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Toch heeft hij moeite met de ere-titel
‘Mister Sorbo’. Zegt hij: ‘ Leuk om te
horen, maar er is maar één persoon
die deze titel toekomt en dat is mijn-
heer de Jong zelf. Hij heeft in zijn le-
ven voor de non food sector, concep-
ten ontworpen die je als zeer uniek
kunt bestempelen. Dat hij gestalte aan
zijn ideeën heeft kunnen geven is me-
de te danken aan zijn echtgenote me-
vrouw (Marina) de Jong, de motor van
het bedrijf. Tijdens de stormachtige
ontwikkeling van het bedrijf (zeventi-
ger/tachtiger) jaren was zij degene die
intern als geen ander kon organiseren.
Tevens ‘verzamelde’ de familie de Jong
in die jaren een aantal medewerkers
om zich heen, dat dag en nacht en ook
dikwijls in de weekends voor het be-
drijf klaar stond. Dat ook ik daaraan
mocht meewerken geeft een goed ge-
voel’, aldus Henk de Jonge.
Eenmaal op de praatstoel (het ‘praten‘
gaat hem trouwens al vanaf de geboor-
te goed af) is hij net een ‘lopende’ Sor-
bo encyclopedie. Hij weet alle details
over 43 jaren Nedac/Sorbo in één
adem op te noemen. Hij is tevens de
‘schatbewaarder’ van het bedrijf. Alle
nieuwsfeiten over het bedrijf zitten bij
Henk in enorme ‘klappers’, minutieus
en op volgorde van data, jaren, opge-
borgen. Zo ook het moment dat hij bij
Jac.H.de Jong in dienst trad (14 augus-
tus 1967). Henk: ‘ Ik ontmoette mijn-
heer de Jong voor het eerst op een non-
food beurs in Utrecht. Ik was enorm
onder de indruk van zijn visie: verpak-
te non food artikelen in rekken in de
supermarkten plaatsen. Dat was een
gouden greep, in eerste instantie tot
groot ongenoegen van de grossiers die

tot aan dat moment de touwtjes qua
levering aan de detailhandel, zelf in
handen hadden. Het ‘knarsetanden’
hielp niets, de Jong zette door. Wel
zorgden de grossiers voor de doorfac-
turering. 
Na die eerste kennismaking heb ik
mijnheer de Jong een poos later opge-
beld met de vraag of ik voor hem kon
gaan werken. Hij aarzelde maar stem-
de toe dat ik het een weekje mocht
proberen ’, zo zegt Henk de Jonge. De
week was amper voorbij of mijnheer
de Jong verzocht zijn bijna-naamge-
noot om even op kantoor te komen.
‘Mijn heer de Jonge, gaat u gelijk even
mee, dan kunt u een auto uitzoeken.
Het salaris wordt 600 gulden in de
maand’, zo sprak Jacques H.de Jong.
En zo begon de toen 21 jarige Henk de
Jonge op 14 augustus 1967 zijn carriè-
re bij de familie de Jong. Hij was de
eerste man in ‘ vaste dienst’. Henk de
Jonge werd ooit de ‘ballpointkoning
van het noorden’ genoemd. Hij ver-
kocht er voor zijn indiensttreding bij
de Nedac/Sorbo tienduizenden per
jaar.
Henk de Jonge ging op pad met het to-
tale pakket schoonmaakproducten.
Dat waren welgeteld 15 verschillende
producten. Thans heeft het concern
circa tien duizend artikelen in de ‘
aanbieding’, in 25 groepen onder ge-
bracht. Het bedrijf was bij de oprich-
ting in Apeldoorn gevestigd. In 1969
besloot Jac. H. De Jong het bedrijf naar
Vorden te verplaatsen, in de voormali-
ge leerlooierij van Albers/Voigtländer.
(Tussen twee haakjes, na het vertrek
van Sorbo naar Duiven, eind negenti-
ger jaren, staan er thans op die plek

fraaie appartementen) Bij de verhui-
zing in 1969 van het bedrijf naar Vor-
den, was de voorraad was nog maar
enkele uurtjes van het magazijn in
Apeldoorn naar het pand in Vorden
overgebracht, of er brak tijdens werk-
zaamheden brand uit met als gevolg ‘
weg voorraad’. Zo begon Sorbo in Vor-
den. Echter in no time was de zaak
weer opgebouwd.
Het aantal klanten groeide, het aantal
artikelen idem dito, terwijl tientallen
binnen- en buitendienst medewerkers
hun boterham bij de Sorbo verdien-
den. Henk de Jonge: ‘De groei was in-
derdaad spectaculair, ook de ‘handel’
maakte in die tijd een enorme ontwik-
keling door. Eind jaren zestig, begin
zeventiger jaren hadden we in Neder-
land circa 150 grossiers. Door allerlei
fusies, overnames en dergelijke, zijn er
thans nog vijf centrale organisaties
over’, zo zegt hij. Zelf maakte Henk de
Jonge ook een stormachtige carrière
door. Begonnen als rackjobber, werd
hij al na één jaar grossiersvertegen-
woordiger, daarna hoofdvertegen-
woordiger, verkoopleider, verkoop-
directeur. De verhalen, de anekdotes
ze ‘vliegen’ over het bureau van zijn
woning in Vorden.
Thans staat er al vijftien jaar op het vi-
sitekaartje van Henk de Jonge: ‘Group
Director Sourcing & Production’. Be-
wust een tekst in het Engels, want
Henk de Jonge is inmiddels een ‘man
van de wereld’ geworden. In landen
als China, Verenigde Staten van Ame-
rika, India, Indonesië, Shri Lanka en
tal van Europese landen, Henk de Jon-
ge struint daar veelvuldig beurzen en
fabrikanten af. Telkens weer op zoek
naar nieuwe producten. Henk de Jon-

Nedac/Sorbo B.V.

Mister Sorbo (Henk de Jonge)
neemt afscheid

Vorden. De directie van Nedac/Sorbo noemt hem ‘Mister Sorbo’, als eerbe-
toon aan de man die 43 jaar geleden als eerste rackjobber (thans is de be-
naming service- merchandiser) bij Jac.H. de Jong (overleden in 1991 en op-
richter van het bedrijf) in dienst trad. Henk de Jonge heeft het bedrijf in
al zijn facetten als ‘eerste medewerker in vaste dienst’ meegemaakt. Hij
kent de historie, de mensen, de producten, de klanten en de leveranciers.
Wat hem volgens de directie vooral typeert is zijn nimmer aflatende pas-
sie voor zijn vak en het bedrijf. Aan de ‘vooravond’ van zijn afscheid kijkt
Henk de Jonge, nog altijd zeer gedreven op ‘de mooie tijd bij het dyna-
misch bedrijf Nedac/Sorbo’ (zoals hij het zelf omschrijft) terug.

ge: ‘ Ik heb altijd de markt opgezocht,
ik ken de markt en de leveranciers
kennen mij. Ik denk zeker dat ik het
werk nog wel ga missen. Toch ga ik na
mijn pensionering niet stilzitten. Ik
ben geen man om thuis de bloemen
water te geven of Ina (echtgenote van
Henk) te helpen met het stofzuigen.

Ik denk dat ik nog wel iets in de han-
del ga doen. En natuurlijk wil ik wel
advies geven. Ik blijf de rest van mijn
leven klaar staan voor Nedac/Sorbo’,
zo zegt hij met emotionele stem. Vrij-
dag 13 augustus aanstaande wordt
hem door de directie van Nedac/Sorbo
B.V. bij hotel Bakker een receptie aan-
geboden. Behalve diverse collega’ s,
hebben inmiddels tal van relaties uit
binnen- en buitenland laten weten
graag naar Vorden te willen komen
om ‘Mister Sorbo‘ de hand te drukken.
Henk de Jonge tot slot: ‘Ik ben mijn-
heer en mevrouw de Jong dankbaar
dat ze mij al die jaren de ruimte heb-
ben gegeven om mijn werk te doen. Ik
had met inachtneming van de bijbe-
horende spelregels carte-blanche. Ik
ben er altijd met veel liefde voor het
vak, keihard voor gegaan’, aldus Henk
de Jonge.

Zij onderzoeken in hun werk hun
relatie tot theater en de openbare
ruimte als podium voor kunst,
waar het publiek toevallig aanwe-
zig is. 

Gedurende het festival Boulevard
rijdt de SMAKERSwagen door de
wijken rondom het centrum van
den Bosch. 

De uit Vorden afkomstige kunste-
nares Lobke Meekes overvalt bewo-
ners en bezoekers van de stad met
de vraag of ze de smaak van een be-
paalde plek willen vastleggen. 

Het mobile smakenlab biedt de mo-
gelijkheid ter plaatse de smaken
vorm te geven. Lobke vraagt de deel-
nemers om haar mee te nemen
naar een bijzondere plek in den
Bosch. Dit kan zijn omdat de plek
een bijzondere betekenis heeft,
smaakmakend is of een herinne-
ring oproept. 

De herinnering of het verhaal bij
die specifieke plek wordt omgezet
in een smaak, de SMAKER ge-
naamd.

Kunstenares
Lobke Meekes
Vorden - Op 13, 14 en 15 augustus
vinden er s’ middags onder het
motto ‘What ’s Happening’ in
Den Bosch onverwachte gebeur-
tenissen plaats, veroorzaakt
door beeldend kunstenaars.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Zonnebloemen

€5.00
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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 15 augustus 10.00 uur ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur ds. F. v.d. Weij uit Rijssen.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 15 augustus 10.00 uur dhr. R. Baauw.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 augustus 10.00 uur Woord-/communieviering,
vakantiekoor Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 augustus 17.00 uur Woord-/communieviering,
Dameskoor. 
Zondag 15 augustus 10.00 uur Woord-/communieviering,
Herenkoor.

Tandarts
14-15 augustus D. Stolk, Ruurlo, tel. (0573) 45 24 00.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32
- dr. Radstake / 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 mo-
gelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak ge-
werkt.
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. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 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
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eer-
beek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar on-
der de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd 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. Zel-
hem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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: in-
fo@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. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
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. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

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

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

den 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 wo-
nen, 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, woens-
dag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: Nieuw-
stad 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 Vor-
den, 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

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

Vlaai van de week

Lemon-pievlaai 6-8 pers € 6,55
met citroenbavaroise en stukjes cake

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding

• Luikse wafels  4 stuks € 2,95

• Suikerbrood   per stuk € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 3 aug. t/m za. 14 aug.

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

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

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

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

Alleen op afspraak.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

Vol smaak:
Biologische trostomaten 500 gram 0,69
Zoet en sappige smaak meloenen
Galia of Cantaloupe per stuk 1,49
Gemengde luxe slamix grote zak 1,89

Weekaanbieding:
Hollandse bospeen per bos 0,89

500 gram geschrapt 1,25
Uit eigen keuken:

Huisgemaakte stamppot andijvie
+ gegaarde gehaktbal
+ bakje appel/rozijnen compote

per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

TE KOOP: SPARTA ION
7 GEAR Dames- en heren-
fiets, lage instap, 2007. Wei-
nig gebr. (Herenfiets nw. ac-
cu). Incl. drager  2000,00 -
0575-518209.

W E R E L D  W I N K E L
VORDEN

Vakantie? Voor een We-
reldcadeau hoef je niet naar
het buitenland. Kom voor o.a.
Boedha’s, Olifanten, Wier-
rook naar de WERELD WIN-
KEL in Vorden.

Cursus Frans, Neder-
lands of Nederl. als 2e taal.
individueel of in kleine groep-
jes. Info: 0620135453 of taal-
cursussenvorden@gmail.co
m

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

Te koop sfeervolle tus-
senwoning, Sarinkkamp 48
Hengelo.Voor informatie, 06-
40477190 of zie Marktplaats.

Gevraagd: Ongeveer 1x
per maand hulp bij tuinieren.
Veel snoei werk en fruitbo-
men. Locatie : Grietstraat
Doesburg/Drempt info
0620638458

Te huur gevraagd: Land-
bouwgrond voor de teelt van
koolzaad en graan. Mts Aal-
bers Doetinchem 06-
23759731.

Dagmenu’s
11 t/m 17 augustus

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

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

Woensdag 11 augustus
Mosterdsoep / Spies de Rotonde, kruidenboter, aardappelen en
groente.

Donderdag 12 augustus
Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappelkroketten en
groente / vlaflip met bessensap en slagroom.

Vrijdag 13 augustus
Preisoep / Pangafilet op Oosterse wijze (zoetzure saus), rijst en
groente.

Zaterdag 14 augustus (alleen ophalen/bezorgen)
Saté van varkenshaas met pindasaus, frieten en rauwkostsalade
/ ijs met slagroom.

Maandag 16 augustus
Runderbouillon met flensjes / Varkensrollade met jus, aardappe-
len en groente.

Dinsdag 17 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/ ijs met slag-
room.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas



GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Op 18 augustus 2010 zijn wij:

Marinus Harenberg
&

Betsie Harenberg-Harbers
50 jaar getrouwd.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op onze receptie op zaterdag 21 augustus
van 16.00 uur tot 18.00 uur in café-restaurant

”
Den Bremer”, Z-E weg 37 te Toldijk.

”
Brandsbergje”

Molenweg 18
7223 DN Baak

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

25 jaar getrouwd -    Open huis

30 augustus is de dag dat wij 25 jaar getrouwd
zijn. 
Tevens willen wij u ook graag onze nieuwe werk-
plaats laten zien waar de verbouwing bijna klaar
is.

Om dit alles samen te vieren, nodigen wij u uit
voor een receptie op 28 augustus van half 4 tot 6
uur.

Constructie Bedrijf Eulink-Kemper BV
Jos en Gerdien Eulink

Schapendijk 6
7255 NK  Hengelo (Gld.)

old soldiers never die,
they just fade away ....

Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij voor ons
gedaan en betekend heeft, delen wij U mede, dat
rustig en kalm van ons is heengegaan, mijn lieve
man, onze vader, schoonvader en opa

Hendrik Jacob Haan

in de leeftijd van 83.

echtgenote: M.Ph. Haan-Jansen

kinderen: Hilke en Jan
Tjakko

kleinkinderen: Evert-Jan
Claire en Peter
Daan †

Vorden, 7 augustus 2010

De Decanije 37
Park Villa
7251 CG Vorden

Liever geen bezoek aan huis.

De crematieplechtigheid vindt in kleine kring plaats.

Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
Moegestreden, maar omringd
door onze liefde, ben je moedig
en dapper van ons heengegaan.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de vele goe-
de jaren, delen wij u mede dat, in zijn eigen ver-
trouwde omgeving te vroeg van ons is heengegaan
mijn lieve man, onze zorgzame vader en trotse opa

Willem Martinus Hissink
Wim

* 11 juni 1938 † 7 augustus 2010

De Melkboer

Vorden: Gerda Hissink-Walgemoet

Lochem: Irna Wagenvoort-Hissink
André Wagenvoort

Sander, Rion

Vorden: Herbert Hissink
Miranda Janssen

Verena, Ilza
Bjorn, Jamie

Rietgerweg 1
7251 HD Vorden

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uitgeno-
digd, zal worden gehouden op donderdag 12 au-
gustus om 11.00 uur in de Ned. Hervormde Kerk te
Vorden. Voorafgaand is er de mogelijkheid om af-
scheid te nemen.

Aansluitend begeleiden we Wim naar zijn laatste
rustplaats op de Algemene Begraafplaats aan de
Kerkhoflaan te Vorden.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren
in De Herberg, Dorpsstraat 10 te Vorden.

Indien u niet in de gelegenheid bent om hierbij aan-
wezig te zijn, kunt u de familie condoleren op
woensdag 11 augustus van 19.30 tot 20.00 uur
thuis aan de Rietgerweg 1.

Indien u geen rouwkaart mocht hebben ontvangen,
gelieve deze advertentie als uitnodiging te be-
schouwen.

Het gemis zal altijd blijven
die lege plek, het doet zo’n pijn.

Voor de vele blijken van belangstelling en medele-
ven, op welke wijze dan ook, na het overlijden van

Hans Alssema

willen wij iedereen hartelijk bedanken

Mely
Moeder Hennie
Monique en Giso

Anouk, Emma
Rita, Tom, Kim

Vorden, augustus 2010

Na een werkzaam leven nam de Here tot Zich onze
lieve en zorgzame vader, groot- en overgrootvader

Johan Harmsen
sinds 1 juli 1981 weduwnaar van

Frederika Johanna Pelgrum

op de gezegende leeftijd van 92 jaar.

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft be-
tekend.

Freek en Marijke Harmsen
Bertus en Beppie Harmsen
Willie en Hans Hissink
Hermien en Albert Wilzing
Anneke en Albert Jansen
Johan en Gerry Harmsen
Gerrit en Marianne Harmsen
Jeannette en Tonnie Lenselink

Klein- en achterkleinkinderen

4 augustus 2010
Tolweg 1
7255 LG Hengelo Gld.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van Thuis-
zorg Sensire voor de liefdevolle verzorging.

De herdenkingsdienst en de begrafenis hebben op
maandag 9 augustus te Hengelo Gld. plaatsgevon-
den.

Op donderdag 19 augustus 2010 zijn wij,

Ab en Riek
50 jaar getrouwd.

Graag nodigen wij u uit voor onze receptie van
15.00 tot 16.30 uur in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24
te Vorden.

Ab en Riek Knoef-Bulten

Margrietlaan 4
7251 AT Vorden

Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij



• Profile Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Visser Damesmode

• Hema

• Hotel Bakker

• Fashion Corner 

• Bistro de Rotonde 

• Roosenstein 

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

14 augustus 

de deuren 

wijd open

Altra
Discovery
van € 849,00 voor € 599,00
(in diverse heren en dames maten)

Dorpsstraat 12   Profile Bleumink 

ALLE
AFGEPRIJSDE
SCHOENEN
Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

50%
KORTING

Alleen op 14 augustus tussen 9.00 en 16.00 uur

3 HALEN
2 BETALEN

GELDIG OP DE KORTINGSPRIJS
PROFITEER NÚ

KORTINGEN TOT 75%
Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak

op zaterdag 14 augustus. En daar profiteert u natuurlijk van!

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke apparaten

en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke

aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur.

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 14 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 14 augustus vroeg uit de veren

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan.

Zo kunt u niet alleen als eerste genieten van de

lage prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’,

maar ook van een heerlijk glaasje verse jus d’orange

en een warm croissantje. Dat is pas een mooi begin

van het weekend!

MARKTKRAAM
MET DIVERSE 

OPRUIMINGSARTIKELEN
VANAF € 1,00

o.a. zitjes, zadels, kleding etc.

Zaterdag 14 augustus 2010

Opruiming in het centrum van Vorden



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 14 AUGUSTUS

ALLE WINTERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 17 aug. t/m 30 nov.

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 14 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 17 aug. t/m 30 nov.

De laatste ronde is ingegaan.
NU NOG LAGERE PRIJZEN!
Voor alle baby en kinderbroeken geldt:

2 HALEN
1 BETALEN 

m.u.v. nieuwe collectie

Zaterdag 14 augustus 2010

Opruiming
in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 14 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Levi’s
Only
DEPT
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje 
� de meeste keus!

Veel restanten vanaf € 10,= Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

Vanaf 10.00 uur:

Bij iedere apfelstrudel met een bolletje ijs

een kopje koffie van het huis naar keuze!

Om mee te nemen:

Bij 3 apfelstrudel halen 

hoeft u er maar 2 te betalen!

Kerkstraat 3          BISTRO DE ROTONDE

Alles de deur uit prijsjes!!! 
Op zaterdag 14 augustus van 08.00-17.00 uur

Zomerrestanten
5.00 - 45.00

Roosensten Quality Wear • Burg. Galleestraat 12



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

We’j nog van too?

Wat is: A. Este’meren (uitspraak: estemee’an)
B. Alenschepper
C. Nuren (uitspraak: Nu’an)

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Om 10.15 uur opent de voorzitter de
keuring en is iedereen van harte wel-
kom om te komen kijken. Vanaf 10.30
uur komen de eerste kinderen met
hun kalf in de ring. De kinderen moe-
ten een bepaald rondje kunnen lopen,
waarin de jury ook kan beoordelen
hoe het kind met het kalf omgaat en
of het mooi schoon is. Er zijn 9 kinde-
ren die een thuiskeuring hebben ge-
daan en er gaan 20 kinderen naar de-

ze centrale eindkeuring. Natuurlijk
hopen zij in de prijzen te vallen. De
keuring is onderverdeeld in leeftijd-
scategorieën. De jongste deelnemers
zijn 7 jaar en de oudste kinderen 13
jaar. Ook wordt er een prijs uitgereikt
voor het mooiste wedstrijdboekje wat
zij hebben bijgehouden over het kalf.
Hierin staan de vader en moeder van
het kalf, wat het gegeten heeft en ver-
dere andere leuke verhaaltjes en foto’s

over het kalf. 
Begin juli en begin augustus hebben
de kinderen thuis ook al bezoek van
de jury gekregen om te kijken hoe zij
het kalf verzorgden en er verder mee
omgingen. De dagen ervoor waren de
kinderen druk met wassen, poetsen
en knippen van hun kalf, want het
moest er natuurlijk mooi uitzien. 
Kortom, zaterdag 21 augustus is een
bijzonder spannende dag voor de kin-
deren en hopelijk mogen zij daar veel
toeschouwers begroeten die hen ko-
men aanmoedigen.

