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ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

Wanneer we het prachtige schouw-
spel een poosje hebben gadegeslagen,
gaan wij beneden bij de Waalbrug
rechts ‘het hoekje om’ naar een terras,
al jaren onze vaste plek met wederom
een prachtig uitzicht op de wande-
laars. Dat alles begeleid door een kaka-
fonie aan geluiden van dweilorkesten.
Dan begint voor ons, mijn vrouw met
de digitale camera in ‘aanslag ‘, het
‘grote zoeken ‘ , proberen om dorpsge-
noten onder de wandelaars te ontdek-
ken. En warempel, daar zien we plotse-
ling bekende gezichten. Eerst komt Jo-
han Pardijs voorbij. Hij stopt heel even,
maakt een praatje en gaat vervolgens
richting finish. Een kwartiertje later
zien we Janny Westerveld met haar
zus Gerdien en Diny Langeler, welke
laatste voor vier dagen het Vordense
zwembad In de Dennen, ( normaal
haar dagelijkse vaste ritueel ) even
‘links’heeft laten liggen.

Tijdens de massale binnenkomst heb-
ben we Bertie Bargeman en Jo Harm-
sen ‘ gemist ‘. Deze beide dames ma-
ken ook al jarenlang deel uit van een
groepje Vordense vrouwen dat weke-
lijks met elkaar wandelt. Nu zijn ze el-

kaar in de ‘grote mensenmassa’ voor
even kwijt geraakt! Ongetwijfeld zul-
len er nog meer wandelaars uit Vor-
den in Nijmegen acte de présence heb-
ben gegeven en die zich intussen
‘knarsetandend ‘ zullen afvragen,
waarom hebben ze mij niet opge-
merkt ! Net zoals vorig jaar wordt het
Vordense kwartet elke morgen om zes
uur persoonlijk door Johan Pardijs op-
gehaald. Met Johan achter het stuur
rijden ze dan vervolgens naar Nijme-
gen waar om 7.30 uur wordt gestart. S’
middags zet Johan de dames weer bij-
tijds thuis af, zodat hij als fanatiek
wielerfan de finish van de Touretappe
op TV kan zien !

Prachtig hoe Dinie Langeler de vier-
daagse in Nijmegen heeft beleefd. ‘
Het was ‘appeltje – eitje’, nergens last
van gehad. Als voorbereiding heb ik
nog onlangs de vierdaagse in Barchem
gelopen, terwijl ik ook elke dinsdag-
middag met een aantal dames circa 15
kilometer wandel. Net als voor de an-
dere vrouwen was het voor mij ook de
tweede keer dat ik in Nijmegen heb ge-
lopen. De binnenkomst vrijdagmid-
dag was echt ‘kicken ‘. Geweldig alle-

maal. Iedere dag samen bij Johan in de
auto was ook erg leuk. Wat is dat toch
een aardige man ! We zeggen wel eens
gekscherend tegen elkaar, ‘daar gaat
Johan weer met zijn harem ‘. Zaterdag-
morgen kopen wij als dank voor het
meerijden een bloemetje voor zijn
vrouw Alie’, zo zegt Dinie Langeler om
er aan toe te voegen : ‘morgen ga ik
ook weer heerlijk zwemmen. Dat heb
ik de afgelopen dagen toch wel ge-
mist‘! 

Janny Westerveld nam vrijdagmiddag
direct na thuiskomst in Vorden, een
heerlijk warm bad. ‘ Ik voel mij weer
zo fit als een hoentje. Geen blaren,
geen vermoeidheid, niets van dat al-
les. Het was een prachtige belevenis.
Vooral die vrolijke en blijde gezichten
bij binnenkomst. Wat mij toch wel
zeer heeft ontroerd, bij de intocht
langs de route , een lange rij kankerpa-
tiënten die in bedden gelegen , het ge-
hele schouwspel van dichtbij konden
meemaken’, zo zegt ze. Janny Wester-
veld is al bijna twintig jaar een fana-
tiek beoefenaar van de wandelsport. ‘
Ik heb samen met mijn zussen Lam-
mie en Gerdien, heel Nederland door,
veel wandelingen gemaakt. Ik vond
het ook ontzettend leuk dat Gerdien
deze week samen met onze Vordense
dames de vierdaagse in Nijmegen
heeft meegelopen. Morgen ( zaterdag )
wordt het voor mij opnieuw een druk-
ke dag. Mijn man Joop heeft namelijk
met mijn broer en schoonzus afge-
sproken om zondagmorgen al vroeg
op vakantie naar Frankrijk te gaan en
dat moet er nog wel het één en ander
worden ingepakt ’, aldus Janny Wes-
terveld.

Johan Pardijs, ‘ begeleider, teammana-
ger en coach’ van het kwartet dames,
liep afgelopen week in Nijmegen zijn
15e vierdaagse. ‘Ik heb altijd de dage-
lijkse 40 kilometer gelopen, vorig jaar
en dit jaar heb ik voor de 30 kilometer
afstand gekozen. Dat is toch wel een
stuk gemakkelijker, geen enkel pro-
bleem. Ik wandel en fiets vrij veel,
mijn conditie is dan ook prima. Trou-
wens onvoorstelbaar hoe in de loop
der jaren het aantal deelnemers is ge-
groeid. Toen ik vijftien jaar gelden
voor het eerst meeliep waren er tussen
de 18.000 en 20.000 wandelaars, thans
meer dan het dubbele. Ik heb vier da-
gen genoten, vooral ook van die vier
‘kwebbelende ‘dames in de auto’, zo
zegt Johan met een lach.

Wandelvierdaagse in Nijmegen

Vordense vrouwen marcheerden opgewekt met
bossen gladiolen over de finishlijn!

Zo maar op een terrasje aan de Waalkade, onder het genot van een cappu-
cino heb je op de eerste dag van de wandelvierdaagse in Nijmegen een fan-
tastisch uitzicht op de binnenkomende wandelaars. Kijk je links, schuin
over de Waal dan zie je een lang lint wandelaars richting het plaatsje Lent
trekken. Kijk je dan naar rechts dan komen vervolgens al die duizenden
over de Waalbrug de Keizer Karel stad binnengewandeld. De één stapt ste-
vig door, bij de ander kun je zien dat de laatste loodjes ( lees meters )
zwaar wegen. Opvallend de aanwezigheid van de vele groepen militairen
die wapperend met de vlaggen, afkomstig zijn uit diverse Europese lan-
den. De soldaten met een zware verpakking op de rug, terwijl de officie-
ren die naast hun lopen de verpakking in de kazerne mochten laten ! Zo
gaat het nu eenmaal in onze maatschappij, een duidelijk verschil tussen
rang en stand !

van links naar rechts : Janny Westerveld, haar zus Gerdien en Dinie Langeler

Maar de strijd tegen kanker voeren wij niet
alleen, maar samen! Met collectanten, dona-
teurs, wetenschappers, artsen, verpleegkun-
digen, patiënten, patiëntenorganisaties, be-
drijven en heel veel vrijwilligers strijden wij
voor minder kanker, meer genezing en een
betere kwaliteit van leven. Strijd mee en
word collectant in de week van 7 t/m 12 sep-
tember. Door een paar uur te gaan collecte-
ren in de collecteweek van KWF Kankerbe-
strijding, kunnen we meer geld ophalen om
onze missie waar te maken: minder kanker,
meer genezing en een betere kwaliteit van le-
ven. Meer geld maakt meer wetenschappelijk
onderzoek mogelijk om de grote groepen pa-
tiënten beter te diagnosticeren, behandelin-
gen op maat te bieden en een betere nazorg
voor deze groter wordende groep patiënten
te bieden. De collecte wordt dit jaar gehou-
den van 7 t/m 12 september. Wie zich als col-
lectant wil inzetten of meer informatie wil
over het collecteren kan bellen met Ali de
Vries, Hoetinkhof 51, Vorden, tel. 551941, e-
mail p.vries21@chello.nl of Hanny Wichers,
Hoetinkhof 49, Vorden, tel. 552307, e-mail
hanny.wichers@online.nl

KWF Kankerbestrijding
zoekt collectanten
Samen moeten en kunnen we tegen kan-

ker strijden

KWF Kankerbestrijding gaat al 60 jaar
voorop in de strijd. Sinds de oprichting
in 1949 is de vijfjaarsoverleving bij kan-
ker gestegen van 25 naar 55 procent.
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Zomeracties

• Spareribs kilo € 5.00

• Icebergsla € 0.50

• Paprikamix 3 stuks  € 0.79

• Optimel, alle smaken
€ 1.00

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

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

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Doorregen rundersteak met
provencaalse kruidenboter

***
Gebakken witvisfilet 
met remouladesaus

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, groente,

rauwkost en friet.

€ 14,50



Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti-
culieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf inge-
schreven 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. Mini-
mumprijs voor Contactjes € 5,95
(incl. btw) voor 80 karakters; elk
karakter meer € 0,03. Brieven
onder nummer, hierover worden
geen inlichtingen verstrekt aan
derden, € 3,25 (incl. btw) extra.
Dubieuze of anonieme opgaven
worden niet geplaatst. Betaling:
contant, anders worden admini-
stratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Bere-
kening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 2 augustus 10.00 uur Gezamenlijke Geref/Herv.
Openluchtdienst in de Groene kathedraal ds. Hans Eschbach
uit Amersfoort.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 2 augustus 10.00 uur Gezamenlijke Geref/Herv.
Openluchtdienst in de Groene kathedraal ds. Hans Eschbach
uit Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 2 augustus 10.00 uur Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 2augustus 10.00 uur Eucharistieviering, vicaris Pauw,
mmv Vakantiekoor Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 1 augustus 17.00 uur Woord- en communieviering
Zondag 2 augustus 10.00 uur Woord/communieviering, he-
renkoor.

Tandarts
1-2  augustus P. Scheepmaker, Ruurlo tel 0573 – 45 25 13
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & 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 en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Dagmenu’s
29 juli t/m 4 augustus 2009 
Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00

Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering
Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95

(Bestellen mag maar hoeft niet.) 
Woensdag 29 juli 
Broccolisoep / Bami Pangang met pindasaus en bami en
rauwkostsalade. 

Donderdag 30 juli 
1/2 gegrild haantje in jus, appelmoes, aardappelen en groen-
te/vers fruitsalade met slagroom.

Vrijdag 31 juli
Tomatensoep/Visspies met knoflooksaus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 1 augustus (alleen ophalen/bezorgen) 
Italiaanse cordonbleu, ham / kaas gegratineerd, aardappelen
en rauwkostsalade / ijs met slagroom.

Maandag 3 augustus 
Champignonsoep / spies Hawaï, kipfilet en ananas, kerrie-
saus, aardappelen en rauwkostsalade.

Dinsdag 4 augustus
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slag-
room.
U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19

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

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

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

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

Te koop gevraagd: antiek,
curiosa en alles wat ver-
zameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Vlaai v/d week

Appelkruimelvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Vakantieaanbiedingen

Hanekammen p/st. € 0,75
snacks gevuld met room en kersen

Croissants 4 stuks € 1,95
Aanbiedingen geldig van di. 21 juli t/m za. 1 aug.

�LLeer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

�TAALCURSUSSEN IN
VORDEN.ERVAREN DO-
CENTE/TAALKUNDIGE.
NEDERLANDS EN FRANS
OOK VOOR BEGINNERS 10
WEKELIJKSE LESSEN, V.A.
12 OKTOBER. MEER IN-
FO:MAIL VRAGEN NAAR
TAALCURSUSSENVOR-
DEN@GMAIL.COM OF BEL
OVERDAG NAAR 06-
20135453

�Het nieuwe Cursuspro-
gramma van de KunstKring
Ruurlo is uit: schilderen (alle
leeftijden), pentekenen,
speksteen, boetseren, bordu-
ren, patchwork, fotograferen,
koken, spreken in het open-
baar, vergadertechniek, mu-
seumbezoek. Meer informa-
tie: www.kunstkringruurlo.nl
of 0573-453090/451599.

Vol Smaak
Mooie zware 
Hollandse Bloemkool per stuk 0,99
De lekkerste grove 
Hollandse Opal pruimen 1 kilo 2,99

Week aanbiedingen
Super navel sinasappelen 10 stuks 2,79
Op alle gesneden groenten 2e zak halve prijs

Uit eigen keuken
Huisgemaakte lasagne met een bakje
rauwkost naar keuze per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

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

�DE REVUE gaat weer be-
ginnen!! Doe mee!! Meld je
aan voor toneel/zang of dans
via info@jong-gelre.nl of
0611475086

�Te koop: Boerenkool-,
spits- en knolraapplanten.
Prei-, sla- en andijvieplanten.
Nieuwe aardappelen. Diver-
se soorten groenten en fruit.
André Snellink, Bekmansdijk
4, Vorden, tel. 0575-556876.

�Te koop: Tarwe stro, grote-
en kleine balen, kan eventu-
eel bezorgd worden. Voor
bestellen even bellen: J.
Gosselink, Toldijk, tel.
0651946908.
�Te huur: stalling & weide-
gang voor paard/pony in
Hengelo Gld. Info: 06-
23373569



Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Jouw leven eindigde nog voor het begon.

Tot ons grote verdriet mochten wij jou niet leren
kennen

Joris Mennink
25-07-09 * 

Zoon van Arnold en Linsey Mennink
Broertje van Lyan

Galgengoorweg 19a
7251 KD  Vorden

Joris hebben we in stilte begraven.

Voor iedereen die (nog) niet 
op vakantie gaat, is er goed 
nieuws. Bij de Keurslager krijg 
je deze week 100 gram been-
hamsalade gratis bij aankoop 
van 150 gram beenham. Twee 
overheerlijke belegsoorten 
die prima samengaan op een 
zomerse sandwich. Thuisblijven 
is nog nooit zo lekker geweest!

Hamduo

KEURSLAGERKOOPJE
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Mager Rundergehakt

2x 500 gram 5
Italiaanse spies

100 gram 1
Bij 150 gram Beenham

GRATIS 100 gram beenhamsalade

Zomer
Zuurkool

500 gram 3
4 Saucijzen +
4 Hamburgers

samen : 5
Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
tel. 0575-551321, fax. 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl

Plotseling werd door een noodlottig ongeval uit ons
midden weggerukt mijn kleinzoon en onze neef

Roel Hulshof

Oma Hulshof
Henny en Bennie
Mijn kinderen Joost en Jolanda

Jesper

Wim en Els
Anna
Pepijn

Ingrid

Vorden, 26 juli 2009

Herinner mij, maar niet in sombere dagen
Herinner mij in stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon

Na een langere periode van afnemende gezond-
heid is toch nog onverwachts overleden onze broer,
zwager en oom

Hendrik Johan Bargeman
Henk

* 17-05-1956 † 26-07-2009

Reina en Wim Regelink

Toon Bargeman

Marinus in herinnering en Riek Bargeman

Maarten en Ina Bargeman

Neven en nichten

Vorden, Strodijk 4

Correspondentieadres: Koekoekstraat 7, 7233 PB
Vierakker.

Op uitdrukkelijk verzoek van Henk zal de begrafe-
nis in besloten kring plaatsvinden.

De wereld is mooier met jou

Onze dochter

Esther
Marianne

is geboren op zaterdag 25 juli 2009.

Christiaan & Rachel Wichers-Oosterlaken

De Doeschot 38
7251 VJ  Vorden

GILDEKORN

lekker donker
meergranen

NU VOOR 2.10

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 juli t/m zaterdag 1 augustus.

KERSEN-
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



3. Een deel van boerenkapel de
"Achtkastelendarpers", v.l.n.r:
Joop Schuppers, Marijke Berend-
sen-Schuppers, Henk Lubber-
dink, Jan Ligtenbarg, Herman
Weustenenk, Warna Nijenhuis-
Schuppers en Gerrit Grootbod.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 4 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

1

2

3

2. Koningspaar Lindes Volksfeest.

1. Koetsentocht Tweespan boerenwagen.



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Weeversdrukkerij
Weevers Elna Weevers Emaus studio Contact

Weevers Walburg
C O M M U N I C A T I E Weevers druk Weevers Net

Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl LICHTENVOORDE GROENLO RUURLO ZUTPHEN ZELHEM VORDEN

NEVENVESTIGINGEN:

LAAT UW DRUKWERK ONZE ZORG ZIJN

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Mazda MX5 1.6I
Exclusive, 123.000 km,

06-1998 € 10.750,-
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km

NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  

OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 

PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0 16V 5 DRS € 13.950 01-2005 36.541 km

PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 10.750 07-2003 96.543 km 

RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 km 

SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 

TOYOTA AVENSIS 1.8 16V sedan Luna € 13.750 09-2003 123.036 km 

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km

Autobedrijf
Melgers Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48

www.autobedrijfwisselink.nl
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2005 9950

OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950

OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 4450

OPEL ASTRA 1600 EDITION 2002 6950

OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 11950

OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 6450

OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950

OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950

OPEL VECTRA 1600 AUTOMAAT 1998 3950

OPEL VECTRA 1800 COMFORT 2003 10950

FORD KA AIRCO 2000 3950

HONDA CR-V 2.0 AWD 2001 7950

BMW 318 EXECUTIVE2002 2002 1395

BMW 520 SEDAN 1998 4250

CITROEN PICASSO MPV 2001 6950

SMART 2003 3950

PEUGEOT 307 1600 5-DRS          2002 9950

FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950

FIAT STILO 5-DRS 2002 6950

SUZUKI JIMNY JEEP 4X4 2000 5950

SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 5950

TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950

MERCEDES C 180  COMBI 1996 4950

MERCEDES S 500 ELEGANCE/AUTOMAAT 1997 9750

VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950

VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950

VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 10450

VW TRANSPORTER 1.9 TDI 2003 10500

LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950

OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 6950

PEUGEOT206 CC 2.0 CABRIO 2004 15950

OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

Citroën Jumpy Jumpy 02-1999 191.161 km € 3.250,-
Daewoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Mazda Demio 1.3I GLX 01-1999 117.662 km E 3.250,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Nissan Note 1.4 16V 5D Acenta 04-2007 41.523 km € 15.950,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 5.500,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 4.500,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-

Peugeot 206 XS 1.4 
3-drs, 01-2005, 58.670 km

€ 8.950,-

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

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie



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

We’j nog van too?

Wat is: A. Potseg.

B. Verdraejd.

C. Mies.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Voorganger is de bekende dominee
Hans Eschbach.
De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp (keyboard) en
Lianne Heyenk speelt trompet.
Voor de kinderen/tieners komt er een
soort muppet show/poppenkast in de
dienst. (Is ook voor volwassen leuk!).
Dit wordt verzorgd door een team van
"backpacken in de Achterhoek". Het
thema van deze openluchtviering is:

"De weg kwijt?". Er zullen mooie en be-
kende liederen gezongen worden.

Het belooft dus een dienst te worden
waar een ieder van jong tot oud zich
thuis zal voelen. Er stoelen aanwezig
maar als u verzekerd wilt zijn van een
zitplaats is het handig om, indien mo-
gelijk een tuinstoel mee te nemen. Na
afloop is er koffie en fris en kan er ge-
zellig nagepraat worden.
We hopen natuurlijk op zomerse
weersomstandigheden maar mocht
het niet droog zijn dan gaan we naar
de dorpskerk.

We hopen dat u/jij ook komt en mis-
schien is dit wel een mooie gelegen-
heid om eens iemand mee te nemen.
Dus graag tot ziens op zondagmorgen
2 augustus om 10.00 uur.

Openluchtdienst
Op zondag 2 augustus om 10.00
uur hopen we een openluchtdienst
te houden georganiseerd door de
evangelisatiecommissie. Deze vie-
ring zal plaatsvinden op de Zicht-
laan van kasteel Vorden, ter hoogte
van de Vordensebosweg. Een prach-
tige locatie in het groen. Dezelfde
plek als vorig jaar dus.

