DAGE

LIJKS

OP IN
TER

NET

Dinsdag 17 augustus 2010
72e jaargang no. 24
Wildenborch
Vierakker
Wichmond

Vorden Kranenburg
Medler
Linde

Delden

Alle Edities

Bronckhorst Bronckhorst Bronckhorst
Noord
Midden
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact
Ruurlo

Elna

Groenlose
Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

Deze week:

Colofon

Organisatie in handen VAMC De Graafschaprijders

Eerste jeugd enduro/cross in Nederland?

Da Vinci for Hair
hangt Vorden vol!

Uitgave: Drukkerij Weevers
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon
(0575) 55 10 10
Fax
(0575) 55 10 86
E-mail:
info@contact.nl
Lid ! nnp
De volledige inhoud van deze krant
verschijnt ook op internet en in het
openbare archief: www.contact.nl

Kunstmarkt
Vorden;
gezellig druk

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer
POLITIE (0900) 88 44

Diplomazwemmen

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen
(0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Eerste Malle
Rockfestival

Acht winnaars
Efteling kaarten

Weekschotels

Deze week
verschijnt

Ossenhaaspuntjes met
stroganoffsaus
***

Foto Henk Teerink
Vorden - De Vordense auto- en motorclub VAMC De Graafschaprijders
heeft zaterdagmiddag een enduro/cross voor de jeugd georganiseerd.
Voor zover de organisatie heeft kunnen nagaan is er in ons land nog nooit
voor de jeugd een dergelijk evenement gehouden. Dus werd besloten
aan het motorgebeuren in Vorden de
naam ‘Eerste Nederlandse Jeugd endurocross’ te geven. Aangezien de deelnemers, leeftijd tussen 8 en 16 jaar geen
rijbewijs hebben, mocht er natuurlijk
niet over de ‘openbare weg‘ gereden
worden, vandaar dat er werd uitgewe-

Vier
generaties
DE VALEWEIDE
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant
van 5,99 voor
€

3.

r
teest in a:
o
N lva nd
a ge
a
uw

99

Gebakken pangafilet met
mosterdsaus

Vorden - Drie weken geleden zag
Ellis Haaring het levenslicht.
Ellis is de dochter van Mariska Haaring- Wormgoor. In de familie is nu
sprake van vier generaties.
Op bijgaande foto v.l.n.r.: oma Hennie
Wormgoor-Gotink (65), moeder Mariska-Haaring (32).
Overgrootmoeder Dina Gotink-Rouwenhorst (92) heeft de kleine Ellis op
schoot.
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ken naar het Delden-circuit, de thuishaven van de VAMC De Graafschaprijders. Daar werden enkele ‘onnatuurlijke‘ hindernissen ingebouwd zoals het
rijden over boomstammen, banden
waar men overheen moest etc.
De ronde moest tien keer binnen een
gestelde tijd van 25 minuten gereden
worden. Een andere hindernis die
genomen moest worden was de ‘Le

Mans-start’: hard lopen naar de motor,
starten en dan weg rijden om aan de
cross te beginnen. In 15 minuten
moesten er zoveel mogelijk ronden
worden afgelegd. In face 3 van deze
spectaculaire enduro/cross moesten er
tien ronden in 23 minuten worden afgelegd. Youri Pardijs was bij de crosstest het snelste weg en dankzij zijn
sterke rijden en ondanks het aandringen van Jan Willem Arendsen wist hij
deze enduro/cross te winnen, 2 Jan
Willem Arendsen, 3 Ismo Wolsink, 4
Thijs Bulten, 5 Calvin Trachter.

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,
groente en rauwkost

€ 14,50

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem
Tel. (0314) 62 00 55

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers Colofon
Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. J. Kool HA.
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. F. v.d. Weij uit Rijssen.
Hervormde kerk Wichmond
Zondag 22 augustus 10.00 uur ds. Marianne Benard.
Oecumenisch koor.
R.K. kerk Vorden
Zondag 22 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
Dameskoor.
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 augustus 17.00 uur Eucharistieviering.
Zondag 22 aug. 10.00 uur Openluchtviering, Oecumenisch koor.
Tandarts
21-22 augustus J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57.
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 dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar
naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huisartsenpost 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. Tienerafdeling: 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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg,
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u
bellen naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel.
(0575) 75 02 50. 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 spoedeisende 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 - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren:
(0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard:
(0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op
www.degraafschapdierenartsen.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

Voor bezorgklachten:
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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.

zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men
als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij
de Kamer van Koophandel, dan
voldoet men niet aan deze criteria
en wordt de tekst als gewone
advertentie geplaatst, tegen de
normale advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 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 administratiekosten berekend à € 3,25
(incl. btw). Contactjes kunnen ook
opgegeven worden via onze
website www.contact.nl. Berekening kan geschieden via de op
de site geplaatste berekenmethode.

Algemeen Maatschappelijk werk Vorden
Spreekuur 9.00-10.00 uur op dinsdag / donderdag / vrijdag.
Het Wiemelink 40, 7251 CZ Vorden, tel. (0314) 35 72 46.
Sensire (0900) 622 87 24.
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, (0900) Yunio (lokaal tarief), 24 uur per dag
bereikbaar voor: kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, kinderopvang.
Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en
Woonzorgcentrum De Wehme. Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief),
24 uur p/dag bereikbaar. Internet: www.sensire.nl.
E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel, Ooyerhoekseweg 6, Zutphen, tel. (0900) 88 56
(lokaal tarief).
Wijkverpleegkundig spreekuur, elke dinsdag van 10.00 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 Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve.
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken.
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.
Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek;
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten;
dinsdag: 14.00-20.00 uur; woensdag: 14.00-17.30 uur; donderdag:
14.00-17.30 uur; vrijdag 14.00-17.30 uur; zaterdag 10.00-12.30 uur.
Amivedi
Tel. 0575-520612. 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, openingstijden
ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur.
E-mail: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl Voor de volgende
diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij:
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden bij
het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.
– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens steunpunt
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen. U kunt
WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, woensdag
of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: Nieuwstad 32
in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl
Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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.

Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden,
tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van VNT,
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing
huisarts is niet noodzakelijk.
MEE Oost-Gelderland
Ondersteuning bij leven met een beperking.
Tel. 0314 34 42 24, info@mee-og.nl, www.mee-og.nl

Contactjes

z Te huur gevraagd: Landbouwgrond voor de teelt van
koolzaad en graan. Mts Aalbers
Doetinchem
0623759731.

 Gevraagd: Oud ijzer/metalen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007
/
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.
ZZ-zwaar amazone gevestigd te Halle heeft nog tijd
voor het geven van dressuurlessen. B t/m ZZ-licht niveau.
Nicole
Ekkerink
0641860053.
op
z "Gespreksgroep
do.morgen. Spreken en luisteren. Over: wie ben je, je bestemming hier, wat boeit je,
wat benauwt je. Op zoek
naar vrede met jezelf en de
wereld. Bij Pieter Vegter, Korenbloemstraat 15 te Steenderen Welkom..Info: 0575451799 of 06-18698087"
z Te koop: Volvo S60 2.4
170PK aut., mrt.06, 67.000
km, benzine. Zwart metallic
lak, zwartlederen bekleding,
regensensor, parkeersensor,
navigatiesysteem, antiverblindingsspiegel, verwarmde
buitenspiegels, verwarmde
voorstoelen, climate control.
APK tot mrt. 2011, altijd door
Volvo onderhouden. Prachtwagen! Tel. 0575-551987 (’s
avonds).

z "Samen lezen in ’Een
Cursus in Wonderen" en ontdekken wat dit boek je heeft
te zeggen. Leidt altijd tot goede
gesprekken.
Eerste
woensdagavond van de
maand. Vanaf 1 sept. Tijd:
van 8 tot 10. Bij Pieter Vegter, Korenbloemstraat 15
Steenderen Info: 0575451799 of 06-18698087"
FIETSz RUURLOSE
VIERDAAGSE 24, 25, 26, 27
augustus Start VVV Ruurlo
vanaf 9.00 u. Afstand 40 en
60 km.

z Te huur per direct tijd.
woonruimte: compl. ingericht
chalet op rustige locatie te
Ruurlo. Huurprijs
395,excl. p.m. 0573-451441.

z Gevraagd hulp bij huishoudelijke werkzaamheden.
Hengelo, 06-11462512.

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

Vlaai van de week
Vers fruit vlaai

€

6-8 pers

6,50

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze

€

6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Humpkes koek
• Gevulde koeken

€

1,95

5 halen = 4 betalen
Aanbiedingen geldig van ma. 16 aug. t/m za. 28 aug.

Vol smaak:
Bildstar aardappelen van onze vaste teler

Wilde bosperzik
zoet en sappig
Mais

2,99
500 gram 2,49
verpakt per 2 0,99
3 kilo

Weekaanbiedingen:
Diverse soorten groentepakketten
Macaroni-, spaghetti-, nasi-, bami-,
roerbak- of stoofpakket
per pakket 1,99
Griekse tomaten rauwkost 150 gram 1,49
Uit eigen keuken:
Spaghetti Carbonara schotel +
bakje komkommer rauwkost
per persoon

7,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Dagmenu’s
18 t/m 24 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 18 augustus
Knoflook roomsoep / Kipfilet met champignonsaus, aardappelen en zomer rauwkostsalade.
Donderdag 19 augustus
Duitse biefstuk met gebakken uien, aardappelen en
groente / Yoghurtfris en slagroom.
Vrijdag 20 augustus
Kippenbouillon / Weense vis, ravigotte saus met aardappelsalade en groente.
Zaterdag 21 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu, over bakken met ham en kaas,
aardappelen en rauwkostsalade / IJs met slagroom.
Maandag 23 augustus
Tomatensoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en groente.
Dinsdag 24 augustus
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met
slagroom.
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 opmerkingen 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

Hondenopvoeding

Signe Katarina
Zij is geboren op 8 augustus 2010 om 00.01 uur.
Hilly Bertram & Marcel van Westing
Ingmar

Tel. (0314) 625183
of 06-25103312
www.karinwentink.nl

Julianalaan 17
7251 EP Vorden

Puppycursus
in zeer kleine
groepjes,
voor pups
va. 8 weken.

z Leer (beter) bridgen, beginnerscursus start 16/9, opfriscursus start 15/9. Nicolette, Amber en Harry Garsen,
gediplomeerde bridgedocenten, aanmelden: 0575-52 22
75
z KGB busreis 16 oktober
naar Groesbeek : info en opgave bij Fred te Kamp, tel 06
235 484 85. Graag na 18.00
Kosten : bus en toegang samen 20 euro. Opgave en
vooraf betalen voor 1 oktober. Bestel op tijd, vol=vol!
secretaresse
z Ervaren
zoekt parttime baan bij een
klein (of startend) kantoor in
de wijde omgeving van Vorden. Tel. 0575-469809.

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

Ingrid Nijland
trouwen.

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

Wij houden receptie van 15.00 uur tot 16.30 uur
bij restaurant en partyboerderij “de IJsselhoeve”,
Eekstraat 15 te Doesburg.

Marion Polman

Ons adres:
Heggewikke 28
6922 GH Duiven

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

uitvaart begeleiding

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

voor een geheel verzorgde uitvaart

Niet geheel onverwacht, maar voor ons allen veel te
vroeg, is in alle rust overleden mijn zorgzame man,
onze vader en lieve opa

z Een gemeubileerde woning te huur in het buitengebied van Vorden, 2 km v.h.
centrum. Tel. 0575 - 55 16 02

Al meer dan 100 jaar vakmanschap!
Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

en

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

z Biedt zich aan huish. hulp
voor de do-ochtend in dorp
Vorden. Tel. 0575 - 55 30 49

sinds 1908

Theo Plantinga

vervolg

Koninklijke Hesselink b.v.
grafmonumenten

Op vrijdag 3 september 2010 gaan wij

Contactjes

u kunt mij bellen
voor een persoonlijke
uitvaart

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

T 06 55 916 250
w w w. m a r i o n p o l m a n . n l

G.O.G. VORDEN
Hoetinkhof 215
7251 WH Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

De kerkelijke uitvaartplechtigheid, waarvoor u wordt
uitgenodigd, zal worden gehouden op woensdag
18 augustus om 10.15 uur in de Parochiekerk Christus Koning, Het Jebbink 8 te Vorden.
Voorafgaand aan de dienst is er eveneens gelegenheid om van 9.30 tot 9.50 uur afscheid te nemen
in bovengenoemd uitvaartcentrum.
Aansluitend zal om 12.30 uur de crematieplechtigheid plaatsvinden in de aula van crematorium Slangenburg, Nutselaer 4 te Doetinchem.
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D.J. Vlogman, keurslager
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Zutphenseweg 16, 7251 DK VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen,
ramen, vensters, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Levering en plaatsing van beglazing

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Steigerwerk plus verhuur

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Tekenwerk en constructie berekening
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Henrie Mulder
John Besseling

• Monumentaal

Gehele zomercollectie
nu 2 = 1
O.a. zomerjassen,
fleecejassen, broeken,
shirts, etc.
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De Echte Bakker Dat proef je!
Tuinmeubelen • Tuinverlichting • Tuinaccesssoires • Werk- en vrijetijdskleding • Aanleg sproei-installaties • Cadeau-artikelen

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 17 t/m zaterdag 21 augustus.

