruiloft, een high-tea, de opening van een bedrijf, fairs, braderieën, 
evenementen, muziekfestivals, etc.

De Luikse wafels worden volgens oud Luiks recept gemaakt van kwalitatief hoog-
waardig deeg, bestaande uit melk, plantaardige vetstoffen en parelsuiker. De wafels 
bevatten geen kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Het hele jaar door worden 
de wafels gegarneerd met toppings zoals: aardbeien, warme kersen, Nutella, slagroom 
en poedersuiker, advocaat of homemade biologische Boerenjongens (rozijnen in 
brandewijn) of Boerenmeisjes (abrikozen in brandewijn).

Henriëtte van Ee
Ruurloseweg 102, 7251 LW  Vorden, 06 43 54 22 62, henriette@wafelhuisje.nl

ADVERTORIAL

www.achterhoekfoto.nl

Vordense Zomerfeesten programma 2013

Donderdag 18 juli 
14.00 Kermis
14.00 – 17.00 Diverse spelactiviteiten georganiseerd door Jong 

Gelre i.s.m. Lotte van Dam
16.00 Ballonnen oplaten
20.00 – 01.00 Muziek van The Piano House in de feesttent

Vrijdag 19 juli
08.00 – 17.00 Weekmarkt met plaatselijke ondernemers
14.00 Kermis
14.00 – 18.00 Live Muziek in de feesttent
20.00 – 01.00 The Trainband

Zaterdag 20 juli
13.00  Kermis
13.00 – 17.00 Kinderbraderie + dweilorkest 
13.00 In de Herberg dartskampioenschappen en 

 bierpongen met horecadames
20.00 – 01.00 Perfect Showband

Zondag 21 juli
Inline Skate marathon (industrieterrein Vorden)
14.00 Dames / Masters / Regionale rijders
14.30 Skeeler Clinic van de KNSB  voor de jeugd
15.00 Wielrennen, omnium afvalwedstrijd met vele regionale 

 deelnemers
16.00 A en B



SKEELERMARATHON VORDEN - ZONDAG 21 JULI 2013

De grootste 
onafhankelijke 

bedrijfsovername 
specialist

Amsterdam  |  Deventer  |  Gouda

www.marktlink.nl

* outdoor activiteiten
* uitgebreide horeca faciliteiten

* outdoor kartbaan
* survival baan

Elzerdijk  44
7211 LT  Eefde

T.
M.

+ 31 (0)575 - 540229 
+ 31 (0)6 - 40355215

E.
I.

info@kartingeefde.nl
kartingeefde.nl

Meer dan karten alle
en...

Karting Eefde

Lievelderweg 87    |    7137 MB Lievelde    |    0544-375518     |    www.autobedrijfbleumink.nl 

Grote keuze uit nieuwe en gebruikte auto’s van diverse merken.

Tanken met kredietpas, chipknip, bank- en/of giropas.

Reparatie en onderhoud. Tevens APK keuring en in- en uitbouwen van LPG installaties.

Schadereparaties. Tijdens deze reparatie staat een vervangende auto voor u klaar.

Autowash en buswash. Laat uw auto of bus compleet wassen in één van de moderne wasstraten.

Autobedrijf Bleumink en Karting Eefde wensen alle deelnemers en bezoekers veel succes en plezier!



SKEELERMARATHON VORDEN - ZONDAG 21 JULI 2013

Een paar weken geleden tijdens het 
Europees kampioenschap skeeleren 
(of zoals het officieel heet: Inline ska-
ten) werd Ronald Mulder o.m kampi-
oen op de 200 meter tijdrit, tweede 
op de 500 meter sprint, 3e op de 300 
meter tijdrit (baan) en samen met 
zijn broer goud (Ned. Ploeg) bij de 
aflossing. Broer Michel werd o.m. 
Europees kampioen 500 meter baan. 
Ook behaalden de broers voorgaande 
jaren goud, zilver en brons tijdens 
het wereldkampioenschap. Drie jaar 
geleden waren Ronald en Michel ook 
tijdens de skeelerronde in Vorden ac-
tief, om als ‘intermezzo’ een onder-

linge wedstrijd op de 200 meter sprint 
uit te vechten. Op de schaatsen doen 
de ‘Muldertjes’ het ook voortreffelijk. 
Zo werd Michel Mulder het afgelopen 
seizoen zelfs wereldkampioen sprint. 
Aangezien de broers fenomenen zijn 
op de sprint, komen ze in Vorden 
niet tijdens de skeelermarathon in 
actie. Wie wel aan de start zullen ver-
schijnen: Chrispijn Ariëns de huidige 
kampioen van Nederland. In 2011 
behaalde hij ook al de nationale titel. 
In Almere werd hij onlangs nog Eu-
ropees kampioen (puntenkoers). Gary 
Hekman werd tijdens de strijd om de 
Europese titel (marathon) in de eind-
sprint met een fractie van seconde 
verschil verslagen. Bart Swings werd 
Europees kampioen en Gary eindig-
de als vijfde. Tijdens het Nederlands 
kampioenschap in Veendam, vorige 
maand, legde Gary beslag op de derde 
plaats. Inmiddels heeft hij ook twee 
Nederlandse titels (marathon) op zijn 
naam staan.

De ‘beer’ uit Gramsbergen komt 
graag naar Vorden. Een paar jaar ge-
leden won hij hier overtuigend. ‘Tijd 
om deze wedstrijd straks weer eens 
op mijn naam te schrijven. Ik zal er 
in ieder geval alles aan doen’, zo zegt 
hij lachend. Sjoerd Huisman, voorma-
lig ploegmakker van Arjan Mombarg 
werd in 2010 in Rijssen kampioen 
van Nederland. Sjoerd: ‘Ik heb daarna 

een flinke poos met mijn gezondheid 
zitten dubben. Het kost veel energie 
om weer op het oude niveau terug te 
komen. Sinds kort gaat het de goede 
kant weer op en voel ik mij steeds 
fitter worden. Inmiddels heb ik ook 
weer een schaatstraining achter de 
rug en ook dat voelde goed. De ko-
mende maand richt ik mij geheel op 
het skeeleren. Trouwens altijd fijn 
om in Vorden te rijden. Dan zie ik Ar-
jan Mombarg ook weer eens terug’, 
aldus Sjoerd Huisman die in 2009 op 
de Oostvaarderplassen schaatskam-
pioen (marathon) van Nederland op 
natuurijs werd. 

Bij de vrouwen hoopt ook Elma de 
Vries aan de start te verschijnen. En 
het is zo klaar als een klontje, dan is 
Elma de torenhoge favoriet. Tijdens 
de EK begin juli in Almere werd Elma 

de Vries tweemaal Europees kampi-
oen, waaronder goud op de mara-
thon. Vorige maand werd Elma voor 
de achtste keer kampioen van Neder-
land. Een unieke prestatie. En wat te 
denken van de andere ‘kanjer’ Man-
non Kamminga die tijdens de EK in-
dividueel op verschillende afstanden 
vier keer goud won! Op de marathon 
werd zij derde. Overigens dit keer, 
voor het eerst na drie jaren weer een 
skeelerronde van Vorden op het in-
dustrieterrein. Arjan Mombarg hier-
over: ‘Dat heeft verschillende oorza-
ken, de belangrijkste is toch wel dat 
momenteel ‘half Vorden’ eruit ligt 
en dat er sowieso niet in het centrum 
van het dorp gereden kan worden.

Gezien de inschrijvingen die wij tot nu 
toe binnen hebben, belooft het zowel 
bij de dames als de heren spannen-
de wedstrijden te worden. Mannen 
als Ingmar Berga, Sjoerd Huisman, 
Gary Hekman e.d. zorgen immers 
altijd voor spektakel. Om ook de wie-
lersport te promoten hebben we dit 
jaar ook activiteiten op de racefiets. 
Zo wordt er om 15.00 uur die zondag 
voor de leerlingen van de basisscho-
len diir RTV Vierakker-Wichmond 
een clinic georganiseerd. De organi-
satie is er in geslaagd om het financi-
ele plaatje voor de skeelerronde weer 
rond te krijgen. Hoofdsponsor is Pri-
magaz. Het skeelercomité kijkt overi-
gens al richting toekomst en hoopt in 
2014 het Nederlands kampioenschap 
skeeleren binnen te halen!

Tijdens skeelerronde Vorden

Tal van Nederlandse toppers 
aan de start
Onvoorziene omstandigheden voorbehouden, komt tijdens de skee-
lerronde in Vorden, vrijwel de gehele Nederlandse top aan de start. 
In de eerste plaats om zo hoog mogelijk te eindigen in de strijd om 
de KPN Inline Cup. Ook gebruiken veel sporters het skeeleren in de 
zomermaanden om in conditie te blijven voor het komende schaats-
seizoen, waarvan de eerste trainingen inmiddels ook al weer achter 
de rug zijn. De beste voorbeelden dat deze twee sporten momenteel 
nog steeds ‘hand in hand ‘gaan, zijn o.m. de tweelingbroers Michel en 
Ronald Mulder.

Gary Hekman, onlangs vijfde tijdens het
Europees kampioenschap

Chrispijn Ariëns de huidige Nederlandse kampioen skeeleren (marathon)

Fotograaf: Neeke Wassenbergh

Skeeler spektakel vorden
zondag 21 juli 2013

Met de herinrichting van het cen-
trum van Vorden in het vooruit-
zicht hadden wij vorig jaar beslo-
ten om in 2013 geen Inline Skate 
wedstrijd te organiseren. Na dit 
kenbaar gemaakt te hebben aan 
de KNSB verzochten de heren van 
de bond ons om er toch nog een 
keer goed over na te denken. 

Vorden staat al 10 jaar op de “skee-
lerkalender” en is mede door het uit-
dagende parcours, goede organisatie, 
veel en enthousiaste publiek één van 
de meest aansprekende wedstrijden 
van het seizoen, een wedstrijd waar 
zowel de rijders als de KNSB elk jaar 
weer naar uitkijken, aldus de KNSB. 
Na deze lovende woorden hebben we 
de koppen weer bij elkaar gestoken 
en besloten toch voor de 11e keer het 
evenement te organiseren. Deze keer 
als vanouds op het industrieterrein 
“Werkveld”. In de wetenschap dat we 
in 2014 serieus kandidaat zijn voor het 
organiseren van het NK! Alle media 
aandacht die hiernaar uitgaat is na-
tuurlijk geweldig goed voor ons nieuw 

ingerichte dorp! Mochten we het NK 
daadwerkelijk toegewezen krijgen (rie-
ele kans) dan willen we het spektakel 
plaats laten vinden in het dorp. Dit jaar 
dus op het “snelle asfalt” van ons in-
dustrieterrein. In het verleden werd de 
wedstrijd op het industrieterrein door 
de rijders altijd ‘’het snelle rondje van 
Vorden’’ genoemd omdat het gladde 
asfalt en de iets aflopende finish straat 
de rijders in staat stelt hoge snelheden 
te halen. Die hoge snelheden maakt de 
wedstrijd in Vorden op het industrie-
terrein extra spannend. Eerder dit jaar 
werden de Europese kampioenschap-
pen skeeleren verreden in Almere, 
voor Nederland het meest succesvolste 
kampioenschap ooit, maarliefst 17x 
goud! Veel van deze Europese kampi-
oenen zullen in “ons Vorden” gemo-
tiveerd aan de start staan om er een 
geweldig spektakel van te maken. We 
hopen dat het publiek weer evenals 
vanouds massaal naar het industrieter-
rein toekomt om gratis te genieten van 
deze snelheidsduivels op wieltjes! 

We zien u graag op de 21e juli!

Voorwoord

Het snelle rondje 
van Vorden

14.00 - Dames / Masters / Regionale rijders
14.30 - Skeeler Clinic van de KNSB voor de jeugd
15.00 - Wielrennen – omnium afvalwedstrijd met vele regionale deelnemers
16.00 - A en B

Zondag 21 juli
Programma 
Inline Skate Marathon
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BITUMINEUZE DAKBEDEKKING

KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE

DAKPANNEN

KOPER

LOOD

ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

U de lusten, wij de lasten

Ondernemen inspireert.

“Ik haal mijn 
inspiratie uit mijn werk. 

Mijn accountant doet 
de rest.” 

Als ondernemer bent u van grote waarde. Ondernemers zijn de pioniers, de durfals en de motor van de
maatschappij. Ondernemen daagt uit en dwingt u om creatief bezig te zijn. Het inspireert u om altijd op zoek te
zijn naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daar moet u wel uw handen en geest vrij voor maken. Flynth biedt
een full-service pakket aan accountancy- en adviesdienstverlening en neemt u al het werk uit handen, dat u als
een last ervaart. Wat uw zaken ook zijn, Flynth helpt u succesvol te ondernemen.