COUNTRY KIDS
De Castle Fair is een écht familie-eve-
nement. Er wordt dan ook veel actie
ingebouwd voor de jongste bezoekers.
Spannend is de speurtocht rondom
het eeuwenoude Kasteel Vorden. On-
derweg zijn er veel kleine én bijzonde-
re dieren om te knuffelen. Wie durft,
klimt op de rug van één van de lieve
pony's. Zelf iets leuks voor thuis in el-
kaar knutselen. Uiteraard staat er nog
veel meer bijzondere interactie tussen
mens en dier op stapel. En natuurlijk
is er heel veel lekkers te genieten; van
een heerlijk ijsje tot versgebakken
broodje. 

COUNTRY LIVING
Rondom de demonstraties staan de
sfeervol ingerichte stands helemaal in
het teken van 'Country Living'. Wie op
zoek is naar ideeën, antiek, brocante
of stoere meubels van hout komt op
de Castle Fair ruim aan zijn trekken.
En wie droomt van een sauna, hot tub
of een mooi tuinhuis kan hier uitge-
breid kennismaken. De mooiste zo-

merbloeiers van speciaal geselecteer-
de kwekers staan klaar voor tuinlief-
hebbers. En natuurlijk ontbreekt de
country look niet. Country Chic of
Country Casual: bezoekers kunnen
zich helemaal wentelen in de Engelse
countrysfeer. Op de catwalk bij het
kasteel wordt de laatste mode van top-
merken geshowd.
COUNTRY FOOD
De buitenlucht maakt hongerig en
daarom laten we het lekkerste Coun-
try Food bereiden in Vorden. Verse
vruchtsappen en knapperige broden
met kruiden en kaas. Vergeet niet om
te proeven van de eerlijke smaak van
biologische streekproducten als ho-
ning en mosterd. In de agrarische tent
op het Fairterrein maakt u kennis met
deze én andere Achterhoekse speciali-
teiten, als kniepertjes, verse beenham
en pittige kazen. Wilt u nog meer
voorproefjes? Kijk dan op www.castle-
fair.nl 

BEZOEKERSINFORMATIE EN
VOORVERKOOP FAIRADRES
Kasteel Vorden, Horsterkamp 8
7251 AZ Vorden
OPENINGSTIJDEN
Woensdag 19 aug.: 10.00 uur-18.00 uur
Donderdag 20 aug.: 10.00 uur-18.00
uur
Vrijdag 21 aug.: 10.00 uur-18.00 uur
Zaterdag 22 aug.: 10.00 uur-18.00 uur
Zondag 23 aug.: 10.00 uur-18.00 uur
Voorverkoopkaarten zijn te bestellen
via de website. Het terrein van de Fair
is toegankelijk voor rolstoelgebrui-
kers, echter niet elke stand zal even
makkelijk te bereiken zijn. Honden,
mits aangelijnd, zijn welkom. Organi-
satie Castlefair Vorden wordt georga-
niseerd door: Reed Business b.v. Post-
bus 4 7008 BA doetinchem Tel.: (0314)
34 90 65 Country-events@reedbusi-
ness.nl

Castlefair Vorden 
19 t/m 23 augustus
Castlefair Vorden is al veertien jaar
hét hoogtepunt van de zomer. Ook
dit jaar valt er weer heel veel te be-
leven, ontdekken én genieten op de
kasteelweide van Kasteel Vorden.
Want de Castle Fair staat voor een
groen, actief en avontuurlijk bui-
tenleven. De spectaculaire demon-
straties rondom de 'countrydieren'
zijn echte publieksfavorieten. Zo is
er een spectaculaire show van de
'Future Guys' met paarden in de
hoofdrol en natuurlijk ontbreken
de jachtproeven met getrainde
honden niet. Ook de duikvluchten
van roofvogels blijven intrigeren,
aanschouw ze van dichtbij. Vijf da-
gen Castle Fair is Country Living op
z'n best!

Even werd overwogen om de ezelstal
te sluiten en een eind te maken aan de
passie voor ezels van Richard, maar
dat kon broer Michel, zelf werkzaam
in het crisismanagement in het jachti-
ge westen van Nederland, toch niet la-
ten gebeuren. Hij wilde de passie van
zijn broer (en daarmee ook een beetje
zijn broer) laten voortleven en verder
uitbouwen en samen met zijn vrouw
Nelia trok hij naar de rust van de Ach-
terhoek om het bedrijf over te nemen
en verder uit te bouwen. Gelukkig kon
hij daarbij rekenen op de hulp van vrij-
willigers die al bij de ezelstal betrok-
ken waren.

Inmiddels heeft de stal zo’n dertig
ezels, waarvan er 17 ‘afgestudeerd’
zijn en mee kunnen op de tochten
door de verre regio. De andere 13 zijn
nog in opleiding, maar zullen ook bin-
nenkort ingezet kunnen worden. Re-
gelmatig kom je in de Achterhoek een
bepakte ezel tegen met een gezin, dat
bezig is aan een wandeltocht. De ezel
vervoert de bagage en eventueel ook
de vermoeide (kleine) kinderen. De
ezelstal is echter veel meer dan een
plek waar je ezels kunt huren. De loca-
tie op de voormalige vuilnisstortplaat
‘de Langenberg’ bevindt zich op loop-
en fietsafstand van de bebouwde kom
van Zelhem en na een wandeling over

‘de bult’ is het heerlijk uitrusten op
het terras bij ‘de Edelingen’ om na een
drankje en/of een versnapering uitge-
rust een vervolg te geven aan uw tocht.

Eén van de uitbreidingen van de ezel-
stal is de inrichting van een knuffel-
hoek met konijnen. De dieren hebben
een hoog knuffelgehalte en vinden
het prettig om door kinderen verwend
te worden. Speciaal hiervoor worden
deze zomerperiode knuffelmiddagen
georganiseerd (zie agenda Contact),
waarbij de konijnen centraal staan. De
bedoeling van Michel en Nelia is om
deze activiteiten uit te breiden en
naast de ezelstal een kinderboerderij
te laten ontstaan. Na de konijnen
wordt er een kindvriendelijk onderko-
men voor de zwijntjes gebouwd en
met medewerking van de gemeente
Bronckhorst kan er een leuke kinder-
boerderij ontstaan.

Ezelstal ‘de Edelingen’ breidt uit

Het lag niet in de lijn der verwachtingen dat Michel Rolfes, samen met
zijn vrouw Nelia, de Zelhemse ezelstal ‘de Edelingen’ zou gaan runnen,
maar in januari van dit jaar werd de familie geconfronteerd met het
noodlottige ongeval van broer Richard, die in 1998 met de ezelstal was be-
gonnen. Tijdens zijn werkzaamheden viel hij van een ladder en kwam ten
gevolge van verwondingen om het leven.

In de cursus krijgt u mogelijkheden
aangereikt om op een andere manier

met uw veranderde omstandigheden
om te gaan. Vooraf is er een kennisma-
kingsgesprek met de cursusbegelei-
ders. De kennismakingsgesprekken
vinden plaats in augustus. De cursus
bestaat uit tien bijeenkomsten. De
deelnamekosten zijn 20 euro. Voor
aanmelding of meer informatie kunt
u contact opnemen met: mevrouw M.
Bannink of het secretariaat van Pre-
ventie, regio Oost Gelderland & de Lie-
mers, bereikbaar op nummer: 0575-
582450, e-mail: preventie@ggnet.nl of
www.ggnet.nl/preventie.

STOPPEN MET WERKEN/ZORGTA-
KEN
Veel mensen kijken uit naar het mo-
ment dat ze kunnen stoppen met wer-
ken of hun zorgtaken. Alle tijd voor je-
zelf en eindelijk kunnen doen waar-
voor eerder geen tijd was. Dit geldt

voor veel mensen, maar zeker niet
voor iedereen. Bijvoorbeeld wanneer
er sprake is van voortijdig moeten
stoppen om gezondheidsredenen of
door fusie, faillissement of ontslag.
Maar ook wanneer het na verloop van
tijd toch moeite kost om die vrije tijd
op een goede en zinvolle manier in te
vullen. 
Na een leven van werk en zorgen is
soms de overgang naar al die vrije tijd
te abrupt en af en toe ook dubbel.
Enerzijds alle tijd aan jezelf hebben en
anderzijds het missen van de struc-
tuur en de contacten die het met zich
mee bracht. Ook kan het gebeuren dat
de werkelijkheid anders is dan de ver-
wachting die men ervan had. Boven-
dien heeft de nieuwe situatie conse-
quenties voor de partner en zijn er
vaak aanpassingen wat betreft de rela-
tie nodig.

Voor mensen vanaf 55 jaar

Cursus: 'Stoppen met werken/zorgtaken:
alle tijd om te genieten!?'
GGNet Preventie start in septem-
ber 2009 de nieuwe cursus ‘Stoppen
met werken/zorgtaken: alle tijd om
te genieten!?' voor mensen vanaf 55
jaar. De cursus is bedoeld voor
mensen die moeite hebben met
hun nieuwe situatie waarin ze niet
meer werken of geen zorgtaken
(bijvoorbeeld kinderen uit huis)
hoeven te vervullen. Stoppen met
werken of zorgtaken vraagt om
een flinke aanpassing van de vroe-
gere levensstijl. En dat is niet voor
iedereen makkelijk of vanzelfspre-
kend. Het kan spanning veroorza-
ken en op den duur leiden tot som-
berheid, piekeren, lusteloosheid,
een uitgeput gevoel of eenzaam-
heid.

Zo wordt er onder meer een rundvee-
bedrijf, een pluimveebedrijf, een crea-
tief bedrijf en een bedrijf waar honden
worden getraind, bezocht. Tijdens de
middagstop worden er onder het ge-
not van een muziekje pannenkoeken
geserveerd. Men kan tussen 10.00 en
11.30 uur starten bij de hervormde
dorpskerk aan de Dorpsstraat.

Fiets de boer op in Vorden
Zaterdag 1 augustus organiseren
de landbouworganisatie LTO, Jong
Gelre Vorden/Warnsveld en de
‘Vrouwen van Nu’ , onder het motto
‘Fiets de boer op ‘gezamenlijk een
fietstocht langs een aantal bedrij-
ven.

De politie kreeg twee meldingen van
winkeldiefstal, waarbij een drietal

mannen meerdere paren schoenen
wist te ontvreemden. De diefstallen
vonden plaats bij een winkel in Lo-
chem en in Doetinchem aan de
Nieuwstad. De schoenen werden ver-
moedelijk in een sporttas meegeno-
men. Er blijken in totaal enkele tien-
tallen paren te zijn ontvreemd. De

mannen, vermoedelijk Oost-Europea-
nen, komen gedeeltelijk in sportkle-
ding gekleed de winkel binnen en
slaan hun slag. 
De politie vraagt mensen die de man-
nen in een vervoermiddel hebben ge-
zien, contact op te nemen via tel. 0900
– 8844.

Diefstal sportschoenen Achterhoek
De politie waarschuwt winkeliers
die sportschoenen verkopen voor
het dievengilde. Woensdag 22 juli
raakten in Doetinchem en Lochem
twee bedrijven gedupeerd.
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Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

Lindeseweg 26 • 7251 NS VORDEN
Telefoon (0575) 55 66 31 • Telefax (0575) 55 65 80

www.ruiterkamp.nl • e-mail: info@ruiterkamp.nl

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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aannemersbedrijf
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Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Showtuin altijd geopend
Ruurloseweg 45a Vorden • Tel. 0575-551217

sinds
1919

Bedrijvenweg 10, Vorden
Tel. (0575) 55 15 67
Fax (0575) 55 35 67
E-mail: info@boerstoel.nl
www.boerstoel.nl

Bij slechte weersomstandigheden wordt uitgeweken naar de Christus Koningkerk,
Het Jebbink 8 te Vorden

Zaterdag 1 augustus 20.00 uur 
Marktplein Vorden

concert door het
ZOMERORKEST NEDERLAND

Aangeboden door Schildersbedrijf Boerstoel t.g.v. haar 90-jarig bestaan.

Uw adres voor:

Zutphen Emmerikseweg 17 • 7227 DG Toldijk
Tel. (0575) 45 16 55 • Fax (0575) 45 26 79

Hout en tuinhout
in vele soorten en maten

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant • Gazelle

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl



De Kapel is opengesteld op zondag tus-
sen 10 en 12 uur. Om 10.30 uur wordt
de wekelijkse dienst gehouden en aan-
sluitend is de kapel open voor belang-

stellenden. Tevens is op maandag en
woensdag van 13 tot 14 uur gelegen-
heid de tentoonstelling te gaan zien. 

Ook op andere tijden is toegang moge-
lijk: neem dan contact op met Ferdi
Keppels (Dienst Geestelijke Verzor-
ging), tel. 0575-58 08 58 / 06-23 22 67
86. De feestelijke opening vindt plaats
op zondag 16 augustus a.s. om 15.30
uur. Iedereen is welkom!

Kunsttentoonstelling in de
Vredeskapel van GGNet
Warnsveld
Vanaf 16 augustus t/m 25 oktober
2009 is de expositie van Ceriel Ver-
eecken en Levi Hessel te zien in de
Vredeskapel op het GGNet-terrein
in Warnsveld, Vordenseweg 12 te
Warnsveld.

Deze band staat bij HBTG voor de
2e keer met elkaar op het podium
en de organisatie is ervan over-
tuigd dat dit goed zal gaan. Dutch
Rebel is een jonge band uit Zut-
phen en omstreken bestaande uit
Milou Ruiterkamp, Mathijs ten
Broeke, Thomas Raap, Bastiaan
Meijerink en Sander Heuvelink. De
band is begin 2009 opgericht met
als doel muziek te laten horen in
een meer akoestische vorm. Dutch
Rebel wil zo een eigen geluid creë-
ren. Door nummers van vroeger
en nu af te wisselen is de muziek

van Dutch Rebel geschikt voor
jong en oud. Iets later op de avond
zal de Warnsveldse band "Rockaho-
lic" zijn opwachting maken.

De heren Mark Pans, Jos Garssen,
Martin van de Veen en Wim Gars-
sen spelen nummers van o.a. Neil
Young, Thin Lizzy, Steppenwolf en
Rory Gallagher. En de avond eindi-
gen we waarmee we ook begonnen
zijn: een startende band! Maar in
dit geval wel met doorgewinterde
muzikanten. Wim Woestenenk,
Johny Addink, Andre Nijkamp, Jar-
no Bijenhof en Mark de Man zul-
len zorgen voor een daverend slot.
En dit keer eens geen dialectnum-
mers maar echte stevige rockers en
herkenbare songs zodat de feest-
vierders door hun eigen "buurjon-
gens" worden vermaakt! Tot 1.00
uur kan men lekker rocken op 't
Holtslag. Voor meer info: Wendy
Addink 521053.

Vrijdag 14 augustus "Herrie"
op het erf van "tante Gerrie"
Vanaf 20.00 uur zal het feest
weer losbarsten met dezelfde
doelstelling als die van voor-
gaande jaren. Een gezellig fes-
tijn voor een ieder toegankelijk
met low-budget prijzen en een
beginnend bandje als openings-
act. Dit jaar is het de beurt aan
"The Dutch Rebels"om het feest
te openen.

De ontmoeting tussen agrariërs,
stadsmensen en buitenliefhebbers
staat zaterdag 5 september centraal.
In alle winkels vinden leuke en leer-
zame activiteiten plaats om het
platteland te ervaren en ontdekken!
Op de Dag van het Platteland gaat

het vooral om lokale attracties en
activiteiten. Zo kan men oogst- en
streekproducten proeven. Iedere
winkel vult zelf het programma in
en geeft zo zijn eigen tintje aan de-
ze feestelijke dag.
Kom 5 september zeker aan. Men
wordt ontvangen met koffie en
koek en men kan alles rustig bekij-
ken.

HEEFT U ZIN IN ACTIE? MOOI!
In de winkel kunt u meebieden op
de mooie artikelen van de Boeren-
veiling en er zijn verschillende boe-
renactiviteiten. Daarnaast zijn er
veel demonstraties, waaronder boe-
renbrood bakken en nog veel meer.
Natuurlijk zijn er voor de kinderen

extra leuke dingen te doen, waaron-
der een kleurwedstrijd, dieren aai-
en én eten geven.

OOK U KUNT MEEDOEN AAN
DE DAG VAN HET PLATTE-
LAND! 
Verwerkt u oogstproducten tot jam,
beheerst u een vergeten ambacht of
bent u in het bezit van een oude
landbouwmachine?
Als het te maken heeft met het plat-
teland, dan vinden wij het interes-
sant! 

Informeer bij Welkoop Vorden aan
de Stationsweg 16 hoe we samen
van 5 september een onvergetelijke
dag kunnen maken.

Dag van het Platteland:

Het leukste dagje uit voor het hele gezin
Zaterdag 5 september staan alle
winkels van Welkoop geheel in
het teken van het platteland.
Ontdek het zelf: kom kijken,
proeven, ruiken, aaien en bele-
ven. De Dag van het Platteland is
een totaalervaring voor jong en
oud. Iedereen is welkom! Er is
van alles te beleven. De dag
wordt door het hele land op ei-
gen wijze ingevuld.

De soap 'Trammelant in Bronckhorst'
nadert, beste lezers, een nieuw hoog-
tepunt. Tijd voor een korte brief. Die
soap begon, u weet het, een jaar gele-
den toen een omwonende vroeg of er
een passend kunstwerk zou kunnen
komen op het vernieuwde Burgemees-
ter van Arkelplein in de Vordense Wijk
Zuid. Er is intussen een hevig protest
gerezen tegen het door het college van
B en W gekozen ontwerp van kunste-
naar Alfonso Wolbert, die voorstelt op
het minieme plantsoentje (60 bij 60
meter) een ronde roestige keet van
drie meter hoog met een middellijn
van 5 meter te bouwen als behuizing
van een 'Regenmuseum'. Om dit te
kunnen doen heeft een ambtenaar
van de gemeente Bronckhorst zojuist
bij de gemeente Bronckhorst een
bouwvergunning aangevraagd. Raar
maar waar!

Want op 6 februari j.l meldde de ver-
antwoordelijke wethouder in 'de Sten-
tor' in een interview dat er nog wel 'en-
kele plooien moesten worden gladge-
streken vóór het museum kon worden
gebouwd'. Dit waren volgens hem die
plooien: er moest een bewonerscom-
missie komen voor het beheer van het
museum en het project moest van-
daalbestendig worden gemaakt. Deze
toezeggingen zijn niet nagekomen.
Daarom vraagt de wethouder via een
ambtenaar nu dus zèlf maar een

bouwvergunning aan. Er is immers
niemand die bereid is als lid van een
beheercommissie zijn hand in dit wes-
pennest te steken. En er zijn ook geen
maatregelen getroffen (en trouwens
ook niet te nemen) om deze kwetsba-
re, onrust veroorzakende open schuur
midden tussen de huizen vandaalbe-
stendig te maken.

Toch ziet de wethouder het als zijn
roeping zijn plannen door te zetten,
ondanks alle weerstand tegen dit pro-
ject bij op één na alle aanwonenden
en zeer veel omwonenden. En is het
wachten nu op het besluit van het col-
lege van B en W of deze bouwvergun-
ning ook zal worden verleend. Wat
trouwens nog helemaal niet zeker is!
In gesprekken met bewoners van hui-
zen rond het plein blijkt verder dat
men zo verbitterd is over de manier
waarop deze roestige tank ons met al-
le geweld wordt opgedrongen, dat en-
kele bewoners bereid zijn gezamenlijk
een proces aan te spannen en een
rechterlijke uitspraak te vragen over
dit project. Terwijl ook een procedure
voor vergoeding van Planschade
(waardedaling van omliggende hui-
zen) tot de mogelijkheden behoort.
Kortom: er zal dus nog heel wat (re-
gen)water door de Vordense Beek stro-
men voor 'het kleinste museum van
de wereld' er staat. Als het er ooit
komt!