Vincent Eijkelkamp

Zutphenseweg 18 – Vorden
Tel. (0575) 55 13 84
Runneboom 2a – Warnsveld
Tel. (0575) 57 15 28

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,
tel. 06 - 54 32 66 69.

40 jaar was hij een trouw en zeer betrokken lid van
ons koor, tot hij eind vorig jaar afscheid moest nemen van ons koor.
Wij wensen Riekie en de kinderen veel sterkte toe.

Toldijk
Steenderen

VOLKOREN- AARDBEIENKWARK
BAVAROISE
BROOD
BOLLETJES

PER STUK

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl

Na een kort ziekbed is overleden ons oud-lid

T. 06 - 15 33 86 15
T. 06 - 22 44 64 80

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

Na afloop wordt u uitgenodigd in de ontvangkamer
van het crematorium, waar gelegenheid is om de familie te condoleren.

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32
NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Bestuur en leden van het
Vordens Mannenkoor

De Natuurlijke Heelweg
Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching
www.denatuurlijkeheelweg.nl

Gebr. spek, snijworst +
smulsalade

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...

Vincent is overgebracht naar het uitvaartcentrum
van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
Hier kunt u op dinsdag 17 augustus van 20.30 tot
21.00 uur afscheid van hem nemen en de familie
condoleren.

0544 843 211

VLEESWARENKOOPJE

Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl



Correspondentieadres:
Rudy Eijkelkamp
Frederikseplein 86, 7231 KJ Warnsveld

#

100 gram

Bouwbedrijf MB

GRAFSTEENSPECIALIST
nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

##

Haas op stok

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

in de leeftijd van 75 jaar.

3 stuks

SPECIAL

ETJ-Witgoedservice

Vincent Eijkelkamp

Zutphen, 13 augustus 2010

Pepersteaks + GRATIS
kruidenboter

Repareert en verkoopt alle merken!

Vincentius Hendrikus Antonius

Rikie Eijkelkamp-Bokstart
Rudy en June
Eddy en Jolanda
Simone, Carine
Freddy en Helma
Thijs, Job

KEURSLAGERKOOPJE

Aanbiedingen zijn geldig van 16-08-2010 t/m 21-08-2010.

Karin Wentink

Verwonderd en blij zijn wij met de geboorte van
onze dochter en zusje

info@denatuurlijkeheelweg.nl

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

Anne Fleur - 28 september 2030

“Toen mama klein was,
gooide zij plastic zomaar in de
grijze container”
Je ziet het haar denken, die Anne Fleur. Zouden ze in
2010, toen mama klein was, echt niet beter hebben
geweten? Anne Fleur vindt het in 2030 zonde van
het plastic. En ze heeft groot gelijk. Al de gebruikte
kunststof verpakkingen, maar ook het papier en
karton en de groente-, fruit- en tuinresten (gft) die
we in de grijze container gooien, zijn nuttige
grondstoffen. Pure verspilling dus om die met het
restafval te verbranden.
Daarom gaan we samen met u van afval
geschiedenis maken.
Uit onderzoek blijkt namelijk dat er in onze grijze

containers hooguit 20 procent écht afval zit. De rest
is waardevolle grondstof. Als we díe eruit houden,
kost de verwerking van het afval aanzienlijk minder,
is dat beter voor het klimaat en gaan we duurzaam
met materialen om.

Zeg nou zelf,
is het niet geweldig dat
Anne Fleur in 2030 verbaasd
is over het afval van nu?
De toekomst is begonnen.
Surf naar www.afvalvrij.nl

Denk aan je toekomst, maak van afval geschiedenis!
IN SAMENWERKING MET DE GEMEENTEN APELDOORN, BRONCKHORST, BRUMMEN, DEVENTER, DOESBURG, EPE, LOCHEM EN ZUTPHEN
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Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl
Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: elke 2e maandag van de maand van 11.0011.45 uur.

Zelhem
Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
uur.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m Vorden
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur.
10727474.
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel- woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket, a.vermeulen@sswb.nl
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele- Steenderen
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en Stichting Welzijn Steenderen, postadres De
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630, De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.
e-mail: w.berns@sswb.nl
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördiHengelo
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maanStichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp, dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.
Datum
19 augustus
21 augustus
24 augustus
25 augustus
25 augustus
26 augustus
28 augustus
28 augustus
01 september
01 september
02 september
02 september
07 september
08 september
10 september
14 september

Activiteit
Bloemenverkoop
Wandeltocht
Geheugenspreekuur
Afhalen gratis maaltijd (met bon)
Fietstocht
Fietstocht
Filmmiddag
Rijbewijskeuring 70+
Ons Contact: trekzakgroep Ahof
Handwerkmiddag/kraamverkoop
SSWB-VVN fietsvaardigheid
Bejaardenkring
Ondergoedverkoop
Kaartavond
Thema: veiligheid prioriteit
Inloop/spelletjesochtend

Plaats
De Wehme, Vorden
De Bleijke, Hengelo
De Bleijke, Hengelo
Kantoor Stichting Welzijn Hengelo
ANBO vanaf Wolbrink, Hengelo
Kerkplein, Hoog-Keppel
De Bleijke, Hengelo
De Wehme, Vorden
Heezen, Steenderen
De Wehme, Vorden
Vorden
Dorpscentrum, Vorden
De Bongerd, Steenderen
De Bongerd, Steenderen
De Bleijke, Hengelo
De Bongerd, Steenderen

Tijd
09.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
13.30 uur
?
14.30 uur
14.00 uur
19.30 uur
13.00 uur
09.30 uur

kels, het GG-net, Bartimeus, Orakel, het VIT, de Expert, fysiotherapie, ergotherapie, ProWonen en de WMO (gemeente)
voor u klaar om u informatie te verstrekken en met u mee
te denken over dit thema. U bent van harte welkom tussen
13.00 en 16.30 uur.
ALGEMEEN
Het nieuwe activiteitenboekje is uit
Evenals vorig jaar heeft Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst een activiteitenboekje gemaakt. Hierin staan
zoveel mogelijk activiteiten voor ouderen die in de gemeente Bronckhorst bekend zijn. Verder vindt u in dit boekje ook
de adressen, telefoonnummers en spreekuurtijden van de
medewerkers van de samenwerkende stichtingen. Een goed
boekje om bij de hand te hebben!
Deze boekjes worden vaak door de ouderenadviseurs bij
hun huisbezoeken uitgedeeld. Verder vindt u ze op elke vestiging van de plaatselijke stichtingen, wij proberen ze ook
verder te verspreiden, bijvoorbeeld in de wachtkamers van
de huisartsen.
Wilt u ook in het bezit komen van zo’n boekje? En komt
niet op een van de opgegeven plaatsen? Bel dan naar de
plaatselijke stichting en vraag of men u een boekje wil opsturen. De adressen vindt u bovenaan deze informatiepagina’s.
Verzoek bij opgeven en informatie vragen
Zoals u weet kan elke oudere uit Bronckhorst meedoen aan
alle activiteiten en bijeenkomsten die door de plaatselijke
stichtingen worden georganiseerd. Bij veel activiteiten is
het mogelijk telefonisch informatie op te vragen of moet
men zich aanmelden voor een bijeenkomst. Vaak belt men
dan naar het eerste telefoonnummer dat wordt gezien. Regelmatig wordt dan een medewerker gebeld die niets van
dat onderwerp weet, omdat het door een andere stichting
wordt georganiseerd. Dit geeft soms een Babylonische
spraakverwarring.
Als u meer informatie wilt of u wilt u aanmelden, dan vragen wij u het volgende te doen: kijk goed welke plaatselijke
stichting deze activiteit organiseert, daaruit volgt vaak al
meteen welke persoon moet worden gebeld. Dit voorkomt
spraakverwarring en u een extra telefoontje. De gegevens
van de stichtingen en medewerkers vindt u bovenaan de pagina waarin dit bericht staat.

Geef uw veiligheid prioriteit
Op vrijdag 10 september bent u welkom op de informatiemarkt ‘Geef uw veiligheid prioriteit’. Om uw veiligheid en
dus ook uw vrijheid en welzijn te verhogen, hebben medewerkers van Sensire, de Markenheem en de Stichting Welzijn Hengelo hiervoor een informatie markt opgezet. In de
prachtige hal van het kort daarvoor geopende zorgcentrum
De Bleijke staan medewerkers van de politie, thuiszorgwin-

Gratis maaltijd van Apetito
Op woensdag 25 augustus wil Apetito, een leverancier van
diepvriesmaaltijden, u graag een gratis diepvriesmaaltijd
aanbieden. Apetito is één van de leveranciers in Hengelo die
u verantwoorde en smakelijke maaltijden kan aanbieden.
Wekelijks bezorgen zij een - naar eigen wens samengestelde
- weekdoos met diepvriesmaaltijden aan huis.
Deze gratis maaltijd kunt u afhalen op woensdag 25 augustus tussen 10.00 en 12.00 uur aan de Sarinkkamp 7A (het
kantoor van Stichting Welzijn Hengelo).
Eénmalig geheugenspreekuur
Op dinsdag 24 augustus wordt van 10.00 tot 11.00 uur een
éénmalig geheugenspreekuur gehouden in het zorgcentrum de Belijke. Dit geheugenspreekuur is bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder die vragen hebben over hun
geheugen of over andere klachten zoals piekeren, concentratieproblemen of somberheid. Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis. Iedere bezoeker krijgt een persoonlijk gesprek. Graag vooraf aanmelden bij ouderenadviseur
Ans Vermeulen tel. 0575-465281 (maandag, woensdag en
vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur). Ook kunt u bij haar terecht
voor meer informatie.
Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van
de huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek beantwoordt
een deskundi¬ge uw vragen. De vragen kunnen gaan over
uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw partner of één van uw
ouders. Indien van toepassing kan een korte geheugentest
afgenomen worden. Het gesprek wordt afgerond met een
vrijblijvend advies. Elke bezoeker krijgt een boekje met geheugentips.

Inloopochtend/avond spelletjes
Dinsdagochtend en dinsdagavond is er in De Bongerd altijd
de gelegenheid om een spelletje te doen. Wij willen graag
dat meer mensen te weten komen hoe gezellig dit kan zijn
en hebben daarom besloten een open ochtend en avond te
houden.
Op dinsdagochtend/dinsdagavond 14 september is De Bongerd geopend voor iedereen die houdt van een spelletje. Er
wordt een parcours van spelletjes uitgezet en een ieder
heeft de mogelijkheid diverse spelletjes uit te proberen,
punten te scoren én ......... een prijs(je) te winnen. Bij de spelletjes kunt u denken aan: rummycup, triominos, sjoelen,
scrabble, memory. Via flyers wordt u verder op de hoogte gehouden. Maar u kunt natuurlijk ook altijd even bellen voor
meer informatie. Aanmelden vinden we fijn.

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

Vrijwilligerswerk
De zomer is over zijn hoogtepunt, de vakantie is voorbij, het
werk buiten loopt wat ten einde en de dagen worden al
weer wat korter. Dit is de tijd dat men zich gaat bezighouden met de vraag wat deze winter te doen? Natuurlijk kunt
u zich inschrijven voor een leuke cursus, of wat meer gaan
lezen, maar er zijn ook andere mogelijkheden die erg leuk
kunnen zijn!
Wat te denken van vrijwilligerswerk: uitdagend en voldoening gevend. U doet er allerlei contacten op en leert soms
ook nog iets. Vrijwilligerswerk bij onze stichting is ook gewoon erg gezellig. Wij hebben verschillende vacatures die
we vrijblijvend met u kunnen bespreken. Voor meer informatie over mogelijkheden kunt u terecht bij het contactadres onder aan dit stuk. Bij ons bent u altijd welkom.