Spannende Eindkeuring
Kalveropfokclub Bronckhorst

Bronckhorst - Het is bijna zover. Na maanden oefenen met de kalveren
kunnen de kinderen op de centrale eindkeuring laten zien waar zij al die
tijd mee bezig zijn geweest. Op zaterdag 21 augustus bij Camping Warn-
stee, Lankhorsterstraat 34 in Wichmond is de grote dag.

Spannende gezichten tijdens de uitslag van de Kalveropfokclub eindkeuring in 2009.

De zwemmers voor de 850 meter star-
ten om 12.00 uur, de 1500 meter start
om 13.00 uur en voor de echte afstand-
zwemmers is er de 3000 meter, die
start om 14.30 uur. Het gaat er bij deze
zwemtocht niet echt om wie als eerste
over de streep komt. Meedoen en ge-
nieten van de prachtige ambiance van
de Berkel, zwemmen onder de brug-

gen en aangemoedigd worden door
het publiek langs de kant, zijn de in-
grediënten van dit bijzondere buiten-
zwemavontuur. Enige geoefendheid is
natuurlijk wel gewenst! 
Start en finish vinden plaats bij de
kantine van de ijsbaan, nabij de Leeu-
weriklaan. Bij voorinschrijving via de
site tot en met 20 augustus, bedraagt

het inschrijfgeld slechts 5,00 euro per
persoon, per afstand. Hiervoor ontvan-
gen de deelnemers na voltooiing van
de prestatie een fraai poloshirt. Aan-
melden op de locatie kan ook, dan is
het 10,00 euro per persoon. De zwem-
tocht wordt gehouden onder auspi-
ciën van ZZ&PC ‘De IJsselmeeuwen’. 
Bezoekers om de zwemmers aan te
moedigen zijn natuurlijk ook van har-
te welkom. 
Voor meer informatie en inschrijving
bezoek de site: www.devrijeslagdoor-
zutphen.nl.

Zwemtocht op de Berkel in Zutphen

Zutphen - Op zaterdag 21 augustus aanstaande vindt de tweede editie van
de zwemtocht ‘De Vrije Slag Door Zutphen’ plaats. Er wordt op de rivier de
Berkel gezwommen in drie afstanden. De eerste afstand start om 12.00
uur bij de kantine van de ijsbaan, nabij de Leeuweriklaan.

Een succesvolle zwemtocht in de Berkel 2009: ‘De Vrije Slag Door Zutphen’.

Onder de fietsers ook tal van vakantie-
gangers die hier momenteel op de di-
verse campings verblijven. De tocht
had een lengte van circa 30 kilometer.
Vanaf de start bij de hervormde dorps-
kerk, ging het gezelschap allereerst
naar de Lankhorsterstraat waar een
bezoek werd gebracht aan het hove-
niersbedrijf Arends. De volgende stop
was bij het pluimveebedrijf Heijink
aan de Lansinkweg. Dit bedrijft telt
96.000 kippen. De fietsers waren da-

nig onder de indruk over de wijze
waarop de robot de eieren inpakt . Ver-
volgens ging het richting de familie
Riefel aan de Hekkelerdijk waar het
rundveebedrijf werd bekeken. De da-
mes van de vereniging ‘Vorden van
Nu’ moesten hier flink aan de bak. Zij
bakten zo’n duizend pannenkoeken
die de hongerige deelnemers zich uit-
stekend lieten smaken. Twee accorde-
onisten zorgden daarbij voor vrolijke
stemmingsmuziek. 

De fietstocht ging tot slot richting het
industrieterrein in Zutphen waar het
houtbewerkingbedrijf van Gewo (ko-
zijnen, ramen, deuren) werd bezich-
tigd. Als laatste van deze leerzame
tocht werd een kijkje genomen bij de
paardenhouderij van de familie Go-
tink aan de Rouwbroekweg.

‘Fiets de boer op’ trok ruim
700 deelnemers
Vorden - Onder ideale weersom-
standigheden gingen er zaterdag
ruim 700 personen van start voor
de fietstocht ‘Fiets de boer op ‘. De
organisatie was in handen van de
plaatselijke LTO, de ‘Vrouwen van
Nu’ en Jong Gelre afdeling Vorden/
Warnsveld.

De naam is ontstaan uit de vier hoofd-
thema’s, die alle vier nodig zijn voor
innerlijk welbevinden en onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn:Trust
(vertrouwen), Unique (uniek zijn), Love
(liefde delen) en Power (kracht). De me-
thode is bijzonder effectief bij elk pro-
ces dat in onbalans is/vastloopt in de
prestatiedrang of waarbij het goede
gevoel achterwege blijft. Zo’n proces

kan betrekking hebben op het werk,
het leven of de levensfase. Regelmatig
is een ziekte of heftige gebeurtenis
hierbij de verstorende aanleiding. Ge-
durende de avond is er volop gelegen-
heid tot het stellen van vragen. 

Aanvang 20.00 uur (tot uiterlijk 23.00
uur), entree is 10 euro (inclusief kof-
fie/thee/drankje). Locatie; ‘de Tulp cen-
trum voor innerlijk welbevinden’, IJ-
selweg 16 in Vierakker. Bij voorkeur
aanmelden info@antoonwuestman.nl
of 0612405530. Meer informatie;
www.antoonwuestman.nl

Gericht op innerlijk welbevinden

Presentatie TULP- methode
Vierakker - Donderdag 19 augustus
2010 verzorgt Antoon Wuestman
een uitgebreide en interactieve
presentatie over de TULP-methode.

Gedurende de zomer krijgt het gazon
het meestal flink te verduren. Spelen-
de kinderen, droogte en sport zijn
maar enkele invloeden die op het ga-
zon inwerken. Na een droge zomer
moeten de meeste grasmatten zich
herstellen. Kale plekken waar door de
droogte en betreding het gras groten-
deels is verdwenen, krijgen best een
duwtje in de rug om zich vóór de win-
ter weer helemaal te vullen met gras.
Een bemesting van het gazon met een
aangepaste formule is daarom erg be-
langrijk. Ideaal voor een wintersterk
gazon is de DCM Organische Meststof
voor het Najaar voor Gazon (NPK 8-4-
15). Wanneer uw gazon in het voorjaar
een stapje voor heeft, krijgen onkruid
en mos minder kans om zich te ont-
wikkelen. De speciale formule met vol-
doende stikstof (N), fosfor voor de wor-
telvorming (P) en een hoog gehalte
aan kalium (K) voor een sterk gazon,
werd aangevuld met 3 % magnesiu-
moxide (MgO) en ijzer voor een diep-
groene graskleur. Het extra magnesi-

um en ijzer in deze gazonmeststof ga-
randeren een blijvende diepgroene
kleur, de hele winter lang. Het ijzer is
gebonden onder de vorm van ijzerche-
laat dat geleidelijk vrijkomt, vlekken
op tegels of kleding zijn dus uitgeslo-
ten. DCM Organische Meststof voor
het Najaar voor Gazon is verkrijgbaar
in zakken van 10 kg en van 20 kg in
MINIGRAN® TECHNOLOGY Dankzij
dit unieke 'schone korreltje' is deze
meststof uiterst gebruiksvriendelijk.
Deze meststof is stofvrij en het uit-
strooien ervan geurloos en schoon. De
korreltjes worden niet opgeraapt bij
het maaien en verzekeren dankzij de
gelijkmatige verdeling een perfect ho-
mogene grasgroei en een schitterend
groen gazon. Een jaarlijkse bekalking
met DCM Groen-Kalk® zorgt voor een
goede zuurgraad van de bodem. Bekal-
ken kan makkelijk in de herfst of zelfs
in de winter, het gazon wordt dan
toch nauwelijks gebruikt. Een goede
zuurgraad van de bodem bepaalt
eveneens sterk de algemene conditie
van het gazon. Dosis: 0,5 - 0,7 kg/10 m2

TIP!
Het is raadzaam bij de laatste maai-
beurten het gras iets langer te laten (5
- 6 cm i.p.v. 3 - 4 cm). Deze meststoffen
zijn onder andere verkrijgbaar bij De
Heesterhof Tuinplanten te Hengelo
Gld.

Najaars Gazonmeststof

Wapen je gazon tegen de winter

Hengelo - Een diepgroen gazon
zelfs tot diep in de winter, jazeker,
het is mogelijk. In de winter is uw
gazon onderhevig aan extreme
weersomstandigheden zoals vorst
en veel neerslag. Een dichte gras-
mat in het najaar zorgt ervoor dat
uw gazon goed de winter door-
komt.



Een bonte afwisseling in bodemge-
steldheid zorgt ervoor dat de planten-
wereld eveneens een grote afwisseling
kent. Naast soorten van de drogere
plekken kennen we ook soorten die
wat meer vocht prefereren. Soorten
als heksenkruid, maagdenpalm en
reuzenzwenkgras vinden we er naast
adelaarsvaren, dalkruid en bosan-
doorn.

In het kielzog van deze bonte planten-
wereld kennen we hier ook een rijke
dierenwereld, waarvan de vogelbevol-
king toch een groot deel voor haar re-
kening neemt. Dit kan natuurlijk al-
leen als er voldoende voedsel in de
vorm van insekten aanwezig is. Zo
kunnen we in de vijver voor het huis
verschillende soorten libellen en juf-
fertjes te zien krijgen.
Uiteraard is hiermee nog niet alles ge-
zegd.

Natuurlijk zou het WNF het WNF niet
zijn als ze niet jaarlijks een publieks-
wandeling over dit terrein verzorgt. 
Tenslotte kan men hier het belangstel-
lende publiek van alles tonen en laten
zien dat natuurbescherming niet
maarzo een hobby is van enkele excen-
triekelingen, maar -willen we onze
planeet leefbaar houden- wij zuinig
dienen om te springen met de schat-
ten van moeder aarde en daar schort
het tegenwoordig wel aan.
Dit zal allemaal plaatsvinden op zon-
dagmiddag 15 augustus a.s.
Aangeraden wordt om huidbedekken-
de kleding, zoals lange mouwen, aan
te trekken. 
Wie deze publiekswandeling wil mee-
maken -en natuurlijk zal onze ervaren
natuurgids u begeleiden- de start is
aan het begin van de middag bij de ka-
pel aan de Kapelweg, tussen Lochem
en Vorden.
Aan de deelnemers wordt t.b.v. na-
tuur- en landschapsbescherming een
symbolische bijdrage gevraagd.
Voor nadere info kan men terecht bij
Job Teeuwen, 0575 - 43 11 98.

Publiekswandeling
landgoed de Wildenborch
Vorden - Het landgoed de Wilden-
borch, tussen Vorden en Lochem, is
een fraai kleinood waar het voor de
natuurliefhebber goed toeven is.

Met covers van Thin Lizzy, Greenday,
Foo Fighters, kortom sprankelende gi-
taar rock.Basketcase staat garant voor
een avond plezier en speelt altijd met
hart en ziel en een dampende show.
Basketcase bestaat uit:
Drums: Marcel Roelofsen
Bas: Jan Jansen
Lead Gitaar: Michael Krassenberg
Slag/Leadzang: Marcel Timmer 

Blackpoint vond men op een warme
dag in Lievelde. Deze jonge mensen
stonden op een streekprodukten-
markt zo enthousiast te spelen met
mooie meerstemmige zang dat men
dit zeker een plekje waard vindt in de

programmering van HBTG. Black-
point is een band uit het Achterhoek-
se Lichtenvoorde. Aan de basis van dit
muzikale achttal staan Wietse Schel-
tinga (piano/keyboard), Sander Schenk
(basgitaar en zang), Arno Ikink (gitaar)
en de broers Mark (zang en gitaar) en
Pieter te Brake (drums). De vrouwelijke
inbreng bestaat uit Sophie Eskes, Imke
Steentjes en Noor Weelink (zang). Wat
later op de avond zal net als vorig jaar
de HBTG-band zijn opwachting ma-
ken. Zowel Johny Addink als Wim
Woestenenk zijn vanaf de 1e dag van
het bestaan van HBTG zowel bestuurs-
lid als muzikant. Dit jaar zullen ze
voor de variatie alleen geen hekken-

sluiter zijn. Veel Engelstalige num-
mers maar ook enkele Nederlandse
(dialect; lees Op Drift) zullen ten geho-
re worden gebracht.

De jonge talentvolle band Woodstar
zal de avond afsluiten. Deze strakke
coverband is een waar feest voor ieder-
een. Met nummers uit de jaren 60 tot
nu. Ze stonden al in het voorprogram-
ma van Postman en zijn op weg naar
The only way to paradiso, want ze zijn
een ronde verder in de Clash of the Co-
verbands, Absoluut de moeite waard
om deze jonge heren eens te zien op-
treden.De band bestaat uit Sander
Heuvelink, Arjan Knoef, Jurriaan
Boerstoel, Gert-Jan Spieker en Des-
mond Kuijk,

Grijp je kans voor weer een avondje
gezellig en goedkoop feesten want het
is maar 1 keer per jaar HBTG.

Herrie op het erf van tante Gerrie!

Warnsveld - Op vrijdagavond 20 augustus zal het feest weer losbarsten met
dezelfde doelstelling als die van voorgaande jaren. Een gezellig festijn
voor een ieder toegankelijk met low-budget prijzen en veel live-muziek.
Basketcase is de rockband van Zutphen en zal de avond openen. Rockt me-
nig zaal plat met een zeer divers en dynamisch rock repertoire.

Zij versloeg in de finale Claire Le Blanc uit Heemskerk met
7-5 en 6-1. In de halve finale werd Emma Verne uit Rotter-
dam verslagen. Door dit resultaat is de Vordense tennisster
op de ranking naar plaats 36 gestegen.

Martine Dijkman wint A-toernooi

Wildenborch - Martine Dijkman is er in geslaagd om
een 3 sterrentoernooi (A-toernooi) in Rijen bij Tilburg
te winnen.

Timme Koster: ‘Vrijwel al onze speel-
materialen zijn gestolen, waaronder
de crossfietsen (merk BMX), duikbril-
len, zwempakjes noem maar op. Alles
hebben ze meegenomen. Verder is de
muntenbak voor de douches gesloopt,
gewoon compleet van de muur
gerukt. Puur vandalisme, de munten
zaten er trouwens nog in! Ook de
lampen waren kapot geslagen. 

De diepvrieskist hadden ze open laten
staan, dus weg ijs, gesmolten. Ook de
kleedkamers moesten het ontgelden,
ook hier waren de lampen gesloopt. Je
vraagt je af, waarom toch allemaal.
Het is in een paar weken tijd al de der-
de inbraak, om moedeloos van te wor-
den. Ik schat de schade op minstens
een paar duizend euro. 

Nu de crossfietsen zijn gestolen kun-
nen we volgend jaar het Vordens kam-
pioenschap ‘langzaam fietsen’ wel ver-
geten. Het is allemaal in – en in triest.
Na overleg met de politie is besloten
dat er vanaf heden s’ nachts politie-
honden op het bad zijn. Ik hoop dat de
politie de dader (s) gauw te pakken
heeft’, aldus een zwaar aangeslagen
Timme Koster.

Opnieuw inbraak in zwembad ' In de Dennen '

Timme Koster: 
'Om moedeloos van te worden'

Vorden - Toen Timme Koster,
bedrijfsleider van het Vordense
zwembad ‘In de Dennen’, vrijdag-
morgen vroeg op het bad kwam,
sprongen hem de tranen in de
ogen. Niet alleen waren de deuren
van de kantine geforceerd, ook
bleek bij nadere inspectie dat er
van alles was gestolen.

dit soort crossfietsen werden gestolen

Onder fraaie weersomstandigheden
werd er in het Twente Kanaal in
Almen door 9 personen in totaal 22
kilo en 560 gram vis gevangen.

UITSLAG:
1. Rob Golstein 10.240 kg
2. Marcel Dekkers 5.020 kg
3. Wim Bulten 3.120 kg
4. Remon Derksen 1.820 kg
5. Wim Vreeman 1.340 kg
De volgende wedstrijd zal op zondag
29 augustus worden gevist in Berkel
nabij de Cloese.

HSV de Snoekbaars
Vorden - Op zaterdag 31 juli werd
de zesde wedstrijd in de onderlinge
competitie gevist.
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Burgemeester Henk Aalderink schreef
in het voorwoord van het programma-
boekje dan ook heel treffend: ‘ Het
Kastelendorp Vorden vormt natuurlijk
de ideale locatie voor deze rit die mee-
telt voor het Nederlands kampioen-
schap. De deelnemers met hun aange-
spannen wagens passen perfect in de-
ze mooie omgeving met zijn bossen,
weilanden, lanen, oude boerderijen,
kastelen en molens. Ongetwijfeld vor-
men de authentieke rijtuigen met
hun menners en paarden wederom
een onvergetelijk schouwspel’. Een
vooruitziende blik van de burgerva-
der, zo bleek.
De deelnemers( circa 60 ) aan deze Kas-
telenrit hadden alvorens naar Vorden

af te reizen, thuis veel werk en tijd aan
hun aanspanningen verricht. De koet-
sen om door ‘een ringetje te halen’, de
paarden idem dito. En wat te denken
van de bemanning. Vrouwen, zeer
charmant, velen eveneens in ‘older-
wetse kledij’ en de heren op de bok in
een mooi pak en dikwijls compleet
met hoge hoed. En bovenal, vriendelij-
ke koetsiers die niets aan het toeval
overlieten. Reed een aanspanning, zo-
als bij kasteel Vorden, onder laaghan-
gende takken door dan klonk het: ‘ Da-
mes nu bukken, anders ben je de hoed
kwijt’ !
Het publiek langs de route kon zich
‘vergapen ‘ aan bijvoorbeeld Barou-
ches, een Protestantse kerkbrik, Duit-

se veldwagens, Spiders, Landauers,
een Duitse jachtwagen met een
‘Schwarzwalder Kaltblut. Een Zwitser-
se boodschappenwagen met een New
Forest paard en de beide koetsiers op
de bok in Tiroler kleding. Ook een
prachtige combinatie: 2 Friezen en 2
KWPN ’s voor de wagen, aangeduid als
Roof Seat Break met wel zeer fraaie
hoedjes van de dames. De Haflinger
van Schepers uit Gendringen met de
Duitse Selbstfahrer zag er eveneens
fraai uit. Het paard met prachtig tuig
en versierd met ‘toeters en bellen’.Ook
een opvallende verschijning, de aan-
spanning van Martin Plevier uit Hen-
gelo, een Omnibus getrokken door 4
KWPN’ s en lid van de organiserende
vereniging. ‘In de Reep’n was met nog
een aantal leden tijdens deze Kastelen-
rit vertegenwoordigd t.w. J. Haasnoot,
J. Harmsen, Hotel bakker, J. Groot Jeb-
bink ,T.H.J. Bloemkamp en mevrouw
Nieuwburg. Eigenlijk is van alle aan-
spanningen wel wat leuks te vertellen
en dat gebeurde tijdens het defilé en
nadien op de kasteelweide dan ook

volop.  Aansluitend vond op de kasteel-
weide ook de prijsuitreiking plaats.
Voor de gejureerde deelnemers waren
er prijzen te winnen in twee rubrie-
ken. In rubriek 1 ( Traditioneel Gerij )
ging de eerste prijs naar J.P. Mus uit
Spanbroek met een Franse Wagonette.
De tweede prijs ging naar P.N. Heres
uit Toornwerd met een Groninger
Charette. In rubriek 2 ( Nieuw Gerij
naar authentiek voorbeeld )ging de
eerste prijs naar H.Hoevers met een Ti-
roler Einspänner ( dokterswagen ).
Ook voor de niet – gejureerde deelne-
mers was er deze dag een prijs te win-
nen namelijk de ‘ Gemeente Beker’.
Deze prijs werd door de gemeente
Bronckhorst toegekend aan het
schoonste geheel van deze dag. De
prijs die dus door zowel een gejureer-
de als een niet- gejureerde deelnemer
kon worden gewonnen ging naar
J.Knippenborg met een Shooting
Break. De organiserende vereniging
‘In de Reep’ n stelde een prijs beschik-
baar voor het mooiste geheel, geselec-
teerd uit de leden van de menvereni-

ging zelf. Deze prijs werd gewonnen
door mevrouw Nieuwburg
De Kastelenrit kende een ochtend- en
een middagroute. Tijdens de ochtend-
route kwamen de deelnemers onder
meer langs kasteel Kieftskamp, kasteel
Onstein, kasteel ’t Medler, kasteel Wil-
denborch, huize Enzerinck, kasteel
den Bramel en weer terug naar de wei-
de voor kasteel Vorden. Leden van de
folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes vermaakten de deelnemers
onderweg tijden de sherrystop met
een optreden. In de middagroute wa-
ren kasteel Hackfort en kasteel Suide-
ras in Vierakker opgenomen. De aan-
spanningen verzamelden zich s’ mid-
dags aan de Veldslagweg om van daar-
uit in colonne richting het dorp te rij-
den. Tijdens het defilé door het dorp,
veel applaus van een enthousiast pu-
bliek. Zowel s’ morgens als s’ middags
werden er op de kasteelweide demon-
straties gehouden door de LR en PC De
Graafschap, de Warnsveldse Country
Dancers en Bert Harmsen ( Moderne
Paardentractie )

Kastelenrit in Vorden

Het 'Traditionele Gerij' schitterde als vanouds

Vorden - De stoelen op de terrassen van de horecabedrijven in de Dorps-
straat stonden zondagmorgen al weer vroeg klaar. Vooruitlopend op de
dingen die zouden komen gaan. In Den Haag hebben ze op de derde dins-
dag in september hun koetsjesdag, in Vorden is dat traditiegetrouw op de
tweede zondag in augustus. De Kastelenrit met het ‘Traditioneel Gerij’ be-
hoort jaarlijks tot één van de grootste trekpleisters in het Vordense dorps-
leven. Tijdens het defilé een tjokvolle Dorpsstraat en vele honderden toe-
schouwers ‘onderweg’ , kortom wederom een happening van jewelste.
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

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

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Ze zijn er weer volop: Pruimen
zo vers uit eigen bongerd!!!!