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35

7251 AW Vorden 

(namens op één na alle aanwonenden en
vele omwonenden).

Leuke brief nr 8

L.R. DE GRAAFSCHAP
M- viertal van L.R. de Graafschap ook
naar de Gelderse Kampioenschappen!
Op vrijdagavond 10 juli deed ons M-
viertal mee aan de 2e selectiewed-
strijd. Deelnemers waren Elodie Stok-
man, Carlijn Slijkhuis, Leonie Pol en
Ruben Mol.  Het 4-tal reed een prachti-
ge proef en werd 2e. Dankzij de 1e

plaats van de  vorige selectiewedstrijd,
werd het 4-tal kringkampioen.  Het
Gelders kampioenschap wordt verre-
den op 6 augustus te Zieuwent.
Met twee combinaties in het springen,
vijf combinaties in de dressuur en het
M-viertal, is onze club goed vertegen-
woordig op de Gelderse Kampioen-
schappen!

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

Dit keer was Sighet de plaats van ont-
moeting. In totaal trokken 22 jonge-
ren en 8 begeleiders een week met el-
kaar op en bezochten o.a. de prachtige
bergwereld in de omgeving. De voer-

taal was geen probleem: met Duits en
Engels kwam iedereen er wel uit. De
ontmoeting was zo'n succes dat de vol-
gende al over twee jaar plaatsvindt en
wel in 2011 in Subotica.

Driejaarlijkse ontmoeting
werkgroep
Partnergemeenten

Afgelopen week organiseerde de Werkgroep Partnergemeenten Oost-Eu-
ropa van de Vordense kerken weer een driejaarlijkse ontmoeting voor
jongeren uit Vorden, Garlipp (Duitsland), Subotica (Servië) en Sighet (Roe-
menië).

Erwin verloor op de eerste dag veel tijd
op de Extreme Test. Hierop remde hij
zijn machine twee keer ‘stil ‘en daar-
naast kwam hij een keer met zijn voet
tussen de stenen vast te zitten. De En-
duro Test ging de gehele dag goed. In
de derde ronde kwam hij op deze test
overigens wel een keer zwaar ten val.
De crosstest was meer dan dertien mi-
nuten lang. De duur van deze test
maakte het moeilijk om geconcen-
treerd te blijven. Toch behaalde Erwin

na een lange zware dag een verdien-
stelijke elfde plaats in deze zware E 2
klasse. 

Een dag later was de tweede wedstrijd
voor alle rijders nog zwaarder. Het par-
cours was flink kapot gereden. Het
was nog warmer en de luchtvochtig-
heid was erg hoog. Toch reed Erwin
beter dan de dag ervoor. De Extreme
Test ging goed, de crosstest ging in de
eerste ronde iets minder, maar in de
daarop volgende ronden verliep deze
ook goed. Doordat de Enduro test de
gehele dag geen problemen opleverde,
stuurde Erwin zijn goed geprepareer-
de Honda wederom naar een elfde
plaats. In de tussenstand op het we-
reldkampioenschap staat de Vorde-
naar na zes wedstrijden op de acht-
tiende plaats. Op 29 en 30 augustus
staat de volgende WK wedstrijd op het
programma. Die wordt gehouden in
Serres in Griekenland.

Twee elfde plaatsen voor
Erwin Plekkenpol tijdens
WK Enduro in Mexico
Erwin Plekkenpol is bij de zesde
wedstrijd om het wereldkampioen-
schap Enduro in Valle de Bravo in
Mexico, beide dagen in de E 2 klas-
se op de elfde plaats geëindigd. Het
was gigantisch warm in Mexico en
door de ijle lucht werd het voor de
rijders erg zwaar. De wedstrijden
vonden op een hoogte van 2300 me-
ter plaats en werd er op harde en
door de regen glad geworden on-
dergrond gereden.

"Ja'', zegt Marcel Leferink, voorzitter
van V.O.V. in het blad Contact begin ju-
li en vervolgt met de zin: "Je ziet het in
veel kleine kernen, stilstand is achter-
uitgang''.
Mijn eerste vraag: is een derde super-
markt voor Vorden een vooruitgang?
We hebben al 2 grote supermarkten.
Wat moeten we in hemelsnaam met
nog een derde? Dat betekent nòg meer
vooral autoverkeer, nòg meer parkeer-
plaatsen en nòg meer drukte. Is dat ge-
zellig? Vinden de bewoners dat leuk?
We hadden hier ooit 2 drogisterijen; er
kwam een nieuwe (Kruidvat) bij. Een
paar maanden later verdween één van
de 2 oude. Leren we daar (n)iets van?
Mijn tweede vraag: Voorjaar 2009
kwam de gem. Bronckhorst met een
masterplan Vorden Centrum. Wij, in-
woners, mochten onze mening over
dit plan, dat in het Dorpscentrum
werd gepresenteerd en veel belangstel-
ling trok, geven. Drie aardige model-
len met veel groen (maar te veel par-
keerplaatsen) kregen we te zien. Gaat
dit masterplan nog door als die 3e su-
permarkt er komt of wordt er vanaf
gezien? En tenslotte: krijgen wij nog
enige inspraak? Ik hoop van wel.

A. van Burk,
Beatrixlaan 14, Vorden.

Een derde super-
markt in Vorden:
een verrijking?

Naar schatting spelen 120 miljoen men-
sen bridge.
Bij de Wereld Bridge Federatie zijn zo'n 130
landen aangesloten en of je nu speelt in Lon-
den, Kaapstad, Saigon of in Zutphen, in alle
landen wordt hetzelfde spel gespeeld.
Ons bridge werd voor het eerst gespeeld op 1
november 1925, aan boord van het stoom-
schip "Finland" waar door Harold Vander-
bildt een door hem bedachte scoretabel werd
getest. Bridge is een denksport, net als scha-
ken en dammen, maar er is één duidelijk ver-
schil: het onbekende.Bij schaken en dammen
zie je wat er gebeurt, bij bridge niet. Je ziet
niet welke kaarten de tegenstanders in han-
den hebben, dat wordt pas tijdens het spel
opgehelderd. Een misser weegt ook minder
zwaar; vijf minuten later begin je aan een
nieuw spel en heb je alle kans om de gemaak-
te fout te compenseren. En al is de geluksfac-
tor bij bridge vrijwel uitgeschakeld, toch kan
het voorkomen dat een modale bridger wint
van een grootmeester; bij schaken en dam-
men is zoiets ondenkbaar. Dat alles maakt
bridge anders, en voor veel mensen aantrek-
kelijk. Kortom, bridge is een interessante
hobby voor het leven.

Nieuwsgierig geworden?
Op woensdag 16 september begint de begin-
nerscursus. Voor hen die de bridgesport
reeds beoefenen, maar nog iets bij willen le-
ren begint op 17 september de afspeelcursus
en de opfriscursus. Bel de gediplomeerde
bridgedocenten Nicolette Loven, Amber van
Witzenburg & Harry Garsen (0575 - 52 22 75)
en zij zullen u meer over deze mooie hobby
vertellen.

B r i d g e  n i e u w s

JULI
29 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
29 Handwerkmiddag-Inlaswedstrijd

Welfare Rode Kruis in de Wehme
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
Augustus
5 ANBO klootschieten bij Olde Lettink
6 Klootschietgroep de Vordense Pan
12 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten bij Olde Let-

tink
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

27 Koffieochtend PCOB bij hotel Bak-
ker

27 Klootschietgroep de Vordense Pan

29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-
plussers in de Wehme. tel 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m 31 aug.
Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

Iedere dag:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.
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Een opmerkelijk verschijnsel dat er op
deze dag op het grasveld naast het ter-
ras een zestal schapen liepen te grazen
(weliswaar afgeschermd in een kooi).
Timme Koster: ‘Dit is eigenlijk als een
soort grap ontstaan. We vroegen ons
af de kinderen uit de ‘grote‘ stad nog
wel weten waar de melk vandaan
komt. Je moet deze schapen meer zien
als een symbool van de landelijke uit-
straling van ons platteland’, zo zegt
hij. De kinderen vonden het prachtig
dat zij de schapen zomaar konden aai-

en ! Overigens stonden de kids de ge-
hele dag door in de rij op hun beurt te
wachten om over de ‘slackline’ (even-
wichtslijn) te lopen. De meeste jon-
gens en meisjes kwamen ondanks bal-
letachtige manoeuvres op de smalle
lijn, niet verder dan een paar meter
om vervolgens tot hilariteit van de om-
standers in het water te plonzen. Een
paar stoere vaders wilde hun kroost
wel even voordoen hoe men zich het
beste op de slackline kon voortbewe-
gen. Nog geen twee meter of ook paps

kieperde in het water. Hoongelach en
boe geroep was de ‘beloning’!

De 10-jarige Rob Nijenhuis uit Vorden
genoot met een blos van inspanning
op zijn gelaat volop. ‘Vooral hangend
aan een touw en dan op de strobaal
springen is heel erg leuk, maar eigen-
lijk vind ik de hele stormbaan prach-
tig,’ zo sprak Rob. Emma Ebbers die op
het survival parcours toezicht hield,
genoot zelf ook volop van het enthou-
siasme van de jeugd. ‘De kinderen
luisteren prima, ze volgen mijn in-
structies goed op’, zo zegt ze. Eline
Takkenkamp (10) uit Zelhem deed sa-
men met haar vriendje Kasper (9) aan
bijna alle activiteiten mee. ‘Mijn vader
en moeder hebben ons hier vanmor-
gen bij het bad afgezet en komen ons
straks na afloop weer ophalen. Zelf
vind ik het brood bakken het leukst’,
zo zegt ze, onderwijl zij Kasper uitlegt
dat alles wat ‘deze mijnheer‘ op-
schrijft, volgende week in de krant
staat! 

Ondertussen loopt Bregje Koster met
de fotocamera in aanslag tussen de
spelende kinderen door. ‘Ik maak de
hele dag foto’s voor de website van het
zwembad’, zo zegt de zus van Timme.
Bij de 9 meter hoge klimtoren wordt
niets aan het toeval overgelaten, zo
vertelt Arjan van der Roest van het eve-
nementenbureau ‘Outline Travel’ dat
onder meer vanuit Veenendaal ope-
reert.’De kinderen krijgen een gordel
om en zijn aan twee lijnen bevestigd.
De instructeur houdt deze lijnen vast
en zorgt ervoor dat , mocht het kind
uitglijden , het niet naar beneden kan
vallen. Het klimmen is absoluut niet
gevaarlijk’, zo zegt van der Roest. De 7-
jarige Caron Werner, is niet bang, zo
blijkt. Ze gaat als een soort klimgeit
heel snel naar boven. Weer beneden
op de grond wil ze het liefst zo snel
mogelijk weer omhoog!

Oma Diny aanschouwt de klimactivi-
teiten van haar kleindochter met ge-
mengde gevoelens. Of ik zelf ook naar

boven durf te klimmen? Voor geen
goud hoor, ik ben hier vandaag alleen
maar samen met mijn familie aanwe-
zig om op de kleinkinderen te passen.
En je ziet het, de jongens en meisjes
vinden het prachtig’, zo zegt oma. In-
tussen is Caron weer ‘gevlogen’, op
weg naar het zoveelste ‘rondje storm-
baan’. Het timmeren van een eigen
blokhut of proberen om zo lang moge-
lijk op een boomstam te blijven staan,
de jeugd deed het met aanstekelijk en-
thousiasme. In het zwembad zwom-
men de meeste kinderen met een
groot zwart teken op het voorhoofd
als vissen door het water. ‘De strepen
op het gezicht behoren bij de survival,
iedereen wil er vandaag stoer uitzien‘,
zo legt Timme Koster uit. Na deze suc-
cesvolle Expeditie kijkt het badperso-
neel al weer reikhalzen uit naar zater-
dag 8 augustus, wanneer er op het
grasveld rondom het bassin een India-
nenkamp wordt gebouwd.

Klimmen en klauteren rondom het zwembad

Jeugd genoot volop van 'Expeditie In de Dennen'

Vorig jaar beleefde ‘Expeditie In de Dennen‘ haar primeur. Voor de orga-
nisatie (personeel zwembad) een hele toer om tussen alle bezoekers door
(circa 1400 personen) dit evenement in het Vordense zwembad uit te voe-
ren. Manager Timme Koster: ‘Vandaag (woensdag 22 juli) was het natuur-
lijk perfect weer (23 graden) voor sport- en spelactiviteiten. Er hebben
naar schatting een paar honderd kinderen aan de Expeditie meegedaan
en die hebben een fantastische dag beleefd. Wij hadden als organisatie de
medewerking van een twaalftal vrijwilligers. Speciaal voor deze dag had-
den we de fietscross baan flink uitgebreid, zodat de kinderen naar harte-
lust konden crossen. Behalve kinderen uit Vorden en omliggende plaat-
sen, ook veel kinderen die momenteel met hun ouders hier en in de regio
vakantie vieren’, zo zegt Timme.

Brood bakken.

Wie het langst op de boomstam kan staan. Timme doet voor hoe je over de evenwichtslijn kunt lopen.

Klauteren op de klimtoren.
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Italiaans Promsconcert

Met medewerking van:

Vordens Mannenkoor
Popkoor Backcorner

Tr   io ‘I Mediati’
Piano: Jurriaan Boerstoel
Presentatie: Arie Ribbers

Algehele muzikale leiding: Joop Boerstoel

BRONCKHORST
WIND SYMPHONY

Irma ten Brinke (SOPRAAN)

Frank Fritschy (TENOR)

Maaike Bosscher (HARP)

Solisten:

Zaterdag 5 september 2009 
Marktplein Vorden      
20.00 uur

Fonds 1819

Weeversdrukkerij

Consultants voor actuariële, civiel- en fiscaalrechtelijke pensioenvraagstukken

Kaarten à € 15,- 
incl. consumptie bij 
boekhandel BRUNA 
en VVV Vorden
Via e-mail:
cultuurfondsvorden@planet.nl
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Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 31, 28 juli 2009

Het rijk vernieuwt de wet- en regel-
geving voor voorschoolse voorzie-
ningen per augustus 2010. Er ko-
men landelijke kwaliteitseisen voor
peuterspeelzalen. Het doel is het
bereik en de kwaliteit van het voor-
schoolse onderwijs te verhogen.
Gemeenten zijn daarbij wettelijk
verantwoordelijk voor het
aanbod aan alle kinderen in
hun gemeente.

Als één van de eerste peuterspeel-
zalen in ons land speelt peuter-
speelzaal Peuterpret uit Wichmond
in op de ontwikkelingen door de
voorziening te verbreden van een
speelzaal naar kinderopvang voor
kinderen van 0 tot 12 jaar per 24 au-
gustus 2009. Dit bevordert de leef-
baarheid in Wichmond/Vierakker en
kinderopvang in het dorp was een

wens van veel inwoners. Het gaat in
eerste instantie om een proef die
duurt tot augustus 2010 als de nieu-
we wet in werking treedt. Het nieuwe
kindercentrum krijgt de naam Avon-
turijn en is straks vijf dagen per
week geopend van 07.30 tot 18.00
uur. Het centrum valt onder de Wet
Kinderopvang, waarmee werkende
ouders de financiering kunnen rege-
len. De gemeente en het kindercen-
trum vinden het belangrijk dat ook
kinderen van niet-werkende ouders
kunnen  (blijven) deelnemen. Daar-
om stelt de gemeente subsidie be-
schikbaar voor de pilot. 

Verbouwing
De huidige locatie van de peuter-
speelzaal aan de Dorpsstraat wordt
op dit moment grondig verbouwd tot
kindercentrum.

Peuterspeelzaal Wichmond verbreedt diensten tot kinder-

opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar per 24 augustus a.s.

De gemeente vindt het belangrijk
dat alle kinderen gelijke kansen
krijgen om hun talenten te ontplooi-
en. Daarom hebben we het conve-
nant 'Kinderen doen mee!' van het
ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid ondertekend. In-
woners met (een) kind (eren) dat in
het schooljaar 2009/2010 in de
brugklas zit, kunnen hierdoor in
aanmerking komen voor een bijdra-
ge van maximaal € 750,- in de aan-
schafkosten van een computer.

Om voor deze bijdrage in aanmer-
king te komen, mag het gezamen-
lijk inkomen niet hoger zijn dan
120% van het sociaal minimum
per maand:

• echtpaar: € 1.476,38,-
• alleenstaande ouder: € 1.328,74,-
• alleenstaande: € 1.033,46,-

Naast het inkomen mag uw spaar-
geld en/of ander vermogen niet
meer bedragen dan € 10.910,00.

Hoe?
Denkt u in aanmerking te komen
voor een bijdrage in de aanschaf
van een computer, vraag dan een
aanvraagformulier bij ons op via tel.
(0575) 75 02 50. U kunt het aan-
vraagformulier ook downloaden van
www.bronckhorst.nl en dit sturen
aan de gemeente Bronckhorst, af-
deling Werk, inkomen en zorg,
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 

Let op
Inwoners met kinderen geboren in
1996/1997 die dit jaar een aanvraag
hebben ingediend op grond van de
Declaratieregeling 2009 hoeven niet
te reageren. Zij hebben inmiddels
rechtstreeks een formulier van ons
toegestuurd gekregen.

Gewoon doen!
Weet u niet zeker of u aan de voor-
waarden voldoet, neem dan contact
op met de afdeling Werk, inkomen
en zorg, tel. (0575) 75 02 50. Gewoon
doen!

Computer aanschaffen voor uw brug-

klaskind en een minimuminkomen?

Vraag de gemeente om een bijdrage in de kosten

Onlangs besloot de gemeente de
Jekk hulp (jeugd en kleine kriminali-
teit) in Bronckhorst ook in 2009 en
2010 voort te zetten en de formatie
hiervoor uit te breiden van één naar
twee medewerkers (totaal 1,5 fte).
We zetten Jekk hulp in als onderdeel

van ons jeugd- en onderwijsbeleid.
Hiervoor is sinds 2006 een mede-
werker van Lindenhout actief. Hij
houdt zich bezig met straatgroepen-
werk, groepsvoorlichting en indivi-
duele hulpverleningstrajecten.
Ook de tweede medewerker komt

van deze organisatie. Met de Jekk
inzet wil de gemeente voorkomen
dat jongeren van 12 tot 18 jaar
zwaardere vormen van hulpverle-
ning nodig hebben of in aanraking
(blijven) komen met de politie.
We willen jongeren een leefbare en
plezierige leefomgeving bieden.
Onze jeugd moet op kunnen groeien
in een veilig thuis-, onderwijs- en
buurtklimaat tot zelfstandige en ver-
antwoordelijke volwassenen.
Jekk ondersteunt jongeren die dat
nodig hebben bij het opvoeden en

opgroeien. In 2008 zijn bijvoorbeeld
19 individuele trajecten uitgevoerd.
Gebleken is dat door de grootte van
de gemeente en de gevraagde hulp
het goed zou zijn het aantal Jekk
uren uit te breiden. Hiervoor begint
op 1 augustus a.s. de tweede Jekk
medewerker.
De totale kosten voor het Jekk in
Bronckhorst bedragen in 2009 en
2010 jaarlijks 145.000 euro, waarvan
de provincie 60% voor haar rekening
neemt. De jaarlijkse kosten voor de
gemeente zijn bijna 60.000 euro.