Gemist?
Misschien hebt u in de vakantieperiode ons oproepje voor
een bridgekoppel gemist? Het zou fijn zijn als er zich een
stel zou melden die ook graag in de huiselijke sfeer zou willen spelen.
Ook hebben wij nog een moestuin in de aanbieding. Lijkt
een beetje laat in het jaar, maar voorbereidingen voor volgend jaar kan natuurlijk al wel. Er zijn geen kosten aan verbonden.
Meer informatie kunt u krijgen bij het contactadres onder
dit bericht.

Gezocht: biljarter (vr)
Bij onze Stichting biljart een gezellig vrouwenteam op de
maandagavond. Door omstandigheden is het team uitgedund tot 2 vrouwen. Zij willen graag wat meer spelers hebben en roepen vrouwen op zich te melden. Kunt u het nog
niet dan is het te leren. De groep word begeleid door een ervaren biljarter die aanwijzingen geeft en u het spel kan leren. Voor meer informatie zie hieronder.

Yoga
Vanaf 6 september gaan we weer verder met de yoga op
maandagmiddag en willen we starten met een woensdagavondgroep. Er zijn nog plekken vrij. U kunt zich nog aanmelden. Kosten € 75,- voor 15 lessen.

Computercursus
In oktober gaan we weer starten met nieuwe computercursussen. Bij verschillende groepen is nog plaats. U kunt zich
nog opgeven.
De cursussen worden gegeven op maandag en donderdagavond in basisschool De Steenuil en gaan van start op maandag 4 en donderdag 7 oktober. De lestijden zijn van 18.30 tot
20.00 uur en van 20.00 tot 21.30 uur. Eventueel wordt u op
een wachtlijst geplaatst voor een cursus die start in februari 2011.
Belangrijk: Voor alle cursussen is al enige recente computerervaring nodig. Een reeds gevolgde basiscursus moet niet te
lang geleden zijn.

• Creatief met Word 2003: etiketten maken, kaarten maken,
menukaart maken 5 x 1,5 uur. Kosten zijn € 50,- en € 10,voor het cursusboek, inclusief koffie of thee.
• Cursus email & internet: Outlook Express, Internet Explorer
versie 7 en 8, 3 x 1,5 uur. Kosten € 30,- en € 10,- voor het
cursusboek.
• Cursus Windows XP & onderhoud van de computer: mappen beheren, bestanden beheren, werken met USB-stick, werken
met cd/dvd schijfjes, cd’s branden, handige programma’s
voor onderhoud van de computer. 4 x 1,5 uur. Kosten €
40,- en € 10,- voor het cursusboek.
• Fotocursus met programma Picasa (gratis programma): bewerken en afdrukken van foto’s. 6 x 1,5 uur. Kosten € 60,- en
€ 10,- voor het cursusboek.
• Excel beginnerscursus: basisbewerkingen, maken van een
autokosten rekenblad. 5 x 1,5 uur, Kosten € 45,- en € 10,voor het cursusboek. Nog 2 plekjes vrij op de donderdagavond om 20.00 uur.

Informatie
Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde
activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel: 06
10687320, een briefje in de bus of langskomen op het kantoor in De Bongerd. Gegevens zie bovenaan de pagina.
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Dag voor de ouderen op 1 oktober
Om alvast te noteren! Op vrijdag 1 oktober wordt in zaal
Den Bremer te Toldijk de ‘dag voor ouderen’ gehouden van
13.45 tot 16.15 uur. Alle 55+ in de gemeente Bronckhorst
zijn welkom. U kunt zich nu alvast opgeven bij Stichting
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 553405. Er hangen overal flyers en verder informatie kunt u in het Contact lezen.
KunstBus Vorden
Na een zeer geslaagd eerste seizoen, is het programma voor
de komende winter samengesteld. De KunstBus is inmiddels
bij veel Vordenaren en daarbuiten bekend. Zij biedt een mogelijkheid voor mensen die het theater, een concert of een
museum willen bezoeken en niet met eigen vervoer kunnen
of niet alleen willen gaan. Vanwege de grote belangstelling
in het afgelopen seizoen, worden naast drie voorstellingen
een concert en een museumbezoek aangeboden. Aanmeldingsformulieren liggen op het kantoor van de Stichting
Welzijn, de bibliotheek, het VVV-kantoor en op een aantal
andere plaatsen in Vorden en Wichmond.
Op deze formulieren is de volgende informatie te vinden: de
voorstellingen met plaats, datum, tijd en een korte toelichting; de opstapplaatsen; de wijze van aanmelding. De aanmeldingsstrook dient te worden ingeleverd bij, of kan worden opgestuurd naar de Stichting Welzijn Vorden. U kunt
zich nog tot en met 19 augustus opgeven.
Deelname is mogelijk voor één of meerdere activiteiten. De
inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Na inschrijving wordt een bevestiging van ontvangst
gezonden. Informatie wordt verstrekt door leden van de
werkgroep. Voor Vorden Lamien Nijhoff, tel. 575-552118 en
voor Wichmond Josefine Meijer tel. 575-547930.
Fietsvaardigheid voor senioren
Stichting Welzijn Vorden organiseert in samenwerking met
de plaatselijk afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN)
en de gezamenlijke Ouderenbonden op 2 september in Vorden voor het eerst een informatiedag, inclusief fietsvaardigheid voor senioren, dit in navolging van de autorittten voor
senioren.
Het programma begint om 9.30 uur met ontvangst van koffie/thee in Sporthal ‘t Jebbink en eindigt om 16.00 uur.
Om 10.00 uur zal met een algemene theorie worden begonnen en de verkeerssituaties in Vorden komen naar voren.
Na de (eenvoudige) lunch zal er een demonstratie van gewone, aangepaste en elektrische fietsen plaatsvinden; tips om
veilig op de fiets te kunnen stappen en ook zal de eigen fiets
goed op de persoon worden afgesteld.
Vervolgens zal er een bewegwijzerde fietsroute in kleurrijke
hesjes door het dorp worden gefietst.
Na afloop volgt er een evaluatie over het te fietsen parcours
en eventuele verbeteringen die in het parcours wenselijk
zijn.
Ook zal er nuttige informatie van de VVN worden uitgereikt. De kosten voor deze dag bedragen € 3,- per persoon,
inclusief lunch.
Voor de fietsvaardigheid en informatie kunt u onderstaande inschrijfformulier voor 16 augustus inleveren of opsturen naar Stichting Welzijn Vorden (tel. 0575-553405/E-mail:
l.vanuden@sswb.nl).

Inschrijfformulier fietsvaardigheid voor senioren.
Ja, geeft mij op voor de fietsvierdaagse op 2 september,
aanvang 9.30 uur.
Naam:............................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
Postcode/ woonplaats: ..................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................................
Meer Bewegen voor Ouderen
De groepen MBvO starten in de eerste week van september
en gaan door volgens het bestaande rooster. Vanaf dinsdag
1 september starten de twee groepen gymnastiek, van 9.00
tot 9.45 en van 10.45 tot 11.45 uur en vanaf maandag 7 september om 10.45 tot 11.45 uur sport en spel in Sporthal ‘t
Jebbink te Vorden. Op de woensdag van 9.30 tot 11.00 uur
volksdansen in het Dorpscentrum en op de dinsdag van
18.00 tot 19.30 uur volksdansen in het Ludgerusgebouw in
Vierakker. Bij al deze activiteiten kunt u vrijblijvend een
kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u zich ter plaatse aanmelden bij de speciaal opgeleide MBvO docent. De
kosten variëren per groep en zijn afhankelijk van de aantal
leden. Bij alle groepen zijn er nog plaats voor nieuwe leden.
Zwemmen
In september starten de groepen ‘Meer bewegen in het water’ op de volgende vaste dagen en tijden. Vanaf woensdag 2
september van 13.00 tot 13.45, vanaf maandag 7 september
van 15.00 tot 15.45 uur en van 16.00 tot 16.45 uur, onder deskundige leiding in het verwarmde zwembad van fysiotherapeut Jansen v.d. Berg aan de Christinalaan in Vorden. Er
worden specifieke oefeningen gedaan en er wordt gekeken
hoe de beweeglijkheid van spieren en gewrichten te verbeteren of op z’n minst in stand te houden. Oefeningen baat
kunst. Er zijn nog plaatst om te zwemmen in de groepen op
de maandagmiddag. Voor meer informatie of wilt u zich
aanmelden dan kan dit bij Stichting Welzijn, Nieuwstad 32,
tel. 0575-553405. De kosten bedragen € 122,20 (per keer is
dit € 3,60).
Hobby-en
Woensdag 1 september gaat de hobbyclub weer van start.
Maandag- woensdag- en donderdagmorgen kunnen hobbyisten van 9.00 tot 12.00 uur terecht in het Dorpscentrum om
bezig gaan met hout, metaal, papier of pitriet. De kosten bedragen € 1,50 per ochtend incl. koffie of thee. De kosten van
gebruikt materiaal zijn voor eigen rekening. Heeft u thuis
weinig ruimte of helemaal geen plaats, of heeft u niet het
juiste gereedschap? Dan is de Hobbyclub Vorden de aangewezen plek om toch uw hobby te kunnen beoefenen. Maar
wenst u alleen sociaal contact, dan bent u ook van harte
welkom. De mogelijkheid bestaat voor een ieder om
zijn/haar vrije tijd invulling te geven met een leuke bezigheid. Alleen of samen kan een hobby worden uitgeoefend.
We hebben een fijne ruimte tot onze beschikking, voorzien
van goed handgereedschap en machines. Met name: een cirkelzaagmachine, een lintzaagmachine, vlakbankje etc. Ook
is er leiding aanwezig om u (indien u dat wenst) technisch
te adviseren en te ondersteunen. Heeft u interesse of wilt u
eerst even een kijkje komen nemen wat er allemaal zo gemaakt wordt, dan bent u van harte welkom. Informatie is in
te winnen bij Stichting Welzijn Vorden of bij J. Bobbink, tel.
553588.
Computercursussen
Veel ouderen zijn bang dat ze te oud zijn om nog met de

Stratenvoetbaltoernooi in 'hartje' Vorden

Vorden - Voorafgaand aan het internationale Wim
Kuijper voetbaltoernooi voor D – teams (zaterdag 21
en zondag 22 augustus) wordt er vrijdagavond 20 augustus op het marktplein in Vorden een stratenvoetbaltoernooi voor D- teams gehouden.

Hieraan wordt deelgenomen door Pax (Hengelo),
de Sociï/ Baak Combinatie,
Ratti
(Kranenburg),
Warnsveldse Boys en Vorden. De organisatie is in
handen van de voetbalclub Vorden en de VOV
(Vordense Ondernemers
Vereniging).
Uitgangspunt van de VOV is hierbij
om de plaatselijke middenstand nog meer bij het
internationale Kuijpertoernooi te betrekken).
Om 19.00 uur wordt het
toernooi onderbroken.
Dan zullen de teams uit
binnen- en buitenland die

Wilhelmus zal zingen.
Vervolgens spreekt burgemeester Henk Aalderink
een
welkomstwoord,

waarna wordt het stratenvoetbaltoernooi voortgezet.

computer te leren omgaan. De ervaring is dat dit zeker met
behulp van een cursus wel lukt. En dan geeft de computer
veel mogelijkheden tot contacten. Tot 11 september kunt u
zich aanmelden voor de computercursussen bij Stichting
Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, tel. 0575- 553405. Bij voldoende aanmeldingen starten wij vanaf woensdag 15 september de volgende computer¬cursussen:
Kennis maken met de computer: kosten € 95,- 8 lessen van 1,5
uur, van 9.00 tot 10.30 uur in het Dorpscentrum.
Word en Windows: dit is een vervolgcursus van de cursus kennismaken met de computer. Kosten € 110.-, 8 lessen van 1.5
uur van 10.45 tot 12.15 uur in het Dorpscentrum.
Internet en e-mail: kosten € 98.-, 6 lessen van 1,5 uur van 13.00
tot 14.30 uur. Afhangend van de aantal aanmeldingen kunnen de tijden van een bepaalde cursus gewijzigd worden.
Wandelenclub
Stichting Welzijn Vorden wil een wandelgroep organiseren
die met elkaar een keer per week een flinke wandeling van
ongeveer 20 km maken. Als groep stimuleer je elkaar en het
is gezelliger dan alleen te gaan wandelen. Wij stellen voor
dat het eerste startpunt op dinsdag 21 september 10.30 uur
bij het Dorpscentrum is. Daarna kan de groep met elkaar de
definitieve tijd en dag, (morgen of de middag) invullen. U
kunt zich opgeven via onderstaand aanmeldingsformulier
en inleveren bij ons, Nieuwstad 32. Vorden.
Mandala tekenen
Tot 1 september kunt u bij Stichting Welzijn Vorden aangeven of u deel wil nemen aan een cursus mandala tekenen.
U kunt zich hiervoor aanmelden via de aanmeldingsformulier hieronder. Indien er voldoende deelname is volgt er nadere informatie.
Aanmeldingsformulier
Mijn interesse gaat naar de volgende cursus of activiteit.
 Kennis maken met de computer
 Word en Windows
 Mandala tekenen
 Internet en E-mail
 Wandelclub
Naam:............................................................................................................................................
Adres: ............................................................................................................................................
Postcode/ woonplaats: ..................................................................................................
Tel.: .................................................................................................................................................
Alzheimercafé Zutphen
Onderwerp: een zomerse activiteit voor alle mensen die op
een of andere wijze betrokken zijn bij dementie. Datum:18
augustus van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimercafé ‘de
Born’, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen. Tel. 06-46540141. U
hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor
meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot dementie kunt u 06 46540141 bellen.
Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden
Datum: 28 augustus vanaf 13.00 tot 17.00 uur in plaats van.
9.00 uur. Wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden
voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575552003. De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,.
Locatie woon- en zorg centrum, De Wehme, Nieuwstad 32
in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Engels voor
alle niveau’s.
In Vorden start een
beginnersgroep.
Info Trees
tel. 0543-451476 /
mail:
treesrotsbeusink@gmail.com

zaterdag 21 augustus op
het sportpark van Vorden
aantreden, zich aan het
publiek presenteren. (De
teams zijn: Bayer 04 Leverkusen, Olympique Marseille, PSV, Vitesse, West
Ham United, Lokomotiv
Moskou, FC Twente/ Heracles, Lierse SK, FC Kopenhagen en Vorden).