Nu ook eigen nieuwe oogst Frieslanders aardappelen!
Heerlijke zoete witte druiven 500 gram 0.99
Sappige perssinaasappelen 10 voor 1.99

Zoete Galia meloen v.a. 0.99 per stuk

Volop overheerlijk zomers fruit.

Nu volop de lekkerste aardbeien van de Achterhoek
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

Deze maand
gratis
aircocheck

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

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

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 15.00 uur.

CAFE HOTEL ZAAL HEEZEN ZOEKT:

Een spontane, flexibele en stress-bestendige 

horeca-medewerker (m/v)
voor 1 à 2 avonden per week (in overleg) 

voor ons café. 
Ervaring gewenst. Min. leeftijd 20 jaar.

Tevens zoeken wij een 

schoonmaak-medewerkster
voor ons café/hotel voor 1 ochtend per week.

Informatie/sollicitatie:
Café Hotel Zaal Heezen,

J.F. Oltmansstraat 5
7221 NA STEENDEREN

Tel. 0575 451204
info@hotelheezen.nl

Een ouderwets Erfhuus op
zaterdag 21 augustus!
Kom ook naar het Erfhuus voor de Hengelo-
se Remigiuskerk.

Volop antiek, curi-
osa en oude ge-
bruiksvoorwerpen.
Een gezellige dag
voor het hele gezin
met hapjes, drank-
jes en muziek! Za-
terdag 21 augus-
tus, Zelhemseweg
33. Vanaf 10.00 uur
kijken, vanaf 13.30
uur veiling.

Bent ú al Vriend van de Remigiuskerk?

Word nu Vriend! Maak uw bijdrage over op bank-

rekeningnummer 125506600 onder vermelding

van uw naam en adres. Elke gift is welkom! Of ga

naar www.protestantsegemeentehengelogld.nl

Kom in actie voor de restauratie
van de Remigiuskerk!

Bij beschikking van de kantonrechter te
Zutphen d.d. 26 juli 2010 is Marinus
Hendrik Antoon Garritsen, geboren 12 fe-
bruari 1947 te Hummelo en Keppel, wo-
nende te 6996 DA Drempt, Veldweg 26,
onder curatele gesteld met benoeming van
dhr. K.R. Rispens, Tusseler 51, 7241 KB
Lochem, tot curator.

OOO PPP GGG AAAVVV EEE    VVV LLL OOO OOO III EEE NNN MMM AAA RRR KKK TTT
eee nnn    KKK III NNN DDDD EEE RRR VVV RRR III JJJ MMM AAA RRR KKK TTT

bij F.U.N.23 > 0575-464110

De Drievetol > 0575-463828

of Bakkerij Heijerman > 0575-463763

OOO PPP GGG AAAVVV EEE
BBB UUU RRR NNN --- OOO UUU TTT    SSS PPP EEE KKK TTTAAA KKK EEE LLL

Heb jij een snorfiets, brommer,

motor, auto of een ander voertuig,

waarmee je een Burn-Out kunt maken,

geef je dan ook snel op als je durft!
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De Stichting Vrijwillige Oppas en
Thuishulp (St. V.O.T.) ondersteunt
mensen die voor hun kind of familie-
lid met een beperking zorgen. Een vrij-
williger neemt af en toe even de zorg
van hen over. Soms wordt er oppas ge-
vraagd in de avonduren, als de ouders
een avondje vrijaf willen. Ook worden
wel vrijwilligers ingezet om activitei-
ten te ondernemen met de kinderen.
Daarbij kunt u denken aan wandelen,
fietsen, spelletjes doen, zwemmen of
computeren. Ook wordt regelmatig
om een maatje gevraagd voor de per-
soon met een beperking. De wensen
daarbij zijn veelal samen uitgaan, een
terrasje pikken of winkelen of geza-
menlijk bezig zijn met een hobby. Met
dit vrijwilligerswerk doet u in ieder ge-
val de hulpvrager een groot plezier,
maar u kunt er zelf ook veel plezier
aan beleven! Ervaring in de zorg is niet
nodig; u krijgt een korte en boeiende
cursus aangeboden. De St. V.O.T. Zut-
phen is actief in de gemeenten
Bronckhorst, Lochem en Zutphen. 

Op dit moment heeft de organisatie
verschillende hulpvragen:
Wie wil er eens op een woensdag- of

zaterdagmiddag iets met een autis-
tisch meisje van 8 jaar ondernemen.
Lekker naar buiten wandelen of fiet-
sen, of even boodschapjes doen.

Joran (5 jaar) is autistisch en woont in
een redelijk druk gezin. Hij kan wel
wat extra aandacht gebruiken. Is er ie-
mand die met naar buiten wil om iets
te ondernemen. 

Daan zit op de middelbare school. Hij
heeft epilepsie en dat houdt in dat hij
nooit alleen mag zijn. Maar zijn ou-
ders moeten er wel eens even tussen
uit! Wie voelt er voor om af en toe een
avond met Daan door te brengen?

Kees ( 45 jaar) is licht verstandelijk be-
perkt! Hij woont zelfstandig. Doordat
familie weg valt is Kees toch wel vaak
eenzaam. Wie wil zijn maatje zijn?
Kees vindt het leuk om naar de film te
gaan, samen te koken, samen muziek
te maken (hij speelt keyboard) of sa-
men een gezelschapspel te doen!

Wilt u helpen of wat meer weten,
neem dan contact op met Ekie Voor-
burg, één van de coördinatoren van de
Vrijwillige Oppas en Thuishulp. U
kunt haar bellen op haar werkplek in
Ruurlo, VIT Oost-Gelderland, tel.
(0573) 43 84 00. Op de website
www.votregiozutphen.nl kunt u meer
lezen over dit vrijwilligerswerk.

Wie wil een handje helpen?

Ruurlo - Houdt u van het omgaan
met kinderen of anderen en wilt u
wel wat tijd vrijmaken? Dan is dit
vrijwilligerswerk misschien iets
voor u.

Een luttel bedrag voor een middag
heerlijk ‘Indiaantje spelen ‘. De circa
130 kinderen kregen een briefje over-
handigd waarop alle spelletjes ston-
den, waaraan ze mee konden doen.
Op de achterkant stond een spoor
zoekspel met foto’ s van dieren. Meike
Heyenk was al gauw druk bezig om de
kinderen tot echte Indianen te
schminken. En dat lukte haar voortref-
felijk, zo te zien. 

Aan de achterzijde bij het kleuterbad
konden de ‘Indianen’ een ritje maken
op de Tinkerpaarden van stoeterij ‘Hof
van Ede’. Ook een leuke bezigheid: het
beschilderen van totempalen. Klein
van gestalte, geen probleem, de
‘dienstdoende’ vrijwilliger tilde je ge-
woon even op en vervolgens ‘schilde-
ren maar’. Uiteindelijk een paal waar-
op alle kleuren van de regenboog dui-
delijk te zien waren. Wigwam bou-
wen, schieten met pijl en boog, hoef-
ijzer gooien en zelfs varen in een kano
in het diepe bad, kortom het badper-
soneel had veel werk gemaakt van de-
ze Indianendag. 

Tussen de bedrijven door vertelde To-
ke Gudde een aantal Indianenverha-
len. De jeugd luisterde ademloos toe.
Zo vertelde Toke bijvoorbeeld over het
Indiaanse jongetje dat in zijn eentje
probeerde te voorkomen dat cowboys
met hun koeien door het dorp trok-

ken. Hij wilde ze verjagen ! Dat lukte
het Indiaantje in eerste instantie niet.
De overmacht was te groot. Middels
een list en door het maken van goede
afspraken, kreeg hij het toch voor el-
kaar dat de cowboys voortaan om het
dorp heentrokken. 
De kinderen vonden het prachtig en
zouden best een keertje een ‘echte In-
diaan ‘ willen zijn ! Tegen kwart voor
vijf begon het te regenen en kwam er
een einde aan deze gezellige Indianen-
dag.

In zwembad 'In de Dennen'

Indiaantje spelen: een leuke bezigheid

Vorden - Kinderen en ouders die zaterdagmiddag de kassa van het Vor-
dense zwembad ‘In de Dennen’ passeerden, werden al direct geconfron-
teerd met een lieftallige vrouw, fraai beschildert en getooid met veren,
een echt Indiaantje dus. ‘Hebt u een abonnement ?, dan mag u doorlopen,
anders kost een kinderkaartje 2,50 euro’, zo sprak ze.

Totempaal schilderen

Rijden op een Tinkerpaard

Indiaantje schminken

LANDGOED HACKFORT 
In de wandeling neemt de boswachter
u mee over het prachtige veertiende
eeuwse landgoed Hackfort. Door het
parkbos met imposante eikenlanen en
de moestuin, langs de watermolen en
het koetshuis en naar het kasteel. Hier
wordt een bezoek gebracht aan de
concertkamer van het kasteel, de van
Westerholtzaal. Na ruim een uur staat
de tafel voor u gedekt in de Schöppe,

om gezellig te genieten van heerlijke
Italiaanse gerechten. 

PANNACOTTA
Pannacotta kan zich buigen over een
lange en kleurrijke familiegeschiede-
nis van chef-koks, restaurateurs en ijs-
bereiders. Oprichter Marco Argante,
leerde als ragazzo in het Italiaanse fa-
milierestaurant van zijn ouders de
kneepjes van het vak. Marco Argante
combineert oude familierecepten en
authentiek streekgerechten met ei-
gentijdse, soms eigenwijze en verras-
sende kookkunsten. Pannacotta zorgt
voor een totaalbeleving in Italiaanse
sfeer. Laat u zich verwennen met het
beste van Italiaanse bodem! Het menu
dat Marco op deze avond serveert (in-
clusief een glas wijn, karaf water en
een kopje koffie): een Italiaanse anti-
pasta als voorgerecht, penne alla Bo-
lognese als hoofdgerecht en als nage-
recht tiramisu. 

Entrate con delle aspettative e andate
con un sorriso! (Kom binnen met ver-
wachtingen en vertrek met een glimlach!).

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Landelijk dineren op Hackfort
Vorden - Natuurmonumenten or-
ganiseert samen met de Italiaanse
catering Pannacotta op zaterdag 21
augustus een exclusieve wande-
ling. Een combinatie van wandelen
met de boswachter over landgoed
Hackfort in Vorden en daarna lan-
delijk dineren in de sfeervolle pin-
kenstal, de Schöppe van Natuur-
monumenten. Let op reserveer van
te voren uw deelname. In verband
met de te verwachten grote belang-
stelling kunnen alleen mensen die
zich van te voren hebben aange-
meld deelnemen. Dit kan via
www.natuurmonumenten.nl of te-
lefonisch bij de ledenservice van
Natuurmonumenten, 035 - 655 99
55.

Het eerste optreden is al op 20 augus-
tus tijdens de opening van het Wim
Kuijper toernooi. Op 2 oktober is het
koor te beluisteren op de korenmani-
festatie Zutphen zingt. Dan wordt om
16.15 uur in de Burgerzaal opgetre-
den. Op zaterdag 23 oktober organi-
seert het Vordens Mannenkoor een
Achterhoekse avond in hotel Bakker te
Vorden. Aan deze avond zal medewer-
king worden verleend door Hans Keu-
per. 

Eind december zijn er weer diverse
optredens zoals de Kerstmarkt te Vor-
den en het Kerstconcert in de Christus
Koningkerk m.m.v. Dames Barber-
shopkoor Njoy . Ook wordt medewer-
king verleend aan de Kerstnachtdienst
in de hervormde Kerk te Wichmond.
In 2011 viert het Vordens Mannenkoor

haar 75 jarig jubileum. Het hele jaar
zal in het teken staan van dit jubile-
um. Hiervoor zijn intussen diverse ac-
tiviteiten gepland zoals bijvoorbeeld
een koffieconcert op zondag 6 maart
in de Westerholtzaal van kasteel Hack-
fort. 

In mei wordt een bezoek aan Linne
(Limburg) gebracht en wordt daar te-
vens medewerking verleend aan een
concert van het Mannenkoor St Caecil-
lia. Het jubileumconcert vindt okto-
ber 2011 plaats. Over al deze activitei-
ten in 2010 en 2011 volgen nog nadere
berichten. 

Lijkt het belangstellenden om te ko-
men zingen bij het Vordens Mannen-
koor? Het koor kan nog steeds nieuwe
leden gebruiken. De repetities vinden
elke maandagavond van 20.00 tot
22.00 uur in het Dorpscentrum te Vor-
den plaats. Men kan daar gerust eens
binnenlopen of contact opnemen met
het Vordens Mannenkoor. Informatie
vindt men op www.vordensmannen-
koor.nl

Vordens Mannenkoor start
nieuw seizoen
Vorden - Maandag 16 augustus be-
ginnen de leden van het Vordens
Mannenkoor weer met de repeti-
ties. Dit is tevens de start van een
nieuw seizoen waar weer veel acti-
viteiten op stapel staan.



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

Het ZPF Import Team van Barry Was-
sink zal ook deelnemen. De coureurs
die voor het team uitkomen zijn Wal-
lid Soppe en Joey Hopman. Deze twee
jeugdige coureurs zullen er alles aan
doen om zo hoog mogelijk te eindi-
gen. Vorige week reden ze een EK wed-
strijd in Wittgenborn Duitsland. Daar
kon men vier dagen rijden waaronder
twee dagen vrij trainen. Barry Wassink
deed niet mee met de races maar tij-
dens de vrije trainingen reed hij wel
om met name Soppe en Hopman de
ideale lijnen van het circuit te leren.
Wassink zette behoorlijke snelle tij-
den neer en had zeker in de top vijf ge-
reden in zijn klasse.Wallid Soppe uit-
komend in de junior-b klasse behaalde
een mooie twaalfde plaats tijdens de

race op zondag. Tijdens de eerste trai-
ningen zat hij nog 12 seconden achter
de snelste man. Gedurende het week-
end wist hij dit gat te verkleinen naar
1,5 seconde. Soppe was op zondagmor-
gen echter het snelste van iedereen in
de warming-up. Joey Hopman kon
zich niet kwalificeren voor de junior-a
race maar maakte wel progressie naar-
mate de trainingen volgde. Begeleider
Wassink was dan ook zeer tevreden
met de twee heren die uitkomen voor
het ZPF Import Team. In Wittgenborn
deden een record aantal deelnemers
mee uit twaalf verschillende Europese
landen.

In het NK pocketbike gaat het ook
goed met de jeugdige rijders van het

team. Wassink die gestopt was met
racen kon het niet laten en rijdt ook
weer als vanouds op de circuits. Hij
staat in het tussen klassement in de
klasse senior open 40 op de eerste
plaats. Van de zes wedstrijden die over
twee manches verreden werden wist
hij tien manches te winnen. Zijn
grootste tegenstander in het kampi-
oenschap is Ruben Hernandes. Was-
sink liet weten dat hij tot het uiterste
moest gaan om hem voor te blijven.
Wassink heeft ook een uitnodiging ge-
kregen om aan het eind van het sei-
zoen een race te rijden in Italië waar-
bij o.a. Joan Zarco en Luca Marconi zul-
len aantreden op de pocktbikes. Deze
twee heren komen nu uit in het WK
125-cc wegrace kampioenschap maar
waren in het verleden de tegenstan-
ders van Wassink in het Europees
kampioenschap pocketbike.

2 uurs Pocketbikes

Hengelo - Aankomende zondag 15 augustus wordt op de "Varsselring" bij
de Venneweg een 2 uurs race voor pocketbikes gehouden. Deze wedstrijd
wordt georganiseerd door de vereniging Slick'96. Het is een jaarlijks te-
rugkerend evenement waarbij de toeschouwers gratis entree hebben.

Barry Wassink. foto, Henk Teerink

Weevers maakte deel uit van een kop-
groep van vier renners. De vier wisten
halverwege de wedstrijd uit het pelo-
ton te ontsnappen. In de eindsprint
was Peter Möhlman uit Apeldoorn de
snelste, gevolgd door Roderik Groene-
wold. Weevers wist de laatste podium-
plaats in de wacht te slepen. Bij de
Amateurs B stonden namens RTV Vie-
rakker-Wichmond Rudi Peters en Pe-
ter Makkink aan het vertrek. Halver-
wege de wedstrijd begon het te rege-
nen, waardoor de klinkers in het par-
cours spiegelglad werden. Enkele ren-
ners gingen tegen de grond, onder wie
Makkink. De renner uit Hengelo kon
echter snel weer op de fiets springen,
maar het peloton was toen al uit het
zicht verdwenen. Peters sprintte naar
een 6e plek. Makkink moest zich tevre-
den stellen met een 18e plaats. 

Twee dagen na de Ronde van Zutphen
trokken Weevers en Makkink naar
Markelo voor een criterium. Ook hun
plaatsgenoot Martijn Versteege stond
hier aan de start. De drie hadden de
pech dat ze achteraan moesten star-
ten, waardoor zij direct na het start-
schot moesten proberen aan de voor-
kant van het peloton te belanden.
Weevers en Makkink slaagden erin
naar voren te rijden, Versteege kon de
aansluiting net niet vinden. Ook in
Markelo zat Weevers in de kopgroep,
deze keer had hij negen metgezellen.
Makkink maakte deel uit van een
tweede groep. Ondanks dat Weevers
het zuur nog in de benen had van zijn
wedstrijd in Zutphen, wist hij naar
een 7e plaats te sprinten. Makkink
probeerde in de laatste ronden nog
het hazenpad te kiezen, maar zijn con-
currenten deden zijn ontsnappingspo-
ging teniet. Hij passeerde de meet uit-
eindelijk als 17e. Bij de Elite/Beloften
startte RTV´er Rens te Stroet. In het
shirt van zijn ploeg Line Lloyd Footwe-
ar wist hij met een 9e plek nog net bin-
nen de top-tien te eindigen.

Podiumplaats voor Weevers
in Zutphen
Wichmond - Jan Weevers van RTV
Vierakker-Wichmond is vorige
week woensdag in de Ronde van
Zutphen op een derde plaats geëin-
digd. Rudi Peters werd bij de Ama-
teurs B zesde.