Flynth adviseurs & accountants
Tramstraat 6, 7241 CJ Lochem, (0573) 43 84 56, www.flynth.nl
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En zo vervolgt Arjan: ‘Er is richting 
toekomst nog heel veel werk aan de 
winkel. Het skeeleren (inline skaten) 
valt onder de vlag van de KNSB, een 
groot instituut maar soms wel wat 
log. Op dat gebied valt er nog veel 
te verbeteren’, zo zegt hij. Dat het 
aantal skeelerwedstrijden de laatste 
jaren in Nederland minder is gewor-
den, vindt hij op zich niet verontrus-
tend. De recessie speelt daarbij ook 
een rol (verkrijgen van sponsors). 

Arjan Smit: ‘Dat er wat minder wed-
strijden op de agenda staan is niet zo 
erg, als de sport maar aantrekkelijk 
blijft. We hanteren in Nederland al 
meer dan 25 jaren hetzelfde concept. 
Wellicht tijd om dit aan te passen. 

Ook met dat aspect van de sport hou 
ik mij bezig’, zo zegt hij.

Skeeleren blijft volgens Arjan een 
fantastische sport. Niet alleen als re-
creatieve sport maar ook als topsport. 
Ideaal in combinatie met het schaat-
sen. In de zomermaanden skeeleren 
daarbij tevens in conditie blijven voor 
het schaatsen. ‘Deze twee sporten 
sluiten naadloos bij elkaar aan ’, zo 
zegt hij. De bekendste exponent van 
deze twee sport disciplines was in de 
tachtiger/negentiger jaren Erik Hul-
zebosch. Hij won niet alleen talrijke 
schaatsmarathons, maar werd ook 
ooit wereldkampioen skeeleren. 

De inmiddels 35 jarige Arjan Smit be-
gon in 1987 op 9 jarige leeftijd met 
skeeleren. Dat hij talent had werd al 
heel snel duidelijk. In zijn loopbaan 
werd hij zeven keer op rij kampi-
oen van Nederland. Op zijn 21e jaar 
werd hij in 1999 in Uitgeest voor de 

eerste keer Nederlands kampioen. In 
2004 werd hij ook in Vorden kampi-
oen. Arjan over zijn succesjaren: ‘De 
sterkste ploeg waarin ik ooit heb ge-
reden was het Nefit- team met Erik 
Hulzebosch, Arjan Mombarg, Cedric 
Michaud en ik. Een beresterk team, 
met als hoogtepunt het jaar 2003. 
Van de 25 wedstrijden waaraan we 
deelnamen, won onze ploeg er liefst 
24! We waren een heel hecht team, 
met individueel heel verschillende 
karaktereigenschappen. Ieder beleef-
de de sport op zijn manier. Wanneer 
een wedstrijd begon, stonde we er als 
team. Er was respect voor elkaar en 
men gunde elkaar wat. De meest fan-
tastische periode uit mijn loopbaan’, 
zo kijkt Arjan Smit terug.

Ook bij Arjan Smit gold, net als het 
gehele Nefit-team: in de zomermaan-
den skeeleren en s’ winters schaats-
ten (marathons). Dat ‘Smitje’ ook als 
schaatser ‘uit de voeten kon’, bewees 

hij in 2006 toen hij Nederlands ma-
rathon kampioen op kunstijs werd.
Toen ook bij Arjan Smit de jaren be-
gonnen te tellen, nam hij vorig jaar
afscheid van de wedstrijdsport.’Zo nu
en dan doe ik de skeelers nog wel on-
der, eigenlijk te weinig. En wat mij 
in al die jaren topsport nog nooit is 
overkomen, gebeurde vrij recent toen
ik bij een val een handwortelbeentje
brak’, zo zegt hij lachend. 

Zondag 21 juli komt hij voor de ‘zo-
veelste keer’ naar Vorden. Dit keer 
dus als de Discipline Manager Inine
skaten. De wedstrijd zal hij zeer 
nauwlettend volgen, wat dat behoort
ook tot de taak van Arjan Smit: steeds
op zoek naar nieuw talent.

Arjan Smit terug bij skeelerronde Vorden, 
Thans als Discipline Manager Inline Skaten
De jaren dat Arjan Smit de nati-
onale skeelertitels aan één reeg, 
liggen al weer zeven jaar achter 
hem. Thans staat op zijn visite-
kaartje ‘Discipline Manager In-
line Skaten. Een hele mond vol! 
Arjan in Almere aanwezig tijdens 
de Europese kampioenschap-
pen skeeleren, neemt de tijd om 
zijn functie uit te leggen. ‘Een 
hele mooie naam’, zo zegt hij la-
chend. En dan serieus: ‘ Eigenlijk 
probeer ik de verbindingsschakel 
te vormen tussen alle geledin-
gen in de skeelersport, tussen de 
‘gewone wedstrijdsport’ en de 
topsport. Kortom de belangen 
behartigen van het gehele inline 
skaten. Het houdt tevens in dat 
ik de coaches, technische staf 
e.d. aanstuur. Ook ben ik verant-
woordelijk voor de samenstelling 
van de teams zoals die aan het EK 
deelnemen. Dat geldt voor zowel 
de baan- als de deelnemers aan de 
wegwedstrijden’, zegt hij.

Het skeelercomité bedankt zijn sponsoren:

Meer dan karten alle
en...Karting Eefde
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EasyBlue™ is de bekende 5 kg fl es in een nieuw blauw jasje en voorzien van 
een extra beschermende laklaag.

EasyBlue™ wordt eenmalig aangeschaft en u betaalt nooit meer voor 
keurjaren en dat bespaart u geld.

Een lege EasyBlue™ kan onbeperkt worden omgeruild voor een volle. 
U betaalt dan alléén de vulling. U betaalt daarna nooit meer voor keurjaren.

U kunt nu extra voordelig overstappen naar EasyBlue™. 

Primagaz betaalt nu namelijk € 2,- (incl. btw) per geldig 

keurjaar voor uw oude groene 5 kg gasfl es*. Zo wordt 

het overstappen naar EasyBlue™ nog interessanter! 

Meer blauw op straat! 

Scan de QR-code 
en download de 
handige EasyBlueTM 
Inhoudsmeter app. 
De app is in staat 
om de inhoud van 
uw EasyBlueTM  
gasfl es te meten 
en meteen door te 
vertalen naar de nog 
beschikbare brandtijd.

www.primagaz.nl



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

Het was vlak nadat het Nederlands 
elftal Europees kampioen werd in 
1988, toen de destijds 17-jarige Zut-
phenees op een avond thuiskwam. 

Zijn moeder vertelde dat ‘ene meneer 
Weevers uit Vorden’ voor hem had 
gebeld. “Die meneer Weevers had 
met een plat Vordens accent gespro-

ken waardoor mijn moeder het niet 
helemaal goed had verstaan”, lacht 
Robbie. Het ging om wijlen Gerhard 
Weevers senior, voorganger van de 
huidige directeur Gerhard Weevers. 
Later die avond rinkelde de telefoon 
weer in huize Van Amerongen. We-
derom was het Weevers. “Ik heb 
eheurd dat ie drukker wilt word’n. 
Kom dan hier maor ens kiek’n”, 
klonk het aan de andere kant van 
de lijn. Nog diezelfde avond ging hij 
naar Vorden om kennis te maken. 

“We hadden een goed gesprek, ik 
kreeg een rondleiding, ben een paar 
dagen later begonnen en nooit meer 
weggegaan.”
Zijn eerste functie was die van leer-
ling-offsetdrukker, wat inhield dat 
hij vier dagen werkte en één dag in 
de week naar school in Zwolle ging. 
Aan het begin van zijn carrière stond 
de vakman achter de kleine pers. “In 
die eerste jaren werd weekblad Con-
tact ook nog in Vorden gedrukt”, 
herinnert de jubilaris zich. De krant 
werd toen op vellen gedrukt en ver-
volgens werd het weekblad met man 
en macht in elkaar gestoken om op 
tijd bezorgd te kunnen worden. Te-
genwoordig wordt Contact  elders op 
een rotatiepers gedrukt. 
Ook wat drukwerk betreft, heeft 
Weevers Grafimedia kwaliteit hoog 
in het vaandel. Daar kan Robbie zich 
goed in vinden. “Klanten de perfecte 
kwaliteit leveren, dat is de kracht van 
ons bedrijf.” De producten van hen 
zijn bij de ervaren drukker, die in-
middels al vele jaren de grote offset-
pers bedient, in goede handen. 

“Bij Weevers hebben we altijd de mo-
dernste machines waardoor een deel
van het drukproces geautomatiseerd
is”, vertelt de 42-jarige. Hij geeft toe
dat het vroeger meer op de kwaliteit
van de drukker aankwam, maar het
werk is er volgens hem niet minder
op geworden. “De afwisseling in het
werk door de vele soorten klanten die
wij hebben, maakt het werk nog iede-
re dag zo leuk.” Enthousiast haalt hij
wat boeken, brochures en folders uit
één van zijn lades. Allemaal kwam
het uit de vierkleurenpers met lak die
hij door en door kent. Wat dat betreft
lijkt er sinds 1988 misschien ook wel
heel weinig veranderd. Zoals Marco
van Basten met voldoening naar de 
herhaling van zijn schitterende goal
in de EK finale zal kijken, zo trots is
Robbie op de producten die hij met
zijn pers maakt: “De kwaliteit en
kleur moeten perfect zijn. Dat blijft 
vakwerk.”

Voor meer informatie over 
Weevers Grafimedia: 
www.weevers.nl

Vakman Robbie van Amerongen 25 jaar in dienst bij Weevers Grafimedia

‘De kwaliteit en kleur van het drukwerk moeten perfect zijn’

Vorden - Robbie van Amerongen (42) uit Zutphen was op donderdag 
11 juli, 25 jaar werkzaam  in de drukkerij van Weevers Grafimedia in 
Vorden. In die periode heeft hij veel zien veranderen. Neem de druk-
persen van tegenwoordig. Dankzij de moderne machines is een deel 
van het drukproces geautomatiseerd. Maar, zo weet Robbie: “Het blijft 
vakwerk om de kleur en kwaliteit perfect te krijgen.” Aan zijn eigen 
grote versierde offsetpers haalt de jubilaris herinneringen op en ver-
telt hij vol passie over zijn werk.

Robbie van Amerongen en directeur Gerhard Weevers bij de versierde offsetpers in de drukkerij van Weevers Grafimedia. De jubilaris 
maakte er al vele boeken, brochures, folders en ander drukwerk mee. “De kwaliteit en kleur moeten perfect zijn. Dat blijft vakwerk.”

Traditioneel houdt ook in dat volgens 
Achterhoeks gebruik de noeste arbei-
ders op authentieke manier worden 
voorzien van een natje en een droog-
je. Het geheel wordt omlijst door 
demonstraties van onder andere Old-
timer trekkershow, oude landbouw-
werktuigen, strovlechten, oude huis-
houdelijke artikelen, boerendansers, 
zaad malen en bier en wijn maken. 
Verder wordt er gras verwerkt tot 
hooi op veel manieren zowel met de 
hand als met machines.

HOOIEN
Op de ruim opgezette landelijke kin-
derboerderij zijn vele weiden met 
koeien, schapen, ezels, ganzen en 
geiten, die door middel van wandel-
paden bezocht kunnen worden. Er 
zijn landbouwgronden waar de oogst 
op staat, onder andere voor het vee 
van de kinderboerderij. Deze land-
bouwgewassen, rogge, hooi en aard-
appelen, worden op zeer oude wijze 
‘gewonnen’. 
Het gemaaide gras wordt gedroogd 
en verwerkt tot hooibalen, door de 
eerste ronde balenpers uit Amerika. 
En zowel door mensenarbeid, paar-
denkracht als machinaal. Maaien van 
gras wordt gedaan door een trekker 
met maaibalk, bestuurd door de re-
gerend Nederlands kampioen maaien 
Herman Groot Roessink. Het gras 
wordt dan geschud en met oude trek-

ker en balenpers tot balen verwerkt. 
Als laatste worden de balen uit de 
weide gehaald met ouderwetse boe-
renwagen. Daarnaast zijn er demon-
straties opperen en ruiteren.