Laatste seizoen
kwekerij Oudolf
Hummelo

De plaatselijke muziekverenigingen Concordia en
Sursum Corda zullen bij
de ‘Einzug der Gladiatoren’ hun medewerking
verlenen, terwijl het Vordens Mannenkoor het

Tot deze datum is men
in de gelegenheid de vaste planten en siergewassen aan te schaffen waarmee de kwekerij grote
bekendheid verwierf.

Hummelo – Kwekerij Oudolf in Hummelo beëindigt haar kweekactiviteiten met ingang van 15
november 2010.

Op zondag 5 september

en zondag 3 oktober is
zowel de kwekerij als de
Privétuin extra geopend.
In de toekomst zal de Privetuin aan de Broekstraat 17, 6999 DE Hummelo, regelmatig geopend zijn voor publiek.

TE HUUR:
OPSLAGRUIMTE
84m2 IN VORDEN
met overhead deur en
verlichting.
Ook ruimtes van 1 t/m 15
m2 beschikbaar.
Voor bedrijf en particulier
Tel: 06-10433358
www.teeuwenopslag.nl

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12
7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96
Gespecialiseerd in
antieke en klassieke
herstoffering
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Zomer in Gelderland in Vorden

Maandag 23 augustus - live Radio en TV
Vorden - Omroep Gelderland trekt deze zomer door de provincie met het
live radio- en tv-programma “Zomer in Gelderland.” Met deze zomertour
worden maar liefst 35 Gelderse gemeenten op een zomerse manier op de
kaart gezet. Dit doet de omroep onder andere door de kijkers en luisteraars veel toeristische informatie te geven over hun woonplaats en
gemeente. Op maandag 23 augustus komt Zomer in Gelderland naar
Vorden, locatie: Markt.
LIVE RADIO EN TELEVISIE
OP LOCATIE
Zomer in Gelderland is een programma dat rechtstreeks op locatie wordt
uitgezonden. De omroep bouwt een
studio in de buitenlucht, veelal in de
dorpskern (in de meeste gevallen is dit
een markt of plein) waarbij de omgeving mede het decor van de uitzending vormt. Om live radio en televisie
te kunnen maken zijn er diverse faciliteiten nodig, zoals een regiewagen,
verbindingswagen, audiowagen, aggregaat, e.d.
Deze faciliteiten staan in de meeste gevallen niet op de locatie zelf, maar in
de buurt, zoals op een nabijgelegen
parkeerterrein. Het kan voorkomen
dat deze wagens in de buurt van uw
woning of bedrijf staan. In samenwerking met de gemeente worden alle faciliteiten met de meest mogelijk zorg
geparkeerd en wordt geprobeerd om
zo min mogelijk overlast te veroorzaken. In Vorden worden de facilitaire

wagens zoveel mogelijk naast de kerk
geplaatst. De aankomst van deze wagens ligt tussen 10.00 en 13.00 uur en
vertrekken dezelfde avond rond 21.00
uur. De Markt is de hele dag afgesloten
voor verkeer. Zomer in Gelderland
zendt de hele dag rechtstreeks uit.
EEN KORT
PROGRAMMAOVERZICHT:
6.00-14.00 uur live verslag in de bestaande ochtendprogramma’s op Radio Gelderland - onze verslaggevers
ontwaken o.a. met luisteraars bij een
plaatselijke B&B, bezoeken leuke plekken in de gemeente en praten met bewoners. Er worden ook wandelingen
georganiseerd en bovendien komt er
“Een Museum van 1 Dag”, dit museum mag elke dag door inwoners van
de gemeente waar we zijn worden ingevuld. Het mag van alles zijn, als men
het maar kan toelichten waarom het
een plek in ons museum verdiend (de
objecten worden uiteraard dezelfde
dag nog terug gegeven).

14.00-16.00 uur Een Berg Muziek – presentatie Eric van den Berg - een live
muziekprogramma op radio waarbij
bewoners en toeristen een plaatje aan
kunnen vragen, de groetjes kunnen
doen, e.d. Het geluidsniveau blijft zoveel mogelijk binnen de gestelde
norm.

Acht winnaars
Efteling kaarten

18.20-19.00 uur live tv-programma –
presentatie Angelique Krüger – met
o.a. een bekende hoofdgast, lokale gasten, een lokale kok die een zomers gerecht bereidt, het Museum van 1 Dag,
het Mooiste Plekje, toeristische informatie, zomerse gezelligheid, etc.
Bewoners en toeristen zijn uiteraard
van harte welkom om de radio- en televisie-uitzendingen bij te wonen!
Omroep Gelderland doet er alles aan
om de 35 Gelderse gemeenten op een
geweldige manier in het zonnetje te
zetten en hopen met name gezellige,
toeristische programma’s te maken
met een zomers gevoel. Benieuwd welke plaatsen Zomer in Gelderland nog
meer bezoekt?
Kijk op www.omroepgelderland.nl en
klik op de banner Zomer in Gelderland.

Kunstmarkt Vorden; gezellig druk

Vorden - Van half mei tot en met half juli maakten Rabobank klanten
kans op twee vrijkaarten voor de Efteling als zij hun vakantiegeld op
hun spaarrekening stortten.
De actie is inmiddels afgelopen en de
prijswinnaars hebben hun kaarten
ontvangen. Acht winnaars komen uit
de regio van Rabobank GraafschapNoord.
Mevrouw Klein Hulse uit Gorssel ontving dinsdag 3 augustus haar kaar-

ten uit handen van Rudi van Dam
(zie foto), kantoordirecteur van o.a.
de Rabo vestiging in haar woonplaats.
De overige prijswinnaars hebben
hun vrijkaarten inmiddels ook in bezit. Zij komen uit Zutphen, Lochem,
Vorden, Brummen, Keijenborg en
Steenderen.

Seniorensoos wichmond/vierakker

26 augustus 2010:
Oranjefeestavond!
Dit jaar viert muziekvereniging Jubal het 60 jarig bestaan, ze willen
daarom erg graag bij en voor ons
een bijzonder concert verzorgen.
Natuurlijk gaan wij daar graag in
mee, daarom: "welkom Jubal op
onze senioren-oranjefeestavond"!!
We nodigen alle senioren uit Wichmond, Vierakker en omstreken uit
voor deze altijd weer gezellige en in
onze omstreken "wereldberoemde"
senioren-oranjefeestavond, natuurlijk

Vorden - De jaarlijks Kunstmarkt op het marktplein in Vorden is niet bijster groot van omvang, maar geeft de deelnemende kunstenaars toch altijd een goed gevoel, zo bleek ook zaterdag weer. ‘We komen hier al wel
vijftien jaar (acrylexpositie) en zien deze markt vooral als een gezellig treffen met collega’s‘, zo zeggen Elly en Joop Leliveld uit Brummen. Het centrum van Vorden was op deze zonnige zaterdag weer lekker vol. De honderden toeristen die op zo’n dag door Vorden trekken, zorgden ook voor
veel bezoekers op de Kunstmarkt. Even afstappen, een kijkje nemen op de
markt, een terrasje pakken en vervolgens weer ‘opstappen’!
Fotograaf Geert de Groot uit Almen is
dik tevreden. Hij exposeert portretfoto’s en landschapsfoto’s. ‘Kijk, deze foto’s heb ik tijdens een zojuist gehouden rondreis in Peru ‘ geschoten’. In
totaal heb ik er ruim 4000 gemaakt. Ik
zie deze Kunstmarkt dan ook meer
om propaganda te maken voor mijn
expositie over Peru die na Sinterklaas
t/m begin januari 2011 in mijn atelier
de ‘Blauwe Deur’ in Almen is te bezichtigen’, zo zegt hij. Evelien en Herman van Loon uit Alkmaar zijn ook al
jarenlang met hun schilderijen op de
kunstmarkt in Vorden present.
Herman: ‘De crisis is in onze branche
duidelijk merkbaar. Vergeleken met
een aantal jaren terug wordt er momenteel overal duidelijk minder verkocht’, zo zegt hij. Hans Eggersman
kunstenaar in Vorden zelf is wel tevreden en zegt: ‘Ik ben uit de kosten en in
de winst. Een kinderhand is gauw gevuld. Bij exposities als deze moet ik
het vooral hebben van dingen die bij
het publiek blijven ‘hangen’.

Onlangs stond ik op de expositie in
Bronkhorst. Toen kwam er een mijnheer naar mij toe met de vraag of ik
ook een beeldje van een pinguln kon
maken. Daar heb ik toen bevestigend
op geantwoord. Vanmorgen kwam
diezelfde man hier op de kunstmarkt
in Vorden en gaf hij mij de opdracht’,
zo zegt Hans Eggersman.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de
Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorpscentrum. Op ma-wo en donderdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Meer Bewegen voor Ouderen: gymsport en spel -volksdansen-zwemmen. Informatie en opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.
• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorpscentrum.
AUGUSTUS
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 70plussers, info tel. 55 20 03.

houden we ook de fantastische verloting met veel en mooie prijzen. Voor
een kleine bijdrage ontvangt u een
kopje koffie, een consumptie en een
klein hapje en dan natuurlijk nog het
concert.

We beginnen om 19.30 uur in het
Ludgerusgebouw, de zaal is open om
19.00 uur. Dit mag maar wilt u dus
ook echt niet missen.
Graag allemaal tot dan!

SEPTEMBER
1 Achtkastelentocht, start bij VVV
kantoor
1 ANBO klootschieten, Olde Lettink,
1 Handwerkmiddag en Kraamverkoop Welfare Rode Kruis in de
Wehme
2 Bejaardenkring Vorden
2 Klootschietgroep de Vordense Pan
8 Lindese Vrouwengroep Creatieve
avond
8 Achtkastelentocht, start bij VVV
kantoor
8 ANBO klootschieten, Olde Lettink
9 Klootschietgroep de Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Achtkastelentocht, start bij VVV
kantoor
15 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme
16 Klootschietgroep de Vordense Pan
16 Bejaardenkring Vorden
22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme

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

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

Expositie Kapel van Bronkhorst 21-30 augustus

Fijnschilder Yvonne Hoek

We’j nog van too?
afd. Dialect
Wat is:

A. Foekereg.
B. Gatbeen.
C. Ruzeleri'je.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Opleiding Engels voor volwassenen
Bredevoort - Omdat in de toekomst
de Europese taal Engels wordt,
heeft mevrouw Rots-Beusink inspelend op deze ontwikkeling een
cursus Engels voor volwassenen
ontwikkeld. Engels was al een wereldtaal, nu door de eenwording
van Europa, is voor een Europeaan,
enige beheersing van de Engelse
taal noodzakelijk geworden.
Deze cursus is in het bijzonder gericht
op volwassenen die onafhankelijk van
hun leeftijd en vooropleiding, de Engelse taal in woord/spraak en geschrift
willen kunnen hanteren.

De Kapel van Bronkhorst geschilderd door Yvonne Hoek.
Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst is van zaterdag 21 t/m maandag
30 augustus, met uitzondering van vrijdag 27 augustus, een expositie van
aquarellen van fijnschilder Yvonne Hoek te bezichtigen.