‘Dat Doe’w’ is een zogenaamd power
trio. Michael Hendriks is met zijn sub-
tiele drumstel de basis en de motor.
De benzine ofwel het basgeluid dat
wordt geleverd door Rene Slijkhuis die
met zijn torenhoge baskast en zijn
zeer gemotiveerde houding de lage to-
nen vol passie de zaal in pompt. Den-
nis Buitink zorgt met zijn uitgewoon-
de strat en strot voor de leadzang en
de rockende deining in de muziek.
‘Dat Doe’w’ probeert zoveel mogelijk
een eigen draai te geven aan boeren-
rock. Ze proberen het wiel niet op-
nieuw uit te vinden, maar hebben een

hekel aan kopiëren, dus eigen teksten
en eigen muziek in de stijl van Status
Quo, Stones maar ook MotorHead, om
vervolgens weer terug te schakelen
naar een gevoelig nummer, waar de
aanstekers, bij wijze van spreken, rus-
tig uit de broekzak kunnen worden
gehaald. Geen covers dus, maar mu-
ziek in de stijl van.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Dat Doe’w op podium bij
LIVE@IDEAAL.ORG
Zelhem - Woensdag 11 augustus zal
de band ‘Dat Doe’w’ tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het program-
malive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt
uitgezonden.

Om een prettig ‘besloten’ festival te
kunnen organiseren vindt Het Anhan-
gerschap het belangrijk om een goede
relatie met de buurt van de Tol te on-
derhouden. Speciaal voor dat doel
wordt de buurt uitgenodigd om op
maandag 16 augustus naar café ‘de
Tol’ te komen voor een gezellige
avond, waarop de organisatie vertelt
wat er in het Hökersweekend te gebeu-
ren staat. Eventuele vragen, klachten
e.d. zullen behandeld worden en de
buurt wordt uitgenodigd om tijdens
het Hökersweekend, dat dit jaar in het
weekeinde van 3 t/m 5 september
plaatsvindt, een kijkje te komen ne-
men. Om de cirkel helemaal rond te
maken wordt er twee weken na het
festijn nog een evaluatiebijeenkomst
gehouden, waarop de buurt zich kan
uitspreken over het festival.

Op vrijdag 3 september wordt de tijde-
lijke camping ingericht, waarna er ’s
avonds optredens volgen van ‘Span-
jers & de Jong’, de Haverkampband,
Old Ne-ijs. Het programma wordt afge-
sloten door Normaal zelf met een
‘Jamsessie’ rond het kampvuur. Ook
op zaterdag treden er een aantal
bands op (Wild Horses, Trailer Trash
Tremblers, WC Experience, Yeah Baby,
Piledriver en Normaal) en op zondag
wordt het festival afgesloten met de
jaarlijkse ledenvergadering, waarbij
vragen gesteld kunnen worden aan de
leden van Normaal, waarna de band
nog een afsluitend optreden verzorgt.

Kaarten zijn in voorverkoop verkrijg-
baar via de website www.hokersweek-
end.com en bij café ‘de Tol’ in de Wit-
tebrink.

Achtste Hökersweekend Anhangerschap Normaal
Zelhem - Het Anhangerschap, oftewel de fanclub, van Normaal vond vorig
jaar voor het eerst onderdak bij café ‘de Tol’ voor het organiseren van hun
jaarlijkse Hökersweekend. Het bleek perfect te passen, want café ‘de Tol’,
ook wel het Normaal-café genoemd, is voor vele Normaalaanhangers een
speciale plek en het terrein rondom het café bleek zich prima te lenen
voor een weekend met kampeergelegenheid. Duizend tot vijftienhonderd
gasten passen prima op het terrein en uitbreiden is voor de organisatie
geen optie, omdat het jaarlijkse Hökersweekend een weerzien van een
(bijna) vaste kern fans is.

De Anhangers van Normaal op een foto van Koos Groenewold

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 32 van
9 t/m 14 augustus 2010.

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

H E N G E L O

BONUSWEEKAANBIEDINGEN



www.bouwmarkt-heijink.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

voor al uw wasjes groot of klein 
o.a. vakantiewasjes

slaapzakken en dekbedden
voetbaltenue’s, linnegoed, 
gordijnen (mits wasbaar)

strijkservice

tevens verzorgen wij uw stoomgoed

tel: 0575 553957/0612455676

van Lennepweg 8   Vorden

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

De Verfdiscounter
Zutphen
De Sikkens specialist
van Oost Nederland

Tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
besteding van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu
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Houdt een levensvraag je bezig?
In je levensloop ligt het antwoord

verborgen. Als reizend biograaf
wil ik graag met je op zoek gaan
naar de rode draad in je leven.
Verdere informatie is op mijn

website te lezen.
www.praktijk-amorfati.nl

25 -  29 AUGUSTUS 15jaar
CASTLEFAIR
 VORDEN

WWW.CASTLEFAIR.NL

VIJFTIEN JAAR CASTLE FAIR: ÉÉN GROOT FEEST MET ELKE DAG
EEN UITGEBREID PROGRAMMA. KOM ÓÓK EN PROFITEER VAN
DE EXTRA KORTING MET DE SPECIALE VVV-VORDEN KORTINGS-
BON. LET OP: ER ZIJN MAAR 300 VAN DEZE VOORDEELKAARTEN.

Lever de ingevulde bon in bij VVV Bronckhorst, Kerkstraat 1-B in Vorden en u 
krijgt bij deze VVV-actie € 3,50 korting p.p. op de toegangsprijs van € 15,-
Maximaal 4 personen per bon en alleen geldig voor de Castlefair 2010. Voor kinderen geldt 
de normale toegangsprijs van € 5,- Haast u, want er zijn maar 300 kaarten beschikbaar met 
dit voordeel! Niet geldig i.c.m. andere voordeelacties en niet inwisselbaar tegen contant geld.

Naam    Adres

Plaats

OP=OP!

20 AUGUSTUS 2010

„Herrie Bi-j
Tante Gerrie”

’t muziekfestijn voor jong en oud

m.m.v.

BASKETCASE
BLACKPOINT
HBTG BAND
WOODSTAR

Entree: € 7,50, kinderen tot 12 jaar gratis.

Munten: € 1,00.

Locatie: ’t Holtslag, Geesinkweg 2, te Warnsveld.

WWW.HBTG.NL

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl



Een gezellige en gemoedelijke sfeer tij-
dens het toernooi is de meest belang-
rijke factor voor de organisatoren.
Wanneer dat bovendien, zoals de erva-
ring leert, gecombineerd kan worden
met tennis van een goed niveau wordt
het enthousiasme alleen maar groter.
Traditioneel komen de deelnemers
vooral uit Oost-Gelderland, maar het
komt ook voor dat spelers uit Duits-
land zich voor dit toernooi inschrij-

ven. De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3, 4, 5, 6, 7 en 8 voor zowel
enkel als dubbelpartijen. Het evene-
ment vindt plaats in week 33 (van zon-
dag 15 t/m zondag 22 augustus) op het
VTP-tenniscomplex aan de Overweg
en maakt deel uit van het OGTC (Oost
Gelders Tennis Circuit).

Het is de actieve sponsorcommissie
opnieuw gelukt naast hoofdsponsor
Dijkman Bouw het toernooi mede mo-
gelijk te maken door een 13-tal neven-
sponsoren te vinden. Op de avond van
de donderdag (19 augustus) is er een
sponsoravond met het legendarische
'bankstelconcert'. Iedereen is die
avond welkom om te genieten van top-
tennis en gezellige live muziek. Een
bezoekje aan het mooie tennispark
van VTP zal dus zeker de moeite waard
zijn!

Veel interesse 7e Dijkman
Bouw Open Tennistoernooi
Vorden - Tennisclub VTP organi-
seert dit jaar voor de zevende maal
het Dijkman Bouw Open Tennis-
toernooi. Afgaande op het tot nu
toe geregistreerde aantal inschrij-
vingen kan de organisatie op-
nieuw rekenen op een flinke be-
langstelling. De verwachting is dat
er zo'n 200 wedstrijden in de plan-
ning zullen worden opgenomen.

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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

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

AUGUSTUS
11 ANBO klootschieten, Olde Lettink
11 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
18 ANBO klootschieten, Olde Lettink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB koffiemorgen, hotel Bakker
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers, info tel. 55 20 03.

Aan deze wedstrijd mag door iedereen
worden deelgenomen, zo ook vakan-
tiegangers die houden van een hengel-
tje uitgooien en recreëren in de omge-
ving van Vorden. Aan deze wedstrijd
namen 23 mensen deel, waaronder
een groot aantal vakantiegangers. Om
deze wedstrijd voor iedereen toeganke-
lijk te maken is er voor iedereen prijs. 

UITSLAG:
1. H.G. Hiddink 2.760 kg
2. G. Jungst 2.580 kg
3. J. Kamphuis 2.160 kg
4. W. Vreeman 1.560 kg
5. J. Meijer. 0.940 kg

Volgend jaar zal er wederom in de
maand augustus een vakantieviswed-
strijd worden georganiseerd. Voor
meer informatie over hengelsport en
uitslagen kan men ook een kijkje ne-
men op www.desnoekbaarsvorden.nl

Vakantieviswedstrijd
Vorden - Op donderdag 5 augustus
werd er door Hengelsportvereni-
ging "De Snoekbaars" de jaarlijkse
vakantieviswedstrijd georganiseerd.

Hij was de enige die met deze post-
code meespeelde in de Nationale Post-
code Loterij. Naast het geldbedrag won
hij een gloednieuwe Audi A3. 

De PostcodeStraatprijs wordt weke-
lijks uitgereikt door de Nationale Post-
code Loterij. Gaston Starreveld, ambas-
sadeur van de Nationale Postcode Lote-
rij, was vorige week maandag op de
Decanijeweg om de geldprijs en de Au-
di A3 te overhandigen. Deze uitreiking

wordt op zondagavond 15 augustus in
het tv-programma Eén tegen 100 op
Nederland 1 uitgezonden. De heer Ba-
rendsen heeft al een idee hoe hij het
gewonnen geldgedrag gaat besteden:
'Mijn vrouw en ik gaan een cruise ma-
ken. Daarnaast wil ik als ondernemer
in Vorden iets leuks gaan doen voor de
gemeenschap'.

OVER DE NATIONALE POSTCODE
LOTERIJ - 

DE SAMENLEVING WINT ALTIJD
De Nationale Postcode Loterij is fond-
senwerver voor goede doelen. Vijftig
procent van de opbrengst is bestemd
voor projecten in de samenleving. 

Dankzij 2,5 miljoen deelnemers aan
de Nationale Postcode Loterij is er in
2009 is een bedrag van ruim 256 mil-
joen euro verdeeld over 75 goededoe-
lenorganisaties op het gebied van
mens en natuur. Dit zijn onder meer
UNICEF, Natuurmonumenten, Green-
peace, het Wereld Natuur Fonds,
Humanitas en Stichting DOEN.
www.postcodeloterij.nl

Straatprijs Postcode Loterij valt op
de Decanijeweg

Vorden - Henk Barendsen heeft vorige week de PostcodeStraatprijs van de
Nationale Postcode Loterij gewonnen. Met zijn postcode 7251 BP won hij
een bedrag van € 262.500,- .

De heer Barendsen (links) en zijn vrouw uit Vorden nemen de cheque van de PostcodeStraatprijs in ontvangst, op de achtergrond is de
gewonnen Audi A3 te zien.

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt graag met u mee en kan 

op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor een lege zaal te staan.

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Snel posters nodig?

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

Koninklijke 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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

u  k u n t  m i j  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

Gelderse Tennistop in Vorden
Kom kijken

16 t/m 22 augustus
ma t/m vr vanaf 17.00
weekend vanaf 9.00

zondags finales

Het 7e Dijkman Bouw Open tennistoernooi wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dijkman Bouw Hoveniersbedrijf Kettelerij
Rabobank Achterhoek Noord Harbach Sport
Drukkerij Weevers Wellness and Garden
Weulen Kranenbarg Schildersbedrijf Besselink  
Strada Sports Installatiebedrijf Wiltink
Autobedrijf Groot Jebbink Fashion Corner
Dutch PC Electronics Welland Nederland

Tennisvereniging        Vorden organiseert
Overspoor, Overweg 20 te Vorden
Tel. 0575 - 552823
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op 2 september a.s. organiseren
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, Stichting Welzijn
Vorden en de Ouderenbonden een
informatie- en fietsvaardigheidsdag
voor senioren in Bronckhorst. De
dag is in sporthal 't Jebbink in
Vorden en begint om 09.30 uur met
ontvangst en koffie/thee. Eindtijd
circa 16.00 uur. Wordt u een dagje
ouder en kunt u wel wat tips gebrui-
ken om nog lange tijd veilig te blijven
fietsen, geef u dan op!

Doel van de dag
U ontvangt tijdens de dag informatie
over de (nieuwe) verkeersregels en
verkeerssituaties, waarmee u te
maken heeft als fietser. Er zijn ver-
keersdeskundigen aanwezig die uw
vragen kunnen beantwoorden en
buiten met u gaan oefenen met uw

eigen fiets en er kan een route
gefietst worden in Vorden. Na een
eenvoudige lunch zijn er een demon-
stratie van gewone, aangepaste en
elektrische fietsen, tips om veilig op
de fiets te kunnen stappen en kan
uw eigen fiets goed op u afgesteld
worden.

Opgave en kosten
U kunt zich opgeven via onderstaand
inschrijfformulier voor 16 augustus
a.s. bij Stichting Welzijn Vorden op de
Nieuwstad 32 in Vorden. Bellen of
e-mailen kan ook (tel. (0575) 55 34 05,
e-mail l.vanuden@sswb.nl). Voor
meer informatie kunt u contact opne-
men met de heer H. Cleijpool, tel.
(0575) 84 27 61 of mevrouw L. van
Uden, tel. (0575) 55 34 05. De kosten
voor de dag zijn € 3,- per persoon en
kunt u op de dag ter plaatse voldoen.

Informatie- en fietsvaardigheids-
dag voor senioren

Inschrijfformulier fietsvaardigheidsdag voor senioren
Ja, ik geef mij op voor de fietsvaardigheidsdag op 2 september, aanvang

09.30 uur

Naam ........................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................

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

Tel. .............................................................................................................................................................

E-mail (eventueel) ...........................................................................................................................

�

�

Uit de jaarlijkse Monitor Lokale
Lasten komt Bronckhorst op het
gebied van gemeentelijke lasten
als goedkoopste gemeente van de
Achterhoek naar voren. De monitor
is opgesteld op verzoek van VNO-
NCW en MKB. “Ook in 2009 was dit
al het geval en we zijn er trots op dat
dit in 2010 ook weer zo is”, zegt wet-
houder Mulderije van economische
zaken.
In de Monitor zijn de ontwikkelingen
van de tarieven voor onroerende
zaakbelasting (OZB), rioolrecht,
toeristenbelasting en bouwleges
onderzocht. Dit is gedaan met ver-
schillende voorbeeldbedrijven als
uitgangspunt, variërend van sector
en grootte. Bijvoorbeeld supermarkt,
winkel, klein/middelgroot/groot
kantoor en bouwbedrijf. Van de in

totaal 39 gemeenten in Centraal
Gelderland en de Gelderse Vallei
regio (o.a. Barneveld, Wageningen,
Veenendaal) komt onze gemeente
qua gemeentelijke lasten op de
tweede plaats van goedkoopste
gemeenten. De gemeente Rozen-
daal is het goedkoopst. Nijmegen is
voor het bedrijfsleven landelijk de
duurste gemeente.

Lokale lasten voor ondernemers 
De lage lokale lasten in Bronckhorst
zijn gunstig voor het bedrijfsleven.
Dat er lokale lasten betaald moeten
worden staat voor VNO-NCW niet ter
discussie. Wel is het zo, volgens
VNO-NCW, dat de lokale lasten voor
een bedrijf flink in de papieren kun-
nen lopen. Daarbij is het vreemd dat
er soms grote verschillen in lasten

tussen gemeenten en regio's zijn.
Van een gemeente mag, volgens
VNO-NCW, worden verwacht dat zij
belastingen zo effectief en efficiënt
mogelijk besteedt. Mulderije: “En
volgens de onderzoekers doen wij
dat!”   

N.B. Het bericht over de Monitor dat
vorige week in de Gelderlander ver-
scheen was niet correct. Hierin werd
gesuggereerd dat Aalten het goed-
koopst was. Dit is later gerectifi-
ceerd!

Bronckhorst goedkoopste gemeente voor ondernemers

in Achterhoek

Bij een hittegolf:
Drink per dag twee liter water.
Blijf binnen tussen 12.00 en 16.00 uur.

Ordeverstoring
Ga niet tegen de mensenstroom in.
Blijf rustig en volg de aanwijzingen van de
autoriteiten op.
Ga niet naar de plek van de ordeverstoring toe.

Uitval stroom, gas, water of telefoon
Luister naar de calamiteitenzender met uw radio op 
batterijen.
Doet de telefoon het nog? Bel dan niet onnodig 
om overbelasting van het net te voorkomen.
Doet de stroom het nog? Kijk dan op de website 
van uw gemeente of op www.crisis.nl.
Als www.crisis.nl niet is ingezet, wordt u op een 
andere manier geïnformeerd.

Overstroming
Wordt verwacht dat het water tot uw huis komt? 
Schakel gas en elektriciteit uit.
Zorg voor een persoonlijk noodpakket.
Als u niet weg kunt: luister naar de regionale 
calamiteitenzender op uw radio uit uw noodpakket.

Kernongeval
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Consumeer geen kraanwater, geen regenwater,
geen bladgroenten of moeilijk schoon te maken 
etenswaren.
Houd huisdieren binnen en raak geen mensen en 
dieren aan die buiten zijn geweest.

Gevaarlijke stoffen 
Blijf binnen of ga naar binnen en sluit deuren en 
ramen en alles wat voor ventilatie dient, zoals 
afzuigkap, ontluchtingskoker, muur- en toiletrooster.
Ga naar een goed af te sluiten kamer waar het niet 
tocht, liefst midden in het huis of gebouw.
Bent u buiten? Loop dwars op de wind in met een
doek voor uw neus en mond.

Grote brand
Blijf laag bij de grond en verlaat het gebouw zo snel
mogelijk.
Kunt u het gebouw niet meer verlaten?
Ga dan voor een raam staan waar de brandweer 
u kan zien.
Ga nooit terug een brandend gebouw in.

Groot verkeersongeval 
Loop niet onnodig over de snelweg.
Houd de vluchtstrook vrij voor brandweer, politie 
en ambulance.
Bent u met de auto in een tunnel: verlaat uw auto
en ga via de dichtstbijzijnde vluchtweg de tunnel uit.

Terroristische aanslag 
Breng uzelf in veiligheid.
Ga niet kijken op de plek van de aanslag.
Hebt u informatie die kan helpen bij het opsporen van
de daders, neem dan contact op met de politie.

Ziektegolf 
Gebruik papieren zakdoekjes die u na 
gebruik meteen weggooit.
Was regelmatig uw handen.
Blijf thuis als u een besmettelijke ziekte heeft.

Instortingsgevaar
Blijf laag bij de grond, schuil onder zwaar 
meubilair of een deurpost, blijf daar stil zitten en
bescherm uw hoofd en nek met uw armen.
Gebruik geen liften.
Als u bedekt onder het puin ligt, blijf dan stil
liggen en maak zo mogelijk geluiden
op pijpen of buizen.
Spaar uw krachten en schreeuw alleen als u geen
andere mogelijkheden heeft om geluid te maken.

Extreem weer
Bij extreem slecht weer:

Ga niet de weg/het water op als dit wordt 
afgeraden of als een weeralarm is afgegeven.
Als u toch de deur uit moet, neem genoeg eten,
water, dekens en warme kleding mee.

Algemene tips
Iedere noodsituatie is anders, maar voor elke noodsituatie geldt in ieder geval:

Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Waarschuw en informeer mensen in uw omgeving.
Als u gewond bent of in acuut gevaar verkeert, alarmeer dan de hulpdiensten of probeer anderen om hulp 
te vragen.
Bent u zelf niet gewond, help dan waar mogelijk anderen.
Probeer informatie te krijgen van een betrouwbare bron. Luister naar de calamiteitenzender of kijk op 
www.crisis.nl.
Volg de instructies van de hulpdiensten en de overheid op.

We hebben het goed voor elkaar in
Nederland, maar ook bij ons kan
iets gebeuren. Het kan zijn dat de
stroom lange tijd uitvalt, er een
grote brand uitbreekt, we in ex-
treem slecht weer terecht komen,
in onze buurt een ongeluk met ge-
vaarlijke stoffen gebeurt of door

veel regen overstromingen ont-
staan. Het is handig om te weten
wat u moet doen als u in zo'n situ-
atie belandt. De hulpdiensten zijn
namelijk nooit meteen ter plaatse
en kunnen niet altijd iedereen di-
rect helpen.