ROGGE
Het oogsten van graanproducten 
(rogge) was vroeger een complex 
proces. Deze oogstdag is het verschil 
in tijdvakken en arbeid in vieren op-
gedeeld. Allereerst moest de rogge 
gemaaid worden, deze dag op drie 
verschillende manieren te zien. Tot 
ongeveer 1930 met de hand (zicht 
en pikhaak). Daarna kwam de zo-
genaamde aflegger, getrokken door 
een paard, waarbij de rogge achter 
de machine werd gelegd waarna de 

binders (meestal vrouwen) het aan 
bosjes (garven) maakten en in deze 
aan torentjes (gasten) werden gezet. 
Rond de tweede wereldoorlog kwam 
de binder, een machine getrokken 
door een tractor, die kan maaien en 
binden in een werkgang.

Om het zaad te bemachtigen (voor 
veevoer of broodbakken) wordt ge-
dorst, met de dorsvlegel of met een 
oude machinaal aangedreven dors-
machine, die aan de ene kant het 
zaad loost en aan de andere kant het 
stro. Bij proces vier gaat dit hele pro-
ces in een keer door middel van een 
van de eerste kleine combines. Tot 
slot wordt het losse stro verwerkt tot 
strobalen en traditioneel afgevoerd.

AARDAPPELEN
Het oogsten van aardappelen gebeurt 
tegenwoordig met geweldig grote 
machines en vele hectaren tegelijk. 
Dit was zo’n 50 jaar geleden heel 
anders, elke boerderij had toen een 
perceeltje aardappelen voor eigen ge-
bruik of soms iets meer voor mensen 
uit het dorp. De mensen waren zelf-
voorzienend maar tegelijk opgeza-
deld met veel handwerk omdat er en 
soms geen machines waren en deze 
niet op het kleine perceeltje pasten.
Na het poten van de aardappelen 
werd afgewacht tot er geoogst kon 
worden, wat gebeurde met een 
riek(greep) waarmee de pollen aard-
appelen uit de grond werden gesto-
ken. Wanneer het gewenste aantal 

boven de grond lag, kon er worden
geraapt en gesorteerd in drie man-
den: voor de allerkleinste (knorhaan-
tjes), de pootaardappelen voor het
jaar erna en het eigenlijke doel, de
consumptieaardappel. Dit jaar zal
er ook gerooid worden met een van
de eerste machinale rooiers die er in
Nederland waren, getrokken door
een oude trekker. Daarna worden de
gerooide aardappelen semimachinaal
gesorteerd en opgezakt. Als de hele
oogst binnen is wordt er vervolgens
goed Achterhoeks gebruik knorhaan-
tjes als eerste feestelijk opgegeten.

PLOEGEN
Als de gewassen van het land zijn,
wordt er geploegd om de stoppels 
onder de grond te werken. Dit zal
gebeuren zowel met de trekker als 
met paardenkracht, onder andere 
door Gelders kampioen Henk Klein
Velderman. Het enige gewas wat 
niet wordt geoogst is het zonnebloe-
menperceel van Feltsigt want hierin
is een labyrint aangelegd om lekker
doorheen te lopen. Eenmaal in het 
zonnebloemenveld waant iedereen 
zich in Frankrijk. Er zijn meerderen
terrassen zowel binnen als buiten
waar men kan drinken en eten van
de vele streekproducten en natuur-
lijk is er ook voor de kinderen genoeg
gelegenheid om te spelen in de ruime
speelweide die los staat van het oogs-
ten en goed overzichtelijk is. Zijn de
kinderen even moe, dan kan er een 
lekker ijsje, patat of drinken worden
genuttigd. Een dagje uit voor het hele
gezin, inclusief opa en oma.
Oogstdag 28 juli van 10,00 tot 18.00
uur. Bij slecht weer zal deze dag ver-
zet worden naar zondag 4 augustus.
Informatie, ook voor routebeschrij-
ving, bij kinderboerderij Feltsigt,
Bekveldseweg 5 te Bekveld, telefoon
(0575) 462828, via www.feltsigt.nl of
Twitter en Facebook.

Oogstdag in Bekveld zondag 28 juli
Bekveld - Op zondag 28 juli or-
ganiseert kinderboerderij Felt-
sigt een traditionele oogstdag 
met verschillende gewassen. Van 
10.00 tot 18.00 uur zullen aardap-
pelen geoogst worden zoals dat 
ongeveer 50 jaar geleden ook ge-
beurde en het bijna uitgestorven 
gewas rogge zal op vier verschil-
lende manieren van het land wor-
den gehaald en daarna traditio-
neel worden gedorst.



In totaal werden er 46 vissen gevan-
gen met een totale lengte van 6mrt
en 94 cm.
Uitslag is als volgt:
1. Freek Velhorst 7st 114cm.
2. Tom van Leiden 7st 112cm.
3. Max Bruinsma 8st 103cm.

Nadat de punten van de 4 beste wed-
strijden en het aantal vissen waren 
opgeteld. Is de einduitslag als volgt:
1. Freek Velhorst.
2. Sander van Duin.
3. Ties Dekkers.
4. Frank Hulshof.
5. Thomas Oonk.

Freek won ook de beker voor het van-
gen van de meeste vissen.

Freek Velhorst 
jeugdkampioen 
2013 de Snoekbaars 
Vorden
Vorden - Op donderdag 11 juli is
de laatste jeugd wedstrijd gevist.
In totaal deden er 9 jeugd vissers
aan mee. Er is gevist in de Berkel
te Borculo.

Een gezellige en gemoedelijke sfeer 
tijdens het toernooi is een belang-
rijke drijfveer voor de organisatoren. 
Wanneer dat gecombineerd kan wor-
den met tennis van een goed niveau 
wordt het enthousiasme alleen maar 
groter.
Traditioneel komen de deelnemers 
vooral uit Gelderland en Overijssel, 
maar de laatste jaren schrijven zelfs 
ook spelers uit Duitland zich in. De 
categorieën waarin wordt gespeeld 

zijn 3, 4, 5, 6, 7 en 8 voor zowel enkel 
als dubbelpartijen. Het evenement 
vindt plaats in week 33 van zondag 
11 t/m zondag18 augustus op het 
VTP-tenniscomplex aan de Overweg.
Op de donderdag (15 augustus) is 
er een feestavond met live muziek. 
Iedereen is die avond welkom om 
te genieten van toptennis en gezel-
lige live muziek. De inschrijving 
voor dit toernooi kan t/m 26 juli via  
www.toernooi.nl

VTP organiseert 

10e Dijkman Bouw Open 
Tennistoernooi Vorden

Vorden - De Vordense tennisclub VTP organiseert dit jaar voor de tien-
de keer het Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Dit toernooi mag, 
afgaande op de ervaringen in voorgaande jaren, rekenen op een flinke 
belangstelling. De organisatie verwacht zo’n 200 wedstrijden in de 
planning te kunnen opnemen.

Toernooiorganisatie VLNR: Henk Olthaar, Lisette Dijkman, Christiaan Brinkhorst, Ben 
Korenblik, Rogier Oonk

Er deden 9 vissers mee, in totaal werd
er 3099 gram aan vis gevangen.

De einduitslag was als volgt.
1. W.Bulten 1570 gram.
2. G.Hiddink 430 gram.
3. G.Eggink 380 gram.

Uitslag 55 plus de 
Snoekbaars Vorden
Vorden - Op 4 juli is de vierde 55+
wedstrijd gehouden in de oude
ijssel op de stokhorst.

Directeur Henk Ruiterkamp bedank-
te hem voor de bewezen diensten en 
overhandigde hem een cheque, ter-
wijl Bea Overbeek, echtgenote van 
Jan, een boeket bloemen kreeg aan-
geboden. Bea Overbeek maakte van 
de gelegenheid gebruik om namens 
haar man de familie Ruiterkamp te 
bedanken voor het feit dat Jan al die 
jaren zo prettig bij het aannemersbe-
drijf heeft mogen werken. Zij over-
handigde Annie en Henk Ruiterkamp 
als dank respectievelijk bloemen en 
een flesje ‘geestrijk’ vocht. Henk 
Ruiterkamp liet deze avond in een 

toespraak vervolgens het wel en wee 
van zijn bedrijf de revue passeren. Hij 
stond stil bij de economische malaise 
in de bouw, waarbij hij aan zijn me-
dewerkers aangaf dat het een zaak 
is van zowel werknemers als van de 
werkgever. ‘Wij hebben elkaar no-
dig’, zo sprak Henk Ruiterkamp. Ook 
schonk hij aandacht aan de door zes 
werknemers gevolgde opleiding in de 
restauratie, die allen met goed gevolg 
het eerste jaar hebben afgesloten. Ter 
aanmoediging overhandigde Henk 
Ruiterkamp hen voor het tweede jaar 
een kleine attentie.

Afscheid Jan Overbeek 
bij aannemersbedrijf 
Ruiterkamp

Vorden - Tijdens een gezellige avond van aannemersbedrijf H.J. Rui-
terkamp BV werd zaterdagavond in de Lindesche molen afscheid ge-
nomen van Jan Overbeek. Hij vierde onlangs zijn 60e verjaardag en na 
bijna een kwart eeuw trouwe dienst bij Ruiterkamp maakt hij gebruik 
van de pre- pensioen regeling.

Jan Overbeek (rechts) ontvangt cheque van Henk Ruiterkamp

Met enige verbazing las ik in ‘Con-
tact’ van vorige week het artikel 
over de VVV Bronckhorst. Een waar-
devolle instelling die, net als het 
Vordense zwembad, in zijn voortbe-
staan wordt bedreigd. De gemeente 
beperkt in 2013 namelijk de subsidie 
tot € 37.000.- en stopt er in 2014 he-
lemaal mee. Maar ze ontvangt wel 
ruim een kwart miljoen euro aan 
toeristenbelasting. De 300 onderne-
mers die de VVV met contributies 
steunen, betalen gemiddeld per be-
drijf ruim duizend euro per jaar, een 
respectabel bedrag. Er werken vier 
parttimers en rond veertig vrijwil-
ligers als gastheer/vrouw. Meer dan 
10.000 bezoekers komen jaarlijks bij 
het VVV-kantoor in Vorden en de bij-
kantoren om toeristische advies. Via 
Internet kregen in 2012 ruim 50.000 
belangstellenden informatie.
En dit alles is afgelopen als de ge-
meenteraad besluit de subsidie te 
stoppen en daarna de VVV Bronck-
horst wordt gesloten. Hoe kan dat?
Heel eenvoudig. De overheid (rijk 
en gemeente) hebben een nieuwe 
formule ontdekt. We moeten bezui-
nigen en daarom verleggen we de 
verantwoording voor het instand-
houden van allerlei nuttige zaken 
naar de burgers. Ouderenzorg? Die 
moeten de kinderen of buren maar 
op zich nemen. Jeugdzorg? Die wordt 
door het rijk met veel minder geld op 
het bordje gelegd van de gemeente 
en we zien wel hoe dat uitpakt. Sub-
sidies voor nuttige zaken als cultu-
rele activiteiten, sportvoorzieningen, 
zwembaden? Die zorg stoten we voor 
een deel of helemaal af en we hopen 
maar dat anderen bereid zijn de zorg 

over te nemen. Anders moet men de 
boel maar sluiten.
En zo denken de op-korte-termijn-
rekenmeesters in Hengelo ook over 
de VVV. Gewoon stoppen met subsi-
die en wedden dat het ontbrekende 
geld dan wel door de belanghebben-
den wordt opgehoest? Een jammer-
lijke denkfout. Want de VVV is geen 
liefdadige instelling die het in de 
toekomst maar moet zien te redden 
zonder subsidie. 
De VVV is een bedrijf. Een winst-
brenger met een waardevol toeris-
tisch netwerk en een grote groep 
vrijwilligers die samen een kapitaal 
waard zijn. Ze zorgt voor werk en in-
komsten voor veel inwoners. Is een 
bedrijf dat geld opbrengt. Niet alleen 
die toeristenbelasting, maar veel en 
veel meer. Onze VVV zorgt voor wel-
vaart in onze woongemeenschap. En 
een verstandig gemeentebestuur in-
vesteert jaarlijks een bedrag in deze 
inkomstenbron. Eigenlijk is de VVV 
te vergelijken met die beroemde 
sprookjeskip die gouden eieren legt. 
Zo’n kip moet je niet voor een luttel 
bedrag om zeep helpen. Dan ben je 
een dief uit eigen zak.
Natuurlijk – zo werkt de politiek – 
zal straks worden besloten de sub-
sidie voor VVV Bronckhorst in 2014 
te stoppen.. Maar in dat jaar kiezen 
we een nieuwe gemeenteraad . Laten 
we hopen dat die dan wèl op langere 
termijn wil denken en onze zo nood-
zakelijke VVV voor de toekomst zal 
behouden. 

Harry van Rijn – Willem Alexander-
laan 35 – 7251 AW Vorden.