Yvonne Hoek is fijnschilder met aquarelverf. Zo gedetailleerd mogelijk legt
ze beelden vast, zoals landschappen,
bloemen en stadsgezichten. Het stadje
Bronkhorst is bij haar favoriet. Van

haar werk worden ook prachtige reproducties gemaakt, die terugkomen
in bijvoorbeeld kalenders, magneten,
placemats, liniaals, boekenleggers en
ansichtkaarten.

In de Kapel van Bronkhorst zal Yvonne
Hoek gedurende deze expositie iedere
dag aanwezig zijn van 10.30 tot 17.30
uur. Op 27 augustus is de expositie gesloten in verband met trouwpartijen.
Meer informatie over Yvonne Hoek
staat op haar website www.aquarelyvonnehoek.nl.

Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst

Deze opleiding 'Engels voor volwassenen' wordt gegeven in de regio's: Terborg, Zeddam, Doetinchem, Vorden,
Ulft, Aalten, Winterswijk, Hengelo
Gld., Dinxperlo, Groenlo, Keyenborg.
Eibergen, Lichtenvoorde en Bredevoort.
Voor deze opleiding zijn begrijpelijke
boeken geschreven door de docente
mevrouw Rots-Beusink, daarbij kan
gebruik worden gemaakt van moderne

Bronckhorst - Johan de Boer (voorzitter), Ad Borest (vicevoorzitter) en Tineke Roorda (secretaris) vormen de in wording zijnde Stichting
Kunst&Cultuur Bronckhorst. Zij ondertekenden bij notaris Anne Pera te
Zelhem op 10 augustus 2010 de Statuten.

De stichting heeft als doelstelling:
‘Het bevorderen van de beleving van
kunst en cultuur onder de inwoners
van de gemeente Bronckhorst en ten
behoeve van de bezoekers van de gemeente.’ De stichting tracht haar doel

onder meer te verwezenlijken door
het in stand houden van de
Kunst10daagse, het gevraagd en ongevraagd adviseren van het college van
burgemeester en wethouders bij het
verwerven en in stand houden van

werken van kunstzinnige aard, het stimuleren van samenwerking tussen
professionele (kunst)beoefenaars en
organisaties op het gebied van kunst
en cultuur, zowel professioneel als
niet-professioneel en het verrichten
van alle verdere handelingen, die met
het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor inlichtingen en aanmelding voor
deze opleidingen, kan men contact
opnemen met mevrouw Rots-Beusink
op telefoonnummer (0543) 45 14 76.
Graag in de morgen bellen.
E-mail: treesrotsbeusink@gmail.com
Men kan het jaar door in de groepen
ingevoegd worden.

De Graafschap Dierenartsen

Wijziging spreekuuren openingstijden
Vorden - De Graafschap Dierenartsen heeft verschillende vestigingen in de regio, zo is er altijd
een praktijk bij u in de buurt. Met
ingang van 1 september worden
er een aantal wijzigingen doorgevoerd voor de spreekuur- en openingstijden op de locaties.
BEHANDELING OP AFSPRAAK
Op de locaties Hengelo, Ruurlo en
Steenderen gaat men uitsluitend op
afspraak werken, de openingstijden
blijven voor deze locaties hetzelfde.
Door het maken van een afspraak
kan de assistent(e) van te voren een
goede inschatting maken van de tijd
die nodig is voor de zorg van het
huisdier. Op deze manier kan er een
gepaste behandeling, en de benodigde aandacht worden gegeven. Het
maken van een afspraak kan telefonisch of aan de balie. Natuurlijk is
men tijdens de openingstijden altijd
welkom op de vestigingen voor het
afhalen van voer en/of medicijnen.
Ook adviseert de assistent(e) graag
over de verzorging van de dier(en).

Bestuursleden Tineke Roorda, Ad Borest en Johan de Boer (v.l.n.r.) ondertekenen de akte voor de Stichting Kunst&Cultuur Bronckhorst.

audio hulpmiddelen zoals de audio
CD voor thuisgebruik. Veel aandacht
wordt er geschonken aan de uitspraak,
daarnaast ook aan de nodige lees- en
schrijfvaardigheid.
Er zijn in de regio (op verschillende
locaties) meerdere kleine groepen,
met onderlinge verschillen in kennis.
Er is dus voor ieder niveau wel een passende groep met doorgroei mogelijkheid. Er starten nu weer nieuwe groepen. Voor de wat meer gevorderde cursisten wordt tijdens een deel van de les
gesprekken gehouden in het Engels.
Er start tevens een gespreksgroep
Engels en een gecombineerde groep
Engels en computer Engels voor beginners.

GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
Op de volgende locaties worden de
openingstijden per 1 september als
volgt:
Locatie Zutphen Centrum: maandag
t/m vrijdag 's middags, zaterdagmiddag. Behandeling op afspraak.
Het inloopspreekuur blijft van
maandag tot en met vrijdag van
13.30 uur tot 14.00 uur.
De spreekuur- en openingstijden op
de locaties Vorden en Zutphen Leesten blijven ongewijzigd.
AFSPRAAK MAKEN
Het maken van een afspraak kan
telefonisch, elke werkdag of bij de
assistent(e) aan de balie. Voor spoedgevallen kan men 24 uur per dag,
7 dagen in de week bellen.
In alle gevallen is men bereikbaar
onder telefoonnr. (0575) 587 888.
Voor een overzicht van de nieuwe
spreekuur- en openingstijden kan
men terecht op de website
www.degraafschapdierenartsen.nl
Ook heeft men op alle locaties een
uitgebreid overzicht klaar liggen.

Open dag smederij
Oldenhave
Vorden - Zaterdag 11 september
(open Monumentendag) is er bij
smederij Oldenhave op het industrieterrein Werkveld in Vorden ook ‘open dag‘.
Op die dag kan het publiek diverse
vakmensen bezig zien bij het uitoefenen van hun ambacht. Zo laat

smederij Oldenhave zelf zien wat
het vak van smid in de praktijk inhoudt. Verder zijn er demonstraties van een vergulder, koperdrijver, rietdekker, stoelenmatter. Ook
zijn er vakmensen op het gebied
van glas in lood, er is een restauratieaannemer en een fresco schilder. De toegang is gratis.
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Praktijk voor Klassieke Homeopathie
Peter van Nistelrooy

Hypotheekadvies
bronckhorst

Muizengatweg 9
7227 DN Toldijk
Tel. 0575 - 452090

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:
Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur
Lid N.V.K.H.

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl
Behandeling wordt grotendeels
vergoed door zorgverzekeraar

Zoekt u het beste hypotheekadvies?
Zoekt u een eerlijk advies?

Bouwkundig Tekenburo

www.homeopathie-vannistelrooy.nl
Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij
uw eigen bank?
Maak dan een afspraak of kijk op
onze site.
Nu extra lage nieuwbouwrente!
Informeer ernaar.
Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
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Kennisgeving
Wet milieubeheer / Wet verontreiniging – oppervlaktewateren

Waterstromen Steenderen te Olburgen
Gedeputeerde Staten van Gelderland en
het college van dijkgraaf en heemraden van
het Waterschap Rijn en IJssel maken bekend
dat zij de beschikkingen hebben vastgesteld
op de aanvragen om vergunningen van
Waterstromen Steenderen B.V. ten behoeve
van AWZI Olburgen. Gedeputeerde Staten
coördineren de vergunningprocedures.
Het gaat hier om aanvragen om een revisievergunning voor een inrichting die bestemd is
voor het op duurzame wijze zuiveren van het
afvalwater van Aviko, het verwerken van het
afvalwater en afvalstoffen van derden en het
omzetten van biogas naar elektriciteit en
warmte. De inrichting is gelegen aan de
Olburgseweg 42 te Olburgen.
De beschikkingen houden in dat de gevraagde
vergunningen worden verleend onder
voorschriften en beperkingen. De deﬁnitieve
beschikking Wet milieubeheer en/of Wvo is ten
opzichte van de ontwerpbeschikking gewijzigd.
Inzage
De beschikkingen en de bijbehorende stukken
liggen van 19 augustus tot en met 29 september
2010 ter inzage bij:
– de gemeente Bronckhorst, tijdens de daar
gebruikelijke openingsuren;
– het Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2
te Doetinchem, tijdens de daar gebruikelijke
openingsuren;
– de provincie Gelderland, Informatiecentrum
in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem,
tijdens de daar gebruikelijke openingsuren.
De beschikking Wet milieubeheer is tevens in te
zien via internet:
www.gelderland.nl>actueel> bekendmakingen.

Vergunningverlening van de
provincie Gelderland en voor de beschikking
ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren met de heer P. Eggels,
T (0314) 369 769 van het
Waterschap Rijn en IJssel.
Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd
hiertegen beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

50% korting op
betonnen tuinbeelden
klimplanten
olijf- en palmbomen
waterornamenten
tot
terrashaarden en
zinken bloembakken! alle korting o
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Onder belanghebbenden wordt verstaan
degenen die naar aanleiding van het ontwerpbesluit zienswijzen naar voren hebben gebracht
en degenen die aantonen redelijkerwijs niet in
staat te zijn geweest tijdig zienswijzen naar
voren te brengen.
Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter
van de Afdeling bestuursrechtspraak een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de
beroepstermijn om een voorlopige voorziening
is verzocht, wordt het besluit niet van kracht
voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het behandelen van het beroepschrift en
voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt grifﬁerecht
geheven.
Arnhem, 12 augustus 2010,
zaaknummer 2008–017367 / mpm13475
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Hup in de beentjes
ga nog even naar Steentjes!
OPENINGSTIJDEN:
ma. 13.00 - 18.00 u.
di.t/m do 8.30 - 18.00 u.
vrij. 8.30 - 20.00 u.
za. 8.30 - 17.00 u.

Wassinkbrinkweg 2
7002 ZD Doetinchem
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking!

Voor een mondelinge toelichting omtrent de
beschikking ingevolge de Wet milieubeheer
kunt u contact opnemen met mevrouw
H. de Jong, T (026) 359 86 69 van de afdeling

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs.

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

‘Gerdien’
Vanaf 6 september begin ik weer met

dag- en avondopleiding
Knip- en naailes
voor beginners en gevorderden

Patroontekenen
tevens opleiding tot costumière, coupeuse

Lingeriecursus
Inlichtingen en opgave bij

GERDIEN EULINK-KEMPER
7255 NK Hengelo (Gld.) • Schapendijk 6, Veldhoek
Telefoon (0573) 46 12 42
AANGESLOTEN BIJ MODEVAKSCHOOL ‘HAARLEM’ - NATIONAAL

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

RUIME KEUS
Rustieke vloeren wandtegels

Terracotta

Natuursteen

vanaf 19.95 p/m vanaf 39.50 p/m2
2

Dorpsstraat 16 Halle T (0314) 63 21 98

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32
7231 PC Warnsveld
www.wokmaxis.nl
• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

BONUSWEEKAANBIEDINGEN

H E N GE LO
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.
Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten
jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 33
van 16 t/m 21
augustus 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 18.00 uur

Jaargang 5
Nr. 33, 17 augustus 2010
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 toerisme, Voorlichting/communicatie en
promotie, Dualisering
Wethouder André Baars
Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, Financien en belastingen, Afval en
milieu, Facilitaire zaken

Nieuw bestemmingsplan voor de kern Hengelo
Verschillende gemeentelijke
bestemmingsplannen zijn ouder
dan tien jaar en daarmee verouderd.
Ook zijn er soms grote verschillen
tussen 'oude' en 'nieuwe' plannen wat
opzet en methodiek betreft. Daarom
actualiseren wij alle bestemmingsplannen. Zo ook de bestemmingsplannen voor de kern Hengelo.
• Het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Hengelo Dorp' ligt van
19 augustus t/m 29 september
2010 ter inzage. U kunt de stukken
inzien 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
• U kunt alle stukken ook inzien op
onze website www.bronckhorst.nl
en op www.ruimtelijkeplannen.nl
Eén nieuw plan voor de hele kern
Het bestemmingsplan 'Hengelo Dorp'
wordt één nieuw bestemmingsplan
dat de vele oude bestemmingsplannen voor de kern vervangt.
De bestaande bestemmingsregeling
uit die oude plannen wordt vertaald
naar een eenduidige bestemmingsregeling die is aangepast aan actuele
inzichten en ontwikkelingen.

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.