Wat te doen bij een ramp?
Tips op een rij

De heer A.A.L.M. (Arno) Spekschoor
heeft zich terugetrokken als ge-
meenteraadslid voor het CDA en
voor hem in de plaats is de heer
H. (Hessel) Wijngaard uit Baak be-

noemd als CDA-raadslid. Wij wen-
sen de heer Wijngaard veel succes in
zijn nieuwe functie. Tijdens de
raadsvergadering van 26 augustus
a.s. wordt hij officieel geïnstalleerd.

Nieuw gemeenteraadslid



Openbare bekendmakingen

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

Wij hebben van netbeheerder Liander de
Energie-Atlas ontvangen over het jaar 2009.
Hierin is de CO2-uitstoot van de hele gemeen-
te in beeld gebracht.
Met deze gegevens kunnen wij kijken of de
CO2-uitstoot al dan niet daalt en of wij op
koers liggen om in 2020 een energieneutrale
gemeente te zijn. Dan moet in 2011 een reduc-
tie van de CO2-uitstoot van 4% behaald zijn. In
de tabellen zijn het gemiddelde elektricteits-
en aardgasverbruik van de huishoudens per
plaats weergegeven en de CO2-uitstoot van de
gehele gemeente vermeld.

Aardgasverbruik
Gas wordt vooral voor verwarming van huizen
gebruikt. Verschillen in woningtypes (grootte)
en bouwperiodes (gebruik isolatiemateriaal)
hebben de grootste invloed op het gasver-
bruik.
In Steenderen is een lager gasverbruik dan
gemiddeld. De plaatsen Bronkhorst, Laag-
Keppel, Rha, Toldijk en Vierakker hebben een
hoger gasverbruik dan gemiddeld. Mogelijke
oorzaak kan het hogere aantal grotere en ou-
dere woningen zijn in deze plaatsen.

Elektriciteitsverbruik
Het electriciteitsverbruik wordt het sterkst
beïnvloed door het aantal bewoners per huis-
houden en het welvaartsniveau. Meer perso-
nen en een hoger welvaartsniveau leiden va-
ker tot meer gebruik van apparaten. In Toldijk
en Vierakker is het verbruik behoorlijk hoger
dan gemiddeld. Een plaats als Drempt, Hoog-
Keppel of Vorden heeft een lager dan gemid-
deld elektriciteitsverbruik. Wel merken wij op

dat het elektriciteitsverbruik van de agrari-
sche bedrijven vaak op dezelfde elektriciteits-
meter zit als het huishouden. Dit kan een re-
den zijn voor het hogere verbruik.

CO2-uitstoot
De totale CO2-uitstoot (gas- en elektriciteits-
verbruik van de huishoudens, bedrijven en ge-
meentelijke gebouwen) is in 2009 gedaald met
1,88% ten opzichte van 2007. Hiermee is de

doelstelling om in 2011 de CO2-uitstoot met
4% te reduceren nog niet gehaald. Wel is in de
gemeente totaal 4.698.230 kWh elektriciteit te-
ruggeleverd aan het elektriciteitsnet (afkom-
stig van bijv. zonne- en bio-energie). Dit levert
een besparing op van 2.805 ton CO2. Met deze
besparing komt de CO2-reductie op 3,36%.

Wij gaan door met het stimuleren van woningi-
solatie en inzet van duurzame energie. Zo zal
naar verwachting in oktober 2010 een nieuwe
subsidieregeling ingaan voor isolerende maat-
regelen bij particuliere woningen. Wij plaatsen
zelf binnenkort zonnepanelen op de gemeen-
telijke gebouwen.

Energie-Atlas gemeente Bronckhorst

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Baak, kermis met kinder- en volksspelen, optocht, vogelschieten en feestavonden, 2 oktober

van 14.00 tot 01.30 uur, 3 oktober van 14.00 tot 01.30 uur en 4 oktober van 10.30 tot 20.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 2 oktober van 14.00
tot 01.30 uur, 3 oktober van 14.00 tot 00.30 uur en 4 oktober van 10.30 tot 20.00 uur, afsluiten
Wichmondseweg, tussen de Vordenseweg en de inrit naar Huize Baak, 28 september t/m 5 ok-
tober, afsluiten Vordenseweg, tussen de Beukenlaan en Z-E weg, en instellen stopverbod ge-
deelte Vordenseweg en Beukenlaan i.v.m. optocht, 3 oktober 2010 van 12.00 tot 16.00 uur, ker-
mis en oranjestichting Baak/Leferink en Herfkens

• Hengelo (Gld), Rozenstraat 14, reünie, tijdelijk plaatsen van een tent, ontheffing verstrekken
zwak-alcoholische dranken, 4 september 2010 van 14.00 tot 20.00 uur, obs Rozengaardsweide

• Vorden, Overweg 20, reünie-weekend i.v.m. 35-jarig bestaan, tijdelijke plaatsen van een feest-
tent, 10 september van 16.30 tot 22.00 uur, 11 september van 10.00 tot 01.30 uur en 12 septem-
ber 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, stichting Vordens tennispark

• Wichmond, sportcomplex de Lankhorst, muziekevenement, 30 oktober 2010, muziekvereni-
ging Jubal

• Zelhem, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden, 30 augustus t/m 13 september
2010, Dutch pc solutions

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Zomerweg 65, veranderen woning
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 78A, plaatsen luchtwasser
• Zelhem, Enkweg 1, vergroten berging
• Zelhem, Thorbeckestraat 50, vergroten woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 30 juli 2010:
• Baak, ruitersport centrum Baak, houden loterij tijdens de open dag, 22 augustus 2010, stich-

ting Honden zonder toekomst
• Steenderen, Burg.Buddingh’plein, standplaats voor de verkoop van aardappelen, groente en

fruit wekelijks op de vrijdagmiddag, J. Bleijenberg
Afgeven op 2 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), op gedeelte van de Venneweg, minibike race, 15 augustus 2010 van 09.00 tot

16.00 uur, Slick '96
Afgegeven op 3 augustus 2010:
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden van 9 t/m 23 augustus 2010,

café/zaal de Mallemolen
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, ontheffing groepskamperen, 7 augustus 2010, stichting zwem-

en recreatiebad In de Dennen
• Zelhem, dr. Grashuisstraat 3, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. muziekfestival, 29

augustus 2010 van 14.00 tot 21.00 uur, café/zaal de Mallemolen
• Zelhem, diverse locaties in het centrum, dorpssurvival, 14 augustus 2010 van 14.00 tot 17.00

uur, vvv platform Zelhem
Afgegeven op 4 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), braderie, 15 augustus 2010 van 11.00 tot 18.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging
• Steenderen, Burg. Buddingh’plein, vlooienmarkt/braderie, 8 augustus 2010 van 11.00 tot 17.00

uur, Rézi organisaties BV

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 2 augustus 2010:
• Rha, Rhabergseweg 28, bouwen terrasoverkapping en tuinmuur

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 30 juli 2010:

Verleende vergunningen

• Keijenborg, Kerkstraat 23, vergroten woning
• Toldijk, Wolfsstraat 1, gedeeltelijk restaureren dak
Verzonden op 2 augustus 2010: 
• Hummelo, Rijksweg 103, verbouwen woning
• Vorden, Hamminkweg 10, vernieuwen bergruimte
Verzonden op 5 augustus 2010:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 8, plaatsen mestsilo
• Zelhem, Ruurloseweg 30/105, verbouwen recreatiewoning

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 3 augustus 2010:
• Keijenborg, Olde Kaste 4A, veranderen bijgebouw, verleend met instandhoudingstermijn tot

30 juni 2011
Verzonden op 4 augustus 2010:
• Laag-Keppel, Pieriksestraat 3, bouwen tuinhuisje

Gehandicaptenparkeerplaats
• Zelhem, gehandicaptenparkeerplaats aan Asterstraat 23 voor W.J.M. Booltink

Kapvergunningen
Verzonden op 5 augustus 2010:
• Baak, Pastoriestraat 3, 1 kronkelwilg, 2  acacia's (noodkap), 1 sierboom
• Drempt Zomerweg 18, 1 eik, geen herplant
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 1, 1 haagbeuk (noodkap), geen herplant
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 2, 1 walnootboom (noodkap), geen herplant
• Steenderen, Dorpsstraat 41, 1 acacia (noodkap), geen herplant

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2010:
• Toldijk, Wolfsstraat 1, gedeeltelijk slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens een straatfeest is het Kampshöfken van 11 september 15.00 uur tot 12 septem-

ber 2010 01.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Hengelo (Gld), tijdens de braderie op 15 augustus 2010 zijn van 6.00 tot 21.00 uur de Spalstraat,

Raadhuisstraat, Kerkstraat, Regelinkstraat, Asterstraat, Vordenseweg, tussen de Raadhuis-
straat en De Heurne, Schoolstraat, tussen de Snethlageweg en de Raadhuisstraat, Ruurlose-
weg, tussen de Spalstraat en Het Karspel, Bleekstraat, tussen de Steintjesweide en de Ruurlo-
seweg, Het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, Tramstraat, tussen de Rozenstraat
en de Spalstraat, Sint Michielsstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenhoflaan, de Bannink-
straat, tussen de Raadhuisstraat en de Kastanjelaan, en de zijwegen uitkomend op de Ban-
ninkstraat, tussen de Kastanjelaan en de Raadhuisstraat, op de Raadhuisstraat en op de
Bleekstraat, tussen de Steintjesweide en de Spalstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer. Voor het verkeer vanuit Zelhem/Doetinchem/Keijenborg
is een omleidingsroute ingesteld via de Molenenk, Kruisbergseweg, Rondweg, Vordenseweg,
De Heurne, Beatrixlaan en Ruurloseweg en vice versa

• Vorden, tijdens een straatfeest is het Heijink op 4 september 2010 van 11.00 tot 24.00 uur afge-
sloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de dorpssurvival is een gedeelte van de parkeerplaats op het Stationsplein van
13 augustus 22.00 uur tot 14 augustus 2010 18.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer 

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Crocusweg, tussen huisnr. 14 en de Tulpweg, op 4 sep-
tember 2010 van 08.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schrifte-
lijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het be-
sluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een 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 be-
zwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE
Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

Gemiddeld gasverbruik 2009 per huishouden in m3/jaar Gem. elektriciteitsverbr. 2009 per huishouden in kWh/jaar

Totale CO2-uitstoot gemeente Bronckhorst in tonnen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 3.6 lid 1 onder c van
de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 5 augustus 2010:
• Vorden, de Boonk 29, plaatsen schutting

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23 van de Wet
ruimtelijke ordening
Verzonden op 5 augustus 2010:
• Vorden, Oude Zutphenseweg 4, vernieuwen en vergroten dakkapel, verleend met toepassing

van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Ach-
terhoek en Liemers

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.6 lid 1 onder c
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 5 augustus 2010:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 16, vernieuwen en verkleinen bijgebouw
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 11, vergroten woning

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

Het 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.

Bestemmingsplannen

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Reeoordweg 2, vergroten fietsenhok, ontheffing in verband met het overschrijden van

de maximale toegestane bebouwingsoppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Hengelo-Vor-
den (incl. herzieningen)'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, plaatsen stalen tank/silo, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane hoogte voor ‘andere bouwwerken’ van 2,5 meter, gel-
dend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2005/2008 (correctieve herziening)'

De bouwplannen liggen van 12 augustus t/m 22 september 2010 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeente-
huis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend be-

stemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 augustus t/m 22
september 2010 voor een ieder ter inzage.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00043-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via ht-
tp://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00043-
/NL.IMRO.1876.OB00043-ON01

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het
plan naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
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. 

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening (buitenplans)
Verzonden op 28 juli 2010:
• Zelhem, Ruurloseweg 30 Z 112, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 12 augustus t/m 22 sep-
tember 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stuk-
ken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeis-
ende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, kan om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschul-
digd.

Ontwerpprojectbesluit 'Zomerweg 40 Drempt' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Zomerweg 40 Drempt' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 12 augustus t/m 22 september 2010 voor een ieder ter inzage. Het projectbesluit heeft
betrekking op het splitsen van de bestaande woning in twee woningen.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00010-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via ht-
tp://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00010-
/NL.IMRO.1876.PB00010-ON01

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
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. 

Onherroepelijk projectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat Vorden'
Het projectbesluit 'Zutphenseweg-Smidsstraat Vorden' is onherroepelijk geworden. Het onher-
roepelijke projectbesluit ligt voor een ieder ter inzage.

Het projectbesluit heeft betrekking op het realiseren van 18 wooneenheden met gemeenschap-
pelijke- en nevenvoorzieningen voor psychogeriatrische cliënten, een artsenpraktijk, een fysio-
therapiepraktijk en 22 appartementen met ontmoetingsruimte voor ouderen op de percelen hoek
Zutphenseweg-Smidsstraat in Vorden, kadastraal bekend gemeente Vorden sectie K nrs. 3300,
3464, 3465, 3621, 3622 (ged.), 4241, 4265, 4563, 4565, 4905 en 5648.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00006-

OH01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00006-
/NL.IMRO.1876.PB00006-OH01

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

• via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen

Aangezien het projectbesluit onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indie-
nen van een reactie.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Banninkstraat 40 Hengelo (Gld)' is onherroepelijk gewor-
den. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische functie in een woonfunctie,
waarbij de bedrijfswoning wordt gesplitst in twee woningen en het grootste deel van de vrijko-
mende bedrijfsbebouwing wordt gesloopt op het perceel Banninkstraat 40 in Hengelo (Gld).

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

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 12 augustus t/m 22 september 2010 het vol-
gende ontwerpbesluit ter inzage:
• Voor-Drempt, Kerkstraat 3, voor de restauratie van de pastorie

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 23 september 2010. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opne-
men via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvanke-
lijk) beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Verleende gemeentelijke monumentenvergunningen
Verzonden op 10 augustus 2010:
• Vorden, Zutphenseweg 40, voor de restauratie van de serre en het wijzigen van de eerste ver-

dieping
• Drempt, Zomerweg 65, voor de verbouw van de woonboerderij
• Laag-Keppel, Rijksweg 90 (nabij) voor het plaatsen van leuningwerken bij het voormalige

schutsluisje

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van dit besluit aan aanvrager, schriftelijk een (gemotiveerd) bezwaarschrift indienen bij burge-
meester en wethouders. 

Monumenten



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het besluit treedt na bekendmaking in werking. Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Verleende rijksmonumentenvergunningen
Verzonden op 4 augustus 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, voor het veranderen van het koetshuis tot theeschenkerij en voor een in-

richtingsplan omgeving koetshuis en moestuin

Mogelijkheden voor beroep
Tegen dit besluit kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht,
alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit
besluit aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Melding (art. 10.52 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 11 augustus t/m 22 september 2010 tijdens de
openingstijden de melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

• Vierakker, Koekoekstraat 21, voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval afkomstig van
het slopen van veeschuren, kelders en een kuilvoerplaat waarop het Besluit mobiel breken
bouw- en sloopafval milieubeheer van toepassing is

Tijdens de werkzaamheden moet voldaan worden aan de algemene voorschriften die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet Milieubeheer

Het 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, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
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Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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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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BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

vergoed door de meeste verzekeraars

Cadeautip:
verras eens iemand

met een

massagebon!

Massagetherapie
te Walvaart

06 41 69 28 42
www.massagetherapietewalvaart.nl

Met een toegewijd  hart en 
      met kundige handen  
   werken aan welzijn

Goed voor uw 
             gezondheid

   Nu ook in de 
Achterhoek

Ontspanning en klachten-
     vermindering in 
  één behandeling

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.

* Fotonentherapie (behandeling ziekte van Lyme)

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

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

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

Droger Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

Ga snel naar uw VakantieXperts reisbureau 
in Zelhem voor meer informatie.

www.oad.nl

Inclusief:

•  VakantieXperts begeleiding

• Vervoer vanuit Zelhem en

Losser naar Schiphol

Hoogtepunten:

•  De hoofdstad Bangkok

• Fietstour door de minder

bekende wijken van Bangkok

•  Brug over de River Kwai

• De Gouden Driehoek 

Klassiek Thailand

VakantieXperts Zelhem
Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem
0314 - 62 61 71

vanaf

1449
per persoon

VakantieXperts Avanti organiseert 

in samenwerking met Oad Reizen 

een 14-daagse rondreis Klassiek 

Thailand voor € 1449,- p.p.!

Vertrek op 26 september 2010.
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TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

ZELFS HET 
KLEINSTE
GAZON...

ME 443
€ 249

€ 279

Een VIKING staat als een huis. We geven u 
dan ook met plezier en zonder aarzelen 10 jaar garantie 
op de kunststof behuizing van onze grasmaaiers.

MB 248
€ 299
€ 349

Ook ons instapmodel benzinegrasmaaier mag gezien wor-
den. De MB 248 oogt niet alleen erg robuust, maar staat 
ook echt z’n mannetje in uw tuin: hij is de perfecte 
groendienst voor een grasperk tot ca. 1.200 m². 
Bovendien is zijn carrosserie ontwikkeld in een 
stevige plaatstaal. 

...VERDIENT 
EEN VIKING

jaar garantie
op de kunststof behuizing
van onze grasmaaiers

Elk grasperk heeft onderhoud nodig – hoe 
klein het ook is. Dit kunt u perfect doen 

met een elektrische grasmaaier van 
VIKING bijvoorbeeld. Al onze elektri-

sche grasmaaiers beschikken over 
centraal instelbare snijhoogte 

en een speciaal ontwikkeld 
windvleugelmes. Zo licht 

was stevigheid nog nooit. 

Alle acties zijn geldig tot 31 augustus 2010.

Ruurloseweg 65c, 7251 LB  Vorden
Tel.: (0575) 55 20 80
Fax: (0575) 55 51 00
Mobiel: (06) 51 631 878
www.bulten-techniek.nl

Tuin-, Bos- en Parkmachines

Locatie: Zelhemseweg, Hengelo (GLD)
Entree: Voorverkoop: 20,- / Kassa: 22,50
Info: www.hengelsfeest.nl of www.deruif.nl

CONCORDIA REÜNIE

VOORVERKOOPPUNTEN:
Hengelo: Expert Arendsen - BP Wenting. Vorden: Etos Barendsen. Steenderen: Café Heezen. 

Zelhem: Café de Tol - Sigarenmagazijn Roenhorst. Zutphen: De Ruif catering of via info@deruif.nl

(Kaarten ook verkrijgbaar via De Ruif: Gelderhorst 1, Zutphen of mail: info@deruif.nl)

Michel & Cor

Beatles Bounce

Organisatie/invulling reünie: De Ruif Catering & Events Zutphen
Mede mogelijk gemaakt door:

The Jibs (Doesburg)

DJ’s: Michel en Cor
De Bintangs (Riding on the L&N)

Papa di Grazzi (golden oldies show)

The Beatles Bounce (Tsjechië)
(‘s werelds beste coverband)

  OOK UIT DE TIJD VAN: 
Beatclub “SQUARE”

  Walhalla-Zelhem, Turn-Kranen-

burg, Shabby-Doetinchem

AANVANG: 15:00 UUR

22ZONDAG AUGUSTUS

40, 50 of 60 jaar!

OPBLAASPOP 
HUREN?

0575-559223

www.party-service-
achterhoek.nl

Feestje
organiseren? 
Verhuur van Party /
feesttenten, tent-

inrichting, DJ,
Karaoke en

geluidsapparatuur.

Tel. 0575-559223
www.party-service-

achterhoek.nl
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Verder zal Alex Slingenberg van Ate-
lier Nighthawk tijdens de Open Huis
laten zien hoe zij te werk gaat bij het
vervaardigen van Wildlife & Wester-
nart. Joanne Zadelhoff uit Ruurlo
geeft een roofvogeldemonstratie met
onder andere een Amerikaanse woes-
tijnbuizerd. Daarnaast zullen de vol-
gende stands aanwezig zijn:

• boeken, posters en kaarten van Je-
roen Vogtschmidt

• kleine Indiaanse gebruiksvoorwer-
pen en cd’s met indianenmuziek

• Presentatie indiaanse drums
• Kim Vogtschmidt met indiaanse

schilderkunst uit West Canada
• Netherlands Association for North

American Indians (NANAI)

Het Open Huis van de Indian Art Gal-
lery vindt plaats in het voorste gedeel-
te dan Familie Park Cactus Oase aan
de Jongermanssteeg. Dit gedeelte is
gratis toegankelijk. Bezichtiging van
het cactuspark zelf kost de normale
entree. Hierbij ontvangt u zondag 8
augustus een gratis

consumptiebon. Voor meer informa-
tie: tel. (0573) 451817 of zie de website
www.cactusoase.nl.

Familie Park Cactus Oase

Open Huis Indian Art Gallery

Ruurlo - De wereldberoemde erkende kunstenaar en schrijver Jeroen
Vogtschmidt brengt zondag 8 augustus nieuw werk voor de Indian Art
Gallery in Familie Park Cactus Oase. Zijn originele, kleurrijke en gedetail-
leerde indianenschilderijen getuigen van een hartstochtelijke zielsver-
bondenheid met de Noord- Amerikaanse indianen.