De VVV-kip legt straks geen gouden 
eieren meer

Met zeven auto’s reden zij naar Zel-
hem en daar aangekomen genoten 
ze eerst van koffie met cake. Daarna 
werd de groep in drieën gesplitst en 
begon de rondleiding. De dames en 
heren hadden soms echt het gevoel 
dat vroegere tijden herleefden, om-
dat alles ingericht was zoals de men-
sen vroeger leefden en werkten. Ook 
de tuin was zeker de moeite waard 
om te bekijken. Daarnaast was het 
ook een leerzame middag door de 
goede en duidelijke uitleg van de vrij-
willigers.

Mede door het mooie weer hebben 
de aanwezige leden van KBO IJssel-
senioren genoten van een prachtige 
middag.

KBO IJsselsenioren op excursie naar het 
Smedekinck Zelhem
Regio - Op dinsdag 2 juli hebben 
de leden van KBO IJsselsenioren 
een middagexcursie gemaakt 
naar museumboerderij Het Sme-
dekinck in Zelhem.

KBO IJsselsenioren bij museumboerderij Het Smedekinck in Zelhem.

Fermata is een koor met 19 leden dat
in september 2008 is opgericht met
als doel, op aanvraag, te gaan zingen
bij bijzondere momenten. Bijzondere
momenten in het leven die de moeite
waard zijn om even bij stil te staan,
even rust voor te nemen. Die rust
heet in de muziek het fermate teken,
vandaar onze naam Fermata.
Vrijdag tussen 10.30 uur en ongeveer
12.00 uur repeteren wij in de Dorps-
kerk in Vorden en bent u welkom 
om zomaar even binnen te lopen en
onder het genot van een kop koffie
te luisteren naar mooie koormuziek.
Eventuele informatie bij Henny Vlog-
man tel. 552542  hennyvlogman@
gmail.com

Openbare 
 repetitie 
Fermata Vorden
Vorden - Vrijdag 19 juli houdt 
Fermata de laatste repetitie voor
de zomervakantie ze vinden  het
leuk om u te laten horen waaruit
ons repertoire bestaat.

Omdat het Concours Hippique in Bar-
chem een van de laatste startmogelijk-
heden is voor de ruiters en amazones 
die zich hebben geplaatst voor de Re-
gionale kampioenschappen op 9 en 
10 augustus in Ruurlo, zal het aantal 
deelnemers hoog zijn. Organiserende 
verenigingen Ponyclub De Barchrui-
ters en Landelijke Rijvereniging De 
Bergruiters hebben ook dit jaar een 
aantal leden die in Ruurlo mogen star-
ten. De ponyclub telt twee kringkam-
pioenen in de dressuur, te weten Alvy-
ra Arendsen Raedt en Kelly Bannink. 
Amazone Demi Dinkelman mag ook 
naar de kampioenschappen in de disci-
pline springen. Bij de paarden hebben 
Henk Harkink en Peter Greben zich 

geplaatst in de dressuur. Alex Elfe-
rink, Gelmar Gosselink en Tom Klok-
man hebben een startbewijs verkregen 
in het springen. Deze laatste mag met 
twee paarden naar de Regionale kam-
pioenschappen. Kringkampioenen 
worden op zaterdag in Barchem gehul-
digd. In Barchem starten op zaterdag 
20 juli de pony’s. Zaterdagmiddag en 
op zondag 21 juli komen de paarden 
in actie. Er zullen zaterdag maar liefst 
zestien viertallen mee rijden, het eer-
ste viertal zal om 13.00 aan hun proef 
beginnen. LR De Bergruiters en PC De 
Barchruiters doen mee met ieder hun 
eigen viertal, dit jaar met veel nieuwe 
combinaties, beiden onder begeleiding 
van instructrice Simone Bouw.

Op clubterrein aan Soerinkweg in Barchem

Concours De Barchruiters en 
De Bergruiters
Barchem - Stichting Ruitersport Barchem organiseert zaterdag 20 en 
zondag 21 juni hun jaarlijks Concours Hippique. Ook dit jaar wordt 
voor dit evenement het prachtig gelegen clubterrein aan de Soerink-
weg gebruikt. De voorbereidingen zijn in volle gang.
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Sivasspor is een club uit de plaats 
Sivas, gelegen in Anatolië (midden/
oostelijk deel van Turkije). De club is
opgericht in 1967 en komt sinds 2005
uit in de hoogste Turkse competitie,
de ‘Süper Lig’ en moet het daarin
opnemen tegen de grote clubs uit
Istanbul als Galatasaray, Besiktas en
Fenerbahçe.

Sivasspor is een club met ambitie.
Om die ambities waar te maken werd
de wereldberoemde oud-voetballer,
de Braziliaan Roberto Carlos, als trai-
ner/coach aangesteld. Roberto Carlos
speelde 132 interlands voor Brazilië
en was 11 seizoenen speler bij het
Spaanse Real Madrid. 
De organisatie is een samenwerking 
tussen ‘de Graafschap’ en voetbalver-
eniging Zelhem. De V.V. Zelhem stelt
haar accommodatie beschikbaar voor
de wedstrijd en organiseert extra acti-
viteiten om er een sportieve en gezel-
lige avond van te maken. 
De toegangsprijs bedraagt € 8,-- voor
volwassenen. De jeugd tot 15 jaar
betaalt € 5,-- entree.

De Graafschap - Sivasspor 
op terrein V.V. Zelhem

Zelhem - Op dinsdag 23 juli speelt 
voetbalclub de Graafschap vanaf 
19.00 uur op sportpark ‘de Pol’ 
een wedstrijd tegen de Turkse 
voetbalvereniging Sivasspor.

In de afgelopen periode konden de
boerenerven worden aangemeld. Een 
vakjury heeft uit de aanmeldingen 
vijf boerenerven geselecteerd, waaruit
iedereen nu kan kiezen. De vijf gese-
lecteerde boerderijen zijn Hofshuus in
Varsseveld, Hietink in Vorden, Rijn-
zicht in Opheusden, Kieffshuerne in 
Baak en ’t Behouden Huys in Horssen.
Er kan tot 15 september gestemd wor-
den. De drie erven met de meeste pu-
blieksstemmen worden in het najaar 
bezocht door de vakjury die vervol-
gens bepaalt welke boerderij de titel 
‘Boerenerf van het Jaar 2013’ verdient.

Internetstemming 
Gelders Boerenerf geopend
Regio - Boeren-Erf-Goed-Gelder-
land, een initiatief van Stichting 
Landschapsbeheer Gelderland, 
Gelders Genootschap en Gelders 
Erfgoed, organiseert deze verkie-
zing van het mooiste boerenerf 
om aandacht te vragen voor de 
vele honderden boerenerven in 
Gelderland. Zij wil de inwoners 
van Gelderland en lokale organi-
saties zoveel mogelijk oproepen 
om hun favoriete boerenerf te 
kiezen en een stem uit te brengen 
op de website 
www.boerenerfgoedgelderland.nl

Er is die dag van alles te zien en te 
koop. Ook zijn er demonstraties van 
oude ambachten en zijn er enkele 
oldtimer tractoren te bezichtigen. De 
organisatie hoopt met deze fair de 

molen in Linde nog eens extra ‘op de
kaart’ te zetten en middels een verlo-
ting en verkoop van meelproducten
voor verder onderhoud van de mo-
len, extra inkomsten te genereren.

Molenfair Linde

Vorden - Zondag 21 juli wordt er tussen 11.00 en 16.00 uur rondom de
molen in het buurtschap Linde een fair georganiseerd. Daaraan wordt
medewerking verleend door 30 plaatselijke standhouders, waaronder
een aantal verenigingen.

Na de sluiting vorig jaar september 
van sportcomplex Veldhoek wordt nu 
de school uit het hart van de buurt-
schap weggenomen. En dat doet de 
buurtschap pijn. Bij sommigen zelfs 
heel veel pijn. Generaties lang geno-
ten veelal boerenfamilies het basis-
onderwijs op de plattelandsschool. In 
sommige families vonden vier gene-
raties de weg naar de school. Zaterdag 
13 juli vond er een ‘Open dag’ als een 
soort reünieafsluiting plaats die door 
de Ouderraad was georganiseerd. Tal-
loze oud-leerlingen en oud- onderwij-
zend personeel zette nog eenmaal de 
voet over de drempel van de Veld-
hoekse basisschool. ,,Ballonnen, slin-
gers, een clown, een overzichtsten-
toonstelling, een speciaal geschreven 
en gecomponeerd afscheidslied en 
een kleurrijk zeer rijk geïllustreerd 
gedenkboek. Het gevoel was uiter-
mate tegenstrijdig. En dat leverde za-
terdagmiddag toen Mark Schoppers 
spontaan een doorhem zelf geschre-
ven afscheidslied liet horen tranen bij 
sommige Veldhoekers op. ,,Wi’j had-
den nog genog kinderen hier, maar 
die wordt now ergens anders scholier. 
Het had van ons nog lange niet gehoe-
ven, want het is op onze school nog 
goed vertoeven. Nooit meer kinder op 
het schoolplein, nooit meer ’t luuden 
van de bel, deurum zegg’n wi’j met 
zien allen: vaaaarwel”, zo zong Schop-
pers in het eerste complet van het 
acht minuten durende lied. Samen 
met Sandra Bouwmeester en Chantal 
Lusink had Schoppers een afscheids-
dag georganiseerd. ,,We wilden op 
gepaste wijze aandacht schenken aan 
de sluiting. Maar we kijken ook voor-
uit naar de toekomst. En die ligt voor 
de kinderen wat onderwijs betreft 
binnenkort in Wolversveen. Maar 
vandaag was er tijd en ruimte om 
even om te zien naar het verleden en 
voor bezinning. De school sluit voor 
altijd haar deuren.” En dat leverde bij 
vele Veldhoekers en oud-leerlingen 
toch een onbestemd gevoel op. Zo 
ook bij Hermien Langelaar-Hiddink 
(64) uit Ruurlo en Mini Groot Was-
sink- Hiddink (69) uit Vorden. Beide 
zussen namen zaterdag als oud-leer-
lingen uit eind jaren vijftig van de vo-
rige eeuw ook een kijkje in de school. 
Herinneringen met oud klasgenoten 
leverde prachtige verhalen op. Her-
mien en Mini aten tussen de middag 
altijd ‘warm’ bij de familie Kapers 
die tegenover de school woont. ,,We 
woonden zelf te ver van school af om 
tussen de midden thuis warm te kun-
nen eten”, zo vertelt Hermien terwijl 
Mini verhaalt over de meisjesvereni-
ging waarvan ze actief lid was. Ook 
werden de klassenfoto’s bekeken en 
natuurlijk kochten beide zussen het 
prachtige herinneringsboekje. ,,De 
school sluit voor altijd haar deuren, 
maar bij dit boek is het anders. Deze 
sluit je nooit definitief, maar kun je 
altijd weer openen om even te kijken 
hoek het toen ook alweer was.”

FANTASTISCH
Ook ‘Meister Stegeman’ (79) die van 
1966 tot 1996 ‘hoofd der school’ was 
bezocht samen met zijn vrouw Lies 
de inloopdag. Talloze oud-leerlingen 
gingen met hem in gesprek. Zoals Ka-
rin Woerts die samen met haar zes 
weken oude baby met ‘Meister Stege-
man’ op de foto ging. De jongste oud-
leerlingen en ouders bewaarden ook 
warme herinneringen aan de laatste 
directeur van de school: Jans Huttin-
ga die ook een kijkje kwam nemen. 
,,Fantastisch wat ze hier op touw heb-
ben gezet. Het is een heel dubbel ge-
voel. Maar het doet me goed.”

UITZWAAIWEEK
De Ouderraad had vorige week sa-
men met het onderwijzend personeel 
en talloze ouders voor de 51 kinde-
ren ook een speciale ‘Uitzwaaiweek’ 
georganiseerd met dagelijks activitei-
ten in en buiten de school. Zo vond 
er maandag een ‘juffendag’ plaats en 
dinsdagmorgen een Vossenjacht in 
Ruurlo. Dinsdagmiddag maakten de 
kinderen op school versieringen voor 
de Open dag. Woensdag gingen ze op 
schoolreis naar Kevelaer in Duitsland. 
Donderdagmorgen hadden de kinde-
ren vrij en ‘s middags troffen ze voor-
bereidingen voor ’s avonds toen er op 
het schoolplein een barbecue en een 
bonte avond plaatsvond waarbij ook 
alle ouders en familie welkom waren. 
Aansluitend mochten de kinderen 
een nachtje slapen in school. Na het 
slaapfeestje werd er vrijdagmorgen 
van een uitgebreid ontbijt genoten. 
De vrijdagmorgen werd ook gebruik 
gemaakt om samen alle slaapspul-
len op te ruimen en de lokalen weer 
netjes te ordeneren. ’s Middags moch-
ten de kinderen van groep 5 t/m 8 de 
ouders helpen om de school gereed 
te maken voor de volgende dag toen 
de Open dag plaatsvond. Na 96 jaar 
komt er op donderdag 18 juli een de-
finitief einde aan christelijk basison-
derwijs in Veldhoek.