Inhoud bestemmingsplan
In alle bestemmingen zijn regels
opgenomen die reële (bouw)mogelijkheden bieden voor de (bestaande)
bestemmingen. Het grootste deel
van de kom van Hengelo heeft een
woonfunctie en is bestemd als 'wonen'.
Daarnaast komen niet-woonfuncties
voor zoals cultuur en ontspanning,
detailhandel, dienstverlening, horeca,
kantoren, maatschappelijk en bedrijven. Deze hebben elk hun eigen

Helpt mensen met een beperking en ouderen
om de weg te vinden in alle regelgeving

Wethouder Paul Seesing
Ontspannen (sport en cultuur), Wegen
en groen, Verkeer en vervoer, Werk,
inkomen en zorg

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.

Naast de genoemde bebouwde functies kent het plangebied onbebouwde
ruimten, grotendeels openbaar, die
onderscheiden zijn in de bestemmingen 'verkeer', 'groen' en 'water'.
Buiten de grens van de bebouwde
kom bevinden zich daarnaast ook
(voormalige) agrarische gronden.
Deze gronden (grotendeels weilanden)
zijn bestemd als 'agrarisch'. Tot slot
zijn er in het bestemmingsplan
enkele dubbelbestemmingen opgenomen, zoals 'waarde-archeologie'
ter bescherming van de in de bodem
aanwezige archeologische waarden.

Regelhulp via landelijk webloket

Wethouder Dorien Mulderije
Economische zaken, Coördinatie plattelandsontwikkeling, Publiekszaken
(dienstverlening), Informatisering en
automatisering

Wethouder Josephine Steffens
Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.
ouderenbeleid, Personeel en organisatie, Volksgezondheid, Regiozaken

Kantoren en detailhandel zijn slechts
onder voorwaarden als niet-zelfstandige en ondergeschikte (neven)activiteiten toegelaten.

Mensen met een chronische ziekte,
gehandicapten en ouderen in
Bronckhorst kunnen terecht bij
het landelijk webloket Regelhulp,
waarbij onze gemeente aangesloten
is. Neem hierop eens een kijkje!
Regelhulp.nl is een soort digitale
tomtom in regelland. Veel mensen
met een beperking en ouderen hebben een meervoudige hulpvraag.
Maar het kan behoorlijk lastig zijn

antwoorden te vinden op al die vragen. Het webloket Regelhulp leidt
u door het schijnbare lastige woud
van regelingen, voorzieningen en
uitkeringen. De site helpt u stap
voor stap verder. Regelhulp verwijst u naar de juiste instantie,
zoals bijvoorbeeld CIZ of UWV en
naar de site van de gemeente.
Daar zijn dan de juiste formulieren
voor uw hulpvraag te vinden.
Het digitale loket is te bereiken
via www.regelhulp.nl. Als u wordt
doorverwezen naar de site van de
gemeente klikt u dan door naar
Infobalie  Digitaal loket 
Formulieren  Wmo-voorziening.
Mochten er na een bezoek aan
www.regelhulp.nl vragen zijn, neemt
u dan contact op met de gemeente,
via tel. (0575) 75 02 50. Vanzelfsprekend helpen wij u ook graag.

bestemmingsregeling gekregen.
Voor het centrumgebied is daarnaast
de algemene bestemming 'centrum'
opgenomen, waarbinnen meerdere
functies uitwisselbaar zijn. Op deze
manier wordt voor dit gebied een
flexibele regeling voorgestaan,
waarbinnen functiewisselingen vrij
mogelijk zijn. Het bedrijventerrein
is bestemd als 'bedrijventerrein'.
Het gaat hier om productiegerichte,
ambachtelijke en handelsactiviteiten.

In het bestemmingsplan wordt
onderscheid gemaakt tussen (hoofd)gebouwen, bijgebouwen, aan- en
uitbouwen, overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
Voor de situering en maatvoering van
bouwwerken zijn regels opgenomen.
Komt dat zien!
Als u in het gebied woont of daar
belangen hebt, adviseren wij u
zeker het bestemmingsplan te
bekijken!

Inloopavond over Dorpsstraat (N330)
in Halle op 26 augustus a.s.

De provincie Gelderland begint eind
augustus met wegwerkzaamheden
aan de Dorpsstraat (N330) in en bij
Halle. Om u te informeren over het
werk, de omleidingen en afsluitingen
organiseert de provincie een inloopavond op 26 augustus a.s. U bent van
harte welkom tussen 17.30 en 19.00
uur in zaal Nijhof, Dorpstraat 11-13
in Halle. Medewerkers van de provincie en de gemeente zijn aanwezig
om uw vragen te beantwoorden.
Werkzaamheden
Het werk bestaat voor een deel uit
groot onderhoud aan het asfalt binnen
de kom en voor een deel uit onderhoud
aan de oostzijde van de bebouwde
kom. Aan de oostzijde wordt de ingang van de bebouwde kom veiliger
gemaakt voor fietsers door de uitbuiging van de rijbaan te vergroten.
Ook wordt een gedeelte vrijliggend
fietspad bij de komingang aangebracht.

Wegafsluiting
Vanaf begin september tot eind
oktober is de bebouwde kom van
Halle minder goed te bereiken.
Tijdens de voorbereidingswerkzaamheden wordt met het instellen
van éénrichtingsverkeer de bereikbaarheid zo goed mogelijk gehouden.
Tijdens de asfalteringswerkzaamheden zijn bepaalde weggedeelten
van de Dorpsstraat (N330) echter
geheel gesloten voor het verkeer.
Het asfalteren wordt daarom gefaseerd aangepakt. Doorgaand verkeer
wordt, gedurende het gehele werk,
omgeleid via de Varsseveldseweg en
de N315.
Meer informatie
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u op werkdagen
bellen met de provincie Gelderland,
de heer K. Akkers (026) 359 80 78 of
e-mail: k.akkers@prv.gelderland.nl.

Houtgestookte verwarmingsketel voor De Brink in Zelhem
In het multifunctionele gebouw
De Brink aan het Stationsplein in
Zelhem moet de ketel voor de verwarming van het gebouw en het
zwembadwater worden vervangen.
Aangezien op jaarbasis veel aardgas
wordt verstookt, heeft de gemeente
in nauw overleg met de exploitant
van het pand gekeken naar goedkopere en milieuvriendelijker oplossingen. Samen met het adviesbureau
Installect zijn diverse mogelijkheden
onderzocht. Uiteindelijk kozen wij
voor een combinatie van houtgestookte ketels en het opwaarderen
van de bestaande zonnepanelen
voor de opwekking van warm water.
Onderhoud bomen
Bronckhorst is een gemeente met
veel bomen. Door het onderhoud
aan deze bomen, maar ook door
storm, komt jaarlijks veel hout vrij.
Het meeste van dit hout wordt gebruikt voor verwarming, met name
in openhaarden. In diverse landen,
zoals Duitsland, Oostenrijk, maar
ook Noorwegen en Finland, is veel
meer aandacht besteed aan de ont-

De installatie heeft diverse filters,
waardoor de uitstoot van asdeeltjes
ver onder de toegestane waarden
ligt. Een delegatie van gemeente,
de Brink en Installect hebben een
aantal bestaande installaties bekeken en zijn overtuigd van de goede
werking. Wat ook opviel, was dat je
buiten het gebouw niet kunt ruiken
dat er hout wordt verbrand.

wikkeling van het stoken met hout.
Hout is daar van nature in grote
hoeveelheden aanwezig. In die landen
zijn centrale verwarmingsketels
ontwikkeld waarin men houtsnippers
of pellets (samengeperste houtdeeltjes, brokjes van ca. 0,5 x 1 cm)
kan stoken. Deze installaties zijn
geschikt voor het verwarmen van
woningen tot grote complexen.

Filters
De installatie die wij willen toepassen bij De Brink is geheel automatisch. Dit houdt in, dat afhankelijk
van het seizoen, de voorraadbunker
één tot tweemaal per week gevuld
wordt met gedroogde houtsnippers.
Deze snippers worden onder zeer
hoge temperaturen verbrand.
Hierdoor blijft zeer weinig as over.

Duurzaamheid
Omdat wij duurzaamheid hoog in
het vaandel dragen (bijvoorbeeld
ons energiezuinige gemeentehuis
en het project plaatsen zonnepanelen
op diverse gemeentelijke gebouwen)
past dit plan ook helemaal in het
plaatje. De overheid heeft bepaald
dat voor dergelijke installaties, die
groter zijn dan een huisinstallatie
(20 kW), een vergunning nodig is in
het kader van de Wet milieubeheer.
Verderop in deze gemeentepagina's
(rubriek Openbare bekendmakingen)
staat de publicatie onder Wet milieubeheer.

Appel voor
wandelaars AW4D

Van 17 t/m 20 augustus a.s. staat
de Achterhoekse Wandel4Daagse
op stapel. 18 Augustus is de dag
van Bronckhorst. Loco-burgemeester André Baars staat dan
tussen 10.00 en 12.30 uur bij de
muziekkoepel op het Stationsplein
in Zelhem om de wandelaars een
gezond appeltje te geven namens
de gemeente. Dit is inmiddels
al een echte traditie geworden.
Voor meer informatie over de
AW4D kijk op www.aw4d.nl.
Komen de deelnemers bij u in
de buurt langs? Moedig ze aan!
Wandelt u mee met de vierdaagse?
Heel veel plezier en succes gewenst!

Uit de raad
Raadsvergadering
26 augustus 2010
Op 26 augustus a.s. vergadert de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis.
De openbare vergadering begint om 20.00 uur.
U bent van harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen:

• Afscheid raadslid A.A.L.M. Spekschoor
uit Vorden
• Toelating en beëdiging nieuw raadslid
De heer Spekschoor uit Vorden van het CDA
heeft besloten zijn functie als raadslid neer
te leggen. Hij wordt in de fractie opgevolgd
door de heer Wijngaard uit Baak

• Bestemmingsplan 'Buitengebied 2009;
Hoogstraat 46/Beekstraat 13, Toldijk'
B en w stellen de raad voor dit plan gewijzigd
vast te stellen. Het betreft een functiewijziging
voor zorgboerderij De Bult in Toldijk om de
agrarische bestemming om te zetten naar
zorg met recreatieve en agrarische nevenactiviteiten
Arno Spekschoor

Hessel Wijngaard

Spreekrecht tijdens raadsvergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het mogelijk
het woord te voeren over:
1. allerhande onderwerpen die niet op de
agenda staan
2. agendapunten aangaande projectbesluiten
op grond van de Wet ruimtelijke ordening,
die niet in een raadscommissie zijn behandeld
U kunt de raad tijdens een raadsvergadering
niet toespreken over:
a. de ingekomen stukken
b. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van
de Algemene wet bestuursrecht tegen een
besluit van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie bezwaarschriften ex artikel 7:13 van de Algemene
wet bestuursrecht

c. benoemingen, keuzen, voordrachten of
aanbevelingen van personen
d. een klacht zoals bedoeld in hoofdstuk 9
van de Algemene wet bestuursrecht
e. onderwerpen die niet behoren tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur
Als u tijdens de vergadering het woord wilt
voeren, kunt u zich hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, tel. (0575) 75 02 50
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.
Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u raadsvergaderingen live volgen. Neem eens een kijkje.
U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar
het gemeentehuis.

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 archiefgegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

• Vorden, Enzerinckweg 8, vergroten woning
Verzonden op 11 augustus 2010:
• Baak, Hofstraat 1, plaatsen vier lichtmasten

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Aanvragen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

• Hengelo (Gld), tijdens de Hamove Rally voor oude motoren is van 28 augustus 09.00 uur t/m
29 augustus 19.00 uur de Veldermansweg afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer en geldt van 27 augustus 18.00 uur t/m 29 augustus 2010 19.00 uur
een stopverbod op de Varsselseweg, tussen de Antinkweg en de Vierblokkenweg

• Zelhem, sporthal De Pol, vlooienmarkt en ontheffing Winkeltijdenwet, 19 september 2010
van 10.00 tot 16.00 uur, Notmai producties

Mogelijkheden voor bezwaar
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
•
•
•
•
•

Baak, De Veersweg 4, verbouwen woning
Hengelo (Gld), Banninkstraat 14, verbouwen woning
Hengelo (Gld), Menninkweg 3 en 3A, bouwen woonboerderij met kantoorruimte, stal en kapschuur
Hengelo (Gld), Weeversplasweg 5, bouwen kapschuur
Vorden, Molenweg 10, plaatsen garagehek en tuinhek

Verleende vergunningen
Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 6 augustus 2010:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, tijdelijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een
feesttent, 27 augustus 2010, dhr. J.W. Huetink
Afgegeven op 11 augustus 2010:
• Zelhem, perceel hoek Aaltenseweg/Meeneweg, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische
dranken, 12, 13 en 14 augustus 2010, café de Tol
Afgegeven op 12 augustus 2010:
• Bronckhorst, verkoop van kalenders, 1 t/m 31 oktober 2010, Dierenbescherming afdeling
OverGelder
• Hummelo, van Heeckerenweg, innemen van standplaats voor de verkoop van vis en visprodukten,
wekelijks op woensdagen van 14.00 tot 17.30 uur, vishandel J.C. van de Groep

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 10 augustus 2010:
• Steenderen, Nijverheidsweg 15, veranderen bedrijfshal

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 schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening.
Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 9 augustus 2010:
• Zelhem, Hortensiastraat 2, plaatsen schutting
Verzonden op 12 augustus 2010:
• Vorden, Stationsweg 21, vergroten woning
• Vorden, Stationsweg 23, vergroten woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 11 augustus 2010:
• Halle, Veengoot 6, bouwen bedrijfshal
Verzonden op 12 augustus 2010:
• Vorden, Kerkstraat 3, verbouwen horecagelegenheid

Openbare bekendmakingen - vervolg
Mogelijkheden voor beroep

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.