Gemeente breidt inzet Jekk hulp uit

naar twee medewerkers

De komende tijd kunt u regelmatig
taxateurs van de gemeente tegen-
komen, in verband met diverse
werkzaamheden inzake de uitvoe-
ring van de Wet Waardering Onroe-
rende Zaken (Wet WOZ). De ge-
meente inventariseert en meet op
dit moment objectgegevens, zoals
de inhoud en afmetingen van wo-
ningen, bedrijven, bijgebouwen,
garages en tuinhuisjes. Wij maken
ook foto's van de objecten. Waar
mogelijk doen we dit vanaf de
openbare weg, bij slecht zicht moe-
ten we echter dichterbij komen.
Hiervan brengen wij de eigenaar of
gebruiker op de hoogte door aan te
bellen of een bericht achter te la-
ten. Ook kan het voorkomen dat we

u vragen mee te werken aan bin-
nen- of buitenmaatse opname van
uw woning of bedrijf. 

Legitimatiebewijs
De taxateurs zijn in het bezit van
een legitimatiebewijs, vraagt u hier
gerust naar of neem contact op met
de gemeente, tel. (0575) 75 02 50.
Wij danken u voor uw medewerking.

WOZ-bezwaarschriften
Wij verwachten alle uitspraken op
de ingediende WOZ-bezwaarschrif-
ten vóór eind september te kunnen
versturen. Eigenaren/gebruikers
van objecten die nog moeten wor-
den bezocht, ontvangen hiervan
binnenkort bericht.

WOZ-Taxateurs de komende tijd op pad

in de gemeente



Openbare bekendmakingen

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

Op 26 september viert Nederland
voor de vierde keer Burendag. Deze
feestdag is inmiddels een landelijk
fenomeen. Vorig jaar vierden meer
dan 500.000 mensen Burendag en
kwam Nederland in actie voor
de buurt. Organisatoren Douwe
Egberts en het Oranje Fonds belo-
ven ook dit jaar weer een groot en
gezellig feest. En ook nu zullen
buren de handen uit de mouwen
steken. Het Oranje Fonds heeft voor
alle actieve buren met een goed
plan 750 euro om met elkaar hun
buurt aan te pakken. Geld aanvra-
gen kan nu. 

Vorig jaar kwam Nederland op Bu-
rendag in actie voor de buurt. Met
succes. Meer dan 45.000 mensen
staken de handen uit de mouwen
voor hun buurt, bijvoorbeeld door
bloembakken om de buurt op te
fleuren of een bankje om met buren
gezellig bij te praten, te plaatsen.
Honderden actieve buren kregen
een vergoeding voor hun acties.
“Vanwege dit grote succes heeft het
Oranje Fonds ook dit jaar weer één
miljoen euro tot zijn beschikking
voor actieve buurten”, aldus Ronald
van der Giessen, directeur van
het fonds. Hij benadrukt dat ieder-
een met een goed plan maximaal
750 euro kan aanvragen via
www.burendag.nl. “Ieder goed

plan krijgt een bijdrage.”

Waarom Burendag?
Het Oranje Fonds en Douwe Egberts
willen buren met elkaar in contact
brengen en laten ervaren dat hun
buurt gezelliger is dan men denkt.
Dit jaar zal de gezelligheid die men-
sen binnen heel gewoon vinden naar
buiten gehaald worden op 26 sep-
tember. In de aanloop naar Buren-
dag zullen de organisatoren heel
Nederland inspireren om het op Bu-
rendag in hun buurt nog gezelliger
te maken.

Burendag Nationale feestdag
Op initiatief van Douwe Egberts vier-
den we in 2006 voor het eerst Buren-
dag in Nederland. Met succes. In
2008 ontstond de samenwerking
tussen Douwe Egberts en het Oranje
Fonds. Het Oranje Fonds is het
grootste nationale fonds op sociaal
gebied en bevordert de samenhang
tussen groepen mensen. Prinses
Máxima en de Prins van Oranje zijn
beschermpaar van het fonds. Beide
organisatoren hebben als doel men-
sen in Nederland dichter bij elkaar
te brengen.

Voor actieve buurt met goed plan is 750 euro beschikbaar 

Burendag op 26 september a.s
Begin september 2009 gaan in Hen-
gelo en Vorden verschillende cur-
sussen van start, die  het Graaf-
schap College organiseert in sa-
menwerking met de gemeente. Het
gaat om een cursus Uitkomen met
inkomen, twee basiscursussen
Engels voor 55-plussers en een
cursus VCA (veiligheid op de werk-
vloer). Voor informatie over de cur-
sussen kunt u terecht bij: Graaf-
schap College, Sector Educatie &
Participatie, Julianaplein 2, 7001 HG
Doetinchem, tel. (0314) 35 38 00

Uitkomen met inkomen
Doe mee aan deze cursus over om-
gaan met geld. U krijgt in de cursus
inzicht in hoe u uw geld besteedt en
waarom het niet altijd lukt om uit te
komen met uw inkomen. Zo kijken
we bijvoorbeeld naar welke invloed
reclame heeft op ons koopgedrag. U
leert een kloppend huishoudboekje
op te stellen en u krijgt tips over hoe
u op bepaalde zaken kunt besparen.
Tenslotte leert u hoe u uw thuisad-
ministratie op orde kunt brengen
en houden.

Startdatum: 1 september 2009 
Einddatum: 10 november 2009 
Cursusduur: ca. 10 weken, 1 les
van 3 uur per week
Lesdag/lestijd: dinsdagmiddag
13.00 - 16.00 uur
Leslocatie: De Kamp,
Sarinkkamp 7, Hengelo
Kosten: voor inwoners van Bronck-
horst is deze cursus gratis

Engels beginners 55+
Bij het Graafschap College kunt u op
een leuke, ongedwongen manier
een nieuwe taal leren of uw kennis
van deze taal opfrissen. Misschien
wilt u zich tijdens uw vakanties in het
buitenland beter kunnen redden met
de Engelse taal, of misschien vindt u
het gewoon interessant eens met
een andere taal bezig te zijn. In de
cursussen besteden we onder meer
aandacht aan spreekvaardigheid,
teksten lezen en begrijpen, luister-
vaardigheid, grammatica en ge-
woontes en gebruiken van Engeland.

Startdatum: 3 en 8 september 2009  
Einddatum: respectievelijk 1 juli en
29 juni 2010
Cursusduur: ca. 40 weken, 1 les
van 1,5 uur per week
Lesdag/lestijd: donderdagmorgen
11.15 - 12.45 uur of dinsdagmiddag
12.00 - 13.30 uur 
Leslocatie: Dorpscentrum, Raad-
huisstraat 6, Vorden (do) en De
Kamp, Sarinkkamp 7, Hengelo (di)  
Kosten: € 70,-

VCA I en II
Wilt u meer kans op een (andere)
baan? Doe dan deze cursus over vei-
ligheid op de werkvloer. In 15 lessen
leert u van alles over omgaan met
gereedschappen en machines en
over omgaan met gevaarlijke stof-
fen. Ook zaken als een gezonde li-
chaamshouding, tillen en bukken
komen aan de orde. Aan het eind van
de cursus kunt u een officieel diplo-
ma VCA behalen.

Startdatum: 4 september 2009
Einddatum: 18 december 2009
Cursusduur: ca. 15 weken, 1 les
van 3 uur per week
Lesdag/lestijd: vrijdagmorgen
09.00 - 12.00 uur
Leslocatie: De Kamp,
Sarinkkamp 7, Hengelo
Kosten: € 40,-

Cursusaanbod Graafschap College

voor inwoners van Bronckhorst

vanaf september 2009

Kroel'n in 't Zand is een project van
de gemeenten Berkelland, Bronck-
horst, Lochem en Zutphen met als
doel zandwegen in ere te herstel-
len. Maar ook de hedendaagse ge-
bruiks- en toepassingsmogelijkhe-
den te onderzoeken. De zandwegen

in de Achterhoek zijn ware oases
van rust in het drukke Nederland.
Op een zandweg kunt u recreëren,
maar ook tot rust komen. 'Echt tot
rust komen' is de manier om te
herstellen van de drukte van alle-
dag en om stress kwijt te raken.

Alleen als u tot rust bent gekomen
geniet u echt van de omgeving.
Door de rust op de zandwegen ziet
u ineens dat er zoveel mooie plan-
ten in de bermen staan en dat er
zoveel verschillende vogels in de
weer zijn. Een picknickbankje geeft
u de ideale gelegenheid daar eens
heerlijk van te genieten. Opeens
valt het u op dat veel mensen u
vriendelijk groeten in het voorbij-
gaan en sommigen graag een
praatje maken. Dat is natuurlijk ty-
pisch onze Achterhoek: rust, ruim-
te en gemoedelijkheid. Wande-
laars, ruiters en fietsers beleven
deze kwaliteiten optimaal op een
zandweg. U wordt nauwelijks ge-
stoord door autoverkeer en geluid.
Jammer genoeg is dat steeds zeld-
zamer in ons drukke landje. Zand-
wegen zijn een perfecte plek om
helemaal tot rust te komen en te
genieten van de omgeving. Maak
tijdens uw vakantie, in het weekend
of op een warme avond eens een
mooie wandeling of fietstocht over
één van de vele zandwegen in uw
omgeving.

Komt tot rust op een zandweg

Iedere eerste maandag van de
maand om 12.00 uur zijn de sirenes
te horen in heel Nederland. Dus ook
in de gemeente Bronckhorst. De
sirenes geven dan één luid alarm
dat 1 minuut en 26 seconden te ho-
ren is. Omdat het om een test gaat,
hoeft u geen actie te ondernemen.
Het maandelijkse alarm heeft tot
doel het landelijke waarschuwings-
en alarmeringsstelsel te testen. Het
is belangrijk dat u als burger bekend
bent met het sirenegeluid en weet
wat u moet doen als de sirene gaat in
geval van een ramp: 'Ga direct naar

binnen, sluit ramen en deuren en zet
de radio of TV op omroep Gelder-
land'. Via deze omroep wordt u op
de hoogte gehouden van de ramp
en ontvangt u zonodig instructies. Op
3 augustus a.s. is de eerstvolgende
sirenetest.

Sirenetest

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, aanvraag loterijvergunning, 3 t/m 16 augustus 2009, verkoop van loten, trekking

17 augustus 2009, voetbalvereniging Vorden
• Wichmond, Lankhorsterstraat 25A, 19 en 20 september 2009, open tuindagen, hoveniersbedrijf

Gebr. Arends, ontheffing voor het verstrekken van zwakalcoholhoudende dranken tijdens het
evenement, Delta Zutphen

Bouwvergunningen 
• Baak, Helmichstraat 11, vergroten van balkon
• Drempt, Rijksweg 38, plaatsen van een schuur met overkapping
• Halle, Bielemansdijk 22A, plaatsvervangen schuur

Aanvragen

• Hengelo (Gld), Uitslagweg 95-5, vernieuwen van bestaande folie
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 51, gedeeltelijk vergroten garage/berging
• Hummelo, Broekstraat 1, bouwen woning (vrijstaand)
• Rha, Rhabergseweg 13, vergroten van de woning
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 41A, plaatsen van een kapschuur/carport
• Toldijk, Muizengatweg ongenummerd, oprichten van een ligboxenstal
• Vorden, Hengeloseweg 1, veranderen van een verdieping
• Vorden, Hengeloseweg 15, bouwen agrarisch gebouw (stal)
• Vorden, Kerkstraat 13, plaatsen van een commerciële ruimte en vier appartementen
• Vorden, Nieuwstad 49, vergroten onderwijsgebouw
• Zelhem, Blekweg 2A, vernieuwen van een schutting
• Zelhem, Hummeloseweg 40, vergroten woning (vrijstaand)
• Zelhem, Lageweg 6, veranderen van slaapkamers/zolder
• Zelhem, Oosterwijkweg 5, gedeeltelijk veranderen van de woning

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



Openbare bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 21 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Het Kervel, bijeenkomsten met zang, prediking en workshops, groepskamperen

voor ± 60 kampeermiddelen, tijdelijke gebruiksvergunning tent, van 24 juli 19.00 uur tot 2 au-
gustus 2009 15.00 uur, stichting Elia

• Vorden, Dorpsstraat/Kerkstraat, plaatsen toegangspoort, van 10 augustus t/m 7 september
(ook bij rotonde Ruurloseweg), live muziek en diverse activiteiten rondom wielerwedstrijd
Vuelta, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 augustus 2009 van 11.00 tot 18.00 uur,
stichting Vrienden van Vorden 

• Wichmond, Dorpsstraat, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing artikel 35 Drank-
en Horecawet i.v.m. oriënteringsrit, 23 augustus 2009 van 12.00 tot 24.00 uur, D'n Olde Kriet

Verzonden op 23 juli 2009:
• Vorden, koetsentocht met authentieke rijtuigen met start en finish op de kasteelweide aan

De Horsterkamp, 9 augustus 2009 van 07.00 tot 17.00 uur, In de Reep'n
• Vorden, De Horsterkamp, verkoop van zwakalcoholische dranken tijdens de Castle Fair, van

19 t/m 23 augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, Duvel Moorgat NI

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 20 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Meidoornstraat 5, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 juli 2009: 
• Drempt, Zomerweg 45, bouwen berging met overkapping en toegangspoort
• Steenderen, Covikseweg 1A, bouwen machineberging

Kapvergunningen
Verzonden op 23 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 4, vellen van één kastanjeboom, geen herplantplicht
• Vorden, Smidsstraat 2, vellen van drie rode beuken, herplant verplicht: drie rode beuken

Sloopvergunningen 
Verzonden op 20 juli 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 2, gedeeltelijk slopen voormalige boerderij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hummelo, tijdens de grassendagen van Kwekerij Oudolf op 5 en 6 september en 

3 en 4 oktober 2009 geldt op de Broekstraat, tussen de huisnummers 13 t/m 23, 
van 10.00 tot 16.00 uur een stopverbod

• Vorden, tijdens de koetsentocht is de Schuttestaat, tussen de Ruurloseweg en de Vordense-
bosweg, op 9 augustus 2009 van 07.00 uur tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt dan een stopverbod voor De Horsterkamp, de
Vordensebosweg, de Schuttestraat, tussen de Ruurloseweg en de Schimmeldijk, en de Ruurlo-
seweg, tussen de Dorpsstraat en de Netwerkweg

• Vorden, tijdens de familiefietstoertocht rond de Vuelta is de Dorpsstraat, tussen de Raadhuis-
straat en De Horsterkamp, op 30 augustus 2009 van 11.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de Septemberfeesten is de Markt op 17 september van 19.30 tot 20.00 uur en
op 18 september 2009 van 09.45 tot 10.15 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een straatbarbecue is de Prinses Marijkestraat van 29 augustus 2009 18.00
t/m 30 augustus 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

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

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 juli 2009:
• Zelhem, De Ganzenebbe 6, plaatsen terrasoverkapping
• Zelhem, Hummeloseweg 2, uitbreiden garage en bouwen veranda-afdak

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze verleende vergunningen kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken
na de dag van bekendmaking van de besluiten, beroep instellen bij de Rechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE  Zutphen.

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Verleende vergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2009;
Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009;
Kuilenburgerstraat 4 Steenderen' voor te bereiden. Dit betreft een herziening van het geldende
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenderen 1993'. Het plan heeft betrekking op de vergroting
van het agrarisch bouwperceel naar bijna 4 hectare ten behoeve van de uitbreiding van de melk-
rundveehouderij.

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indie-
nen van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen herzieningsprocedure op deze
gemeentepagina's, komen stukken ter inzage te liggen en is er gelegenheid tot het indienen van
een reactie.

Samenwerkingsovereenkomst ‘Kerkweide-Zuid Kranenburg’
B en w van Bronckhorst maken op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening bekend
dat zij op 24 juli 2009 een samenwerkingsovereenkomst inzake het ontwikkelen en realiseren
van woningbouw, zijnde een overeenkomst over grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelij-
ke ordening, zijn aangegaan met Nieuwenhuis Planontwikkeling B.V. en Ronin B.V. Genoemde
overeenkomst heeft betrekking op de percelen, kadastraal bekend gemeente Vorden sectie D,
nummers 2142 (geheel), 1867 (geheel), 2593 (geheel), 2140 (geheel) en 2143 (gedeeltelijk).

Bestemmingsplannen

Voornemen tot het wijzigen van beschrijvingen en het plaatsen van
panden op de gemeentelijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan de beschrijving van de volgende panden op de gemeente-
lijke monumentenlijst te wijzigen:
• Hummelo, Rijksweg 113
• Hummelo, Rozegaarderweg 7
• Hummelo, Sliekstraat 1 (tevens een gedeelte verwijderen van de beschrijving)
• Drempt, Zomerweg 18 (gedeelte verwijderen van de beschrijving)

Tevens zijn b en w van plan om het volgende pand te plaatsen op de gemeentelijke monumenten-
lijst:
• Steenderen, Emmerweg 6

De plannen zijn op 22 juli 2009 aan de betrokkenen bekendgemaakt en liggen van 30 juli t/m
9 september 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of
W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op de plannen naar
keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Besluit tot wijziging van de beschrijving van panden op de gemeentelijke
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de beschrijvingen van de volgende panden van de
gemeentelijke monumentenlijst te wijzigen:
• Drempt, Roomstraat 31
• Drempt, Kerkstraat 9
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 1
• Hummelo, Zelhemseweg 5
• Hummelo, Broekstraat 8 en 8A
• Hummelo, Kampermanstraat 4
• Hummelo, Keppelseweg 22
• Hummelo, Korte Broekstraat 8
• Hummelo, Tolstraat 4
• Hummelo, Keppelseweg 10-12 (tevens een gedeelte verwijderen van de beschrijving)

De besluiten zijn op 22 juli 2009 aan de betrokkenen bekendgemaakt en liggen van 30 juli t/m
9 september 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of
W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van
de besluiten aan aanvragers, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank
Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht ver-
schuldigd.

Een besluit treedt na bekendmaking in werking. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift
ingediend, dan kunt u om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Monumenten

Voornemen afsluiten stadje Bronkhorst op zondagen in 2010
B en w zijn van plan een verkeersbesluit te nemen om het stadje Bronkhorst in 2010 op zon- en
feestdagen af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. De afsluiting loopt van 11.00 uur 's morgens
tot 16.00 's middags. De stukken die horen bij dit besluit kunt u tot vier weken na deze publicatie
inzien in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. 

Ontheffing
Inwoners van Bronkhorst kunnen ontheffing voor deze afsluiting aanvragen tot maximaal twee
per huishouden.

Verkeer en vervoer



Openbare bekendmakingen - vervolg

Parkeren
B en w hechten veel waarde aan een parkeerplaast in de buurt van de kruising Veerweg-
Bakerwaardseweg. Op dit moment onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn voor de aanleg
van een, tijdelijke, parkeerplaats als onderdeel van de proef.

Zienswijze indienen?
Wilt u reageren op dit plan dan dan kunt u dit schriftelijk doen tot uiterlijk 25 augustus a.s. U kunt
uw zienswijze kenbaar maken door een brief te sturen aan b en w van Bronckhorst, Postbus 200,
7255 ZJ Hengelo (Gld).

Tijdelijke afsluiting Het Lekkebekje Vorden
• Vorden, door stofoverlast en overlast door sluipverkeer is zandweg Het Lekkebekje, tussen de

Almenseweg en de Van Lennepweg, vanaf 27 juli tot eind september 2009, of langer of korter
indien wenselijk, afgesloten voor alle verkeer

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 30 juli
t/m 9 september 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Hummelo, Korte Broekstraat 7, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuver-

gunning voor een rundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning op-

Wet milieubeheer Subsidieverordening
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 28 mei jl. de Subsidieverordening gemeente
Bronckhorst gewijzigd vastgesteld. De wijziging gaat over het begrip rechtspersoon: om voor
subsidie in aanmerking te komen moet een vereniging/stichting/instelling opgericht zijn bij
notariële akte.