De wereldberoemde erkende kunstenaar en schrijver Jeroen Vogtschmidt brengt zondag 8
augustus nieuw werk voor de Indian Art Gallery in Familie Park Cactus Oase.

Twintig jaar geleden startte Jolanda
de bloemenzaak in Keijenborg. “Ik
moest het examen nog doen,” lacht
ze. Ze volgde achtereenvolgens de
huishoudschool, ging in Velp naar de
tuinbouwschool en leerde vervolgens
het vak van bloemiste binnen het leer-
lingstelsel: een dag in de week naar
school en vier dagen werken. “Voor
het examen moest ik een werkstuk
maken over een eigen bedrijf, daar-
voor moest ik alles uitzoeken. John
vroeg toen: ‘Lijkt je dat niet wat?’.”
Rondrijdend in Keijenborg kwamen ze
langs een leegstaand pand aan de
Kerkstraat, de voormalige manufactu-
renwinkel van Seesing. Al in april ging
de huur in, nog voor haar examen.
Het behalen van haar middenstands-
diploma maakte het geheel compleet.
Van haar spaargeld richtte zij de win-
kel in. “Geen meubels, dat was toen
niet. Het waren allemaal stellingen,”
vertelt ze verder. “Tien jaar geleden
heb ik pas meubels en een toonbank
gekocht.” 
Tijdens het leren en werken in de bloe-
menzaak, bouwde ze al een netwerk
bij de veiling op, waardoor het voor
haar gemakkelijk was om daar haar
spullen te betrekken. “Ik haal de plan-
ten, potten en cadeauartikelen op de
veiling. De bloemen die ik wil hebben,
krijg ik drie keer in de week aangele-
verd, van een vaste grossier.” Daarmee
biedt Bloemsierkunst Jolanda een
ruim assortiment groene en bloeien-
de planten, bloemen of boeketten.
Voor speciale gelegenheden, zoals
rouw en trouw, kunnen bloemstuk-
ken worden besteld. Zij is tevens deel-
nemer van Euroflorist. 
Jolanda geniet van het werk in de bloe-
menwinkel en het verzorgen van de
bloemen en planten. “De bloemen
krijgen elke dag schoon water en wor-

den opnieuw aangesneden.” Als ze
bloemen over heeft, geeft zij ze graag
aan de vrijwilligers van de kerk, Maria
Postel of de Ooyman, om er bloem-
stukken van te schikken. “Als ik met
Kerst een week dicht ga, geeft ik de
bloemen die ik over heb liever weg
dan dat ik ze weggooi.” 
In de loop van de jaren bouwde Jolan-
da een grote vaste klantenkring op in
Keijenborg, maar ook tot ver daarbui-
ten, samen met haar vaste medewerk-
ster Bernadette Koops, die alweer bij-
na 15 jaar bij Jolanda werkt. “Het is
een fantastisch mens. Ik kan met haar
lezen en schrijven. Ze weet precies wat
er moet gebeuren,” zegt ze met trots.
“En als we met z’n tweeën zijn, verde-
len we de taken.” 
De eerste week van de maand augus-
tus sloot Jolanda de bloemenzaak om

een totale metamorfose te realiseren.
Haar man John en zoons Jeffrey en Jus-
tin boden hulp bij het stofferen van de
muren, aanpassen van de verlichting,
schilderwerk en andere hand en span-
diensten. Een nieuwe vloer werd ge-
legd, waarna de meubels een plek kre-
gen. Tot slot richt Jolanda de winkel in
met verse planten en bloemen, nieu-
we potten en vazen en andere leuke
cadeauartikelen. Dinsdag 10 augustus
gaat de winkel weer open! 
Op maandag 16 augustus zal de totaal
opgefriste winkel openen met een
feestelijke dag. “Klanten krijgen die
dag 20% korting op hun aankopen en
een feestelijke attentie. En de hele
week verloot ze elke dag een boeket
van 20 euro.” 
Bloemsierkunst Jolanda aan de Kerk-
straat 20/A, 7256 AS Keijenborg. tele-
foon (0575) 462977, is van maandag
tot en met donderdag geopend van
9.00-18.00 uur, vrijdags van 9.00-19.00
uur en zaterdags van 9.00-16.00 uur.
Zondags gesloten.

Bloemsierkunst Jolanda viert 
20-jarig jubileum
Keijenborg - Bloemiste Jolanda van Londen van Bloemsierkunst Jolanda
in Keijenborg viert 16 augustus aanstaande het 20 jarig jubileum van
haar bloemenzaak. Zij biedt een leuke actie op deze jubileumdag: 20%
korting op het gehele assortiment én laat haar klanten de totaal opgefris-
te winkel zien.

De route voert door karakteristieke en
monumentale stadjes, met veel aan-
dacht voor cultuurhistorische land-
goederen, kastelen met prachtige tui-
nen en molens, die deze tocht tot een
indrukwekkende afsluitende fietsdag

van de Rhedense Fiets4daagse maken.
De Bronkhorster Korenmolen is deze
dag open voor bezichtiging, de ‘Vier-
daagse’ vlag zal er wapperen. Bij vol-
doende weer zal de molen draaien en
malen. 

Zaterdag 21 augustus is de molen als
gebruikelijk geopend van 10.00 tot
17.00 uur. De Bronkhorster Molen is te
vinden op de Spaensweertweg 1, tus-
sen Bronkhorst en Steenderen. Infor-
matie bij de molenaars G. Buys (0575)
452734, D. Koopmans (0575)451344 en
K. Jensen (0313) 414175, of www.bronk-
horstermolen.nl.

Rhedense Fiets4daagse 17 t/m 20 augustus 2010

Bronkhorster Molen extra geopend

Steenderen - De Bronkhorster Molen zal vrijdag 20 augustus aanstaande
extra geopend zijn. Deze dag wordt de Achterhoek-route van de Rhedense
Fiets4daagse gereden. Vele fietsers zullen de Achterhoek aandoen, waar-
bij eveneens het stadje Bronkhorst wordt bezocht.

Fietsers van de Fiets4daagse zijn welkom bij de Bronkhorster Molen.

Deze viering is in de st. Jan de Doper.
Al vele jaren wordt er op de woensdag-

avonden de rozenkrans gebeden in de
Maria kapel door de werkgroep. Deze
groep heeft samen met de voorgan-
gers van de viering een speciale Maria-
viering voor 15 augustus gemaakt. Het
parochiekoor zal de zang verzorgen en
er zal een Mariahulde plaatsvinden.

Sint Jan de Doper Keijenborg

Mariaviering

Keijenborg - Zondagmorgen 15 au-
gustus a.s. zal een speciale viering
gehouden worden ter ere van Ma-
ria Hemelvaart.

De entree is 2 euro per persoon. Er zijn

per lijn prijzen te winnen. Inlichtin-
gen bij de secretaris, telefoon (0314)
844221. Opgave voor de zomerdrive
gaarne zoveel mogelijk van te voren,
tot 17.30 uur bij Theo van Aalst, tel.
(0575) 451558, email: theovanaalst
@gmail.com. Aan de zaal inschrijven
tot 19.15 uur. Er wordt gebridged van
19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst

Bronckhorst - Deze zomer worden
door de Bridgeclub Bronkhorst
vrije bridgedrives gehouden. De
eerstvolgende drives worden ge-
speeld op donderdag 12 en woens-
dag 18 augustus in Café Den Bre-
mer in Toldijk.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT?
NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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De kwaliteit van de muziek ging hand
in hand met de rest van de opzet.
Geen plastic klapstoeltjes, maar com-
fortabele rieten stoelen en een schitte-
rend podium onder een transparante
overkapping. “Er komt volgend jaar
zeker een tweede editie,” aldus de en-
thousiaste organisatoren Chiel Erke-
lens en Geurt Schouten.

Jazztime werd geopend door loco-bur-
gemeester André Baars van de ge-
meente Bronckhorst. In zijn openings-
woord zegt hij dit evenement een aan-
winst voor de gemeente Bronckhorst
te vinden. “Dit is uniek, mooie entou-
rage, schitterende muziek en gelukkig
ook goed weer.”

De sfeer zat er vanaf het eerste mo-
ment goed in, mede dankzij de weers-
omstandigheden. De studentenjazz-
band The Able-Bodied Seaman en het
trio Jazz Supply ontvingen de bezoe-
kers in de kasteeltuin en in de VIP-
ruimte met swingende jazz. Om 12
uur startte het officiële programma
met de Storyville Jassband en Joris
Posthumus. Daarna volgden Koen de
Cauter en zijn Waso Band. Het duurde
even voor ze aan het spelen waren,

maar het was de moeite van het wach-
ten waard. De Waso Band liet de luiste-
raars, met speels gemak en op hoog-
staande wijze, genieten van muziek
van Django Reinhard uit de Hotclub
de France. Pianovirtuoos Martijn
Schok en zijn Boogie & Blues Band ver-
zorgde de brug naar het slotoptreden
van de Dutch Swing College Band met
gast Lils Mackintosh. Dit deel van het
festival oogstte veel applaus en de mu-
zikanten genoten zichtbaar. Het optre-
den liep wat uit, maar dat deerde nie-
mand. Iedereen bleef tot aan het einde
om de fameuze Dutch Swing College
Band te zien en te horen. Zangeres Lils
Mackintosh boeide tot aan het einde. 

Het was een middag met klasse, die ze-
ker voor herhaling vatbaar is. Chiel Er-
kelens en Geurt Schouten, organisato-
ren van Jazztime, zijn zelf ook erg en-
thousiast: “De samenwerking met ba-
ron van Lynden verliep vlekkeloos,
waardoor wij Jazztime tot in de punt-
jes konden voorbereiden. De festival-
bezoekers waren met name enthou-
siast over de transparante overkap-
ping boven het podium. Daardoor
bleef de kasteelsfeer zichtbaar, wat
zorgt voor intimiteit en gezelligheid.” 

Jazztime

Volgend jaar weer!

Laag Keppel - Het jazzfestival Jazztime van vorige week zondag is een
groot succes geworden. Ruim 600 bezoekers hebben de eerste editie van
dit nieuwe Achterhoekse festival in de tuin van kasteel Keppel meege-
maakt. Ze kregen een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand, jazzprogram-
ma voorgeschoteld.

Transparante overkapping

Dutch Swing College Band met gast Lils Mackintosh

Chiel Erkelens en Geurt Schouten

De race van de dag was die van de
Dutch superbikes. De wedstrijd werd
gewonnen door BMW rijder Barry Ve-
neman. De tweede plaats was voor de
Australiër Karl Muggeridge die een
felle strijd met Veneman leverde en
hem niets kado gaf. De uit Tsjechië
afkomstige Matej Smrz werd derde
voor de teamgenoot van Veneman,
Werner Daemen. Dit waren echter al-
len gastrijders, evenals nog enkele
buitenlandse rijders die het IDM
kampioenschap rijden. Omdat deze
coureurs rijden met iets andere mo-
toren trokken zij zich terug uit de

uitslag. Ondanks dit voorval lieten ze
een geweldige race zien voor het tal-
rijke publiek. De overwinning kwam
zodoende in handen van Ghisbert
van Ginhoven. Peter Politiek wist ach-
ter Arie Vos op de derde plaats te ein-
digen. De HAMOVE rijders Bob Wi-
thag, Bas Winkel en Branko Srdanov
wisten zich met een 6e, 8e en 15e
plaats in de punten te rijden. Perfor-
mance rijder Frank Bakker scoorde
een 19e plek. Dave Hendriksen maak-
te een schuivertje op driekwart van
de race In de Dutch supersport
mocht wat verwacht worden van de
HAMOVE rijder Joop Timmer die zich
als derde had gekwalificeerd.Bij de
start kwam Timmer goed weg als der-
de achter Ronald Ter Braake en Stu-
art Voskamp. Helaas duurde de race
voor Timmer niet lang want een paar
bochten verder gleed hij onderuit.Ro-
nald ter Braake en de Australië Dami-
an Cudlin maakten er een mooie

wedstrijd van met verschillende posi-
tiewisselingen. Cudlin had de langste
adem en won de race voor Ter Braake.
Derde werd Yamaha rijder Twan van
Poppel. Jan Roelofs en Joey Den Be-
sten hielden de eer hoog voor de HA-
MOVE. Roelofs eindigde voor de uit-
stekend rijdende Den Besten op een
twaalfde plaats. MRTT/Hugen rijder
Fabian Heusinkveld die na een hand
blessure een aantal weken aan de
kant had gestaan werd 24e. Hij was
dan ook tevreden met het rijden
maar minder met het behaalde resul-
taat. Hiermee was het ochtend pro-
gramma voor de motoren voorbij.
Volgende week staan deze klassen
weer aan de start voor het ONK op
het circuit van Spa-Francorchamps
waar op zaterdag een lange afstand
race verreden zal worden.
In het pauzeprogramma waren er de-
monstraties te zien van motor Grand-
Prix rijder Jasper Iwema en van Ro-

bert Doornbos en Yelmer Buurman,
beide autocoureurs. Het publiek ge-
noot vooral van het optreden van
Buurman in zijn Superleague auto
die uitkomt voor de Italiaanse voet-
balclub AC Milaan Stef Dusseldorp
wist de race voor de ATS Formule 3
voor auto's op zaterdag middag met
een behoorlijke voorsprong te win-
nen. Deze regionale rijder wist Kevin
Magnussen en Jimmy Erikson ver
achter zich te laten. De tweede race,
op zondagmiddag, was niet zo suc-
cesvol voor de jonge rijder. Hij had
een slechte start en probeerde snel
wat goed te maken. Daarbij raakte hij
van de baan en kon niet verder rij-
den.Toch laat hij telkens weer zien
dat hij bij de top van dit kampioen-
schap hoort. 
De organisatie van de Rizla Racing
Day was zeer tevreden met de op-
komst van het publiek ondanks het
niet al te mooie weer.

Overwinning Stef Dusseldorp bij Rizla Racing Day
Hengelo - Afgelopen zondag vond
de elfde editie van de Rizla Racing
Day plaats op het circuit van As-
sen Dit is een gratis evenement
waarbij zowel auto- als motor-
sport aan bod komen Er kwamen
verschillende regionale teams en
rijders aan de start

Een combinatie die niet vaak te beluis-
teren is maar bijzonder goed samen-
gaat met het Lohmanorgel. Elske te
Lindert uit Oeding (Dld.) neemt haar
gade Joost Smeets mee en die bespeelt
de tuba. Een programma van ongeveer
30 minuten. Elske speelt twee studies
van Robert Schumann. Ze beginnen
het concert met een werk van Gisbert
Näther. Van componist Jan Koetsier,
geen onbekende in de wereld van de
blaasmuziek, worden 5 liederen uit cy-
clus ‘Galgenlieder’ uitgevoerd en het
concert wordt besloten met de Choral-
fantasie ‘Es ist ein Schnitter, der heisst
Tod’. Ook in een bewerking van Jan
Koetsier. 
Aanvang 15.30 uur. De toegang vrij.
Wel is er na afloop een collecte voor de
onkosten.

Toeristenconcert in
dorpskerk Vorden

Vorden - Donderdagmiddag 12 au-
gustus heeft het orgelconcert in de
Dorpskerk van Vorden een niet
vaak gehoorde “plus”.Namelijk een
tuba.



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

Voor het afscheidsconcert had Kas
Bendjen diverse gastoptredens gere-
geld. Onder andere de Vordense zan-
ger Johan Stapper was van de partij.
De 75-jarige 'bakfietskearl' zong de
nummers Marina en Una Pabloma
Blanca en werd door frontman Hans
Krabbenborg na afloop geëerd met
een heuse bokaal. Ook andere gasten
uit het verleden van Kas Bendjen wa-

ren van de partij zoals Richard 'Gorro'
Jansen van Jovink en de Voederbietels
en de zanger Blinde Ed. Ook de drum-
act van vijf Vordense drummers was
een zeer geslaagd intermezzo.

In het voorprogramma stond de nieu-
we Vordense band de 'Vordense Sop-
pers'. Met veel bravoure en enthousias-
me stonden ze op het podium. Een op-

volger van Kas Bendjen lijkt in de
maak. 

Ook voor het feest van Kas Bendjen,
het Baby Biggen Meal Bal, lijkt het
doek nog niet gevallen. Volgens mana-
ger Freddy Hoogendoorn hebben en-
kele partijen, waaronder Jong Gelre,
zich gemeld om eventueel de organi-
satie van het feest over te nemen.
Wordt vervolgd zullen we maar zeg-
gen. 
Zeker is wel dat Kas Bendjen niet meer
terugkeert op het podium.

Ruim 1800 bezoekers Baby Biggen Meal Bal

Afscheid Kas Bendjen

Vorden - De Vordense rockers van Kas Bendjen hebben zaterdagavond de-
finitief afscheid genomen van hun fans. Ruim 1800 bezoekers waren afge-
komen op de 16e editie van het Baby Biggen Meal Bal in Kranenburg.

"Hoe geef ik mensen een voortdurend
gevoel van veiligheid en welbehagen
mee en dit in een tijd dat iedereen
meer en meer op zichzelf is aangewe-
zen? In het verleden had ik al eens en-
kele jaren gewerkt voor een installa-
teur van alarmsystemen. Hoe het aan
de man werd gebracht was niet mijn
ding, maar het installeren zelf was
een enorme voldoening. Hoe leeft ie-
mand, wat vindt iemand belangrijk,
hoe breng je elektronische veiligheid
zo aan dat het natuurlijk past bij zijn
woonomgeving? Dat was èn is de uit-
daging en tevens van groot belang en
vooral als iemand wil gaan investeren
in zijn veiligheid", aldus Bart Hulshof.

VEILIGHEID MOET PASSEN BIJ JE
NATUURLIJKE WOONOMGEVING
"Jaren nadien werd ik ineens gebeld
door mijn 'oude' klanten. Ze hadden
me teruggevonden doordat mijn

naam op het installateursrapport was
vermeld.  In mijn vrije tijd heb ik be-
zocht wie ik me nog kon herinneren.
Velen waren nog zeer tevreden, enkele
behoeften een reparatie en ca. 30% ge-
bruikte het niet meer".
Niet dat het defect was, maar omdat
het systeem niet volledig 'op gaat' in
de natuurlijke woonomgeving. Het
blijft voor hen een toevoeging waar
men voortdurend actief aan moet
denken. Anno 2010 moet dit en kan
dit anders. De technologie is zo ver dat
een elektronisch veiligheidssysteem
'natuurlijk' bij je past. Ze waken over je
veiligheid met een intelligentie die
ook volledig bij deze tijd past. In tegen-
deel van wat veel mensen denken is
het nu ook voor elke leeftijd geschikt.
Tweeverdieners die veel van huis zijn,
ouderen met een (medische-) beper-
king, gezinnen met kinderen en met
huisdieren, etc. Met liefde voor detail,
oprechte interesse in iemands woon-
gedrag en omgeving en een selectie
van de juiste apparatuur, kan iedereen
'zijn' veiligheid aan (laten) brengen en
daar vele jaren plezier van hebben.
"Ik heb voor VEON Veiligheid & Onder-
houd gekozen voor de beste appara-
tuur die ik kon vinden. Daarnaast is
(projectmatige) ondersteuning door
de fabrikant, goede garanties en uit-
stekende service ook een must. Na vele
merken tegen elkaar af te hebben ge-
wogen kwam ik terecht bij een Duitse

fabrikant die de hoogwaardige appa-
ratuur zelf fabriceert. Dus geen 'made
in China' met zwakke elektronica of
naleverings problemen in de toe-
komst". Deze fabrikant (ABUS) levert
ook het gehele pakket, van draadloze
aansluiting tot bekabelt en wel of niet
uitgerust met camerasystemen en dit
voor nagenoeg elk budget. Tevens be-
hoort aansluiting op de (mobiele)tele-
foon en internet ook tot de mogelijk-
heden. 