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 beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
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 indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt u
het griffierecht van de gemeente terug.

Bestemmingsplannen
Voorgenomen vrijstelling Overweg 14 Vorden
B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan 'Vorden
centrum en oost 1994' met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud),
teneinde de (voormalige) dienstwoning plaatselijk bekend als Overweg 14 in Vorden, te gebruiken
als burgerwoning.
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 augustus t/m
29 september 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
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.
Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbesluit
naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

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
• Hengelo (Gld), Wilhelminalaan 13, bouwen garage/berging, ontheffing in verband met het
overschrijden van het maximale toegestane bebouwingspercentage, geldend bestemmingsplan
'Hengelo Dorp 1995'
Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Loenhorsterweg 7E, bouwen schuur, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane oppervlakte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Hummelo en Keppel'
• Zelhem, Schooltinkweg 15, bouwen schuurtje, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane oppervlakte voor bijgebouwen, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'
• Zelhem, Wittebrinkweg 6A, bouwen bijgebouw, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane bebouwingsoppervlakte voor bijgebouwen, geldende bestemmingsplan 'Landgoed Elsmaten'
De bouwplannen liggen van 19 augustus t/m 29 september 2010 tijdens de openingstijden voor
belanghebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in 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. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Everhardinkweg 3-3A, voor het plaatsen en bewonen van een chalet, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 augustus t/m
29 september 2010 voor een ieder ter inzage.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekendgemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 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.

Voorbereiding bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Marssestraat 8-8A
Zelhem' (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010; Marssestraat
8-8A Zelhem' voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op functieverandering en woningsplitising
op het perceel Marssestraat 8-8A in Halle (Zelhem).
Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage
te liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen
van een reactie.

Inspraak bestemmingsplan 'Hengelo Dorp'
Het voorontwerpbestemmingsplan 'Hengelo Dorp' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 19 augustus t/m 29 september 2010 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op
actualisatie van diverse bestemmingsplannen door één nieuw bestemmingsplan voor de kern Hengelo.
In het bestemmingsplan wordt de bestaande situatie vastgelegd in een actuele bestemmingsregeling.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00889-VO01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00889-/NL.IMRO.1876.BP00889-VO01
• 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
Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie op dit voorontwerpbestemmingsplan schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling
naar voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10
Vorden'
Het bestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Enzerinckweg 8-10 Vorden' is onherroepelijk geworden.
Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op een functieverandering van Agrarisch naar Kantoor (t.b.v. agrarische natuurvereniging 't Onderholt) en Wonen.
U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00875-OH01.
Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00875-/NL.IMRO.1876.BP00875-OH01
• 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
Aangezien het plan thans onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van een reactie.

Besluiten vaststelling hogere grenswaarde - Wet geluidhinder
U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00037-ON01.
Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00037-/NL.IMRO.1876.OB00037-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

Een vrijstelling zoals bedoeld in artikel 19.2 Wet op de Ruimtelijke Ordening voorziet in de bouw
van een woongebouw aan de Kerkstraat 13 in Vorden. In het gebouw wordt op de begane grond
een commerciële ruimte ingericht met op de eerste verdieping vier appartementen met in de kap
de slaapvertrekken.

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 redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken hebben wij voor beide plannen afzonderlijk op
12 augustus 2010 een besluit genomen voor een hogere geluidwaarde, als bedoeld in artikel 83
van de Wet geluidhinder.

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:
Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
Verzonden op 3 augustus 2010:
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, voor het plaatsen en bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'
De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 19 augustus t/m 29 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.OB00035-VG01.
Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00035-/NL.IMRO.1876.OB00035-VG01
• 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

Ook is een bestemmingsplanherziening in voorbereiding dat voorziet in de bouw van twee 'tweeonder-één-kap' woningen aan de Zutphen-Emmerikseweg, tussen de bestaande huisnummers
129 en 133 in Baak.

Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen van 19 augustus t/m 29 september 2010 tijdens
de openingstijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlagen (o.a. rapportage akoestische onderzoeken) tot vaststelling van een
hogere grenswaarde op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de bouw van:
a. een woongebouw met daarin 4 appartementen aan de Kerkstraat 13 in Vorden in de gemeente
Bronckhorst
b. twee 'twee- onder-één-kap' woningen aan de Zutphen-Emmerikseweg tussen de bestaande
huisnummers 129 en 133 in Baak in de gemeente Bronckhorst
• de besluiten van 12 augustus 2010
Bent u op 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 raadplegen op
www.bronckhorst.nl  Infobalie  Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Wij wijzen u erop dat tegen het besluit gedurende de termijn van terinzagelegging beroep open
staat bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Alleen belanghebbenden die tijdig hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben
gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn
geweest, kunnen tegen het definitieve besluit beroep instellen. Gelijktijdig kan een voorlopige
voorziening worden gevraagd, als onverwijlde spoed dat vereist.

Openbare bekendmakingen - vervolg
• Zelhem, Stationsplein 8, voor een oprichtingsvergunning het veranderen/uitbreiden van het
bedrijf met een biomassa-installatie

Wet milieubeheer
Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 18 augustus t/m 29 september 2010 tijdens
de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 8, voor het bouwen van een mestsilo waarop het Besluit
mestbassins milieubeheer van toepassing is
• Steenderen, Nijverheidsweg 15, voor de oprichting van een autobedrijf waarop het Besluit
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, voor het oprichten van een wijnboerderij annex mini-camping
waarop het Besluit landbouw milieubeheer van toepassing is
• Vorden, Ruurloseweg 119, voor veranderen van een veehouderij waarop het Besluit landbouw
milieubeheer van toepassing is
• Zelhem, Eeltinkweg 7A, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij waarop het Besluit
landbouw milieubeheer van toepassing is
Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluit zijn verbonden.

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergunningen
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.
Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten bij ons
worden ingediend vóór 30 september 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens een
gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs
niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
Exploitatieovereenkomst gesloten, St. Janstraat 69 in Keijenborg

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 18 augustus 2010 t/m 29 september 2010
tijdens de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 20, voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij met een nieuwe
ligboxenstal

B en w maken bekend dat de gemeente en Nieuwenhuis Planontwikkeling B.V. een overeenkomst hebben gesloten voor de exploitatie en kostenafhandeling van het gebied St. Janstraat 69
in Keijenborg (art. 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening). Binnenkort ligt de bestemmingsplanherziening ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis en is deze beschikbaar via onze
website. Wij informeren u hierover via deze gemeentepagina's.

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

NU €10,-- EXTRA KORTING

Nu ook eigen nieuwe oogst o.a. Frieslanders,
Dore en Bildstar aardappelen!

Heerlijke zoete witte druiven 500 gram 0.99
De lekkerste wilde perziken 500 gram 1.49
Hubertus & Opal pruimen v.a. 3 kilo 2.50
Rode/witte kool per stuk 0.75
Nu volop de lekkerste nieuwe oogst appelen

OP ALLE AFGEPRIJSDE
SCHOENEN EN LAARZEN!
* € 10,00
minimum
bedrag

Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!!
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.

WEEKBLAD

Nu ook op internet!

Dus kijk snel op
www.contact.nl

Raadhuisstraat 27 | HENGELO (Gld.) | Tel. (0575) 46 25 47
Beltrumsestraat 34 | GROENLO | Tel. (0544) 46 13 94

ZONDAG 22 AUGUSTUS

CONCORDIA REÜNIE
Michel & Cor

AANVANG: 15:00 UUR
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-Kranenburg, Shabby-Doetinchem
Beatles Bounce

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

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)

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

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

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

Gerard Greven voorzitter Wim Kuijpercommissie

'Bayer 04 Leverkusen behoort tot favorieten'

Vorden - Bayer 04 Leverkusen, bij onze oosterburen bekend als de club met
één van de beste jeugdopleidingen van Duitsland, heeft wat de D-pupillen
betreft tot dusver veertien keer deelgenomen aan het internationale Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi. De Duitse jongens bereikten zeven keer de
finale, waarvan vijf keer als winnaar. Vorig jaar wonnen de Duitsers dankzij een overwinning op Feyenoord ook het Kuijper-toernooi. Dus het komend weekend opnieuw de torenhoge favoriet om de cup met de ‘grote
oren’ mee naar Leverkusen te nemen?
Gerard Greven, voorzitter van de toernooi commissie laat zich niet verleiden tot een uitspraak in die richting.
‘De ploeg behoort wel tot één van de
favorieten’, zo zegt hij heel diplomatiek als ‘neutraal voorzitter’! Grote afwezigen dit jaar, de teams van Ajax en
Feyenoord, clubs die tijdens de afgelopen negentien edities vrijwel altijd
van de partij waren en die in Vorden,
in de regio en uiteraard in heel Nederland een grote aanhang hebben. Afgelopen weekend werd Ajax zelfs uitgeroepen als club met de beste jeugdopleiding van Europa. In de wedstrijd
tussen Ajax en Vitesse (afgelopen zaterdag) telde het eerste team van Ajax
liefst negen spelers die in Amsterdam
de jeugdopleiding hebben gevolgd en
waarvan velen in de afgelopen jaren
ook in actie kwamen tijdens het Wim
Kuijpertoernooi!
Heel erg jammer dat de Amsterdamse
en Rotterdamse D-teams niet in Vorden aanwezig zijn. Gerard Greven: ‘We

kregen al in November bericht dat
Ajax en Feyenoord dit jaar noodgedwongen moesten afzeggen. Met veel
pijn en moeite dat wel, want de clubs
gaven gelijk aan dat ze in 2011 graag
weer mee willen doen. De medische
staf van zowel Ajax als Feyenoord, hebben hun jeugdafdeling bewust afgeraden om in Vorden deel te nemen. De
medici vinden het namelijk onverantwoord dat deze jongens van 11/12 jaar,
net terug van vakantie en nog in trainingsopbouw, drie weekends achter
elkaar aan grote toernooien deelnemen.
Van dit kaliber toernooien (voor D-pupillen) zijn er inderdaad drie achter elkaar, het afgelopen weekend in Bierbeek (België), komend weekend in Vorden en een week later Willem II (Tilburg). Hoe jammer het ook is, ik kan
mij de beslissing van beide clubs wel
voorstellen. Inmiddels hebben wij in
overleg met Willem II besloten om ons
toernooi in 2011 in een ander week-

end te organiseren’, aldus Gerard Greven. Toch behoeven de toeschouwers
niet bang te zijn dat het Wim Kuijpertoernooi het komend weekend minder aantrekkelijk zal worden. Integendeel zelfs. Zo is ook dit keer het jeugdteam van FC Twente van de partij, het
D-pupillen team van de landskampioen!!
Dit combinatieteam (FC Twente/Heracles) presteerde vorig jaar goed en
werd vierde. Gerard Greven: ‘Het team
staat onder leiding van Michel Jansen,
die vroeger de jeugd van Vitesse onder
zijn hoede had en waarmee hij zeer
succesvol was. Wij hebben na het wegvallen van Ajax en Feyenoord ook gelijk Vitesse benaderd. De Arnhemmers
moeten het dit seizoen, wat betreft
het eerste elftal, heel nadrukkelijk van
de jeugd hebben. En die komt er aan.
Ik heb het pupillenteam dat in Vorden
in actie komt de afgelopen weken een
paar keer tijdens toernooien in actie
gezien. Ik moet zeggen, ik was zeer onder de indruk van het vertoonde spel
van Vitesse’, aldus Gerard Greven.
PSV dat vorig jaar vanwege de vakanties in Brabant verstek moest laten
gaan, is dit jaar gelukkig wel weer van
de partij. Lokomotiv Moskou heeft vorig jaar laten zien (3e plaats) dat het
aantrekkelijk voetbal speelt. Dit jaar
komt er voor het eerst ook een Franse
ploeg (Olympique Marseille) naar Vor-