De verordening is in werking getreden op 1 juni jl. en ligt ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Maatschappij en organisatie. Tegen betaling van de kosten kunt u hier een exemplaar
van de verordening krijgen. Ook is deze gratis te downloaden van www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Snel naar/Verordeningenregister � Maatschappelijke zorg en welzijn.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Zienswijzen indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 10 september 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tij-
dens een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen
en handhaving, tel. (0575) 75 03 15.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

F

HOME
deco

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo, Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl 
Openingstijden: ma. t/m do. 08.30 - 17.30 uur, vr. 08.30 - 20.00 uur, za. 08.30 - 16.00 uur

F

F
F
F

F
Bij Deco Home Harmsen vindt u een compleet assortiment verf, behang, raamdecoratie, gordijnstoffen en vloerbedekking. 

Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van uw keuze en desgewenst met het meten en monteren door onze eigen stoffeerder.

Tijdens deze voordeelweken (t/m week 33) profiteert u bij ons van aantrekkelijke acties en kortingen. 

Kom langs en laat u inspireren!  Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel.

VAKANTIEVOORDEELWEKEN
BIJ DECO HOME HARMSEN

HARMSEN

Te koop gevraagd: 
Stro, los van het land.
Melkgeitenhouderij
Roekevisch Zelhem, 
tel. 0314-623145.

NIEUW: TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk)

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12
7251 KA  Vorden
tel. 06 - 45 48 45 70 
www.topbuitenplaats.nl

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.refresh-music.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Computerproblemen, ADSL
aansluiten of een nieuwe
PC? Wij komen aan huis.

Computerhulpzelhem.nl
Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548495.
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 30 van
27 juli t/m 1 aug. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spaar voor euro’s korting met AH munten

www.gall.nl
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Als speciale attractie kunnen bezoe-
kers hun stem uitbrengen op hun fa-
voriete schilderij. Onder degenen die
hun stem hebben uitgebracht op het
meest favoriete schilderij wordt een
bon verloot van € 50,=, waarmee een
schilderij van één van de Joffers kan
worden aangeschaft. Voor deze verlo-
ting vragen we een prominente Bronk-
horster om aan de verloting meer
glans te geven. Bovendien zal er weer
een speciaal Joffersmenu te bestellen
zijn. Tijdens de Kunst 10-daagse
'Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuur-
lijk' van de afgelopen meimaand, kon

men hiervan al genieten bij 'Het Wa-
pen van Bronckhorst'. Een korting van
€ 15,= wordt aangeboden aan de ko-
pers van een schilderij. De vier Joffers
presenteren zich ook dit jaar weer in
een eigen stijl met hun schilderkunst.
Realistisch werk in verrassend kleur-
gebruik is kenmerkend voor het werk
van de Joffers. 

DINY BOOGMAN 
houdt zich graag bezig met aquarelle-
ren en schilderen met acrylverf. Bo-
vendien experimenteert zij daarin
met verschillende materialen: orga-

nisch en anorganisch. Men treft daar-
bij draad, karton, lapjes stof en dikke
pasta's aan. Met veel plezier schilderde
zij het schilderij "Eenvoud", waarin de-
ze nieuwe technieken volop te bewon-
deren zijn.

RIEKI HULSHOF 
heeft natuurlijk weer een bloemen-
schilderij op rijstpapier gemaakt. Ook
dit jaar weer heel verrassend werk met
bloemen, dieren en landschappen.
Het schilderij "Violen in pot" geeft
door het bijzondere kleurgebruik haar
bijzondere stijl weer. 

TINEKE ROORDA 
werkt altijd expressief en valt op door
haar vrolijke kleuren. Zonnige Proven-
çaalse landschappen; landelijke the-
ma's in heldere kleuren en natuurlijke
weer kippen die een graantje oppik-
ken. Het schilderij "Zomerbos" geeft de
kleuren mooi weer waar zij zo graag
haar schilderkunst in uit.

Tot slot DINIE WISSELINK. Dit jaar is
haar kleurgebruik steeds sprankelen-
der geworden. Natuurlijk heeft zij
weer meerdere vogels op het doek ge-
zet. En vanzelfsprekend mag bij haar
werk geen paardenschilderij ontbre-
ken. In forse streken heeft zij het schil-
derij "Zwanen op het ijs" vorm gege-
ven.

DE JOFFERS 
schilderen bij wisselende kunste-
naars, waardoor hun stijl en techniek
zich ontwikkelt . Invloeden van de
schilders Rob Kwist en Doet Boersma
van het Frysk Skildershûs in Leeuwar-
den zijn daarbij waarneembaar. Ook
volgen zij regelmatig workshops om
hun techniek te vervolmaken Door al
deze invloeden heeft hun schilderstijl
zich ontwikkeld tot meer gedurfd en
expressionistisch werk. De schilderij-
en van de Steenderense Joffers bieden
voor ieder steeds veel kijkplezier.

De Steenderense Joffers zijn:
Diny Boogman 0575 - 451 323
Rieki Hulshof 0575 - 542 518
Tineke Roorda 0575 - 451 726
Dinie Wisselink 0575 - 451 432

MEER INFORMATIE BIJ:
Rieki Hulshof; Laarstraat 41 te Zut-
phen 0575-542518 
Tineke Roorda, Meidoornstraat 35 te
Steenderen. Tel. 0575-451726, e-mail:
troorda@xs4all.nl

30 jarig jubileum 'Steenderense
Joffers'
met feestelijke expositie in de Kapel van Bronkhorst

'De Steenderense Joffers' schilderen al 30 jaar samen!
Dit willen zij feestelijk vieren tijdens hun jaarlijkse expositie van 25 juli
tot en met 7 augustus 2009 in de Kapel van Bronkhorst. Er zijn vier Joffers
overgebleven: de harde kern! De rode loper gaat uit en een speciale vlag
zal de Kapel sieren. Binnen wordt het nieuwste werk van de Joffers ten-
toongesteld.

De FISEC-games is een sporttoernooi
dat vergelijkbaar is met de Olympi-
sche Spelen maar dan in het klein en
alleen voor jongeren van 13 tot 17 jaar.
De games zijn opgestart in 1947 en
zijn dit jaar voor de 61e keer georgani-
seerd. Er doen intussen 12 verschillen-
de landen aan mee, er worden 8 spor-
ten beoefend en er komen 1200 atle-
ten hun prestaties neerzetten.

Vooraf aan de games volgt Berjan een
paar extra trainingen. Op de games
zwemt hij 4 persoonlijke slagen en 2
estafette wedstrijden. De individuele
slagen kennen een voorronde en een
Finale. Al meteen in de voorrondes op
19juli verbeterd Berjan zijn tijden op
de 50 vrij en de 100m rug en mag voor
beide slagen door naar de finales. Dan
gaat hij op de 100m rug geweldig
goed, zwemt nogmaals een pr over-
treft zijn eigen tijd van de Nederland-

se kampioenschappen ruim en wint
hiermee de bronzen medaille. Op de
50m vrij wordt hij daarna nog 8e. In
de 4x 200m vrije slag estafette weet hij
met die ploeg 4e te worden waarbij
Berjan zelf een erg goede tijdsverbete-
ring zwemt van wel 3 seconden. Op de
tweede dag komen de 100 vrij en de
200 rug aan bod. Met de 100 vrij mag
hij door naar de finales en wordt 8e.
De rugslag is blijkbaar favoriet want
op de 200 rug zwemt hij maar liefst
naar een zilveren medaille met een
ongekende tijdsverbetering van 9 se-
conden. En blijkbaar is de energie nog
niet op want met de estafette ploeg
weten ze dan ook nog 3e te worden. 

Meedoen aan de FISEC-games is al een
unieke ervaring, maar met zulke pres-
taties is het natuurlijk helemaal ge-
weldig. Gefeliciteerd dus Berjan!

Berjan Ebbekink, 3 zwem-
medailles op FISEC-games in
Portugal

Berjan Ebbekink uit Laren en zwemmer bij de Berkelduikers uit Lochem,
viel bij de Gelderse winterkampioenschappen dit jaar op door zijn goede
prestaties en kreeg een uitnodiging om mee te doen in de Nederlandse
zwemdelegatie voor de FISEC-games, gehouden in Portugal.

Tijdens de zomermaanden kunnen de
bezoekers hun ontdekkingsreis in At-
tractie- en Vakantiepark Slagharen
vastleggen in een filmpje. Marketing-
bureau Purple Proof heeft deze 'movie-

wedstrijd' opgezet. Er is een speciale
actiewebsite gebouwd waar straks alle
inzendingen op te zien zijn. Naast ex-
terne media zal ook in het park zelf de
nodige promotie plaatsvinden. Op
YouTube is, naast de promotiemovie,
ook een inzending te zien van Randy
& Rosie. Beide wasberen doen dus ook
mee met de wedstrijd en hebben hun
inzending al gemaakt. Het spelele-
ment van de moviewedstrijd wordt
hiermee benadrukt; deelnemers kun-
nen stemmen op hun favoriet en doen
zo ook inspiratie op voor het maken
van hun eigen movie.

Alle inzendingen worden beloond,
maar de leukste filmpjes ontvangen
een spectaculaire prijs. Naast een prij-
zenpot (ruim € 3.500,-) maken bezoe-
kers kans op de hoofdprijs; de win-
naar mag in de huid kruipen van een
echte indiaan en met z'n hele familie
slapen in een stoere wigwam. Mee-
doen is gratis en alle inzendingen wor-
den altijd beloond! Kijk voor meer in-
formatie op www.slagharen.com

Bezoekers Attractie- &
Vakantiepark Slagharen
spelen grote rol in
marketingcampagne

Slagharen zet haar koers voort! Na
een grootschalige renovatie: nieu-
we chalets, nieuwe attracties, nieu-
we shows en entertainment en
nieuwe shops en horeca investeert
het Attractie- & Vakantiepark in
een promotiecampagne. Als rode
draad door deze campagne lopen
de wasbeertjes Randy & Rosie (de
twee nieuwe characters van het At-
tractie- & Vakantiepark). Zij verma-
ken de bezoekers in het park en
hebben zelfs een eigen theater-
show. Deze characters slaan zo aan
bij het publiek dat een eigen blog
en Twitter-account niet uit kon
blijven. Om bezoekers naar Slagha-
ren te trekken wil Slagharen de be-
zoeker zelf ook onderdeel uit laten
maken van de gehele campagne en
daarom start vanaf 15 juli a.s. een
spectaculaire moviewedstrijd.

De volgende morgen komen Jonker Joost,  Willem en de richter

Thoe Vent bijeen. Joost verwelkomt hen:– Ik denk dat wij heden

maar eens een bezoekje moesten brengen aan smid Derich. Heb-

ben jullie gezien dat Berndt de Duker op de Kattenbelt gister-

avond zijn hand in het verband had? Ze schudden verrast het

hoofd. 

-- En kijk eens wat ik eergisteren bij de brand in de watermolen

vond..

Triomfantelijk houdt Joost een polsband omhoog. Willem verstart:

-- Verhip!,...dat is precies zo eentje als de smid draagt! En verhip,

er zit bloed aan! Joost knikt:

-- alle onheil in Ruurlo .. de pastoor zei me ooit al dat er een

menselijke hand in het spel is…

Als het drietal de smidse binnengaat kijkt Derich verschrikt op. De

richter spot: 

– Zo, Derich “de Duker”, laat jij je knuisten maar eens zien.

Derick verstart, maar probeert dan bliksemvlug langs de mannen

te vluchten. Woest blaffend springt Wolf in de deuropening tegen

zijn benen. Derick valt met zijn neus in het stof. Joost laat Wolf

grommend bij het gezicht van de smid staan.

– Zeg ons: wie is je opdrachtgever! Nu kijken de twee mannen

opnieuw verbaasd. Heeft Derich een handlanger? 

Derick schreeuwt: 

-- Genade. Ik was maar de knecht. Ik zal het U vertellen...

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Winkels Installatietechniek Vorden
(voorheen Emsbroek Installatietechniek)
De installatiespecialist van de Achterhoek sinds 1830.

Profiteer nú van onze CV-aanbiedingen! 
Combiketel vanaf 899 euro incl. BTW*
o.a. Nefit en Remeha.

Straks warm en veilig de winter in? Goed onderhoud voor-
komt het vroegtijdig defect raken van uw kostbare toestel.
Bovendien bespaart u op het gasverbruik bij een goed afge-
steld toestel. Een onderhoudscontract bij Winkels Installatie-
techniek is al mogelijk vanaf 6,45 euro per maand!

Bij aankoop van een CV-ketel in de 
maand augustus, september en oktober
ontvangt u een thermostaat gratis!

Lid Gasned en Uneto VNI  - KIWA gecertifi ceerd tankinstallateur

Winkels Installatietechniek Vorden B.V. Industrieweg 11 -  7251 JT Vorden  -   T 0575  55 71 55   -   F 0575  55 71 44   -   I www.winkelstechniek.nl

Voorkom
koolmonoxide-vergiftiging

Vraag nu de gratis inspectiebeurt
met CO2-controle aan!

* Aanbieding geldig t/m 31-10-2009.

Vraag naar de voorwaarden.

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

ENGELS
voor volwassenen in
de regio’s Liemers en

Achterhoek.

Tevens technisch engels
en gespreksgroepen

engels.

Inf. Trees, (0543) 451476

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl
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NU 15% KORTING
OP HERFST &
HELDER LAKVERVEN
VOOR BUITEN.
De ,,Bronkhorst’’ kleuren

zijn bij ons beschikbaar.
In verband met vakantie zijn wij gesloten 
vanaf maandag 3 augustus t/m zaterdag 15 augustus.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:     
8.30-12.00 en 13.00-17.30 uur
Zaterdag:                    
8.30-13.00 uur

Zomerweg 37C, 6996 DP Drempt • tel. (0313) 472 107 • info@antoonsnelder.nl

PELGROM - HUMMELO

Land- en Tuinbouw mechanisatie
Broekstraat 1 - Hummelo
Tel. (0314) 381842 - Fax (0314) 381057 - E-mail: info@pelgrom.nl - www.pelgrom.nl

WIJ ZIJN OA. DEALER VAN: STIGA - STIHL - VIKING - ISEKI - KÄRCHER - MASSEY-FERGUSON – DOLMAR

Gedeputeerde Staten van Gelderland

C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Vergunning afsteken vuurwerk 
Wagenvoort Vuurwerk B.V. Zelhem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij
op 5 maart 2009 een aanvraag om een
ontbrandingstoestemming als bedoeld in artikel 3.3.2,
derde lid, van het Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van
Wagenvoort Vuurwerk B.V. uit Wapenveld.

De aanvraag heeft betrekking op het tot ontbranding
brengen van vuurwerk en het opbouwen, installeren, en
verwijderen daarvan op locatie De Pol te Zelhem, op
17 september 2009 van 17.00 uur tot 22.00 uur.
Het betreft een buitenvuurwerk ten behoeve van
een vuurwerkshow, waarvan de afsteektijd is gepland
tussen 20.30 uur en 21.30 uur.

Conform het Vuurwerkbesluit heeft de burgemeester
van de gemeente Bronckhorst verklaard geen bezwaar
te hebben tegen het tot ontbranding brengen van het
vuurwerk. Gedeputeerde Staten hebben besloten de
gevraagde ontbranding stoestemming onder het stellen
van voorschriften te verlenen.

Voor meer informatie over de ontbranding stoestemming
kunt u contact opnemen met de heer J. de Boer,
tel. (026) 359 87 70, van het Projectteam Vuurwerk.
De ontbrandingstoestemming kan op verzoek worden
ingezien.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen tot en met 4 september 2009
tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient
te worden gericht aan Gedeputeerde Staten, secretariaat
Commissie bezwaar- en beroepschriften, t.a.v. mevrouw
C.J.M. Kummeling, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op
envelop en brief duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend,
kan bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA
‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een
voorlopige voorziening te treffen.Voor het behandelen
van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt
griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van
betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen
bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 20 juli 2009
nr. 2009-004575/MPM16746

Dr. Grashuisstraat 3 • Zelhem • tel. (0314) 620020 • www.mallemolen.info

ZATERDAG 1 augustus (tijdens de 2e braderie)

DEELNAME IS GRATIS!
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Het thema van de bedevaart is dit jaar
'God is Liefde' Maria van Kevelaer
Troosteres Der Bedroefden zal ons al-
tijd en onvoorwaardelijk helpen de
minder mooie en aangename dingen
van het leven te aanvaarden. Ander-
zijds spoort zij ons ook aan met ande-
re te delen uit de overvloed van vreug-
den die ons ten deel vallen. Vanuit de-
ze gedachte nodigen wij u van harte
uit om ook deel te nemen aan deze Be-
devaart op 5 september a.s.

De Bedevaart wordt gehouden met
bussen, deze halen en brengen de be-
devaartgangers bij de betreffende pa-
rochiekerken. Dit jaar zal een koor de
openingsviering verzorgen, deze is op-
gericht doormiddel van de bereidheid
van mensen die in hun eigen parochie
ook gezangen ten gehore brengen.
Dus geef je op en ga mee om het te be-
leven. Inschrijving tot 20 aug. bij de
broedermeester van uw kerk of per
email: b.beumer4@chello.nl Ook ma-
ken we u erop attent dat het sluitings-
lof van het Bedevaartjaar dit jaar zal
worden gehouden in Apeldoorn op 11
oktober in de Mariakerk om 17.00 uur.

5 september a.s. Regio Zutphen/Apeldoorn e.o.

Bedevaart naar Kevelaer
Op zaterdag 5 september 2009 zal
de jaarlijkse Bedevaart naar Keve-
laer worden gehouden.

Voor de derde keer is AMI Kappers ge-
nomineerd voor deze Awards, die jaar-
lijks worden uitgereikt door Goldwell.
Naast styling en kleurtechnieken
wordt er door de jury kritisch gekeken
naar fotografie en visagie. De stylisten
van AMI Kappers staan bekend als wa-
re kleurspecialisten. Klanten profite-
ren daarvan. De stylisten zijn erg blij
met hun nominaties en de award. Het
is een geweldige opsteker, niet alleen
voor ieder, maar voor het hele team.
Mariska, een van de genomineerden
vertelt: "We doen het samen. Ik vind
het erg belangrijk dat wij ons blijven
ontwikkelen. Die kans krijgt iedereen
bij AMI Kappers. Dat wij weer genomi-
neerd zijn, is voor mij een bevestiging
dat wij de technieken beheersen." 

Mariska staat aan het hoofd van de

Vaktechnische afdeling. Samen met
medegenomineerden Sandra Wassink
en William Drenthen creëren zij de
haarmodelijn, waar AMI Kappers zich
mee weet te onderscheiden en lande-
lijke bekendheid geniet. Alle drie zijn
ze het erover eens: de uitdaging zit in
het vertalen van trends naar draagba-
re coupes. Voor hen breekt nu een
spannende tijd aan. Ze moeten nog
wel even geduld hebben. In augustus
wordt bekend wie de Trend Zoom Co-
lor Awards in de wacht hebben ge-
sleept. Degene die wint, mag deelne-
men aan de finale voor een groot pu-
bliek in Las Vegas en maakt kans op de
internationale titel. 