GESCHIEDENIS
De oorsprong van de Veldhoekse 
school op de locatie aan de Kapers-

weg voert terug naar het begin van de 
vorige eeuw. Nadat een aantal pogin-
gen van inwoners van het Hengelose 
en Zelhemse gedeelte van buurtschap 
Veldhoek begin 20e eeuw op niets 
uitliepen ondernam de voorganger 
van de Nederlands Hervormde Kapel 
in Ruurlo, H. Boschma een poging. 
En met succes. Samen met de initi-
atiefnemers van de eerste pogingen 
werd besloten om samen te werken 
aan de stichting van een nieuwe 
school in Veldhoek. Geloofsovertui-
gingen waren er de oorzaak ervan dat 
het voorbereidende werk niet altijd 
even vlot verliep. De ligging bracht 
ook problemen met zich mee. Uitein-
delijk zag in 1916 de ‘Vereniging tot 
stichting en instandhouding van een 
Protestants Christelijke School in de 
Veldhoek’ zijn licht. Dat resulteerde 
er in dat 30 maart 1917 de school-
deuren aan de Kapersweg op Ruurlo’s 
grondgebied open gingen. In 1950 
werd de school uitgebreid met een 
derde lokaal en in 1954 zelfs met een 
vierde lokaal. Dit vierde lokaal was 
een aantal jaren later alweer overbo-
dig omdat een groot aantal leerlingen 
uit het dorp Ruurlo in 1959 voor de 
nieuwe christelijke Rehobothschool 
in Ruurlo kozen. Door de invoering 
van de basisschool werd de school in 
1984 opnieuw grondig verbouwd. On-
danks dat de school intern een totaal 
nieuw aanzien heeft gekregen bleef 
het buitenaanzicht van de school 
grotendeels behouden. De gevelsteen 
met de inscriptie ‘Laat de kinderkens 
tot mij komen’ en ‘School met de Bij-
bel’ is daar het voorbeeld van maar 
behoort vanaf volgende week tot het 
definitieve verleden. Wat er met de 
Veldhoekse basisschool aan de Ka-
persweg gaat gebeuren is nog onge-
wis. Voorlopig gaat het als ‘opslaglo-
catie’ voor de overkoepelende Scho-
lengroep GelderVeste die uit twintig 
christelijke basisscholen in Oost–Gel-
derland bestaat fungeren. Veldhoek 
heeft al meer dan vijftig jaar een Ver-
enigingsgebouw die achter de school 
aan de Kapersweg ligt.

JONG EN ACTIEF
Veldhoek Jong & Actief (JA) is de nieu-
we stichting die is voortgekomen uit 
de Ouderraad van CBS Veldhoek die 
per 1 augustus haar deuren sluit. De 
stichting heeft tot doel activiteiten 
voor de Veldhoekse jeugd te organi-
seren. ,,De basisschool Veldhoek is na 
de sluiting niet meer de ‘bindende’ 
factor in de buurtschap. Daarom heb-
ben we de stichting opgericht, om de 
Veldhoekse jeugd iets te kunnen bie-
den”, aldus Mark Schoppers van de 
Ouderraad van de Veldhoekse school. 
De eerste activiteit die de stichting 
ontplooid zijn de kinderactiviteiten 
tijdens het jaarlijkse buurtfeest, eind 
september. Mark Schoppers: ,,Tot vo-
rig jaar vond het buurtfeest onder de 
noemer School- en Volksfeest plaats. 
Nu de school verdwijnt is het belang-
rijk dat er toch activiteiten voor de 
Veldhoekse jeugd in de buurtschap 
blijven plaatsvinden.” Daarnaast wil 
de stichting ook andere activiteiten 
voor de jeugd organiseren. Uitvalsba-
sis voor die activiteiten wordt Vereni-
gingsgebouw Veldhoek. Financiële 
middelen wil de nieuwe stichting ge-
nereren uit onder meer vrije giften, 
donateurs en de maandelijkse oud-
papier inzameling die tot 1 septem-
ber nog door de ouderraad van de 
school wordt gecoördineerd.

Laat de kinderkens tot mij komen’ behoort tot het verleden
Tranen bij sluiting Veldhoekse basisschool

Veldhoek - ‘Laat de kinderkens tot mij komen’. Maar na vrijdag gaat 
deze slogan die in de gevel van de school staat niet meer op in Veld-
hoek. De christelijke basisschool sluit na bijna een eeuw haar deuren 
in de Ruurlose/Hengelose/Zelhemse buurtschap. De school stond 96 
jaar lang in de het middelpunt van de buurt. Niet letterlijk. Want 
met de situering aan de Kapersweg op Ruurlo’s grondgebied stond de 
school geografisch absoluut niet in het ‘middelpunt’. Samenvoeging 
met vier plattelandsscholen in de driehoek Ruurlo-Zelhem-Hengelo 
uit de Bronckhorster buurtschappen Varssel, Halle Heide, Halle Nij-
man en Wolversveen is aanleiding tot sluiting van de Veldhoekse ba-
sisschool. Protesten uit de buurtschap liepen vorig jaar op niets uit.

Talloze oud-leerlingen en oud-onderwijzend personeel zette nog eenmaal de voet over de 
drempel van de Veldhoekse basisschool.

Mini Groot Wassink en Hermien Langelaar haalden met oud schoolgenoten prachtige 
herinneringen uit het verleden op.



Op de tribunes zaten vele Steendere-
naren en belanghebbenden van ver-
enigingen uit Steenderen om deze 
vergadering bij te wonen. De voor-
zitter, burgemeester Henk Aalder-
ink opende met de mededeling dat 
het college instemt met het voorstel 
IKC Bronckhorst-West op basis van 
tenminste variant 2A van het raads-
besluit van 30 mei. Over dit voorstel 
kwamen verschillende raads- en col-
legeleden aan het woord.
Wethouder Josephine Steffens vroeg 
het woord. Zij deelde de laatste ont-
wikkeling mede, namelijk dat de lo-
catie Olburgen, de St. Willlibrordus-
school, per 1 augustus 2013 wordt 
opgeheven. Voor een fusie met de St. 
Joannesschool in Steenderen is PRO8 
in gesprek met het ministerie. Door 
de keuzes van ouders zouden nog 
maar zeven leerlingen aan het nieu-
we schooljaar gaan beginnen en was 
het niet langer verantwoord om de 
school open te houden. “De fusie van 
de vijf scholen, zoals beschreven in 
het Ontwikkelingsplan IKC, gaat nu 
gefaseerd door. Over twee jaar gaan 
de overige scholen in Bronckhorst-
West fuseren tot een nieuwe school.” 
De gemeente ontvangt signalen van 
onrust in het gebied Bronckhorst-
West.
Omdat ouders snel duidelijkheid en 
het beste willen voor hun kind, gaan 
zij ‘shoppen’. “Daardoor ontstaan er 
ongewenste mutaties in de groeps-
grootte van de diverse scholen, maar 
ook in de nieuwe school die we heel 
graag in Bronckhorst-West willen re-
aliseren.” De wethouder liet weten 
dat snel duidelijkheid voor ouders 
en kinderen nodig is. “Uitstel heeft 
grote gevolgen, niet alleen voor kin-
deren en ouders, maar ook voor be-
drijfsvoering en het personeel.” De 
school moet in augustus 2015 van 
start gaan.
Verschillende raadsleden kregen het 
woord om hun positieve besluit over 
de plannen te motiveren. De heren 
Max Noordhoek van GroenLinks, Dirk 
Jan Huntelaar van het CDA, Peter 
Glasbergen van de PvdA, Evert Blauw 
van Gemeente Belangen Bronckhorst 
en de dames Thea Lusink van de 
VVD, Johanna Bergervoet van PvdA 
en Anneke Hacquebard van D66 voer-
den vervolgens een discussie over de 
verschillende varianten.
Wethouder Josephine Steffens beant-
woordde de gestelde vragen. Ze be-
nadrukte dat de locale ondernemers 
worden betrokken bij de bouw, maar 
stelde ook dat zij het aanbestedings-
beleid niet kan negeren. De ontwik-
keling van leerlingenaantallen wordt 
nauwlettend gevolgd, zodat er geen 
loze ruimte in het nieuwe schoolge-
bouw zal zijn.
“Wij als gemeente hebben de ver-
plichting om zorg te dragen voor 
goed onderwijs en huisvesting. We 
hebben geen relatie of bemoeienis 
met het al dan niet fuseren, sluiten 

of opheffen van scholen. Laat dat
duidelijk zijn. Dat is een taak van het
schoolbestuur,” aldus de wethouders
antwoord op de vraag van het CDA.
In het geschil van de school in Baak
wordt na de vakantie uitspraak ge-
daan. Wethouder Arno Spekschoor
beantwoordde de vragen over de fi-
nanciële kant van het plan.
De heer Noordhoek gaf vervolgens 
uitleg over het amendement, betref-
fende de sociaal-culturele elementen
van de plannen zoals genoemd zijn
de bibliotheek, muziekonderwijs en
ruimte voor multifunctioneel ge-
bruik. Daarop gaven verschillende
raadsleden, zoals de heer Jan Bever-
dam van VVD, de heer Huntelaar en
wethouder Spekschoor hun reactie.
Wethouder Steffens: “Geef ons de
mogelijkheid om binnen die 3,7 mil-
joen euro met een goed plan te ko-
men en te kijken hoe we daar flexibel
mee om kunnen gaan, zodat we een
tot een prachtige kindvoorziening en
multifunctionele ontmoetingsplek
komen. We moeten zorgen dat we
een kwalitatieve kindvoorziening 
krijgen die tot in lengte van jaren 
meekan.”
Conclusie was dat tenminste voor 2A
werd gestemd. “Als er goede ideeën 
komen met de financiering en het
past in de ontwikkeling, komen we
bij u terug,” aldus het antwoord van
wethouder Spekschoor aan de heer
Huntelaar.
Tijdens een schorsing, waarbij het 
publiek gelegenheid kreeg om de 
benen te strekken en koffie te drin-
ken, werd over de betreffende opsom-
ming in het amendement overlegd 
en kreeg mevrouw Lusink het woord
hierover de raad te informeren. Wet-
houder Steffens kon instemmen met
de wijziging.
“Wij gaan stemmen,” kon voorzitter
Aalderink uiteindelijk zeggen. Toch 
wilde de heer Harry Franck van het
CDA, wonend in Baak, zich uitsluiten
van stemming, omdat hij elke belan-
genverstrengeling wil uitsluiten. De
heer Huntelaar gaf daarna nog een 
stemverklaring, waarin hij stelde dat
de raad niet de bevoegdheid heeft
om scholen te sluiten. Toch gaf hij
aan dat als de school in Baak niet zal
aansluiten, de plannen voor het IKC
gewoon kunnen doorgaan.
Eindelijk kon worden gestemd voor
de plannen en niemand was tegen.
Na de stemming kwam er een groot
applaus. Bestuursleden van Steen-
derens Belang werden gefeliciteerd,
maar ook feliciteerden Steenderena-
ren elkaar om dit goede nieuws.
Wethouder Josephine Steffens gaf de
heer Henk Onstenk tot slot een toilet
cadeau, verpakt in gouden linten, om
in de vakantie uit te proberen. In een
eerdere vergadering hadden zij een
discussie gevoerd over een sobere en
doelmatige school.
Foto’s van deze vergadering staan op
www.contact.nl

Plannen unaniem aangenomen: 

IKC en sporthal/zwembad 
Bronckhorst West

Steenderen - Tijdens de vergadering van de Gemeenteraad op donder-
dag 11 juli is na de Integrale behandeling van de Uitwerking Perspec-
tiefnota, onderdeel zwembaden Bronckhorst West en Integraal Kind-
centrum Bronckhorst West, positief gestemd voor deze plannen. Dat
betekent dat de sporthal en het zwembad open blijven en de nieuwe
school kan worden gebouwd.