WIJZE VAN VERKOOP
Bij VEON kan men eerst op bezoek ko-
men om de apparatuur zelf te zien en
te voelen en kan men onder het genot
van een kopje koffie zijn of haar wen-
sen kenbaar maken. Hier houdt men
dan ook rekening mee als het volgen-
de vrijblijvende bezoek bij iemands
huis of bedrijfspand is. Als men te wei-
nig budget heeft adviseert men toch
kwaliteit aan te schaffen en later uit te
breiden met sensoren of detectoren.
Op deze manier doet men geen con-
cessies, voorkomt men 'vals alarm' en
wordt het systeem ook steeds waarde-
voller. Daarnaast kan VEON Veiligheid
& Onderhoud ook het hang en sluit-
werk verzorgen. Hiervoor werkt men
samen met een echt 'ouderwets' vak-
man. Daarmee is men nu een 'totaalle-
verancier' in veiligheid geworden.
Voor meer info www.veon-
veiligheid.nl of 0545 - 27 41 77

Veon Veiligheid en Onderhoud
Borculo - Je vrijwel elke dag storen
aan wat je medemens aan narig-
heid overkomt en vooral dat het
voorkomen had kunnen worden.
Denk hierbij aan (medische)hulp
die te laat kwam, inbraak en ont-
vreemding van persoonlijke eigen-
dommen, een huis of schuur die af-
brandde. Het is dé drijfveer van
Bart Hulshof, oprichter van het
'veiligheidsbedrijf' VEON Veilig-
heid & Onderhoud.

Dit is de laatste keer dit jaar dat de
tuin word open gesteld voor bezichti-
ging. In de tuin van de Familie Elsman
is een ruim assortiment aan Fuchsia's
te zien. Met een collectie van ruim
1000 soorten fuchsia's en ongeveer 50
soorten geraniums , waarvan de mees-
te volop in bloei zijn. De opentuinen
trekken elk jaar weer vele mensen

vanuit alle windstreken. Zelfs mensen
uit Duitsland en België komen speci-
aal voor deze openstelling. Het adres is
Baron v/d Heydenlaan 24 in Wich-
mond. 

Voor meer informatie kan man ook
kijken op het internet:
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsia opentuindagen

Wichmond - In het weekend van 14-15-16 augustus is bij de Familie Elsman
de tuin weer open voor liefhebbers van fuchsia's.

En dat is veel meer dan vorige jaren,
weet ook Berry Holtslag van Holiday
Sport in Lochem "Een stijging van bij-
na 13% ten opzichte van 2009. We za-
gen deze ontwikkeling al een beetje
aankomen de afgelopen maanden,
maar je kunt de balans pas echt opma-
ken in juli als de zomervakantie in al-
le delen van het land gestart is. Dan
hebben normaal gesproken de meeste
gebruikte caravans afgeleverd en zijn
de nieuwe eigenaren op pad met hun
aankoop" Vergelijkingen met voor-
gaande jaren bevestigen nog eens de

groei in 2010. Ten opzichte van 2008
steeg de verkoop dit jaar met 23%, in
vergelijking met 2007 met 36% en in
verhouding tot de aantallen van 2006
steeg de jong gebruikte verkoop zelfs
met 82%.
"Je merkt het ook in de showroom"
melden de medewerkers van Holiday
Sport "We zien bijvoorbeeld steeds
meer jonge gezinnen die de keuze ma-
ken voor een occasion. Veel hebben in
het verleden al eens een caravan ge-
huurd en stappen nu over naar een ei-
gen jonge occasion. Op zich ook wel
weer logisch. Dit soort caravans vol-
doet aan de actuele wensen van de
kampeerders (o.a. voorzien van een
vast bed, douche/toilet, boiler etc.) en
zijn in prijs toch een stukje aantrekke-
lijker dan een nieuwe. Daarnaast heb
je bij deze jonge kampeermiddelen
ook het voordeel van de zekerheid
met een jaar BOVAG garantie" besluit
Berry Holtslag.

Nog nooit zoveel gebruikte caravans verkocht als deze zomer

Zomer 2010: topverkoop
gebruikte caravan!
Lochem - De cijfers spreken voor
zich, tot en met juli zijn de meeste
gebruikte caravans afgeleverd
sinds jaren. Dat meldt BOVAG die
vandaag de verkoopcijfers bekend
maakte. Het gaat hier om jong ge-
bruikte caravans tot 5 jaar oud. Tot
en met juli wisselden er maar liefst
7.573 caravans van eigenaar.

De festiviteiten vinden plaats in het
weekend van vrijdag 10 september tot
en met zondag 12 september en be-
staan o.a. uit 'reünie-tennis' en op za-
terdag een buffet gevolgd door een
feestavond met muziek van de band
"Over the Hill". Ook zijn er clinics en
een demonstratiewedstrijd. Het volle-
dig programma is terug te vinden op
de website: www.vordenstennispark.nl

Leden en oud-leden worden van harte
uitgenodigd voor dit weekend ! De
commissie verzoekt een ieder die lid is
geweest van VTP het adres aan de club
door te geven. VTP heeft zelf ook de
nodige informatie, maar die zal zeker
niet up to date zijn. Het zou jammer
zijn dat daardoor dit bijzondere week-
end gemist zou worden. Het doorge-
ven van de juiste informatie kan op
verschillende manieren: per e-mail: in-
fo@vordenstennispark.nl per telefoon
via Evert Thalen 0575-551954 of ge-
woon per post naar: VTP, Postbus 10,
7250 AA Vorden.

Oproep aan oud-leden
Vordens Tennis Park!
Vorden - De reüniecommissie van
de Vordense tennisclub is nog
steeds op zoek naar adressen van
oud-leden in verband met het 35-ja-
rig bestaan van de club.

Ze geven de bezoekers van de brade-
rie de mogelijkheid om een gratis
rondvlucht boven Hengelo te win-
nen. En zeg nu zelf, wie wil dit nu
niet boven dit prachtig mooie
plaatsje. In drie rondes verloten ze
drie keer een plek voor in het vlieg-

tuig. Dus pak die kans! Verder is er
voor de kinderen ook een leuke acti-
viteit en kun je bij de kraam terecht
voor wat extra algemene handbalin-
formatie en natuurlijk informatie
over de vereniging.

Win een rondvlucht boven Hengelo!
Hengelo - Op zondag 15 augustus
is er weer de jaarlijkse braderie
in het centrum van Hengelo,
waarbij ook handbalvereniging
SV Quintus van de partij is met
een knus kraampje.

drukkerij

Tijdens de vakantie niets missen van het nieuws dat u in onze weekbladen leest? Op www.WebPaper.nl houden we u 

dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit uw eigen regio. Iedere uitgave is afzonderlijk in te zien. Zo is ‘thuis’ 

wel erg dichtbij. Fijne vakantie!

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Lekker op vakantie...
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Dit keer wordt het opgevoerd in de Ka-
pel in Bronkhorst. Dertien Neder-

lands- talige liedjes, afgewisseld met
verbindende tekst, vormen samen één

verhaal onder begeleiding van piano
en gitaar. Het programma heeft geen
pauze en wordt tweemaal opgevoerd
(19.00 en 21.00 uur). Entree tien euro.
Er kan telefonisch worden gereser-
veerd onder 0575- 555783.

Zeespiegel

Vorden - Zaterdag 21 augustus treden Josée van der Staak en Menno Kal-
man voor de vijfde keer op met hun programma ‘Zeespiegel’, een muzi-
kaal verhaal over liefde en zee.

Het werk van Stemerdink kenmerkt
zich door prachtige kleuren en dyna-
miek. Kunst die de toeschouwer blij-
vend inspireert. Vier jaar geleden
startte Henk Stemerdink zijn galerie
in Marbella (Spanje) onder de naam
Victory on Canvas, www.victoryoncan-

vas.nl. Zijn werk wordt sindsdien niet
alleen in Spanje verkocht, maar ook in
andere Europese landen, zoals Enge-
land, Polen, Letland en Duitsland, en
Azië. In 2008 heeft Victory on Canvas
haar deuren in het Duitse Bremen ge-
opend.

Expositie Kapel van Bronkhorst 14 t/m 20 augustus

Olieverfschilderijen 
van Henk Stemerdink

Pentekenen voor beginners en gevor-
derden. Docente Anneke Bouwmees-
ter begeleidt u gedurende tien twee-
wekelijkse lessen. Anneke’s motto is:
iedereen kan leren tekenen! En u zult
zien dat ze gelijk heeft! Werken met
aquarelpotloden behoort ook tot de
mogelijkheden. Tevens kunt u bij haar
het portrettekenen onder de knie krij-
gen. Op een verbazingwekkend een-
voudige manier leert u een gezicht te
tekenen. Eerst in onderdelen, dus oog,
oor, neus en mond, dan de techniek
om van die onderdelen één geheel te
maken! Geweldig leuk om zelf uw
partner, kind of kleinkind te portrette-
ren! 

Aquarelleren: een jampot met water,
een doosje met napjes verf, een hand-
jevol penselen en een paar vellen pa-
pier is alles wat je nodig hebt om lek-
ker te aquarelleren. Genieten van de
gewone dingen om je heen en ze heer-
lijk ontspannend op papier zetten.
Een boeket bloemen, een paar flesjes,
een portret, een landschapje of een
huisdier. Het bijzondere zit hem in
het gewone. Bij goed weer fijn buiten
werken, anders binnenshuis en tij-
dens vakanties je indrukken vastleg-
gen in een aquarel. 

Je moet alleen even weten hoe je dat
moet doen en dat is te leren. Daarom
heeft de KunstKring Ruurlo een cur-
sus in het leven geroepen, waar zowel
beginners als gevorderden terecht
kunnen. Daar worden door Arend Mol
aquareltechnieken, kleurgebruik, per-
spectief en compositie onder de loep
genomen. Mocht je wel graag aan de
slag willen, maar voel je je toch wat
huiverig om te beginnen, dan is de
cursus zeker geschikt voor je. Heb je al
enige ervaring, dan kun je misschien
je techniek vervolmaken. Bij voldoen-
de belangstelling wordt een avond- en
een middagcursus georganiseerd.

Arend Mol tekent ook voor de succes-
volle cursus Schilderen met Olieverf
voor beginners en gevorderden. De ba-
sistechniek van het tekenen wordt u
bijgebracht en aspecten als composi-

tie, donker en licht, voor en achter ko-
men ook hier aan de orde. Onderwer-
pen als verf maken, penseelvoering,
paneel/doek voorbereiden worden be-
handeld. 

De Schildercursus voor kinderen geeft
kinderen in de leeftijdsgroep van acht
tot twaalf jaar de kans onder leiding
van Liesette Wetzels creatief bezig te
zijn met verf en kwast en iets te leren
over kleur, vorm, vlakverdeling, per-
spectief en dergelijke. Er wordt geëx-
perimenteerd met verschillende schil-
dertechnieken en thema’s en er wordt
gebruik gemaakt van onder andere
acrylverf, aquarelverf en olieverf,
maar ook houtskool, pastelkrijt en
Oost-Indische inkt. De kinderen gaan
met ware kunstwerkjes naar huis. 

Vorig seizoen is gestart met een Schil-
dercursus voor junioren voor twaalf
tot zestien jarigen. Arend Mol, die veel
ervaring heeft in het lesgeven aan jon-
geren, neemt deze groep onder zijn
hoede. De creativiteit in deze leeftijds-
groep komt vooral voort uit onbevan-
genheid en het nog niet gevangen zit-
ten in vaste, traditionele patronen.
Toch beginnen die patronen al hun in-
vloed uit te oefenen. 

De spontaniteit uit zich bij het schilde-
ren vooral in kleurgebruik en vormge-
ving, vaak leidend tot verrassende, on-
verwachte resultaten. Technisch kan
de jeugdige schilder nog veel begelei-
ding gebruiken. Daarbij zijn van be-
lang onder andere perspectief, compo-
sitie, verfbehandeling, kleurgebruik
en penseelvoering. Vanzelfsprekend
dient de spontane creativiteit zoveel
mogelijk te worden bewaard. Schilde-
ren moet vooral een leuke, ontspan-
nende bezigheid zijn. In de cursus
wordt geprobeerd om de verschillende
aspecten zo goed mogelijk te realise-
ren. 

Janny van der Torre is een zeer ervaren
docente Borduren. Bij haar kunt u di-
verse technieken leren, zoals bijvoor-
beeld borduren met kruissteken,
platsteek, hardanger, petit point, wit-

werk en tapisserie. Zowel beginners
als gevorderden kunnen instromen,
want iedereen wordt op het eigen ni-
veau begeleid.

Patchwork en Quilten: Marianne van
den Ent begeleidt beginnende en ge-
vorderde quiltsters bij het maken van
eenvoudige quilts tot quilts ‘op ni-
veau’. Mensen met enige quiltervaring
kunnen zich dus zeker aanmelden,
maar ook beginnende quiltsters zijn
van harte welkom.

Boetseren: Lineke Bosch is een ervaren
boetseerster die u leert hoe u van klei
de mooiste beelden, schalen en naam-
tegels maakt. Alles is mogelijk, zowel
figuratief als abstract. De KunstKring
Ruurlo beschikt over een eigen kera-
miekoven zodat men met een gebak-
ken kunstwerk naar huis gaat. Kleur
aanbrengen en glazuren behoren tot
de mogelijkheden. Het kneden van de
klei alleen al werkt onthaastend.

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. De prachtige
kleurschakeringen komen het meest
tot hun recht bij simpele vormen. Om-
dat er individueel gewerkt wordt, is de
cursus geschikt voor zowel beginners
als gevorderden. De cursus wordt gege-
ven door Marianne Matthes. Zij werkt
al vele jaren met speksteen, zowel in-
dividueel als in groepsverband.

Koud porselein is een heel fijne soort
klei, die gemaakt wordt in Argentinië.
Door bepaalde bestanddelen door el-
kaar te kneden krijg je koud porselein.
Dit hoeft niet gebakken te worden; het
droogt aan de lucht. Omdat het mate-
riaal zeer dun verwerkt kan worden
zijn de resultaten werkelijk verbluf-
fend. Docente Mieke Rietveld, die veel
ervaring heeft met het verwerken van
koud porselein, helpt u de prachtigste
‘net echte’ bloemen te maken.

Een Droomlamp maken van een holle
piepschuim bol welke je bekleedt met
zelfhardende klei. Daarna wordt de
lamp versierd met kleine torens, huis-
jes en kastelen die ook van zelfharden-
de klei worden gemaakt. Vervolgens
verf je het geheel naar je eigen inzicht.
De lamp wordt op een voet met ver-

Van pentekenen tot bakcursus

Zeer gevarieerd cursusaanbod KunstKring Ruurlo
Ruurlo - Na een prachtige zomer begint het in september bij velen te krie-
belen en wordt het weer tijd creatief aan de gang te gaan. De KunstKring
Ruurlo heeft een gevarieerd cursusaanbod zodat u zich op dit gebied
helemaal kunt uitleven in de koude wintermaanden. Wat wordt er zoal
geboden?

Er staan ongeveer 2000 verschillende
soorten planten in de 'Cottage-achti-
ge' tuin, maar het is lastig tellen hoe-
veel er in staat. Wat wel bekend is dat
er meer dan 275 verschillende soor-
ten Hosta in de tuin staan. Die staan
meest in pot zodat je er eindeloos
mee kan schuiven. 

Verder zijn er veel één jarigen en
kuipplanten. Ook zijn er een paar vij-
vers en diverse terrassen en bankjes.
De Hof te Ruurlo is een particuliere
tuin rondom een gewoon vijftiger
jaren woonhuis naast de molen Ag-

neta. De molen is van ver al te zien.
Op zaterdag is ook de molen ge-
opend. Vanaf de straat lijkt het in eer-
ste instantie een gewone tuin, maar
er is veel te zien. 

De tuin is ingedeeld door Buxus- en
Taxushagen en heeft diverse aparte
doorkijkjes en hoekjes, daarom is
het telkens weer verrassend. Het is
dus een volle tuin waar elke week
wel iets nieuws te zien is. Meer infor-
matie kunt u ook nalezen op onze
website: www.hofteruurlo.nl

De tuin is slechts gedeeltelijk toegan-
kelijk voor rolstoelen, rollators en kin-
derwagens door de grotendeels smal-
le paadjes. Honden mogen mits aan-
gelijnd! 

De tuin is opengesteld op zaterdag 14
augustus van 10.00 uur tot 17.00 uur
en zondag 15 augustus van 10.00 uur
tot 17.00 uur. Hof te Ruurlo is te vin-
den aan de Borculoseweg 40 in Ruur-
lo. De toegang is gratis. Ingang van de
tuin is om de hoek van de Borculose-
weg aan de Molenlaan.

Zaterdag 14 en zondag 15 augustus

Openstelling tuin Hof te Ruurlo
Ruurlo - Waarom een open tuin
openstellen voor publiek? Ge-
woon om met mensen te delen in
wat je mooi vindt. Waarom is de
Hof te Ruurlo een bijzondere
tuin? Nou, voor de een is het bij-
zonder en voor de ander is het
een rommeltje. De eigenaren van
de tuin zijn gek op bontbladige
planten en struiken. Alles staat
vol, elke millimeter is benut voor
planten. Voor onkruid is eigenlijk
amper ruimte, dat maakt het on-
derhoud ook wat makkelijker.

lichting gezet, waardoor er een feeë-
riek effect ontstaat. Anneke Dooms
helpt u dit te realiseren. 

Bakken met Riekie is – voor dames en
voor heren - een culinair feestje. De
cursisten hebben het afgelopen sei-
zoen weer genoten van de heerlijkste
gerechten. Riekie Keppels heeft altijd
de nodige ideeën, maar de deelne-
mers mogen ook verzoeknummers in-
brengen!

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 hier-
aan deel te nemen. Voor meer infor-
matie en aanmelding: tel (0573)
453090 of tel. (0573) 451599 of via het
e-mailadres:
cursusadministratie@kunstkring-
ruurlo.nl

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

vakantie...

Op www.WebPaper.nl houden we 

u dagelijks op de hoogte van het 

laatste nieuws uit uw eigen regio. 

Fijne vakantie!  

drukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers in samenwerking  met het

Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei informatieve artikelen over

bezienswaardigheden en evenementen in de Achterhoek.

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

www.achterhoekagenda.nl

Verspreiding De Achterhoek Vakantiekrant wordt gratis verspreid via alle VVV’s in de Achterhoek en vele

hotels, bungalowparken, campings, restaurants en attractieparken.

nr. verschijningsdatum betreft de periode

1 2 april 2010 3 april t/m 28 mei

2 28 mei 2010 29 mei t/m 2 juli

3 2 juli 2010 3 juli t/m 6 augustus

4 6 augustus 2010 7 augustus t/m 3 september

5 3 september 2010 4 september t/m 29 oktober

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor Toerisme, Piet Heinstraat 9, 

7204 JN  Zutphen • tel. (0575) 58 49 70 • www.achterhoek.nl • e-mail: persberichten@achterhoek.nl

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

Auto Venderbosch bv

Dorpsstraat 2-4  -  7025 AD Halle  -  Tel. 0314-631513  -  info@venderbosch.nl

WWW.VENDERBOSCH.NL

Meer dan 35 jaar betrouwbaar en sterk in elk merk

APK keuring (personen-, bedrijfsauto’s en campers)

Onderhoud/reparatie alle merken (leenauto gratis)

Airco service en onderhoud

Banden en velgen (nieuw en gebruikt)

Autocrew Bosch service partner

Werkplaats 6 dagen per week geopend

LET OP!
Slechts 1 week

kinderschoenen outlet
zomer/winter

braderie zondag 15 augustus alles € 39,--
dinsdag 17 augustus alles € 39,--

woensdag 18 augustus alles € 29,--
donderdag 19 augustus alles € 29,--

vrijdag 20 augustus alles € 19,--
zaterdag 21 augustus alles € 19,--

Diverse merken: Brakkies - Gattina - Geox -
Freaks - Lumberjack - red-rag - Hip - Pinocchio -

Quick - Le coq sportif

Raadhuisstraat 23 - Oude postkantoor - Hengelo
geen pin aanwezig

OP = OP !

Voor onder andere: • snoeien van de hagen
• alle onderhoudswerkzaamheden • aanleggen gazon/kunstgras
• aanleg van uw tuin • plaatsen van een schutting
• renovatie van uw tuin • onkruid- en ziektebestrijding 

Neem een kijkje op ons tuincentrum dat beschikt over een groot
assortiment bloemen, (vaste) planten, heesters, bomen en buxus-
vormen. Ook beschikken we over een breed assortiment DCM
meststoffen. Graag tot ziens op ons tuincentrum of maak een af-
spraak op bovenstaand telefoonnummer.

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum
De Heesterhof Tuinplanten

Tuincentrum open: zie webpagina
Varsselseweg 20, Hengelo (G)

Tel.: 0575-462892 • Mob: 06-53362300
Web: www.deheesterhof.nl • E-mail: info@heesterhof.nl
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Wat is: A.Este’meren (uitspraak-estemee’an): waarderen
“I'j estemeert mien war kok niks”.

B.Alenschepper: Gierschep
“Jan smet mi’jne alenschepper vol ale aover de bokse hen”.