AMI Kappers levert een complete, pro-
fessionele dienstverlening tegen ui-
terst vriendelijke prijzen. De kracht zit
in trendy kapsels én persoonlijke aan-
dacht. De gemoedelijke sfeer en een
kopje koffie of thee zijn standaard. Er
zijn regelmatig interessante acties en
met de beautycard sparen klanten
punten voor aantrekkelijke kortingen.
AMI Kappers hanteert ruime ope-
ningstijden. Dat betekent dat je er pri-
ma zonder afspraak terecht kunt. De
salon is de hele zomer gewoon ge-
opend.

In de race voor prestigieuze Trend Zoom Color Award

Drie nominaties en een
award voor haarstylisten
AMI Kappers
Drie stylisten van AMI Kappers zijn
in de race voor de prestigieuze
Trend Zoom Color Challenge: een
onderscheiding voor stylisten die
kleurtechnieken perfect beheersen
en trends weten te vertalen naar
verrassende coupes. Daarnaast
ontving stylist Kim Brinkhof uit
handen van de jury de Young
Talent Award.

Elke avond bestaat de mogelijkheid
om mee te rijden met een van onze
voorrijders naar keuze: recreatief of
sportief, zodat u in uw eigen stijl kunt
genieten van het mooie landschap. Al-
le routes zijn beschikbaar met bolle-
tje-pijltje en op Garmin GPS-systeem.
Inschrijving en starten vanaf clubcafé
Evers Keijenborgseweg 27 te Velswijk.
Per ingeschreven motor ontvangt u 1
consumptiebon per avond, te beste-
den bij café Evers. Bij deelname van
minimaal drie avonden, ontvangt u
een leuke attentie. KMC'95 is een actie-
ve club waarbij de inzet van eigen le-
den van groot belang is. Iedere zon-

dagmorgen van april tot en met okto-
ber is er een toertocht met voorrijder. 

Jaarlijks worden verder de volgende
activiteiten georganiseerd:
• Lente-dagtocht met voorrijder, voor

leden en niet leden.
• 3-Daagse motorweekend, voor le-

den.
• Zomer-dagtocht met voorrijder,

voor leden en niet leden.
• Motor avondvierdaagse, voor leden

en niet leden.
• Herfst-dagtocht met voorrijder, voor

leden en niet leden.
• Feestavond.
• Midwinterlezingen
• Motordagen, vervolgcursus voor mo-

torrijden, door ervaren instructeurs.

Voor inlichtingen kan men terecht bij
het secretariaat: Theo Stapelbroek, Eu-
lingkamp 8, 7256 BK te Keijenborg. Te-
lefoon 0575-462429. Internetadres:
www.kmc95.nl

Motor-avond-4-daagse
Van dinsdag 18 augustus t/m vrij-
dag 21 augustus organiseert
KMC'95 te Keijenborg wederom de
motor-avond-4-daagse. De door ei-
gen leden uitgezette ritten van ca
100 tot 125 km voeren iedere avond
door een ander stukje Achterhoek
en omstreken.

Femke bekroont hier mee een fantas-
tisch eerste half jaar van haar seizoen.
In de eerste manche moest ze nog de
eer laten aan een grote rivaal uit
Frankrijk (was al vier keer Europees
kampioen). Doordat Femke wist dat ze
hard moest fietsen, was ze niet meer
te kloppen. Ze liet in de tweede en der-
de manche dan ook zien dat alleen zij
recht had op de titel en reed twee keer
subliem eerste. De finale is een andere
situatie. In de finale staan keuzes,
spanning en nervositeit centraal. Fem-
ke moest als eerste een startplek kie-
zen. Dit betekent dat je sterk moet we-
zen en gewoon van uit je eigen kracht
moet gaan. Femke en haar vader had-
den door genomen wat het beste was
en Femke zij direct startplek drie. De
grootste Franse concurrent mocht als
tweede kiezen en koos startplek twee.
Dit betekende dat Femke een zeer goe-
de start moest hebben om de Franse
rijdster voor te blijven, je rijdt name-
lijk een buitenlijn. Vanaf de start ging
Femke dan ook gelijk op met deze
Franse rijdster. Maar na de tweede bult
vond Femke het genoeg en gaf gas. 
Het feit was dat na de eerste bocht er
een gat geslagen was van zo’n drie me-
ter. Dit heeft ze tot aan de laatste
bocht weten vast te houden. In de
bocht nam Femke iets gas terug en
kwam de Franse rijdster dichterbij,
maar na de bocht liet Femke zien
waarom zij als enige recht had op de
eerste plaats. Op de finish was het
weer drie meter verschil en Femke was

en is voor het eerst Europees kampi-
oen.

Femke formidabele lijst van dit jaar
ziet er als volgt uit.
Femke rijdt in Nederland bij de girls
15/16 en mag bij de girls 13/14 uitko-
men. In Nederland heeft ze van de 4
topcompetitie er drie gewonnen en
was tweede op het Nederlands kampi-
oenschap. Europees had ze alle wed-
strijden in haar klasse al gewonnen
om een indruk te geven is hieronder
een lijst met resultaten. EK ronde
Zwolle 1en 2 beide dagen 1ste, Tc Luy-
ckgestel girls 15/16 3de plaats, EK 5 en
6 Creazzo (Italië) beide dagen 1ste, TC2
Heiloo girls 15/16 1ste, EK Ronde 9/10
in Dessel Belgie beide dagen 1ste, TC 3
Haaksbergen girls 15/16 1ste, TC 4
Baarn girls 15/16 1ste, NK Valkens-
waard girls 15/16 2de en nu in Frederi-
cia Europees kampioen. Femke is ook
dit jaar gevraagd in het kennis-talen-
ten-team van de KNWU afdeling
Noordoost. Dit is de opstap om talen-
ten alvast kennis en ervaring op te la-
ten doen met topsport. 

Bo Bekroonde ook een fantastisch
eerst half jaar van zijn seizoen. Op zijn
nieuwe fiets ONE XXXXXXXL (Bo is
heel lang) speciaal voor hem gemaakt
moest hij dit seizoen behoorlijk wen-
nen. Maar precies op het goede mo-
ment is het hem gelukt om één te wor-
den met zijn fiets. Ook Bo heeft mee
gedaan aan het Nederlands kampioen-

schap in Valkenswaard. Bo had een
slechte start en ging ook onderuit in
de eerste bocht. Bo’s zijn kameraden
waren speciaal voor hem naar Val-
kenswaard gekomen om hem te zien
fietsen en hadden een mooi spandoek
mee genomen. Geluk bij een ongeluk,
de jongens hadden nu tijd om Bo te
troosten en snapten nu wat het was.
Bij BMX kun je binnen 40 seconden
(volle ronde) Nederlands, Europees of
Wereldkampioen zijn maar binnen 10
seconden kan het ook over zijn. Dit
maakte diep indruk bij Bo’s kamera-
den. Toch is Bo met een goed gevoel
naar Fredericia gegaan om daar de Eu-
ropese titel te gaan pakken. Ondanks
dat de hele dag Bo zijn oude blessure
(schouder) op speelde heeft hij zeer ge-
controleerd en technisch goed gere-
den. In de manche varieerde zijn posi-
tie nog wel eens maar kwam deze wel
goed door. De halve finale was een he-
le sterke en dus ging Bo door naar de
finale. Bo had bewust gekozen om aan
de buitenkant te gaan staan. Hij vond
dat hij daardoor de eerste bocht beter
kan aansnijden. Zijn plannetje lukte
en hij kwam als tweede door na de eer-
ste bocht. De rijder die één reed had al
wel een enorme voorsprong. Maar Bo
met zijn lengte en zijn techniek wist
dat terug te brengen voor de laatste
bocht. In de laatste bocht maakte hij
een sublieme stuur actie wat hem di-
rect aan de leiding bracht. (Voor ons
was dit één van de mooiste acties van
de dag). Bo was dus als eerste over de
finish en Europees kampioen. 

Femke en Bo namens het RIMA BMX
Team en alle sponsoren van harte gefe-
liciteerd met jullie kampioenschap.

Femke Dijk en Bo Kleinhesselink
Europees kampioen BMX 2009

Femke Dijk (13) en Bo Kleinhesselink (23) van het RIMA BMX team zijn in
Fredericia Denemarken in het weekend van 10 en 11 juli Europees kampi-
oen BMX geworden. Voor Femke en Bo uit het Gelderse Hengelo is dit een
kroon op het uitstekend seizoen die zij dit jaar door maken.

Femke Dijk op de eerste plek.

Wooncorporatie Wonion en de ge-
meente Oude IJsselstreek hadden
deze prijsvraag uitgeschreven om
zo transparant, open, en vooral snel
dit traject te kunnen doorlopen.  Dit
gebeurde volgens een geheel nieuw
concept: een afvalrace onder de
meedingende partijen. Verschillen-

de bouwconsortia zijn aan de slag
gegaan met een beperkt aantal uit-
gangspunten zoals het maximale
investeringsniveau en onderhouds-
niveau, het energiegebruik van de
woning en de randvoorwaarde van
duurzaam materiaalgebruik. 

Architectenbureau ARX was bena-
derd door Klomps Bouwbedrijf uit
Dinxperlo om, samen met een aan-
tal andere partners, mee te denken
en te ontwerpen aan dit plan. “Wij
zijn gestart met elf consortia, na el-
ke ronde werden het er minder. Uit-
eindelijk moest de jury woensdag
een keuze maken uit vijf overgeble-
ven ontwerpen. Zij hebben voor ons
gekozen”, zegt Hugo Lenselink.
“Uiteindelijk heeft ons plan gewon-
nen op architectonische en steden-
bouwkundige kwaliteiten, samen
met het energieconcept. Wij zijn
erg blij met dit resultaat dat uniek
genoemd mag worden.” “Wij had-
den net meer X-factor...”, grapt Wol-
bert.

Architectenbureau ARX wint prijsvraag
bouw energie-neutrale woningen in Ulft
“Bloedstollend spannend was het, tot het allerlaatste moment”, vol-
gens Alfonso Wolbert en Hugo Lenselink van Architectenbureau ARX
uit Hengelo. Woensdag 22 juli was de eindpresentatie van de vijf con-
sortia die meededen aan de prijsvraag om 50 energie-neutrale wonin-
gen te bouwen in het plan Biezenakker in Ulft. “Dat wil zeggen dat de
woning in principe net zo veel energie opwekt als het gemiddelde ver-
bruik van de bewoners, dat is in deze tijd natuurlijk van steeds gro-
ter belang, met de schaarste en kosten van energie nu en zeker ook
in de toekomst” aldus Wolbert. “Wij zijn er goed in geslaagd om dit
in ons ontwerp te verwerken, en ook om het over te brengen naar de
beslissende partijen”.

Voor aanmelding en/of informatie
kunt u contact opnemen met de Ou-
derenbond. Woont u in Keijenborg
dan kunt u bellen met mevr. Eijkel-
kamp, tel. 0575-463130, woont u in

Hengelo (G) of Steenderen dan is dhr.
Speulman, tel. 0575-463131 contact-
persoon en voor Zelhem en overige
plaatsen kunt u contact opnemen met
mevr. Puthaar, tel. 0314-622000 (tus-
sen 18.00 en 20.00 uur).
De keuringen vinden op de zaterda-
gen 22 augustus, 19 september, 3 okto-
ber, 7 november en 5 december plaats
in zorgcentrum de Zonnekamp in Zel-
hem. De prijs voor de keuring be-
draagt € 27,50.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Wie 70 jaar of ouder is, moet voor
verlenging van het rijbewijs eens
in de vijf jaar medisch gekeurd
worden. Deze keuringen worden
onder andere door de ouderen-
bond ANBO Zelhem georganiseerd.
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'Natuurlijk zijn wij trots op het uiter-
lijk van onze tankstations,' vertelt
Fred Evers, verkoopmanager bij Firezo-
ne. 'We doen er ook alles aan om ze
schoon en netjes te houden. Onze on-
derhoudsmedewerkers reizen dage-
lijks het land door om er voor te zor-
gen dat de 73 stations die we inmid-
dels rijk zijn er spik en span bij liggen.
Wij vinden de prijs die de klant be-
taalt het belangrijkst, maar op onze
tankstations moet de klant zich ook
een beetje thuis voelen.'

SFEER
'We bedachten de fotowedstrijd om de
mensen attent te maken op de schoon-
heid van onze stations, maar de foto-
grafen verrasten ons met bijzonder
sfeervolle opnames. Sommigen bijna
romantisch, andere hilarisch of van-
uit een verrassend perspectief gefoto-
grafeerd. We hadden zelfs een foto die
in de Pirelli-kalender niet had mis-
staan. Helaas trok de inzender zich
om onduidelijke redenen terug,' lacht
Fred Evers.

VAKANTIEFOTO
Dit jaar komt Firezone met een toe-
gankelijker opdracht: Maak een vakan-
tiefoto op één van de Firezone-stati-
ons. 'De foto hoeft niet technisch per-
fect te zijn,' legt Evers uit. 'De beste fo-
to moet ons raken. Op welke wijze dan
ook. We vragen de fotograaf ons weer
te verrassen en kijken nu al uit naar de
inzendingen van dit jaar.'

WWW.FIREZONE.NL
Op www.firezone.nl kunnen de foto-
grafen tot en met 1 september hun fo-
to uploaden, de inzendingen van an-
deren bekijken en hun stem uitbren-
gen. Een deskundige jury zal uit de in-
zendingen de winnaar kiezen. Daar-
naast worden van de beste tien foto's
ansichtkaarten gemaakt. Leuk voor de
fotograaf om rond te sturen.

Wegens succes geprolongeerd

500 euro voor een foto van een
Firezone-station

Vorig jaar won Rutger van der Pijl 500 euro met een prachtige foto van een
benzinestation. Firezone -de keten van onbemande tankstations- schreef
een niet alledaagse fotowedstrijd uit met de ultieme uitdaging voor een
fotograaf: fotografeer een Firezone tankstation. Naar aanleiding van de
overweldigende reacties herhaalt deze brandstofleverancier haar foto-
wedstrijd dit jaar.

Deze foto van Rutger van der Pijl was vorig jaar goed voor 500 euro.

Behalve dat er uiteraard gezwommen
kan worden, zijn er allerlei activitei-
ten die te maken hebben met het le-
ven van de Indianen. De spelletjes
(13.00- 17.00 uur ) zoals bijvoorbeeld
hoefijzergooien, pijl – en boogschie-
ten e.d. zijn gratis en zijn speciaal be-
doeld voor kinderen in de leeftijd 6- 12
jaar. Men kan zich vanaf heden dage-

lijks opgeven aan de kassa van het
zwembad. Tevens aangeven of men
s’avonds op het grasveld bij het zwem-
bad met een eigen tent wil kamperen.
De kosten daarvoor bedragen inclusief
ontbijt op de zondagmorgen 5 euro
per persoon. De deelnemers dienen
zelf voor het avondeten te zorgen. Het
is wel aan te bevelen dat men s’avonds
met de zwembroek aan de slaapzak
‘induikt ‘, want het is volgens de orga-
nisatie niet uitgesloten dat men
s’nachts wakker wordt gemaakt !! Het
is verplicht dat de kinderen door ‘een
ouder ‘ worden begeleid. Ook moet de
jeugd in het bezit zijn van minimaal
het zwemdiploma B.

Indianenkamp zwembad 
'In de Dennen' te Vorden
Na de succesvolle ‘Expeditie In de
Dennen’ is het badpersoneel van
het Vordense zwembad reeds druk
bezig met de voorbereiding van
een volgende activiteit. Zo wordt er
zaterdagmiddag 8 augustus rond-
om het bad een ‘echt ‘Indianen-
kamp opgezet.

De Schildercursus voor kinderen (6-
tot 12-jarigen) heeft al menig kunst-
werk opgeleverd. De docente Liesette
Wetzels brengt de kinderen op speelse
wijze de beginselen van het tekenen
en schilderen bij. Het succes van de
schildercursus voor kinderen heeft er-
toe geleid een Schildercursus voor ju-
nioren te starten, bedoeld voor de leef-
tijdsgroep van 12- tot 16-jarigen. Arend

Mol, die veel ervaring heeft in het les-
geven aan jongeren, neemt deze groep
onder zijn hoede. Hij tekent ook voor
de succesvolle cursus Schilderen met
Olieverf voor beginners en gevorder-
den. De basistechniek van het teke-
nen, compositie, donker en licht, voor
en achter etc. komen ook hier aan de
orde, evenals verf maken, penseelvoe-
ring, paneel/doek voorbereiden. 

Janny van der Torre is de zeer ervaren
docente Borduren. Zij behandelt aller-
lei technieken, zoals b.v. borduren met
kruissteken, platsteek, hardanger, pe-
tit point, witwerk, tapisserie, enz. Ge-
schikt voor beginners en gevorderden,
want iedereen werkt op het eigen ni-
veau.

Patchwork en Quilten: Marianne van
den Ent begeleidt de quiltsters o.a. bij
het maken van een "Sampler". Dit is
een grote quilt, opgebouwd uit blok-
ken in verschillende technieken, maar
met een beperkt aantal stoffen. Ont-
werp, stof- en kleurgebruik, het ver-
werken tot een groot geheel en de af-
werking komen aan de orde. Ervaren
quiltsters kunnen zeker instromen,
maar ook beginnende quiltsters zijn

welkom. Zij beginnen uiteraard met
wat eenvoudiger werkstukjes!
Een nieuw onderdeel is de Basiscursus
fotografie. In deze cursus maakt u al-
lereerst nader kennis met uw digitale
spiegelreflexcamera. Het op de juiste
manier meten van het licht en daarop
de camera handmatig instellen is een
belangrijk onderdeel, net als het ge-
bruik van verschillende lenzen (groot-
hoek, standaard, telelens en zoom-
lens). Ook aan het instellen van dia-
fragma en sluitertijden wordt veel
aandacht besteed. Naast de theorieda-
gen zijn er 2 praktijkmiddagen. Het
kijken naar elkaars fotowerk en indivi-
duele problemen komen ruim aan
bod. Deze cursus is niet bedoeld voor
mensen met een compact camera.

Voor de tweede keer op het program-
ma Spreken in het openbaar: u moet
"een woordje spreken namens ons al-
lemaal" bij een feestelijke of droevige
gebeurtenis. Of u moet op uw werk of
voor uw vereniging een speech of pre-
sentatie houden. Slapeloze nachten
zijn vaak het gevolg. Volgens drs. Guus
Rood kan iedereen, mits goed voorbe-
reid, een goede speech of presentatie
houden. Na de training Spreken in het

openbaar zal het u aanzienlijk minder
moeite kosten uw "woordje te spreken
namens ons allemaal"! Guus Rood ver-
zorgt tevens de training Vergadertech-
niek. Wellicht herkent u dit: vergade-
ringen duren te lang; er wordt te veel
gepraat, slecht geluisterd en vaak te-
ruggekomen op zaken die al besloten
zijn. Kortom: er gaat veel kostbare tijd
verloren. In twee bijeenkomsten ko-
men de kenmerken van efficiënt ver-
gaderen aan bod en worden veel prak-
tische adviezen gegeven betreffende
het voorzitten van en deelnemen aan
een vergadering.

Bakken met Riekie is - voor dames én
heren - iedere keer een feestje. De cur-
sisten gingen het met allerlei heerlijke
schotels naar huis, en Riekie heeft nog
veel meer smakelijke plannen.

Boetseren: Lineke Bosch, een zeer erva-
ren boetseerster, leert u van klei de
mooiste beelden, schalen, naamtegels,
enz. te maken. Alles is mogelijk, zowel
figuratief als abstract. De KunstKring
Ruurlo beschikt over een eigen kera-
miek-oven, zodat men met een gebak-
ken kunstwerk naar huis gaat. Kleur
aanbrengen en glazuren behoren tot

de mogelijkheden.