Derk (83) en Gerry (88) trouwden zes-
tig jaar geleden in het gemeentehuis 
in Ruurlo en in de kerk in Hengelo. 
Het feest werd gegeven in Concordia 
in Hengelo. “Het was mooi weer, de 
zaal was vol en het was gezellig”, 
weet het bruidspaar zich goed te her-
inneren. Derk is geboren in het buurt-
schap Varssel waar zijn ouders een 
boerderij hadden. Hij ging daar ook 
naar de lagere school. Direct daarna 
ging Derk werken op de boerderij. 
Toen Derk trouwde met Gerry trok-

ken ze in bij de ouderlijke woning 
van Derk. De bruidegom was 39 jaar 
toen hij ging werken als chauffeur bij 
de HCI. Zes jaar combineerde hij dit 
werk met zijn werk op de boerderij. 
Daarna ging hij volledig werken als 
chauffeur bij de HCI. Dit werk deed 
Derk twintig jaar. Toen hij zestig jaar 
werd ging hij met de VUT. “Inmid-
dels ben ik al weer 23 jaar met pen-
sioen”, kijkt hij terug. “Ik heb altijd 
met plezier gewerkt en chauffeuren 
heb ik altijd graag gedaan”.

Gerry is geboren in Ruurlo en ging 
daar ook naar de lagere school. Hier-
na werkte zij ruim drie jaar bij een 
gezin in Ruurlo. Naast hulp in de 
huishouding deed ze ook alle voorko-
mende werkzaamheden op de boer-
derij, zoals het voeren van vee. Later 
ging ze werken bij andere gezinnen 
in Ruurlo en omgeving. Daarnaast 
had Gerrie ook haar eigen huishou-
den waar ze druk mee was.
In die tijd was het voor beiden hard 
werken. Tijd voor hobby’s hadden ze 
dan ook bijna niet. “Ja, dat was vroe-
ger eenmaal zo”, kijkt het bruids-
paar terug. Gerry: “Sokken en truien 
breien en naaiwerk deed ik wel”. 
Derk: “Ik tuinierde wel graag”. Het 
echtpaar is enkele keren verhuisd. 
Na Varssel hebben ze zo’n 33 jaar ge-
woond op Het Karspel. Nu wonen ze 
al weer vijf jaar tot tevredenheid aan 
de Groene Kruisstraat.
Derk en Gerry zijn gezond en komen 
de tijd goed door. Beiden gaan één 
keer in de maand naar de soos in 
Veldhoek. Iedere woensdag gaan ze 
naar De Bleijke. Derk gaat dan dam-
men en Gerry gaat sokken breien 
voor de UVV. Nieuws volgen ze op de 
televisie en via de krant. “Dan blijf 
je op de hoogte wat er leeft”, vinden 
beiden. Derk rijdt zelf nog auto en 
regelmatig maken ze een ritje. “Niet 
zover meer”, zegt Derk. “Een beetje 
in de buurt. Naar Amsterdam rij ik 
niet meer”. Het echtpaar krijgt hulp 
bij het schoonmaken van de woning, 
maar koken doet Gerry nog zelf. Het 
echtpaar is blij met de kinderen en 
kleinkinderen die regelmatig op be-
zoek komen.

Derk en Gerry zestig jaar getrouwd

Hengelo - Derk en Gerry Bruil – Stegeman uit Hengelo waren 11 juli 
zestig jaar getrouwd. Het diamanten echtpaar heeft twee kinderen en 
vijf kleinkinderen. Het feest werd gevierd in Ons Huis.

Het diamanten echtpaar Derk en Gerry Bruil.

Een prachtige fietstocht, die liep 
langs Keppel, Wehl, Zeddam, ‘s 
Heerenbergh en daarna de grens 
over richting Emmerich. Het blijft 
altijd een imposant gezicht om over 
de brug van de Rijn bij Emmerich 
te fietsen en vervolgens het rustige 
boerenland richting Kalkar op te 
gaan.

Al een aantal keren zijn de scouts 
van Sweder van Voorst op het ter-
rein in Kalkar te gast geweest, maar 
nog nooit eerder hadden ze het in 
zo’n snelle tijd op de fiets gereden. 
De auto’s met bagage waren ook 
net aangekomen, zodat de tenten 
en ander materiaal uitgeladen kon 
worden. Een aantal scouts had nog 
energie genoeg en ging gelijk aan 
het tenten opzetten en de keuken 
pionieren. Eén van de ouders van 
de scouts had ervoor gezorgd dat er 
een opblaasbaar zwembad meege-
stuurd werd en deze werd uiteraard 
ook gelijk opgezet.

De temperatuur was al ruim boven 
de 20 graden Celsius, dus een ver-

koelend bad lonkte wel. Naarmate 
de middag vorderde werd het tijd 
om te gaan koken en gelukkig wa-
ren de keukens klaar om een stevige 
maaltijd te bereiden. Dit prachtige 
scoutsterrein is goed uitgerust met 
schone toiletten, douches en vol-
doende ruimte om allerlei scoutsac-
tiviteiten te ondernemen. Ook ont-
breekt het niet aan een vuurplaats 
zodat er iedere avond een kamp-
vuur gemaakt kan worden.

Activiteiten die op de agenda staan 
gedurende het kamp zijn een grote 
hike lopen met allerlei opdrach-
ten, zwemactiviteiten, pretpark 
Kernwasser Wunderland en nog di-
verse spelactiviteiten gedurende de 
avond. Het kamp eindigt op 17 juli 
en daarmee is het seizoen ten einde. 

Op 31 augustus beginnen de scouts 
weer en dan kunnen nieuwe leden 
zich ook weer aanmelden. 

Meer informatie staat op 
www.scoutingsweder.nl of bel met 
Cecile Willems, tel. (0314) 384152.

Scouts Sweder Hummelo en 
Keppel op kamp naar Kalkar

Hummelo en Keppel/Kalkar - De scouts van Sweder van Voorst uit 
Hummelo en Keppel zijn zaterdag 13 juli op de fiets vertrokken 
naar Kalkar in Duitsland. Om 09.45 uur vertrok de groep met lei-
ding en om 13.15 uur wisten ze het internationale scoutsterrein in 
Kalkar al te bereiken.

De Scouts staan klaar om de fietstocht naar Kalkar te aanvaarden.

Op vrijdag 19 juli is er van 15.00 uur 
tot 21.00 uur een grote (minishovel) 
Roadshow van het merk Giant bij de 
familie Regelink aan de Gompertsdijk 
5 te Hengelo Gld. Diverse pk klassen 
en hefvermogens zullen vertegen-
woordigd zijn middels 12 machines 
die veelal ingezet worden bij stra-
tenmakers, hoveniers, campings en 
op de boerderij. Met deze machines 
wordt er een demonstratie gegeven 
in bestrating. Tevens is er op deze dag 
de mogelijkheid om een proefrit te 
maken op de verschillende machines.
Op zaterdag 20 juli houdt firma Jan 
de Winkel bv. Hengelo Gld een open 
huis in combinatie met ‘Fiets de boer 
op’. De organisatie van deze fiets-
tocht heeft Jan de Winkel bv. Hen-
gelo Gld. in haar route opgenomen, 
zodat alle deelnemers een kijkje kun-
nen nemen in dit mechanisatie be-
drijf. Vanaf 10.00 uur staat de koffie 
klaar en zal het bedrijf voor iedereen 
te bezichtigen zijn, waarbij er tal 
van machines gepresenteerd zullen 
worden. Dit zijn machines die veelal 
gebruikt worden bij hoveniers, cam-
pings en in de infra, particuliere en 
agrarische sector. De demo dag zal 
zijn op vrijdag 19 juli van 15.00 uur 
tot 21.00 uur bij de familie Regelink 
aan de Gompertsdijk 5 te Hengelo 
Gld. Het open huis zal zijn op zater-
dag 20 juli vanaf 10.00 uur bij firma 
Jan de Winkel bv. Hengelo Gld. aan 
de Zelhemseweg 22a te Hengelo.

Demo dag en open 
huis Jan de Winkel bv. 
Hengelo Gld.
Hengelo - Op vrijdag 19 en za-
terdag 20 juli houdt firma Jan 
de Winkel bv. Hengelo Gld. een 
demo dag en open huis. Diverse 
activiteiten en demo’s worden 
georganiseerd: een roadshow van 
Giant en een open huis tijdens de 
Fiets de boer op.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ver’zeen: “’t Op ene (iets) verzeen hemm.” Het gemund 
hebben op iemand/iets. “Hee hef ’t op ow verzene, moar 
hee dörf nog neet good.” “’t Bunt de slechtste proemen neet 
woor de wepsen ’t op verzene hebt.”

 B. Smitlappe: Lap waarmee het fornuis, de kachel e.d. 
schoongemaakt wordt. “Met verslaovend meken de 
kinderen zich met ne smitlappe luk zwat en gingen dan 
met de foekepot rond.”

 C. Teurhamer: Grote houten hamer waarmee de ‘teur’ in de 
grond geslagen werd. “Woar he’j de teurhamer elaotene, ik 
wol ’t kalf verzetten.”

Adembenemende stunts zijn al vanaf 
de eerste editie één van de pijlers on-
der de Zwarte Cross. Voor 2013 is een 
internationaal team van stuntman-
nen samengesteld om hun eigen har-
ten en die van de bezoekers een flink 
stuk sneller te doen kloppen. Naast de 
backflip door Jimmy Blaze komt het 
freestyle motorcross team ‘Sickrider 
Society’ van de Belg William van den 
Putte, die vorig jaar met een cross-
motor over het hoofdpodium sprong, 
met een viertal rijders naar Lichten-
voorde. Naast Van den Putte zullen 
Martins Aleksandrovics (Litouwen), 

Dieter Losfeld (België) en Mike van 
Dijck (België) acte de presence geven
in de Brokkenmakersarea. Daarnaast
zullen er verspreid over het week-
end halsbrekende toeren op hoogte
worden uitgehaald door stuntvlieger
Ewald Polinder en degene die elke
liefhebber van spektakel zeker niet
mag missen is de Fransman Ramon 
Kelvink Jr. Deze held bestijgt een
toren van 60 meter hoogte (!) waar-
aan een flexibele paal is gemonteerd
waarop hij een handstand op één
hand uitvoert. Kelvink zal ook meer-
dere keren met een motor over een 
staaldraad naar deze hoogte rijden.

Inschrijvingen ‘Naked Run For 
Freedom’ vol
De inschrijving voor de ‘Naked Run For
Freedom’ sloot vandaag. Het maxima-
le aantal deelnemers dat zich kon op-
geven voor deelname was toen bereikt.
Dit betekent dat er op vrijdag 26 juli
450 mensen naakt over de crossbaan 
zullen rennen. De ‘Naked Run For 
Freedom’ is een gezamenlijk initiatief
van de Zwarte Cross en Amnesty Inter-
national om aandacht te vragen voor 
de repressie op vrijheid van expressie
over de wereld in het algemeen en in
Rusland in het bijzonder. De ‘run’ zal
starten om 14:00 uur en worden twee
ronden over de baan afgelegd.

Primeur in Nederland

Backflip met auto op 
Zwarte Cross 2013
Lichtenvoorde - Ook in 2013 heeft 
de Zwarte Cross een absolute pri-
meur op stuntgebied. De Ame-
rikaan Jimmy Blaze zal met een 
auto een backflip (achterwaartse 
salto) maken en proberen veilig 
te landen. Slechts enkele mensen 
ter wereld is dit eerder gelukt en 
in Nederland is een dergelijke 
stunt nog nooit eerder vertoond. 
Blaze zal de stunt dagelijks één 
maal uitvoeren. De organisatie 
maakt daarnaast bekend dat de 
inschrijvingen voor ‘The Naked 
Run For Freedom’ vol zijn. Dit 
betekent dat er op vrijdag 26 juli 
450 mensen naakt over de cross-
baan zullen rennen.

Inmiddels zijn zeven van de tien deel-
nemende clubs bekend gemaakt via 
social mediakanalen als Facebook en 
Twitter. Als laatste deelnemer is KV 
Mechelen toegevoegd aan het deel-

nemersveld. “De laatste deelnemers 
worden komende tijd op onze social 
mediakanalen bekend gemaakt.”
Op 16 augustus is de opening van het 
toernooi in het centrum van Vorden, 

waarna op 17 en 18 augustus het 
voetbalgeweld losbarst.

Op de Facebookpagina van het Wim 
Kuijpertoernooi worden bij de twee-
honderdste ‘like’ twee toegangskaar-
ten voor het toernooi verloot. Wil jij 
samen met je zoon, dochter, broer, 
zus, vriend of vriendin een weekend 
lang van jong voetbaltalent genieten? 
Ga dan naar www.facebook.com/Kuij-
pertoernooi en vind deze pagina leuk. 
Wie weet win jij die gratis toegangs-
kaarten!