C.Nuren (uitspraak-nu’an): Gezegde van een koe.
Een zwellende uier krijgen in de draagtijd.
“De koo dee nuurt al vlot, dee wodt gauw melk”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Voor dit kampioenschap mochten uit-
sluitend liefhebbers, welke in 2009
zeer hoog geëindigd zijn in de eind-
klassementen, duiven inzenden. Kort-
om de Crème de la Crème van de Eu-
ropese postduivensport was hier verte-
genwoordigd. De geselecteerde dui-
venliefhebbers stuurden allen twee
jonge duiven naar Portugal. Deze dui-
ven werden door een speciale postdui-

venkoeriersdienst opgehaald en ge-
transporteerd naar Portugal. Zo ook
de duiven van Rick. Omdat zijn eigen
jonge duiven nog iets te klein waren,
selecteerde hij er twee, welke uit sa-
menkweek met Hans Hoksbergen wa-
ren voortgekomen.

Aangekomen in Portugal werden al
deze jonge Europese topduiven, ge-

huisvest in een groot duivenhok waar-
na men met de duiven ging vliegen.
Het kampioenschap werd bijzonder
zorgvuldig opgebouwd voor de dui-
ven. Eerst startten de duiven met uit-
wennen rondom het hok in Mira en
vervolgens begon men na drie maan-
den met trainingsvluchten. Trainings-
vluchten die langzaam opgebouwd
werden. De oefenvluchten werkten
toe naar de grote eenhoksrace, name-
lijk het Europees kampioenschap. De-
ze vlucht had een afstand van 250 km.
Het eindresultaat was subliem voor
Rick: Europees Jeugdkampioen.

Duivensport

Rick Wuestenenk Europees
Jeugdkampioen

Vorden - Doordat Vordenaar Rick Wuestenenk in 2009, 5e werd bij het Na-
tionale kampioenschap Vitesse (vluchten tot 250 km) , ontving hij een uit-
nodiging om deel te nemen aan het Europees postduivenkampioenschap
te Mira in Portugal.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Zaterdag 7 augustus werd de wed-
vlucht van jonge duiven vanaf POM-
MEROEUL vervlogen. Er namen 86 dui-
ven van PV De IJsselbode te Steenderen
deel. De eerste duif viel bij TH. Tan-
kink op het hok met een snelheid van
1428 mpm. Uitslag: 1. 4. 8. TH. Tan-
kink, 2. 5. 7. G. Kelderman, 3. 9. 10.
P.Hendriks, 5. H. Hulshof. PV VORDEN 
De P.V. Vorden nam met 182 duiven
van 13 deelnemers deel aan de wed-
vlucht vanuit het Belgische NIJVEL. De
duiven werden zaterdag 7 augustus
om 8.00 uur gelost. Gedragen door een
matige zuidwesten wind stormden de
jonge duiven huiswaarts. Met een
snelheid van ruim 1700 meter per mi-
nuut, dit is 102 kilometer per uur, was
het de duif van H.A. Eykelkamp die de-
ze week de bloemen voor zich opeiste
Verder een vlot verlopen concours. Uit-
slag: 1 3 4 10 11 14 18 22 34 35 36 H.A.
Eykelkamp, 2 13 26 27 37 38 41 Marc
Tiemessen, 5 6 32 33 R. de Beus, 7 20
H.B.M. Hoksbergen, 8 9 16 40 43 C.
Bruinsma,12 19 21 28 29 39 42 44 46
T.J. Berentsen, 15 23 24 25 30 31 45
Comb. A.&A. Winkels, 17 Roy Schipper. 
De Europoule is gewonnen door Stan
met prijs 5. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
De 99 jonge duiven van 8 deelnemers
van Steeds Sneller Hengelo werden
met zuidwestenwind zaterdag 7 au-
gustus om 8.00 uur gelost vanuit NIJ-
VEL. Uitslag: G. Kempers (13/34) 1 7 8
10 11 13 15 18 19 20 22 24 25, R. Koers
(4/18) 2 9 16 2,1 A.H.J. Peters (3/20) 3 5
17, J. Teunissen (2/10) 4 23, B. te Stroet
(2/6) 6 14, E. Koers (1/7) 12. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Ook de jongen duiven van De Koerier
uit Zelhem werden om 7 augustus om
8.00 uur gelost vanuit NIJVEL. Van 10
deelnemers namen 140 duiven deel
aan deze wedvlucht. Uitslag: G.J. Velt-
horst (10/27) 1 5 10 16 18 22 23 25 26
30, H. Niesink (2/10) 2 31, H. Eenink
(7/19) 3 12 13 14 15 17 28, Comb. Burg-
hout & zn. (4/21) 4 24 29 34, S. Gem-
mink (1/4) 6, E.G. te Pas (7/22) 7 8 19 20
21 32 35, R. van Aken (1/5) 9, A. Velt-
horst (1/10) 11, J.Th. Reindsen (2/17) 27
33. 

EINDVLUCHTEUROPEES
KAMPIOENSCHAP 
Onlangs is de finale in het Europees
Kampioenschap vervlogen vanuit Vila
Réal St. Antonío. Ook Nederland was
vertegenwoordigd. Voor zowel het Eu-
ropees Kampioenschap van de jeugd
als van de senioren, is een ploegje dui-
ven naar Portugal verhuisd. In maart
zijn deze duiven al aangeleverd. 
De resultaten waren dit jaar zeker re-
den voor een feestje! Rick Wuestenenk
is namelijk Europees Jeugdkampioen
geworden doordat zijn 10-1369265 als
eerste van alle jeugdduiven wist terug
te keren op het hok in Mira. Rick, na-
mens de Bronckhorster verenigingen:
van harte gefeliciteerd met dit fantas-
tische resultaat! 
Ook het duifje van Reico Janssen was
mooi op tijd. Het duifje werd als 15e
afgevlagd en behoorde hierdoor tot
een select koppel duiven, die dezelfde
middag waren binnengekomen. In de
top 35 eindigden verder een duifje van
Desley en Maria Ebens (31e) en een van
Corjan Tiggelman (35e). De kampioen
van Rick Wuestenenk werd mede door
zijn geweldige resultaat op de eind-
vlucht 10e asduif. De 355 van Reico
Janssen werd 17e in deze competitie.
Omdat de andere duiven pas later arri-
veerden, eindigde Nederland, ietwat
teleurstellend in vergelijking met
voorgaande jaren, als 5e in het landen-
klassement.

Duivenberichten 7 augustus 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
namen afgelopen zaterdag 7 au-
gustus deel aan wedvluchten van-
uit Pommeroeul en Nijvel.

Ruim 900 deelnemers telde de Agrari-
sche Contactcommissie voor deze
fietstocht van ongeveer 32 kilometer.
Het was droog, zonnig en met een
temperatuur van 22 graden, ideaal
fietsweer. Voor de deelnemende be-
drijven was ook dit jaar veel belang-
stelling, want een kijkje achter de
schermen nemen kan normaliter niet.
Dit jaar kregen wijnboerderij ‘Den Ol-
den Smid’, loon- en grondverzetbe-
drijf Smeitink, melkveebedrijf Hilde-
rink en zorgboerderij "De Wilgenhof"
veel bezoekers. Onderweg werd als

van ouds namens de contactcommis-
sie weer een appeltje uitgedeeld door
de heer en mevr. Gosselink.
De kaas en de Dubbel Friss werd u aan-
geboden door Friesland Campina. Bij
de familie Minkhorst in Hummelo
was een heuse pannenkoekenboerde-
rij ingericht en onder het genot van
muziek en dans, werden de fietsers
door de vele vrijwilligers voorzien van
drinken en een pannenkoek. Hier wa-
ren ook verschillende kraampjes opge-
steld waar mensen hun creativiteiten
ten toon stelden. 

De fietsers waren zeer tevreden over
de route en de te bezichtigen bedrij-
ven. De Agrarische Contactcommissie
kijkt tevreden terug op een geslaagde
fietsdag.

Fiets de boer op, Hengelo Gelderland

Een geslaagde dag!
Op zaterdag 24 juli jl. was het een
drukte van belang bij de 2 start-
plaatsen, Partycentrum Langeler
in Hengelo en zorg- en recreatie-
boerderij ‘de Bult’ in Toldijk.

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

Het programma wordt uitgezonden
vanuit café- zaal ‘de Mallemolen’ in
Zelhem, zodat ook publiek en fans
mee kunnen komen. Het jubileum
werd gevierd onder genot van een kop

koffie met gebak, een drankje en di-
verse versnaperingen. Via de mail wa-
ren muzikanten, die in de afgelopen 5
jaar te gast waren in het programma,
uitgenodigd om te komen spelen. 

Eén van de hoogtepunten van de jubi-
leumviering was het moment dat Ru-
dy en José van ‘de Mallemolen’ het
team van LIVE@IDEAAAL.ORG een
nostalgische, maar nog goed werken-
de, radio aanboden ter onderstreping
van de goede samenwerking tussen
‘de Mallemolen’ en Radio Ideaal..

Geslaagde vijfde verjaardag
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Het radioprogramma LIVE@IDEAAL.ORG van Radio Ideaal vier-
de woensdagavond 4 augustus haar eerste lustrum. In het programma
krijgt iedere week een band de gelegenheid zich te presenteren en te pro-
moten door een aantal nummers live te spelen.
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H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

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

MEGA-BRADERIE

HENGELO

MEGA-BRADERIE

HENGELO
ZONDAG 15 AUGUSTUS

11.00 tot 18.00 uur

• Meerdere winkels open
van 11.00 tot 17.00 uur

• Meer dan 100 kramen
• Kindervrijmarkt
• Vele kinderattracties
• Vlooienmarkt

Dweilorkest Royal Wind Band

en op het kerkplein ’s middags

optreden van “The Red Band” Burn-Out Spektakel

Spektakelshow

Glij naar de Bel Spel 

Onder begeleiding van de Peardeknuppels

Tentoonstelling:

Oude Tractoren en oude Bromfietsen
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BRADERIE KORTING 15 AUGUSTUS

50% OP ALLE
BABYKLEDING

KIJK OOK IN ONZE OPRUIM ETALAGE
OP=OP

Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

������ ���	

	� �� ��	�

HENGELO (GLD.)
Spalstraat 37

Summer Sale
Alle buitenspeelgoed op de kraam

10 tot 50 % korting
tijdens de braderie 15 augustus

op = op
www.top10speelgoed.nl

BRADERIE ZONDAG
15 AUGUSTUS 2010
DE WINKEL IS OPEN
RESTANTEN SPORTSCHOENEN

VOOR DE LAAGSTE PRIJZEN

€ 10,00
€ 15,00

€ 20,00
€ 25,00

€ 30,00
€ 40,00

ADIDAS PUMA
ASICS QUICK NIKE
MIZUNO TWINLIFE

De koffie staat klaar!
Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Tijdens de braderie zijn ze er weer!!

Overheerlijke halve
warme 
worst!

Raadhuisstraat 21B 
Hengelo gld

Wol- en Hobbyshop

Regelink
Raadhuisstraat 5, 7255 BK Hengelo Gld. Tel. 462266

Tijdens de Braderie staan wij

voor de winkel met 2 kramen.

(De winkel is ook geopend.)

Voor stoffen kunt u terecht 
bij ons dochterbedrijf 

Stoffenzaak De Regenboog, Stations-
straat, Zelhem

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

LAATSTE RONDE
1 STUK 50%

2 STUKS 60%
3 STUKS 70%

U i t e r w e e r d
d r u k k e r i j

Voor al uw drukwerk bent u
bij ons aan het juiste adres!
Wij zorgen voor een perfecte uitstraling van 
al uw handels- en reclamedrukwerk in
zwart/wit, kleur of full-colour.

Ook uw familiedrukwerk 
verzorgen wij graag.
Wij hebben een uitgebreide collectie
geboortekaarten, huwelijkskaarten,
en jubileumkaarten.

Regelinkstraat 16, 7255 CC Hengelo Gld. 

Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88 E-mail: info@uiterweerd.nl



Hengelo - Voorlopig blijkt er veel belangstelling voor
het 5e  “Hengelsfeest”, met voor het eerst  de zondag
hieraan toegevoegd. Zaterdagavond is er een geweldig
feest-en muziekprogramma met The Heinoos, Queen
(tribute), helemaal hollands.’t Hengels kwartiertje en
een 80’s en 90’s disco show.

Zondagmiddag en avond gaat het qua muziek terug in de tijd
tijdens een grootse Concordia- reünie m.m.v. The Jibs, De
Bintangs, The Beatle Bounce (’s werelds beste Beatle cover-
band)  Papa di Grazzi met een non stop Golden Oldies Show.
Presentatie en opvulling van de pauze’s worden verzorgd
door DJ Cor en  Michel. Velen zullen elkaar ná jaren weer te-
rug zien ná  die Concordia-periode in Hengelo (Gld). De tijd
van beatclub Square (uit dezelfde tijd  beatclub Walhalla te
Zelhem, beatclub Turn in de Kranenburg, Shabby Doetin-
chem, Candeleight  Keyenborg etc.)
In 1967 ontstond in datzelfde Concordia discotheek Invention,
destijds een initatief van o.a. Cor ten Barge die in 1980 voor
het laatste achter de draaitafel stond.
Concordia hield op te bestaan in 1990 en maakte plaats voor
een grote supermarkt.

Kaarten voor beide avonden zijn op diverse voorverkoop-
adressen verkrijgbaar.
Voor nader info kijk op www.hengelsfeest.nl

www.deruif.nl
Op bijgaande foto, gemaakt vóór het bedrijf van één van de
participanten van de reünie, proosten alle discjockeys uit de
periode 1967-1990 van discotheek “Invention” op een gezel-
lig weerzien van vele oude bekenden.

Hengelsfeest en Concordia reunie zaterdag 21 en zondag 22 augustus

v.l.n.r.: Michiel Geurtsen, Ronny de Jong, Jean Kreunen, Sep Boerman, Wim Tesselaar, Hans Rouwen, Cor ten Barge, Hans Dielemans
en de laatste eigenaren van Concordia Ada en Wim Boerman. Foto: André Bijenhof.

Fotocollage ter gelegenheid van de reünie ‘Invention’
Een greep uit de collectie van Wim Luimes.

Familie Boerman



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

VORDEN
Stationsweg 16
tel.: 0575 - 55 15 83

Welkoop Vorden is op zoek naar een 

VERKOOPMEDEWERKER  
voor 32 tot 38 uur per week. 

Wat wij zoeken: 
• Iemand bij wie het buitenleven een belangrijke plaats inneemt in

zijn/haar leven 
• Iemand die onze klanten begrijpt en die weet waarover hij/zij praat 
• Iemand die de handen uit de mouwen wil  steken en  gevoel voor

commercie heeft 
• Iemand die goed kan samenwerken en overleggen 

Wat wij vragen: 
Je bent in het bezit van een VMBO diploma en bent bereid de interne
BBL opleiding tot verkoper, van het Agri-Retail college te volgen;
OF
Je hebt een MBO opleiding, niveau 3 of 4 richting detailhandel gevolgd
en bent bereid om d.m.v. interne opleidingen van het Agri-Retail col-
lege je te specialiseren als verkoper van het uitgebreide Welkoop
assortiment.

Wat wij bieden: 
• Een prettige werkomgeving in een hecht team
• Een uitdagende en afwisselende functie 
• Een bij het opleidingsniveau en functie passend salaris volgens de

CAO voor Boerenbond en Welkoop 
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt jou deze advertentie aan? Reageer dan snel op onderstaand
adres. Reacties, schriftelijk of per mail, en voorzien van C.V.  kunnen tot
21 augustus gericht worden aan Welkoop Vorden, t.a.v. dhr. H.W. Weenk,
Stationsweg 16, 7251 EM Vorden of e-mail: bl vorden@welkoop.com.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; DSL00331

Werkzaamheden;
Je houdt je voornamelijk bezig met het invoeren van producten in
de machine en de optimalisatie van het proces. Daarnaast draag
je zorg voor orde en netheid en veiligheid op en rond de werkplek.
Je voert kwaliteitscontroles uit en verhelpt kleine storingen. Het
dagelijks onderhoud van de machine is ook onderdeel van je
functie. Ook verricht je adminstratieve handelingen.

Functie eisen;
• MTS-niveau, richting grafische technieken/VMBO technische

richting; 
• creatief;
• relevante werkervaring;
• affiniteit met de grafische industrie;
• bereid te werken in 2-ploegendienst;
• kennis van MS Office.

HTS-ERS GEZOCHT M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VIW00340

Werkzaamheden;
Heb jij een afgeronde HTS opleiding en ben jij op zoek naar een
leuke baan bij een Internationaal bedrijf? Voor onze relatie in de
omgeving van Lichtenvoorde zijn bij op zoek naar schoolverla-
ters. Wij bieden jou de ideale startersbaan, inclusief interne oplei-
ding!

Functie eisen;
• Afgeronde HTS opleiding;
• pro actieve instelling;
• goede beheersing van de Engelse taal;
• kennis van aandrijftechniek, pneumatiek en hydrauliek is een

pré;
• kennis van 3D Solid Works is een pré.

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer - fulltime - vacaturenummer; VIW00384

Werkzaamheden;
De Secretaresse zal deel uitmaken van het secretariaat dat bestaat
uit 5 medewerkers. Je verzorgt de correspondentie, beheert de
agenda's, houdt het CRM-systeem up-to-date en vervangt de re-
ceptioniste bij afwezigheid. Ook houdt je je bezig met het redige-
ren van teksten en het archiveren van documenten.

Functie eisen;
• Relevante afgeronde opleiding op MBO- niveau;
• ervaring met Office pakketten;
• kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• representatief;
• je hebt een prettige telefoonstem.

OPERATOR M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenummer;
VIW00385

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening van de
inpaklijnen. Je realiseert de doelstellingen volgens de voorge-
schreven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Je con-
troleert regelmatig het resultaat (sealing, gewichten, coderingen
etc.), analyseert afwijkingen van de norm en onderneemt corrige-
rende acties. Andere taken zijn het verhelpen en voorkomen van
storingen.

Functie eisen;
• Technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau;
• bij voorkeur een VAPRO-opleiding;
• kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP);
• je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en ge-

schrift.

MONTEUR TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VDB00341

Werkzaamheden;
Voor een productiebedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn wij
op zoek naar een Monteur Technische Dienst voor het verrichten
van preventief onderhoud en het oplossen van storingen. Het be-
treft een vaste baan met goede vooruitzichten en arbeidsvoor-
waarden. Schoolverlaters kunnen hier ook prima op reageren!

Functie eisen;
• MTS WTB of Electro; 
• kennis van Electro en PLC besturingen is een pré;
• functie in dagdienst met storingsdiensten.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

OFFICE MANAGER M/V
Omgeving Arnhem – Fulltime – vacaturenummer;
VDB00397

Voor onze relatie in de omgeving van Arnhem zijn wij op
zoek naar een gedreven Office Manager.

De Office Manager gaat leidinggeven aan het commerci-
ële team bestaande uit 5 personen. Je gaat structuur op
de afdeling aanbrengen en dit bewaken. Het onderhou-
den van contacten met klanten en het benutten van de
commerciële mogelijkheden zijn voor jou niet vreemd.
Het is van belang dat je de resultaten van de vestiging
vertalen naar omzet en rendement. Daarnaast verricht je
de bijbehorende administratieve handelingen.

Wij zoeken iemand met een voltooide HBO opleiding in
een commerciële of administratieve richting. Het is van
belang dat je enkele jaren ervaring hebt in een soortge-
lijke leidinggevende functie. Je hebt een brede kennis
van administratieve- en bedrijfsprocessen. Uiteraard be-
schik je over goede communicatieve eigenschappen en
heb je een commerciële instelling.



0.89
per 500 gram

1.69
actie-kiloprijs 1.78

Witte druiven

Rundergehaktballen
  voordeelpak 8 stuks
(ca. 880 gram)

5.99

3.99

1.49
heel brood

1.99

Ambachtelijk Kloosterbrood    
volkoren of wit meerzaden

99.1/97.1  

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

2.98

2 stuks

2.23

Optimel yoghurt of vla    
alle soorten, 2 pakken 
à 1 liter naar keuze

  Bijv.: Yoghurt aardbei

2e

halve
 prijs!*

Hollandse sperziebonen 0.99 0.49
per 500 gram

actie-kiloprijs 0.98

6.87

5.-
3 stuks

Knorr Wereld Gerechten    
alle soorten, 3 pakken voor 
2-3 personen naar keuze
6.12/6.87

5.99

9.84

Page toiletpapier    
kussenzacht, decor of aloë
pak 16 rollen
7.97/9.84

6.58Senseo koffiepads    

alle soorten, 2 zakken à 24-36 pads naar keuze

6.30/6.58

5.49
2 stuks