Speksteen bewerken: Speksteen (of
zeepsteen) is een zeer zachte steen-
soort, die makkelijk te bewerken is en
prettig aanvoelt. Ervaring met beeld-
houwen is niet nodig. Omdat er indivi-
dueel gewerkt wordt, is de cursus ge-
schikt voor zowel beginners als gevor-
derden. De cursus wordt gegeven door
Marianne Matthes, die al ruim 10 jaar
werkt met speksteen. 

Het Open Atelier KunstKring heeft tot
doel creatief bezig te zijn in een ont-
spannen sfeer zonder docent. Er is een
boetseergroep en een schildersgroep,
waarvan de deelnemers elkaar stimu-
leren en met raad, eventueel met
daad, bijstaan. Met de Museumgroep
worden met enige regelmaat - eens in
de 4 à 6 weken - gezamenlijk interes-
sante exposities bezocht, soms in de
buurt met eigen vervoer, soms verder
weg met openbaar vervoer. U wordt
van harte uitgenodigd hieraan deel te
nemen. Meer informatie vindt u op
www.kunstkringruurlo.nl, krijgt u te-
lefonisch op 0573-453090 of 451599, of
via email: cursusadministratie@kunst-
kringruurlo.nl

Interessant Cursusprogramma KunstKring Ruurlo 2009/10
Om u te helpen op een leuke en cre-
atieve manier de winter door te ko-
men heeft de KunstKring Ruurlo
wederom een gevarieerd cursus-
programma samengesteld. Zo
kunt u zich in het Kulturhus be-
kwamen in Pentekenen: Anneke
Bouwmeester begeleidt beginners
en gevorderden onder het motto:
iedereen kan leren tekenen! Wer-
ken met aquarel-potloden behoort
ook tot de mogelijkheden. (Figuur-
)Tekenen en schilderen wordt met
veel enthousiasme gedoceerd door
Henk Ottenhof. De onderwerpen
compositie, licht en donker, groot
en klein, voor en achter, vorm en
ruimtelijkheid via potlood, hout-
skool en aquarel/acryl-schilderen
komen aan bod.

Tijdens deze cursus ontvangt men on-
der begeleiding van een diëtiste een
uur voedingsvoorlichting. Aanslui-

tend krijgt u vijf kwartier looptraining
in de Kruisbergse bossen in Doetin-
chem. 
U leert hardlopen volgens een schema
van een Trainer Loopgroepen die op-
geleid is bij de KNAU. (Koninklijke Ne-
derlandse Atletiek Unie). 

Locatie: Sensire Den Ooiman, Groot

Hagen 6, Doetinchem.
Data: zaterdagen 5, 12, 19, 26 septem-
ber, 3, 10, 17, 24 oktober 2009.
Tijd: 9.00 – 10.00 Diëtiste / 10.00 - 11.15
uur Hardlopen.
Kosten: 80 euro per persoon.

Aanmelding/ Informatie: tel. 0314-
356431 of cursusbureau@sensire.nl

Fit & slank met hardlopen
Het cursusbureau organiseert voor
Sensire in Doetinchem de cursus
Fit & Slank met Hardlopen. Een
cursus voor iedereen die sportief
en gezond wil afvallen.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 25 juli werd er door PV De
IJsselbode met de jonge duiven gevlo-
gen vanaf STROMBEEK, ongeveer 182
km. Zeven liefhebbers korfden 118 dui-
ven in, die gelost werden om 9.05 uur
bij een WZW-wind 2. De eerste duif
maakte een snelheid van 1624 mpm
en viel bij Ria Luesink om 10.57 uur.
Uitslag: 1. en 6. Ria Luesink, 2., 3., 4. en
8. G. Kelderman, 5. H. Wiggerink, 7. H.
Hulshof, 9. en 10. H. Buiting.

PV VORDEN
Zondag 26 juli werd door PV Vorden
de tweede Jonge duiven wedvlucht ge-
vlogen. Om 8.45 uur werden 174 dui-
ven gelost in STROMBEEK (190 km) bij
zuid -zuid westen wind. De eerste duif,
van Marc Tiemessen, kwam binnen
om 10.53 uur (1521 mpm). Uitslag: 1.,
2., 7., 8., 9., 11., 12., 15., 17., 18. en 20.
Marc Tiemessen, 3. en 10. H.B.M. Hoks-

bergen, 4., 13. en 19. Comb. A.&A. Win-
kels, 5., 6., 14. en 16. T.J. Berentsen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
Er waren twee vluchten dit weekend
voor PV Steeds Sneller. Er werd gevlo-
gen vanaf BERGERAC (905 km). Deze
duiven werden zaterdagmiddag 25 ju-
li gelost om 13.30 uur en de snelste
duif werd geconstateerd op zondag de
26ste om 09.52 uur (1144 mpm) door E.
Koers uit Keijenborg. Uitslag: 1. E.
Koers, 2. en 3. R. Koers, 4. A. Peters.
De jonge duivenvlucht was zondag 26
juli vanaf STROMBEEK (183 km). De
snelste duif was van Leo te Stroet om
10.43 uur, snelheid 1542 mpm. Uit-
slag: 1. L. te Stroet, 2. A. Kamperman, 3.
W. Willemsen, 4. Comb. Borneman en
Zn., 5. G. Kempers. Uitslag jeugd: 1.
Kelly Bergervoet, 2. Ellen van Melis.

Duivenberichten 25 en 26
juli 2009

Denk bijvoorbeeld aan buurtschap-
pen, vriendengroepen, collega’s, enzo-
voort. Ook dit jaar zal er weer worden
gestreden om het kampioenschap van
Bronckhorst. Op vrijdag 14 augustus
zullen de teams, bestaande uit acht
personen, uitmaken wie de sterkste is.
Om 19.30 uur zal het startschot wor-

den gegeven Na afloop kunnen de
overwinningen natuurlijk uitbundig
gevierd worden. 
Lijkt het je leuk om mee te doen, zoek
dan snel een team bij elkaar en geeft
je zo spoedig mogelijk op bij Jaap Hart-
man: hartman__jaap@hotmail.com.
Of kom op onze trainingsavond (vrij-
dag) gewoon even gezellig langs. 

Voor meer informatie en de spelregels
zie de website van Bekveld:
www.ttvbekveld.nl

Touwtrektoernooi kampioen-
schap van Bronckhorst
Traditioneel organiseert T.T.V. Bek-
veld weer het VVV-touwtrektoer-
nooi. Iedereen kan hier aan deelne-
men.
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Zondagmiddag 9 augustus is de eerste
keer dat het Vordens Songfestival
plaats vindt in de feesttent in Kranen-
burg. De afgelopen zes keer werd het
gehouden tijdens de Vordense Zomer-
feesten. Organisator Kas Bendjen be-
sloot dit voorjaar het evenement te
verhuizen naar de zondagmiddag in
het weekend van het Baby Biggen Me-
al Bal. Belangrijkste reden is dat het
evenement in het centrum van het
dorp uit z'n voegen barstte. "In de
feesttent in Kranenburg kan iedereen
het veel beter zien en hebben we de
mogelijkheid om er een nog groter
spektakel van te maken", legt mana-
ger Freddy Hogendoorn uit. Daarmee
doelt hij op het extra grote podium en
de enorme lichtshow.

Het Baby Biggen Meal Bal op de zater-
dagavond vindt voor de vijftiende keer
plaats. Een jubileum! Tijdens dit jubi-
leum wordt de lang verwachte nieuwe
cd 'Olde liefde roest moar zo vandan'
gepresenteerd. Allemaal weer eigen
geschreven nummers. Kas Bendjen zal
tijdens het Baby Biggen Meal Bal diver-
se nummers van deze cd ten gehore
brengen. En vanzelfsprekend is de cd

ook op het terrein te koop! In het voor-
programma van Kas Bendjen speelt op
zaterdagavond de Steenderense band
Mash, een coverband met een heerlij-
ke feestmuziek!

SONGFESTIVAL
Zondagmiddag 9 augustus is het Vor-
dens Songfestival. Wie wordt de opvol-
ger van Cleo Vlogman die vorig jaar
het Songfestival won? Zestien nieuwe
deelnemers staan te trappelen om
zich voor te stellen aan het publiek.
Het concept is als vanouds: alle talen-
ten worden muzikaal begeleid door de
boerenrockers van Kas Bendjen. De
volgorde van de optredens wordt pas
op zondagmiddag bekend gemaakt.
Voor de kinderen is er een speciale
speelweide. In de pauze van het Vor-
dens Songfestival zal het duo Ed en
Fred het publiek vermaken. 

De tent voor het Baby Biggen Meal Bal
op zaterdagavond 8 augustus is open
vanaf 20.00 uur. Voor het Vordens
Songfestival gaat de tent op zondag-
middag 9 augustus om 14.00 uur. De
entree is dan gratis. Voor meer infor-
matie zie ook www.kasbendjen.nl.

Presentatie nieuwe cd op Baby Biggen Meal Bal

Kas Bendjen pakt uit met dubbel feest

De boerenrockers van Kas Bendjen pakken in het weekend van 8 en 9 au-
gustus uit met een dubbel feest: zaterdagavond het traditionele Baby Big-
gen Meal Bal en nieuw op de zondagmiddag is het Vordens Songfestival.
Beide evenementen vinden plaats in de feesttent van Boer Wesselink aan
de Eikenlaan in Kranenburg. Tijdens het Baby Biggen Meal Bal wordt de
nieuwe cd van Kas Bendjen gepresenteerd.

Wie wordt de opvolger van Cleo Vlogman die vorig jaar het Songfestival won?

De eerstvolgende drives worden ge-
speeld op de donderdagen 30 juli en 6
augustus  2009 in Zaal Herfkens, Zut-

phen Emmerikseweg 64, Baak. Entree
2,00 euro per persoon. Er zijn per lijn
prijzen te winnen. Inlichtingen bij
Theo van Aalst tel. 0575-451558, e-
mail: theovanaalst@gmail.com. In-
schrijven tot 19.15 uur, aanvang
bridge 19.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije zo-
merdrives gehouden.

Staring is vooral bekend geworden om
zijn gedichten. Ieder jaar is er weer
veel belangstelling voor de Staring-
avonden, die op het landgoed plaats
vinden, waar deze dichter woonde. Hij
bracht een groot deel van zijn leven
door op de Wildenborch.

Onder leiding van de tuinlieden

wordt een bezoek gebracht aan de
prachtige kasteeltuin. Het duo Hen-
drik en Marianne uit Barchem brengt
hierna voor het zesde achtereenvol-
gende jaar verhalen, sketches en lied-
jes waarin Staring een grote rol speelt.
Zij verlenen dit jaar voor de laatste
maal hun medewerking aan deze
avonden. Ook de 12- jarige violiste Ve-
ra ten Vregelaar uit Leesten geeft acte
de presence.

Dit gebeuren vindt plaats in de geheel
verbouwde kapel- Kapelweg 1 te Vor-
den. Toegangskaarten, in voorverkoop
bij VVV kantoor aan de Kerkstraat 1b
in Vorden en s'avonds bij de kapel zo-
lang de voorraad strekt.

In klederdracht voor de
Staringavonden

In kasteel de Wildenborch te Vor-
den worden twee Staringavonden
gehouden, (donderdag 30 juli en
donderdag 6 augustus). Antonie
Staring (1767-1840), landheer en
dichter, heeft veel voor deze regio
betekend. Hij ontwikkelde nieuwe
landbouwmethoden.

De door de bekende Roermondse ar-
chitect Pierre Cuypers gebouwde H.
Antonius van Paduakerk is zijn oudste
nog bestaande kerk in ons land. Het
gebouw, tevens Rijksmonument,
vormt een markant voorbeeld van reli-
gieus erfgoed met een rijke historie.
Het gebouw is bovendien gelegen in
een waardevol cultuurlandschap. De
Antonius van Paduakerk wordt al
sinds enige tijd niet meer als parochie-
kerk gebruikt. Momenteel is er een
Heiligenbeeldenmuseum gevestigd. 

Het besluit voor de overdracht is in ge-
zamenlijk overleg genomen door de
drie betrokken partijen. Naast de
SOGK zijn dit het Parochiebestuur van

de Christus Koningkerk in Vorden en
de Stichting Vrienden van de Kerk op
de Kranenburg (VKK). Het ligt in de be-
doeling de feitelijke overdracht van de
kerk op korte termijn te laten plaats-
vinden, in september of oktober 2009.
De drie partijen leveren met de over-
dracht een belangrijke bijdrage aan de
instandhouding van monumentaal re-
ligieus erfgoed in de provincie Gelder-
land. Daarnaast is ook de toekomst
van het Heiligenbeeldenmuseum, dat
wordt geëxploiteerd door de Stichting
Vrienden van de Kerk op de Kranen-
burg, veilig gesteld. Het museum is in
2008 erkend en geregistreerd als nati-
onaal museum. Het besluitvormings-
proces heeft geruime tijd in beslag ge-

nomen. Gelijktijdig heeft ook een her-
bestemming voor het aan de kerk
grenzende voormalige Franciscanen-
klooster gestalte gekregen. Het Paro-
chiebestuur kreeg te maken met fusie-
plannen van het Bisdom Utrecht, die
eind van dit jaar moeten leiden tot de
vorming van een groter parochiever-
band. De Stichting Oude Gelderse Ker-
ken verwerft met de voorgenomen
aankoop haar eerste kerk met een
Rooms-katholieke signatuur.

Alle betrokken partijen zijn het er over
eens, dat het doel: instandhouding
van dit belangrijke religieuze erfgoed
in de kleine kern Kranenburg, en het
middel: exploitatie van het Heiligen-
beeldenmuseum en andere activitei-
ten die in overeenstemming zijn met
de waardigheid en karakter van dit
kerkgebouw, een perfecte combinatie
vormen om tot in lengte van jaren die
toekomst veilig te stellen.

Stichting Oude Gelderse Kerken verwerft

oudste nog bestaande Cuypers kerk

De Stichting Oude Gelderse Kerken (SOGK), organisatie voor Gelders mo-
numentaal religieus erfgoed, zal op korte termijn de monumentale H. An-
tonius van Paduakerk in de buurtschap Kranenburg (tussen Vorden en
Ruurlo) aan zijn bezit toevoegen. De SOGK beheert in Gelderland al zes
historische kerken en een synagoge. Voor de meeste kerkgebouwen is een
passende herbestemming gevonden. Daarnaast vinden in alle kerkgebou-
wen van de SOGK nog regelmatig of incidenteel erediensten plaats.

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek
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Wat is: A. Potseg: 
Grappig, zonderling. “’n potseg keerltjen.”

B. Verdraejd: 
Tegen de draad in, koppig. “Waorumme bu'j toch zo
verdraejd?”

C. Mies: 
Nijdig, kwaad. “Door hoof i'j neet mies aover te waene.”

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Twee dagen later, maandag 31 augus-
tus, vindt in Zutphen de start plaats
van de tweede etappe. De renners ver-
trekken dan om 13.00 uur richting Lo-
chem, Barchem en Ruurlo. Via Kra-
nenburg en Vorden doen ze dan Zut-
phen weer aan, waarna ze via Baak,
Toldijk en Hummelo koers zetten naar
finishplaats Venlo. De derde etappe
gaat van Venlo naar Luik, van waar uit
ze per vliegtuig vertrekken naar Span-
je waar de Vuelta wordt voortgezet. Di-
verse doorkomst dorpen zullen in dit
weekend in Spaanse sferen verkeren.
Op zondag 30 augustus is er vanuit
Zutphen een fietstocht welke over een
groot gedeelte van de tweede etappe is
uitgezet. Op verschillende plaatsen
langs het parcours worden kunststof
panelen met de kunstprint stier/fiets-
stuur met zadel en verschillende
Bronckhorst achtergronden geplaatst.

De achtergronden sluiten aan bij de
toeristische profilering van Bronck-
horst en bestaan uit kastelen, musea,
molens, wijngoederen, kinderactivi-
teiten, paardenactiviteiten etc.

SPAANSE ZONDAG
In Hummelo is naast de kerk de stem-
pelplaats voor de toertocht. Bij de kerk
en de Gouden Leeuw worden toe-
schouwers plekken ingericht. Ook
wordt bij de Gouden Leeuw een rodeo-
stier geplaatst. In Vorden komt een
groot podium waarop Spaanse mu-
ziek en dans worden gebracht. Bij de
startplaats en stempelpost voor de ge-
zinstocht zullen de mensen in Spaan-
se klederdracht verschijnen. Bij de
VVV's in de gemeente Bronckhorst lig-
gen fietsroute's welke via de knoop-
puntenroute zijn uitgezet over de
etapperoute.

De Vuelta in 
Bronckhorst

De Ronde van Spanje, of te wel de Vuelta, start dit jaar op zaterdag 29 au-
gustus in Nederland en wel in Assen. Op deze dag wordt op het TT circuit
de proloog gereden.

Via weekblad Contact wordt men de komende tijd op de hoogte ge-
houden van de activiteiten rondom de Vuelta. Voor aanmelding van
berichten of toevoegingen aan de programma’s etc. info@contact.nl

Een snufje sentiment, één theelepel
humor en een eetlepel rockstevig door
elkaar geroerd en even laten sudderen
op hoog vuur en je krijgt de sound van
rockcoverband Deliverance, aldus de
leden. 

De band komt uit De Heurne (Dinx-
perlo) en is steeds op zoek naar het zo-
genoemde ‘oohhjaa’ moment. Rockco-

vers uit de jaren 70 t/m het heden wis-
selen elkaar in een verassend reper-
toire af. De ruggengraat van de band
wordt gevormd door drummer Roel
Bruggink (ex Diggeth en sinds april
2009 lid van Deliverance) en bassist
Tjebbe Kleinhesseling. Hans Velders
verzorgt de gitaarpartijen waarbij ook
de solo’s niet geschuwd worden. Patric
Hanselman (ex Quantum Leap) is de

man op de toetsen en Reinier van Ree
is de zanger en frontman van de band.

De uitzendingen van Live@Ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek en
te beluisteren via Radio Ideaal en de
livestream website Radio Ideaal Bands
en artiesten die ook in het program-
ma live willen komen spelen, kunnen
mailen naar Live@Ideaal.org of schrij-
ven naar Ideaal Radio, Televisie & In-
ternet, t.a.v. Live@Ideaal.org Postbus
50, 7020 AB, Zelhem

Deliverance op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Woensdagavond 29 juli 2009 zal de band Deliverance tussen 20.00 en 22.00
uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Deze zangeres is geboren in Moskou,
maar werkt al jaren met haar partner
Henk Linker in Nederland. Zij is naast
uitvoerend musicus ook zangpedago-
ge en kan mensen helpen met zang-

en stemproblemen. Samen brengen ze
een programma met orgelwerken van
bijzondere componisten en aria’ s uit
enkele oude opera’ s zoals bijvoor-
beeld een aria van Cleopatra uit de
opera ‘Giulio Cesare’ van G.F. Händel
en enkele aria ’s uit ‘Lauda Sion’ van
Felix Mendelssohn. Aanvang 15.30
uur. De toegang is gratis. Wel wordt er
ter bestrijding van de onkosten na af-
loop bij de uitgang een vrijwillige bij-
drage gevraagd.

Orgel- plus concert in
hervormde dorpskerk te Vorden

Donderdag 30 juli vindt er in de
hervormde dorpskerk te Vorden,
het vijfde orgel- plus concert
plaats. Organist is Henk Linker uit
Almelo, samen met de mezzo/ so-
praan Valeria Boermistrova.