De 23ste editie van het Wim Kuijpertoernooi op 17 en 18 augustus

Jong voetbaltalent naar Vorden

Vorden - Op 17 en 18 augustus is het weer zo ver. De 23ste editie van 
het Wim Kuijpertoernooi vindt dan plaats op de sportvelden van VV 
Vorden. Voetbalclubs van over de hele wereld nemen deel aan dit, 
inmiddels hoog aanschreven, voetbaltoernooi voor D-pupillen. Clubs 
als Feyenoord en Bayer 04 Leverkusen zijn al lang geen onbekenden 
meer. Dit jaar zijn zij dan ook zeker weer aanwezig. Evenals teams als 
PSV Eindhoven, SC Heerenveen, West Ham United en natuurlijk VV 
Vorden.

Holkenborg is behalve medewerker 
bij de organisator van de Zwarte 
Cross, zelf ook muzikant in de band 
Automatic Sam en afkomstig uit 
Lichtenvoorde. “Ik hoorde over de 
Rainbowband toen ze bij mijn oma 
in de Antoniushove kwamen spelen”, 
vertelt hij. Omdat De Feestfabriek al-
tijd op zoek is naar leuke acts voor de 
Zwarte Cross stelde hij onder andere 
Hendrik Jan Lovink voor eens een 
kijkje te nemen bij een optreden van 
dit orkest.  “Op weg naar huis waren 
we er al uit. De Rainbowband moest 
op de Zwarte Cross spelen”, herinnert 
Holkenborg zich. 
Van de aula in een bejaardenhuis 
naar het hoofdpodium van één van 
de grootste festivals in Nederland, dat 
is echt een behoorlijk grote stap. Veel 
bands zullen ervan dromen. Volgens 
de medewerker van De Feestfabriek 
hebben de muzikanten het voor de 
volle honderd procent verdiend en 
is het geen actie uit medelijden. “We 
zien ieder jaar zo’n tweehonderd acts, 
maar van de Rainbowband kan nog 

menig band wat leren. Ze doen iets 
wat heel veel mensen niet kunnen en 
daarom verdienen ze dit podium.” 
Hendrik Jan Lovink, mede-eigenaar 
van De Feestfabriek en zanger/gitarist 
van Jovink heeft de eer om tijdens de 
Zwarte Cross samen met de Rain-
bowband af te sluiten. Het Lichten-
voordse orkest zal een aantal num-
mers uit hun eigen repertoire spelen 
en vervolgens zal de Rainbowband 
samen met Jovink het lied ‘Wakker 
Worden’ spelen. De Jovinks waren 
al aanwezig bij één van de repetities 
om de Jovink hit te oefenen. “Dat 
was best even spannend voor zowel 
de orkestleden als voor ons”, erkent 
Lovink. “Het is toch afwachten of het 
gaat lukken, maar gelukkig ging het 
hartstikke goed. Hun enthousiasme 
maakte het geweldig om samen mu-
ziek met hen te maken.”
Holkenborg en Lovink hopen dat dit 

optreden het begin is van nog veel 
meer successen voor de Rainbow-
band. De Feestfabriek probeert de 
muzikanten daarbij zoveel mogelijk 
te ondersteunen. “Het vervoer is voor 
dit orkest vaak een probleem”, weet 
Holkenborg. Om bij optredens en re-
petities te komen zijn veel muzikan-
ten afhankelijk van taxi’s, en dat kost 
veel geld. “Wij hebben een stichting 
voor ze opgericht waardoor financi-
ele zaken en subsidies gemakkelijker 
geregeld kunnen worden.”
Ook had de Rainbowband nog geen 
website. Die is er dankzij De Feestfa-
briek nu wel, waardoor ze ook online 
vindbaar zijn. En bovenaan het lijstje 
optredens staat nu de Zwarte Cross. 
Een beter visitekaartje kan het orkest 
zich niet wensen. 

Binnenkort is de site online: 
www.rainbowband.nl

Pieter Holkenborg en Hendrik Jan Lovink onder de indruk van enthousiasme en fanatisme 

‘Rainbowband verdient hoofdpodium 
Zwarte Cross’
Lichtenvoorde - Van woonzorg-
centrum Antoniushove in Lich-
tenvoorde naar het hoofdpodium 
van de Zwarte Cross. Mede dankzij 
Pieter Holkenborg van De Feestfa-
briek kon de Rainbowband deze 
grote stap maken. “Dat is niet uit 
medelijden”, benadrukt hij. Vol-
gens hem kunnen veel bands wat 
leren van dit orkest dat bestaat 
uit ruim veertig muzikanten met 
een verstandelijke beperking. 
“Het enthousiasme, de vrolijk-
heid en het fanatisme waarmee 
zij muziek maken, dat is uniek. 
Ze verdienen dit podium!”

Leden van Jovink en de Rainbowband tijdens de repetitie voor het optreden 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
De laatste Midfondvlucht van dit sei-
zoen werd gevlogen vanaf MEAUX 
(416 km). De duiven werden gelost 
om 10.00 uur bij een noordenwind 

kracht 2. De snelste duif van Steen-
deren werd geklokt om 16.24 uur 
door Ria Luesink. Uitslag: Ria Lu-
esink (6/10) 1 5 6 7 8 12, Stoel G. 
(2/6) 2 3, Kelderman G.H.H. (2/8) 4 9, 
Dieks H. (3/14) 10 11 13.

PV DE KOERIER ZELHEM
De vlucht is dit weekend afgelast.

PV VORDEN
Dit weekend werd de jonge duiven-
vlucht afgelast.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD.
De vlucht is dit weekend afgelast.

Duivenberichten 13 juli
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier 
uit Zelhem, PV Vorden en PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. Za-
terdag 13 juli vloog De IJsselbo-
de vanuit Meaux. De jonge dui-
venvluchten werden afgelast.

Het team maakt begin september een fietstocht vanaf Ita-
lië naar Nederland. De insteek is om zoveel mogelijk geld 
binnen te halen voor Artsen zonder Grenzen. Ook tijdens 

de braderie hoopt het team nog geld voor dit goede doel 
te vergaren. Cycling Team Vorden staat dan bij Bleumink 
Tweewielers met een Tacx. Hiermee kunnen mensen 
op een echte racefiets virtueel een stukje van een berg 
beklimmen om te ervaren wat het Cycling Team straks 
te wachten staat. Voor meer info: www.tourforlife.nl en 
www.cyclingteamvorden.nl

Cycling Team Vorden op de braderie
Vorden - Tijdens het zomerfeest dat deze week 
wordt gehouden, is ook het Cycling Team Vorden 
op de braderie met een stand vertegenwoordigd. De meest belangrijke momenten op 

de bedevaartsdag zijn: de Eucharistie-
viering om 9.15 uur in de Biechtka-
pel, de Kruisweg in het park en het 
indrukwekkende Lof in de Maria-

basiliek. Tijdens de bedevaart moet 
men een geldig reisdocument of le-
gitimatiebewijs bij zich dragen. Voor
deelname kunt u zich aanmelden tot
uiterlijk 20 augustus.

Zaterdag 7 september
Bedevaart naar Kevelaer
Hengelo - De Broederschap van onze Lieve vrouw van Kevelaer Zut-
phen - Apeldoorn en omstreken houdt op zaterdag 7 september weer
de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer. Het thema van dit jaar luidt: ‘In
geloof gaan wij onze weg’. Aanmelding is mogelijk tot 20 augustus bij 
het secretariaat, via een e-mail: info@willibrordhengelo.nl of briefje
in de brievenbus van de pastorie in Hengelo.





Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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21% korting, wij betalen de BTW voor u!
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*Geldig t/m 31 juli 2013, op een behandeling bij AMI Kappers Vorden. 
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VERZEKERING. GRATIS PECHHULP I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI DEALER. GENOEMDE PRIJS VAN HET 
MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. 
ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD 
UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE 
UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD 
LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE 
VOORWAARDEN. *TOT 1 JANUARI 2014.

Zomerkleur-actie

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000



7 & 8 SEPTEMBER
JUBILEUMCONCERT
OP DE KASTEELWEIDE

TE VORDEN
        AANVANG CONCERT  ZAT. 20.00 UUUR  -  ZON. 19.30 UUR
        DIVERSE ACTIVITEITEN GEDURENDE HET HELE WEEKEND

EINE
MUSIKALISCHE REISE 

WIEN - BERLIN

Horecaplein

Kasteel Vorden

VORDEN HÉT KASTELENDORP

KAARTVERKOOP

www.achtkasteelentocht.nl

of:

Met medewerking van: SPECIALE GAST: MARCO BAKKER | IRMA TEN BRINKE - SOPRAAN | FRANK FRITSCHY - TENOR | TIMMY VAN LINGEN -  VOCALIST |
GELDERS OPERA EN OPERETTE GEZELSCHAP | BRONCKHORST WIND SYMPHONY | AVENTUS DANS ZUTPHEN | DANSCENTRUM DWARS HAAKSBERGEN |

ALGEHELE MUZIKALE LEIDING: JOOP BOERSTOEL | PRESENTATIE: ARIE RIBBERS | ORGANISATIE: STICHTING JUBILEUMCONCERT 100 JAAR ACHTKASTEELENTOCHT

Theaterweide

VORDEN Speciaal Arriva 
arrangement



BanenContact

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.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

S.V. Wilp is met spoed op zoek naar een

Gymnastiekleider m/v
Tevens zoeken wij voor onze
jeugdgroepen en voor de damesgroep een

Dans/Zumba/Aerobic instructeur m/v
Uren en vergoeding in overleg.

Voor reacties/inlichtingen kunt u contact opnemen met:
Petra van ‘t Loo
Tel. 0571-261020
E-mail: wloo@kpnmail.nl

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
de afdeling Human Resources tel. (0573) 45 88 00.

Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website:
www.bronkhorst.com.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - VIO 1162809

Werkzaamheden:
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het snel oplossen 
van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op hard- en 
software gebied (1e lijns); het voorbereiden en implementeren van 
programmawijzigingen of upgrades bij installaties via Modem/ VPN 
verbinding; het monitoren van installaties en status terugkoppelen 
naar klanten;het genereren van rapportages met een bijbehorend 
advies voor de klant.

Functie eisen: 
-  Je beschikt over een HBO-opleiding, richting electro- / besturings-

techniek;
-  Je hebt ervaring met het in bedrijf stellen van installaties;
-  Je hebt minimaal 2 à 3 jaar ervaring in het ontwerpen en in bedrijf 

stellen van grotere PLC-systemen;
-  Je hebt kennis van PC systemen;
-  Je hebt kennis van de Engelse en Duitse taal;
-  Indien je kennis hebt van aandrijf- en servotechniek is dat een pre;
-  Je bent bereid tot het draaien van consignatiediensten.

TECHNISCH ACCOUNTMANAGER M/V
 Omgeving Ruurlo - Fulltime - VMK1167224

Werkzaamheden:
Wij zoeken een technisch accountmanager (buitendienstfunctie, 
werkgebied - Benelux) voor een bedrijf gespecialiseerd in ontwerp, 
productie en/of distributie van componenten voor de machinebouw. 
In deze functie ga je proactief zoeken naar nieuwe product-markt-
combinaties; ga je op basis van toegewezen accounts de externe 
klantencontacten verzorgen; ben je verantwoordelijk voor telefonisch 
verkopen en orderverwerking en geef je technische adviezen aan 
de afnemers. Ook ben je verantwoordelijk voor het uitbrengen en 
opvolgen van offertes en het verzamelen van marktgegevens;Tevens 
ga je ondersteunen bij marketing activiteiten.

Functie eisen: 
-  Je hebt een technische/commerciële achtergrond op HBO niveau;
- Je hebt een klantgerichte, communicatieve en commerciële instelling;
-  Je beschikt over ruim inzicht mbt bedrijfsprocessen;
-  Je hebt minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijk 

bedrijf of gelijkwaardige functie;
-  Je hebt ervaring met geautomatiseerde ERP-systemen en auto-

matisering in bredere zin;
-  Je beschikt over goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkings-

vaardigheid in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal.

VOORMAN MAGAZIJN M/V  
Omgeving Vorden - Fulltime - VCP 166157

Werkzaamheden:
Voor een internationaal opererende onderneming, actief in de 
metaalsector in Vorden zijn we op zoek naar een ervaren voorman 
magazijn. Je werkzaamheden bestaan uit het opnieuw inrichten en 
opzetten van het bestaande magazijn. Het coderen van de artikelen. 
Het beheren van een voorraadbeheer systeem (ERP). Het bewaken 
van inkomende en uitgaande goederen.