De cursus is bedoeld voor volwassenen
van tenminste 25 jaar, die voor één
van hun ouders zorgen en deze zorg
regelmatig als een belasting ervaren.
Of het gevoel hebben dat de relatie
met de ouder vervlakt omdat de zorg
centraal is komen te staan. De cursus
bestaat uit zeven tweewekelijkse bij-
eenkomsten van twee uur en een te-
rugkombijeenkomst. De kosten voor
deelname bedraagt 12 euro. Er kun-
nen maximaal acht personen deelne-
men. Voor een folder, vragen en/of
aanmelding kunt u contact opnemen

met Elise Kox of het secretariaat van
GGNet Preventie Regio Oost-Gelder-
land en De Liemers, telefonisch be-
reikbaar op nummer (0575) 58 24 50
of per e-mail preventie@ggnet.nl. 

INHOUD CURSUS
In het eerste gedeelte staat het levens-
verhaal van de ouder centraal. In het
tweede deel gaat de aandacht naar het
verhaal van de mantelzorger zelf. Dan
komen thema’s aan bod als hulp en
ondersteuning, schuldgevoelens, de
positieve ervaringen die de zorg ople-

vert en het bewust kiezen voor de
zorgverlening. De mantelzorger leert
de eigen -hulpbehoevende- ouder over
zijn of haar leven te interviewen en
krijgt zo een nieuwe kijk op de eigen
ouder, het eigen leven en de plaats van
zorgen daarin. Stilstaan bij het eigen
verhaal als mantelzorger kan helpen
een nieuw evenwicht te vinden tussen
de zorgtaak en het eigen leven. Door
bewuste keuzes te leren maken, kun-
nen cursisten meer voldoening en
energie halen uit hun werk als man-
telzorger. Uit onderzoek blijkt dat de
ouders de gesprekken over hun leven
leuk vinden en zich er beter door gaan
voelen.

WAAROM DEZE CURSUS? 
Zorgen voor iemand uit de familie- of
vriendenkring komt veel voor. Deze
zogenaamde mantelzorg neemt een
belangrijke plaats in het geheel van de
zorg in: drievierde deel van de zorg
aan mensen thuis komt voor rekening
van mantelzorgers. Het risico van
overbelasting en het krijgen van psy-
chische problemen is voor mantelzor-
gers echter hoog. Daarom is onder-
steuning van mantelzorgers nodig. De
huisarts, de maatschappelijk werker,
de verpleegkundige of het Steunpunt
mantelzorg bieden advies en onder-
steuning. Daarnaast kunnen mantel-
zorgers veel steun hebben aan het con-
tact met lotgenoten, bijvoorbeeld in
een speciaal voor mantelzorgers opge-
zette cursus. De cursus Mijn verhaal
als mantelzorger is zo’n cursus.

Start cursus 'Mijn verhaal als mantelzorger'

Voor volwassen kinderen die
zorgen voor een hulpbehoevende/
zieke ouder
Op dinsdagvond 25 augustus start GGNet Preventie in Doetinchem een
cursus voor volwassenen die zorgen voor een hulpbehoevende/zieke ou-
der. Deze cursus helpt overbelasting te voorkomen door nieuwe betekenis
te geven aan de relatie met de ouder en de plaats die het zorgen daarbij
inneemt. Kern van de cursus is de methode Levensverhalen.

Bezoekers kunnen dan vanaf 15.30
tot 16.30 uur gewoon bij ‘Het Kla-
vier ‘ aan de Ambachtsweg 2 b in
Vorden binnenlopen om een uur-

tje van live pianomuziek te genie-
ten. De toegang is gratis. 

De bezoekers die de eerste twee
concerten hebben bezocht waren
erg positief over de sfeer, de mu-
ziek en de gastvrijheid. Na afloop
van het concert kan men van ge-
dachte wisselen over muziek, pia-
nospelen en piano’s. Voor meer in-
formatie www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij 
Het Klavier
Het Klavier ‘ organiseert zater-
dag 1 augustus voor de laatste
keer deze zomer een ‘inloop-
concert’ met pianomuziek van
en door de pianist Jack van Do-
dewaard.
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CYNTHIA LANGWERDEN
Vorig jaar won ze
samen met drie
vriendinnen het
smartlappenfesti-
val 'Barchem
Jankt'. Dat deed
ze met het song-
festivalnummer

‘Alles heeft een ritme’ van Frizzle Sizzle. Van
haar ouders kreeg Cynthia Langwerden (26)  de
liefde voor ‘de oude’ muziek mee. Van Janis Jo-
plin zingt ze zondagmiddag het nummer ‘Bob-
by McGee’. Ze is nu nog intercedent bij een
tandheelkundig uitzendbureau, maar ze wil
verder in het psychodiagnostisch werk. Of
schuilt in deze Vordense een echte zangeres? 

NICOLIEN EN RENSKE
Nicolien Klein
Brinke (21) deed
al twee keer eer-
der mee aan het
Vordens Songfes-
tival. Ditmaal
staat ze samen
met vriendin

Renske Nijkamp (24) uit Steenderen op het po-
dium. De laatste geeft Engelse les aan ’t Beeck-
land in Vorden. Nicolien regelt bij OAD de reser-
veringen van de vluchten, maar zelf presteerde
ze het om tijdens een van haar laatste reizen
het vliegtuig te missen. Samen traden ze al eens
op tijdens het Humstee Feest in Toldijk. Zondag
zingen ze 'Kids' van Robbie Williams en Kylie
Minogue.

LENIE WISSINK
Deze 51-jarige
Hengelose huis-
vrouw zit stie-
kem elke avond
thuis te oefenen
voor het Vordens
Songfestival.
Want thuis in

haar kelder staat een heuse karaokeset. Vroeger
zong Lenie bij haar broer in de band en bij het
programma ‘Op losse groeven’ trad ze al eens
op met Vader Abraham. Deze fanatieke coun-
try-line-dancer zingt ‘Bonnie kom je buiten spe-
len’ van Bonnie St. Claire.

JOHAN KASPERS
Johan Kaspers
(46) uit Zutphen
is geen onbeken-
de in de talenten-
jachtwereld. Drie
jaar geleden was
hij te zien bij de
X-factor en dit

jaar deed hij mee aan Popstars. Ook trad hij op
samen met Gradje Damen. En zijn nicht Gertie
Kaspers won in 1975 met Teach Inn het Eurovi-
sie Songestival. Met Johan komt het dus wel
goed! Op zondag zingt hij ‘Heb je even voor mij’
van Frans Bauer!  

ROBERT KLEIN LENDERINK
Robert Klein Len-
derink (24) uit
Vorden heeft
twee hobby's:
computers en
muziek. Overdag
werkt hij in de da-
ta-electronica en

in het weekend gaat hij graag naar housefees-
ten. Zijn vuurdoop als zanger was acht jaar ge-
leden tijdens de afterparty van het Baby Biggen
Meal Bal waar hij samen met Kas Bendjen en
zijn vader Martin optrad. Nu alleen op het gro-
te podium met 'Snow (Hey Oh)' van the Red Hot
Chili Peppers met op de eerste rij zijn vriendin
Suzan en zijn broer die speciaal overkomt uit
Zwitserland.   

ANDRÉ BARGEMAN
Samen met
vriend Alrik Hek-
kelman is André
Bargeman (37)
onder de naam
Duo Hekkkelbarg
te boeken voor
kleine feestjes.

Zelf komt hij uit Eefde maar doordat Alrik uit
Vorden komt, is André al diverse keren op het
Songfestival geweest. Hoewel hij genoeg erva-
ring heeft, is het grote podium van het Songfes-
tival voor hem wel even slikken. In het dagelijks
leven zingt hij als een heuse Henk Wijngaard in
zijn vrachtwagen, nu kruipt de drummer met
'He Jude' in de huid van The Beatles.  

ROEL EN MIEKE
Mieke Polman
(42) deed al eens
eerder mee aan
het Songfestival
als Pointersister.
Nu vormt ze een
duo samen met
Roel Pasman (26).

Iedereen in Vorden kent hem als leraar van
groep 7 en 8 van basisschool De Vordering en
natuurlijk van achter de bar bij de sporthal. Da-
gelijks zingt hij samen met de kinderen in de
klas. Verder speelt hij hoorn bij Concordia en
een beetje gitaar. Zijn leerlingen zullen vast en
zeker vooraan staan. Samen zingen ze 'A Brand
new Day' uit de musical The Wiz. 

MANON BOOLTINK
De 18-jarige Ma-
non Booltink uit
Drempt staat al
een paar jaar op
de shortlist voor
het Vordens Song-
festival. Maar nu
gaat het er einde-

lijk van komen. Ze kiest ze voor een klassieker:
'I will survive' van Gloria Gaynor. Vlak voor het
Songfestival gaat ze naar het Spaanse Lloret de
Mar. Nu maar hopen dat ze op tijd terug is en
geen leuke Spanjaard aan de haak heeft gesla-
gen.  

KRANENBURGS CARNAVAL
Het Kranenburgs
Carnaval doet
mee met maar
liefst dertig per-
sonen. Grote aan-
jager is adjudant
Willem Schmitz
die Herbert Ru-

gers enthousiast maakte. De carnavalsgroep
zingt het nummer 'De woonboot' van Stef Ek-
kel. Aangezien Prins Richard Ooms niet per se
in de spotlights hoeft te staan, is gekozen voor
Gerald Tempelman als voorzanger, de huismu-
zikant van het Kranenburgs Carnaval!

BIANCA EGGINK
Twee jaar gele-
den deed ze aan
het songfestival
mee samen met
haar collega's van
Drukkerij Wee-
vers. Ze werkt als
acquisiteur voor

de Elna en Groenlose Gids. Bianca Eggink (31)
woont in Winterswijk samen met haar dochter-
tje en vriend. Tot nu toe bleef haar zingen be-
perkt tot de badkamer en de auto. Maar ze ver-
legt graag haar grenzen met 'Make you feel my
love' van Adele.

ESMEE BOESVELD
Krezip is gestopt,
lang leve de nieu-
we Krezip! Esmee
Boesveld (15) uit
Zutphen kruipt
op zondagmid-
dag met het num-
mer 'I would stay'

in de huid van Jacqueline Govaert van het pas
gestopte Krezip. Ze wordt daarbij op piano bege-
leid door haar Havo 3 schoolvriendin Miriam
Vlieg. De hele familie van Esmee zingt. Ze heeft
dit talent van haar oma en ze krijgt wekelijks
zangles van haar tante. Dit optreden ziet ze als
een opstap naar de theateropleiding die ze over
een paar jaar gaat doen!  

MONIQUE BRAAM
Monique Braam
is voor velen in
deze regio geen
onbekende. Vroe-
ger was ze onder
andere eigenares-
se van café Pier-
rot in Zutphen,

tegenwoordig werkt ze bij Gilsing Herenmode
in Didam. Ze woont in Nieuw-Wehl en ging in
haar jeugd naar school in Vorden. Ze zat op 't
Beeckland om precies te zijn. Zingen is haar
lust en haar leven. Monique doet dat onder an-
dere in de band 'Crossing Border'. Op de dag
van het Songfestival wordt deze 'Nena' 41 jaar
en zingt ze het nummer '99 Luftballons'. 

LIANNE VAN LINGEN
Haar zus Aniek
deed twee jaar ge-
leden mee met
het Vordens Song-
festival. Dus kan
Lianne van Lin-
gen (18) niet ach-
terblijven. Deze

tweedejaars student verpleegkunde vindt het
vooral een uitdaging om mee te doen. Via to-
neel - Jong Gelre - en muziekkoor 'Strong' be-
schikt ze over de nodige podiumervaring. Ook
speelt ze in het volleybalteam van Dash dames
3. Ze wordt zondagmiddag op viool begeleid
door de zanglerares Maartje Epema en ze zingt
'So Incredible' van Ilse de Lange.

VORDENS SOPPERS
Deze vrienden-
club is al jaren-
lang fan van Kas
Bendjen. En af en
toe worden ze
door de band ook
gevraagd om op
het podium mee

te zingen. Ditmaal hebben Winand Jansen (21),
Emiel Remerie (22) en Stefan Berendsen (23) al-
ledrie afkomstig uit de regio Vorden - gekozen
voor een Achterhoekse medley. En zo werden
de Vordense Soppers geboren. Komen ze net als
de 'echte' Toppers compleet in glitterpak met
veren het podium op? Een ding is zeker: het
gaat een feestje worden!

MARCEL & KRISTIE
Dat Marcel ter
Horst (36) uit La-
ren kan zingen
weten we nog van
twee jaar geleden.
Toen deed hij met
het Vordens Song-
festival mee met

het nummer 'I go to Rio'. Ditmaal staat hij sa-
men met vriendin Kristie Holsbeke (35) uit Bar-
chem op het podium en zingen ze het nummer
'Zonder jou' van Paul de Leeuw en Simone
Kleinsma. Twee echte podiumbeesten pur sang!

VORDENS MANNENKOOR
Dat het goed
gaat klinken,
weten we ei-
genlijk al bij
voorbaat.
Want met ze-
ventig jaar ge-

schiedenis zit het muzikaal gezien  wel goed
met het Vordens Mannenkoor. Dat ze meedoen
aan het Vordens Songfestival heeft een tweele-
dig doel: enerzijds 'gewoon voor de leuk' maar
ook om zich in de kijker te zingen. Want het
Vordens Mannenkoor kan altijd nieuwe leden
gebruiken. Want: wie de jeugd heeft, heeft de
toekomst. Zo'n dertig van de in totaal zestig le-
den zingt op zondagmiddag 'Als de nacht ver-
dwijnt'. Dirigent Frank Knikkink is met vakan-
tie. Frontman Hans Krabbenborg van Kas Bend-
jen neemt de honneurs waar! 

Baby Biggen Meal Bal 2009
Zaterdag 8 augustus

Tent open: 20.00 uur • Entree: 10 euro

Het is alweer de vijftiende editie van het Ba-
by Biggen Meal Bal van Kas Bendjen op het
feestterrein van Boer Wesselink aan de Ei-
kenlaan in Kranenburg. En ook alweer voor
de derde keer op de zaterdagavond. Het re-
cept is als vanouds: een lekker avondje uit
met goede muziek. Het voorprogramma is
nog een verrassing maar dat het optreden
van Kas Bendjen een bijzondere gaat wor-
den is nu al zeker. Op deze avond wordt na-
melijk de lang verwachte nieuwe cd van de
band gepresenteerd!  

Vordens Songfestival 2009
Zondag 9 augustus

Tent open: 14.00 uur • Entree gratis

Wie wordt de opvolger van Cleo Vlogman die vorig jaar het Vordens Songfestival won? Zes-
tien nieuwe deelnemers staan te trappelen om zich voor te stellen aan het grote publiek.
Het songfestival heeft dit jaar voor het eerst plaats in de sfeervolle circustent van Kas Bend-
jen bij Boer Wesselink aan de Eikenlaan in Kranenburg, de zondagmiddag na het Baby Big-
gen Meal Bal. Het concept blijft als vanouds: Alle talenten worden muzikaal begeleid door
de boerenrockers van Kas Bendjen. De volgorde van optreden wordt pas op zondagmiddag
9 augustus bekend gemaakt. Dus kom op tijd! Voor de kinderen is er een speciale speelwei-
de. De lichtshow is dit jaar extra spectaculair en achter het podium hangt een mega-
scherm!

Weeversdrukkerij

(de sponsors)



Het vliegtuig, een Messcherschmidt,
kwam terecht in een weiland bij de ro-
tonde Zelhemseweg-Sliekstraat. Het

neergestorte vliegtuig is een actie van
de organisatie van het openluchtspel
dat op 27, 28 en 29 augustus in Hum-

melo opgevoerd wordt en waarin de
belevenissen in de oorlogsjaren cen-
traal staan. Op de foto het ‘creatieve
brein’ achter deze ludieke actie.

Duits oorlogsvliegtuig stort neer

Een Duits vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog is vrijdagavond 'neerge-
stort' in de buurt van Hummelo.

Hanneke Langeler was weer benaderd
door het bestuur van schutterij EMM
met het verzoek om de koningin in
een nieuwe en passende outfit te ste-

ken. Na even zoeken in het mooie as-
sortiment werd een prachtige combi-
natie uitgezocht.

Op de foto zie je dan ook het stralend
koningspaar Kristian en Greta van Pe-
tersen vergezeld door de adjudant
Theo Jaaltink samen met Hanneke
Langeler.

Langeler Mode kleedt koningin

Op zondag 12 juli was de winkel weer even open voor de Koningin van
Hengelo Gld.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op www.contact.nl

Nu ook op internet!

www.contact.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

NABEWERKER METAAL M/V
Omgeving Zutphen – part time (32 uur) – vacaturenummer;
VVN00609

Werkzaamheden;
Samen met je collega’s op de afdeling eindcontrole verzorg je
dagelijks de visuele controle van de producten. De middelgrote
metaalproducten. Je verzorgt het laatste handeling ligt bij
jou,onderdeel van het productieproces voordat het artikel de fa-
briek verlaat. Je controlleert het eindproduct op maatvastheid
aan de hand van de tekening. Je zorgt ervoor dat het product
gecontroleerd wordt middels een tekening. Daarnaast voer je
kleine reparaties uit. 

Functie eisen
• Nauwkeurig kunnen werken;
• Secuur en nauwkeurig;
• LBO niveau.
Wij zoeken iemand die op zoek is naar een leuke baan in de me-
taal. Gezien de team- samenstelling en de aard van de werk-
zaamheden is deze baan uitermate geschikt voor een vrouw. 

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – full time– vacaturenummer; VVN00611

Werkzaamheden;
Producten voorzien van een coating middels een vol-automati-
sche machine. Het betreffen diverse producten veelal grote se-
ries. Wij zoeken kandidaten die van aanpakken weten. Naast het
bedienen van de machines zul je ook producten moeten afhalen
en ophangen. Tevens verzorg je het logistieke proces van de ar-
tikelen binnen de organisatie. 

Functie eisen
• LBO niveau.

3D CONSTRUCTEUR 
Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00515

Werkzaamheden;
Verantwoordelijk voor het ontwikkelen, realiseren en implemen-
teren van innovatieve producten en machines. Opzetten, onder-
zoeken en uitvoeren van nieuwe producten
en/of optimalisaties van bestaande producten en/of machines.

Functie eisen;
• Aantal jaren ervaring in de machinebouw;
• innovatief ingesteld;
• beheersing CAD (Solid Works);
• communicatief vaardig in de Engelse- en Duitse taal.

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER
Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00334

Werkzaamheden;
Technische commerciële ondersteuning van de verkopers door
middel van het maken van offertes en het geven van technische
en commerciële adviezen. Tevens ben je bezig met het uitwer-
ken van opdrachtbevestigingen en definitieve calculaties.

Functie eisen;
• MBO/ HBO, WTB of proces/chemische technologie;
• zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
• omgaan met tijdsdruk en wisselende prioriteiten;
• cijfermatig inzicht;
• beheersing moderne talen is een must.

Junior CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER TIG
M/V
Achterhoek – full time – vacaturenummer; VJK00564

Werkzaamheden;
SamenstellenVan tekening samenstellen van diverse, voorna-
melijk RVS, machinedelen volgens tekening. 

Functie eisen;
• (Afgeronde) metaal opleiding;
• goede ervaring met het TIG lasproces;
• werken van tekening.
Bij gebleken geschiktheid contract bij de opdrachtgever!

Junior PRODUKTIE MEDEWERKER M/V
Omgeving Hengelo Gld – full time - vacaturenummer;  VVN0014

Werkzaamheden;
Het assembleren van metalen constructies. Tevens voorzie je de
constructies van isolatie en monteer je kleine elektracomponen-
ten op de metalen constructies. 

Functie eisen;
• Technisch inzicht;
• aanpakker;
• per direct beschikbaar