Functie eisen: 
- Je hebt ervaring met het inrichten en opzetten van een magazijn;
- Je beschikt over een afgeronde opleiding logistiek min. niveau 4; 
- Je hebt affiniteit met metaal en techniek;
- Je beschikt over enkele jaren werkervaring in deze sector;
- Je hebt leidinggevende capaciteiten;
- Je beschikt over goede kennis van software op het gebied van 

voorraadbeheer en je stelt; 
- verbeterplannen voor; 
- Kennis van lean manufacturing is een pré.

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER M/V 
Omgeving Ruurlo - Fulltime - VMK937249

Werkzaamheden:
Wij zoeken een technisch commercieel medewerker (binnendienst-
functie) voor een bedrijf gespecialiseerd in ontwerp, productie en/
of distributie van componenten voor de machinebouw. In deze 
functie ben je verantwoordelijk voor het uitbrengen van offertes, 
telefonische verkoop en orderverwerking. Tevens geef je techni-
sche adviezen aan afnemers, verzamel je marktgegevens. Je bent 
projectleider van klantspecifieke projecten en ondersteunt bij web-
based marketing activiteiten. Een afgeronde technische opleiding is 
vereist in deze uitdagende functie!

Functie eisen: 
-  Je hebt een afgeronde opleiding MTS/HTS Werktuigbouwkunde;
-  Je hebt een klantgerichte, communicatieve en commerciële 

instelling;
-  Je beschikt over passende werkervaring;
-  Je hebt kennis van ERP systemen;
-  Je hebt een goede kennis van de Duitse en Engelse taal; 
-  Je bent bekend zijn met web-based marketing.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten.

WERKVOORBEREIDER & ONTWIKKELAAR M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime- vacaturenr. VMK 1166060 

Voor onze opdrachtgever een specialist in sanitaire ruimte-
inrichting, zoeken wij een product- en procesontwikkelaar. In 
deze functie maak je deel uit van de afdeling werkvoorbereiding. 
Je werkt nieuwe ideeën/producten uit en stemt tevens met de 
softwareleverancier af wat nodig is voor de juiste inrichting van 
de sofware pakketten. Belangrijk is dat je kennis en affiniteit met 
software/IT hebt. Het bedrijf werkt met eigen tekenpakketten 
zoals DB maar werkt o.a. ook met Sketchup. Verder ben je sterk 
in rapporteren en communiceren en kun je goed ‘out of the box’ 
denken.

Voor deze vacature geldt dat je minimaal dient te beschikken over 
een afgeronde opleiding HTS werktuigbouwkunde. Je dient ervaring 
te hebben van software (tekenpakketten) en tevens werkervaring 
als werkvoorbereider/projectleider in een soortgelijke omgeving; Je 
beschikt over analytisch vermogen; Je bent communicatief sterk; 
en beschikt over coördinerende kwaliteiten.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnr. 0575 - 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.
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Spalstraat 27, 7255 AB  Hengelo Gld.

Tel . + 31 (0)575 - 46 17 71

GROOT KORMELINK

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 

€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 

glazen douchewand, design radiator 

en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Alle werkzaamheden 15% GOEDKOPER 
door BTW verlaging naar 6% !

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

‘Als je vindt dat burgers het zelf kunnen, dan 
moet je ze niet gebruiken om te doen wat de 
overheid voor hen heeft bedacht’. Dat is de 
boodschap voor ons gemeentebestuur van 
professor Paul Frissen, lid van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling.
In Steenderen wilde de gemeente de plant-
soenen met struikjes door grasgazon vervan-
gen: dat is goedkoper. De bewoners waren 
niet blij, maar na enig gepraat mochten de 
struikjes blijven staan onder voorwaarde dat 
de omwonenden deze zouden onderhouden. 
De bewoners van de Blekweg in Zelhem on-
derhouden al jarenlang zelf hun straat. Het 
ziet er keurig uit. De manier waarop dit ge-
beurt past echter niet in het beleid van de 
gemeente. Is dit een probleem?
De gemeente wil af van de subsidie voor 
zwembaden. In Steenderen is de Werkgroep 
Behoud Sportaccommodaties Bronckhorst-
West enthousiast aan de slag gegaan om een 
plan te maken voor sporthal en zwembad 
samen. Zij leverde een prima plan in bij de 
gemeente, maar dit voldeed niet helemaal 
aan de regels en het zwembad dreigde dicht 
te gaan. Uiteindelijk is het gelukkig toch goed 
gekomen.

Wat volgens 
Frissen niet kan 
is van bovenaf 
een plan maken en verwachten dat de bur-
gers dit plan wel uitvoeren. Wat wel kan is 
burgers die samen met een voorstel voor hun 
buurt komen positief ontvangen en verder 
helpen. Maatschappelijk initiatief en burger-
schap zijn er niet voor de overheid, maar voor 
de mensen zelf.
Op dit gebied moet ons gemeentebestuur 
nog veel leren. Misschien geeft de aanpak 
van de herinrichting van het park De Bleijke 
in Hengelo hoop. De nieuwe gebruikers van 
het park, onder wie jongeren, hebben aller-
lei wensen kunnen indienen. Het ziet er nu 
uitnodigend uit, maar niet als een standaard 
gemeentepark: prachtig toch?

Max Noordhoek.

groenlinksfractie@bronckhorst.nl

Ja, u kunt het zelf!

PvdA feliciteert Bronckhorst-West met de 
nieuwe kindvoorziening in Steenderen! 
Zo kunnen school, zwembad en sporthal een 
impuls geven aan het hele gebied van Baak 
tot en met Olburgen. 

 
Namens de fractie, 
Johanna Bergervoet.

Felicitaties

Met aanvaarding van het raadsvoorstel komt 
er eindelijk invulling aan de Pilot Bronckhorst 
West, een traject dat al enkele jaren loopt.
Het Integrale Kind Centrum kan verder worden 
uitgewerkt tot een centrum, dat voldoet aan de 
eisen van deze tijd en toekomstbestendig is. De 
kwaliteit en integraliteit zijn daarbij leidend, de 
middelen zijn voor ons volgend. De ontwikke-
ling van het kind staat centraal. Het beschik-
baar gestelde krediet van € 3.700.000,-- mag niet 
tot concessies leiden die geen recht doen aan bo-
vengenoemde uitgangspunten. Door het onder-
zoeken van aanwezige kansen (b.v. bibliotheek, 
muziek, CJG, techniek, zorg, koken e.d.) kan 
de school een nog bredere toegevoegde waarde 
hebben voor alle burgers, van jong tot oud.
Bewonderenswaardig is de vasthoudendheid 
waarmee het Steenderens Belang steeds weer de 
gesprekken inging en uiteindelijk de critici kon 
overtuigen van haar goede en sluitende plan-
nen t.a.v. het zwembad en de sporthal. Samen 
met de werkgroep ‘Behoud sportaccommoda-
ties Bronckhorst West’ zijn zij nu al enthousiast 
aan de slag met vrijwilligers om haar plannen te 
kunnen laten slagen!!! Veel lof!
Ook vragen wij bijzondere aandacht voor de 
kernen Olburgen en Baak, de ontwikkelingen 
hebben voor deze kernen veel consequenties. 

Samen met haar burgers 
moeten we actief aan de 
slag om ook hier een maxi-
male leefbaarheid te reali-
seren en behouden. Dit valt 
ook onder een integrale be-
nadering van een Toekomst 
Bestendig Bronckhorst!
Van belang vinden wij voorts dat gedurende het 
gehele proces de projectwethouder de bouwda-
me (i.c. wethouder Josephine Steffens) is en de 
regie voert. Waar zich de mogelijkheid van het 
verkrijgen van subsidie voordoet (zoals b.v. in 
het kader van de energievoorziening een gerede 
kans daartoe vormt), dient hier zoveel mogelijk 
op te worden ingehaakt.
Het integrale totaalplan biedt, zoals het nu 
voorligt mooie kansen en mogelijkheden, waar-
mee we kunnen komen tot een mooie samen-
werking op een mooie plek met zoveel mogelijk 
voorzieningen voor jong en oud, kortom een 
complex waar we straks met zijn allen trots op 
kunnen zijn en waar we in de toekomst veel-
vuldig en met veel plezier gebruik van kunnen 
maken.
We moeten nu aan de slag met de inhoud, dus 
met de uitwerking van de kansen die er liggen 
in Bronckhorst West.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Pilot Bronckhorst West kan van start

Besluitvorming moet voor iedereen te begrij-
pen zijn, transparant en onderbouwd met 
argumenten. We realiseren ons dat dit be-
ter kan. Dat stelden we vorige maand. Maar 
waaróm moet dit beter?

Een besluit van de gemeenteraad om bijvoor-
beeld een zwembad open te houden, een 
rondweg aan te leggen, scholen samen te 
voegen of de OZB te verhogen geldt voor alle 
inwoners. Ook mensen die tegen zijn moeten 
zo’n besluit accepteren. En accepteren kun je 
pas als je begrijpt waarom iets gebeurt.
In een gemeenteraad praten verschillende 
partijen mee, elk met hun eigen uitgangs-
punten. Dit maakt de discussie ingewikkeld. 
Net als de manier waarop de raad besluiten 
neemt. Dat gebeurt aan de hand van een 
voorstel van Burgemeester en Wethouders. 
Als de raad daarvan wil afwijken moet dat via 
een wijzigingsvoorstel, een amendement.

Om tot een oplossing, een compromis, te 
komen wordt soms lang over een amende-
ment gedebatteerd. Lastig om de draad niet 
kwijt te raken. Voor de raadsleden, maar 
ook voor burgers. Daarom probeert D66 zijn 
standpunten kort en bondig neer te zetten. 

Dat lukt redelijk om-
dat we geen dogma’s, 
geen historische of 
levensbeschouwelijke 
uitgangspunten hoe-
ven te verdedigen en niet van machtspolitiek 
houden. Wij denken en handelen pragma-
tisch en proberen goede resultaten voor onze 
inwoners te bereiken.
Prioriteiten heeft D66 natuurlijk wel. Die ne-
men we in onze afweging mee. Onderwijs is 
zo’n punt dat we belangrijk vinden en ken-
nis en talenten benutten. Kunnen meedoen 
in de maatschappij en verantwoordelijkheid 
nemen voor jezelf en de omgeving. Respect 
voor mensen en de natuur.

Bij elk nieuw onderwerp willen we onze pri-
oriteiten wegen en gemotiveerd een besluit 
nemen. We willen ook geen financiële potjes 
creëren. Dat schept onduidelijkheid. De ont-
wikkelingen gaan zo snel: starre standpunten 
helpen niet. Dat compromissen niet te voor-
komen zijn is duidelijk. Maar we doen er alles 
aan om transparant te zijn.

Johanna Prick,
fractievoorzitter

d66fractie@bronckhorst.nl

Transparante besluitvorming

Afgelopen jaar hebben vrijwel alle vrijwilli-
gersorganisaties al diverse klappen te verwer-
ken gehad. Privatisering van sportverenigin-
gen waarmee structurele steun in geld en mid-
delen is gestopt en minder inkomsten doordat 
geen oud papier meer wordt opgehaald. Dit 
zijn alle beleidskeuzes geweest van het College 
en een meerderheid in de raad.
Vorig jaar heeft GBB nog duidelijk een stokje 
willen steken voor het ‘wegbezuinigen’ van 
de waarderingssubsidie. Dit is een subsidie 
die het voor veel stichtingen en verenigingen 
mogelijk maakt het hoofd boven water te 
houden. Het betreft een waarderingssubsidie 
aangezien wij als inwoners van Bronckhorst 
de activiteiten ‘waarderen’.

In de laatste raadsvergadering heeft het col-
lege alsnog haar zin doorgedreven. De waarde-
ringssubsidie is aangepast en een bezuiniging 
van € 100.000,- is gerealiseerd. Het college met 
haar coalitiepartijen hebben schijnbaar geen 
waardering meer voor enige inzet van vrijwil-
ligers en organisaties binnen onze gemeente.

Wij vinden dit niet kunnen, want wat is het 
gevolg? Het voortbestaan van vele vrijwilligers-

organisaties staat op 
de tocht, vrijwilligers 
worden gedemoti-
veerd en uiteindelijk 
geeft onze vrijwilliger er de brui aan.

Mag het ietsje meer zijn?

Met de begroting van 2014 zal GBB zich hier 
hard voor maken!

Laat u zich de leefbaarheid dicteren of wilt 
u deze zelf regisseren? Wilt u net als ons uw 
leefomgeving in eigen hand houden, neem 
dan contact met ons op. Want leefbaarheid 
beleef je samen!

gbbfractie@bronckhorst.nl

Minder geld, minder motivatie, minder vrijwil-
ligers

pvdafractie@bronckhorst.nl

cdafractie@bronckhorst.nl

De CDA fractie wenst iedereen een fijne 
 vakantie



van 39,95 nu