Duivenberichten 14 augustus 2010
Bronckhorst - De vier duivenverenigingen 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 14 augustus deel
aan wedvluchten vanuit Peronne, Meer en Pommeroeul.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN PV
De IJsselbode Steenderen vloog met de
jonge duiven op 14 augustus vanaf PERONNE (330 km). De duiven werden
gelost om 9.30 uur bij een kalme ZO
wind. De eerste duif werd geklokt om
14.20 uur door G. Kelderman. Uitslag:
1., 2., 4. en 7. G. Kelderman, 3., 5., 6., 8.
en 9. P. Hendriks.
Tevens werd de eerste natour vlucht
vervlogen vanaf MEER (119 km). De 8
deelnemers korfden 93 duiven. Deze
werden gelost om 11.25 uur bij een
ZO/wind 2. De eerste duif viel om
13.08 uur bij Ria Luesink. Uitslag: 1.
Ria Luesink, 2. P. Hendriks, 3. G. Kelderman, 4. en 9. G. Stoel, 5. en 6. H.
Wiggerink, 7., 8. en 10. H. Hulshof De

bloemenprijs viel dit keer op de 16e
plaats voor H. Hulshof.
PV VORDEN
Op 14 augustus werd een jonge duiven
vlucht vanuit POMMEROEUL vervlogen. Van PV Vorden werden 149 duiven gelost om 8.45 uur bij oostnoordoosten wind. Uitslag: Comb. A.&A.
Winkels 1 2 5 6 7 9 16 23, Ashley Eykelkamp 3 13 21 35 36, Marc Tiemessen 4
20 25 26 32 37 38, C. Bruinsma 8 11 27
28 29 33 34, H.A. Eykelkamp 10 12 14
15 17 18 19 22 30 31, H.B.M. Hoksbergen 24.
PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
De 94 jonge duiven van 8 deelnemers

van Steeds Sneller uit Hengelo werden
op 14 augustus met een noordoostenwind kracht 2, om 8.45 uur gelost vanuit POMMEROEUL. Uitslag: G. Kempers (15/34) 1 2 3 5 6 9 10 11 14 16 17 18
19 21 22, R. Koers (2/17) 4 20, A.H.J. Peters (4/19) 7 8 23 24, B. te Stroet (2/5) 12
15, E. Koers (1/6) 13.
PV DE KOERIER ZELHEM
Ook PV De Koerier uit Zelhem nam
deel aan de jonge duivenvlucht op 14
augustus. Van 10 deelnemers werden
vanuit POMMEROEUL 138 duiven gelost om 8.45 uur. Uitslag: A. Velthorst
(4/10) 1 30 32 35, G.J. Velthorst (15/28) 2
4 5 6 8 10 12 15 16 17, 20 21 26 27 33, S.
Gemmink (3/4) 3 7 29, H. Eenink (4/18)
9 11 22 34, Comb. Burghout & zn.
(3/19) 13 19 31, E.G. te Pas (3/22) 14 24
25, J.Th. Reindsen (2/17) 18 23, H. Niesink (1/10) 28.

den. Gerard: ‘Ik ben zeer blij met deze
Franse inbreng. De contacten liepen
via een tussenpersoon uit Parijs die de
ploeg door en door kent en die ervan
overtuigd is dat ze in Vorden voor een
verrassing kunnen zorgen. Datzelfde
geldt ook voor Lierse SK, de toernooiwinnaar in 2004. En dan West Ham
United uit Londen, verreweg de club
met de beste jeugdopleiding in Engeland. Wist je trouwens dat in de selectie van het Engelse elftal acht personen zijn opgenomen, die ooit de opleiding bij West Ham hebben genoten.
International Frank Lampard, woonde
vroeger op slechts een paar honderd
meter afstand van het stadion van
West Ham United en heeft daar en in
de jeugd en in het eerste team gespeeld’, aldus Gerard Greven die zelf
een enorm liefhebber is van het Engelse voetbal en daar ook regelmatig wedstrijden bezoekt.
Ook nieuw in Vorden: het team van FC
Kopenhagen. Een vooraanstaande
ploeg in Denemarken (het eerste elftal
is afgelopen seizoen nationaal kampioen geworden). Greven: ‘De jeugd
speelt fris, aanvallend voetbal. De
teams van FC Kopenhagen, hebben de
afgelopen jaren tijdens toernooien in
o.m. Duitsland menig prijs gewonnen.
Ik ben erg benieuwd hoe ze het komende weekend in Vorden zullen
presteren’, aldus Gerard Greven. Uiter-

aard is ook Vorden weer van de partij,
met een team dat is samengesteld uit
spelers van Vorden C en D. Door een
aanpassing van het reglement is het
doelgemiddelde vrijwel niet meer van
belang. Bij een gelijk aantal punten in
de poule geldt het onderlinge resultaat en dan pas het doelgemiddelde.
Gerard Greven: ‘Het Wim Kuijpertoernooi wordt gespeeld volgens de regels
die de Uefa heeft vastgesteld. Dat wil
zeggen, wij bieden de clubs onderdak
en verzorgen rondom Vorden voor het
vervoer. En wat heel belangrijk is, wij
bieden de clubs een internationaal
toernooi met aansprekende en sterke
tegenstanders. Het toernooi als de onze kun je alleen maar organiseren met
behulp van grote en kleine sponsors
(circa 200) Wat leuk is om te vermelden: het bedrijf Aviko behoort tot de Asponsors. Mede als dank aan de voetbalvereniging Vorden voor de geweldige organisatie van de Avikolympics.
Daarover hebben wij een brief ontvangen van de directie van Aviko. En daar
zijn we als voetbalvereniging Vorden
best trots op’, aldus Gerard Greven die
vervolgens de loftrompet afsteekt over
de honderd vrijwilligers die tijdens
het toernooi (en ook daarvoor) veel dagen in touw zijn. Gerard Greven: ‘Allemaal mensen waar wij ieder jaar op
kunnen rekenen en die op hun beurt
telkens weer naar het volgende toernooi uitkijken’, aldus Gerard Greven.

Pennen maar!

Schatschrijven: een unieke
eendags schrijfcursus
Baak - Wil je de zomer leuk en leerzaam wil afronden? In Baak is op
vrijdag 27 augustus de unieke eendagscursus schatschrijven met Yoeke Nagel.
Yoeke geeft professionele en verrassend creatieve tips en trucs om te
schrijven. Begrijpelijk, functioneel en
met plezier, inclusief een unieke techniek om pijlsnel te checken of je tekst
compleet is. Dat is handig bij het maken van je eigen brochure, nieuwsbrief, website of zelfs je boek. " Maar
naast praktisch schrijfgereedschap
levert 'Schatschrijven' je nog iets veel
belangrijkers op", zegt Yoeke. "Je krijgt
een frisse kijk op teksten. Daardoor
wordt het een lekker middel om te
zeggen wat je echt wilt zeggen."

Yoeke Nagel is onder meer voormalig
hoofdredacteur van Onkruid en was
mede oprichter van het beroemde
'Loesje'. Inmiddels publiceerde ze zeven
boeken. Ze was en is eindredacteur en
freelance journalist voor geheel uiteenlopende tijdschriften. Daarnaast is
ze schrijfcoach voor auteurs en journalisten.

Yoeke: "Schatschrijven is leren schrijven vanuit je hart, waar alle woorden
kloppen. "De eendagscursus is geschikt iedereen die, professioneel en
voor het plezier, schrijft, en voor
mensen die die twee zaken wel eens
willen combineren.
Vrijdag 27 augustus Helmichstraat 21,
Baak. Meer informatie en aanmelden:
www.yoeke.com

Viertal paarden L.R. de Graafschap pakt Gelderse titel
Vorden - In het weekend van 8 augustus jl. werden de Gelderse
Kampioenschappen voor de pony's verreden. De ponyruiters deden in verschillende disciplines
mee. Iedereen heeft zijn beste
beentje voor gezet. Ondanks dat
het een lange dag was, was het gezellig.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 augustus jl. werden de Gelderse Kampioenschappen voor de paarden verreden.
Ook dit waren 2 lange dagen, maar
met goede prestaties.
Bij het individueel dressuur was er 1
amazone die erg goed gereden heeft.
Marina Gotink behaalde in de klasse
M1 met haar Zapp een 3de prijs en
een afvaardiging naar de Nederland-

se kampioenschappen te Ermelo. Ze
deed dit met een score van 192 en
200 punten, 65,33 procent.
Bij het springen waren het Bart Hartman en Udette-W die voor onze club
een zeer goede prestatie neerzette.
Hij behaalde in het Z springen een
3de prijs en ook hij mag naar de Nederlandse Kampioenschappen te Ermelo.

Het M-viertal is Gelders Kampioen
geworden! Dit is een herhaling van
vorig jaar. Met een score van 67,20%.
Een knappe prestatie dus. Ook zij
zijn afgevaardigd naar de Nederlandse Kampioenschappen te Ermelo.
De Nederlandse kampioenschappen
worden verreden op 3 en 4 september 2010. Deze worden verreden op
het terrein van het KNHS centrum te
Ermelo.

In het weekend van 8 augustus jl.
werd er een wedstrijd te Nieuw-Heeten georganiseerd.
Anita Berenpas reed met Walencia in
de klasse M2. Ze behaalde een 1ste en
2de prijs met 196 en 190 punten.
Lisette Bijenhof reed in de Z1 met
haar Rolexus. Ze behaalde een 4de
prijs met 208 punten.

Diplomazwemmen

Da Vinci for Hair
hangt Vorden vol!

Geslaagden A diploma
Vorden - Het afgelopen weekend werd in het zwembad ‘In de Dennen’ afgezwommen voor de diploma’ s A, B en
C. De geslaagden zijn.
DIPLOMA A:
Mark Berenpas, Roy Brummelmam,
Nick Eggink, Ties Garritsen, Jip Golstein, Vigo Heuvelink, Stef Jansen,
Famke Jurriens, Sien Klein Nengerman, Cas Kranenberg, Rick Kuiper,
Joyce Mennings, Mick Nijenhuis,
Max Quelle, Cas Sueters, Sil van Veen,
Tobias Vlasblom, Bouke Voet, Zara
Wesselink en Joe Wijgman.

DIPLOMA B:
Anthony Addink, Daantje Balvert,
Koen Dimmendaal, Splinter Doornbos, Nick Drenten, Stijn Gertsen, Jonas
Groot Nuelend, Mei Hartelman, Danique kamperman, Pedja Kuiper, Rosa
Lenaers, Mandy Rouwenhorst, Katja
Tiemessen, Joey Top, Merlijn van Nieuwenhoven, Bas en Manon Willemse en
Sanne Willemsen.

DIPLOMA C:
Brigitte Besselink, Cas Boekholt,
Frederique Elburg, Julia Eskes, Boele
Heijenk, Claartje Hovenkamp, Jari
Janssen, Pien Kranenberg, Milan Pot,
Margot Schuurman, Roel van Gerner
en Milo Wullink. De lesgevers waren:
Mirko Navarro, Toke Gudde, Ernst Jan
Somsen en Timme Koster.

Vorden - Wat doe je als je iedereen wil laten weten dat je voordelig geknipt
kan worden? Je hangt heel Vorden vol met flyers! Tenminste, dit was de
gedachte van kapsalon Da Vinci for Hair. Dus op de nacht van 10 op
11 augustus werd heel Vorden vol gehangen met Da Vinci for Hair flyers.
Om nog meer mensen van deze actie
te laten weten werden op internet
overal foto's gezet van de nachtelijke
actie. Zo werd op davinciforhair.
hyves.nl en op www.davinciforhair.nl
foto's geplaatst. Op last van de gemeente Bronckhorst zijn de poster in
de loop van de morgen weer verwijderd.
VOORDELIG KNIPPEN?
Kies zelf je kapster en bepaal zo hoeveel jij wilt betalen. Wat het verschil
is? Ervaring! Het is net als dat je voor
een junior accountant minder betaald
dan voor een senior accountant bijvoorbeeld. Zo heeft de klant een kans
om nog steeds naar een professionele
salon te gaan maar toch minder te
betalen!

KAPSALON DA VINCI FOR HAIR
De kapsalon Da Vinci for Hair bestaat
inmiddels al meer dan 65 jaar. 65 jaar
geleden werd dan ook door Opa Gert
Heersink de kapsalon opgezet naast
het Café "Onder de Linden". Want tja,
als je een biertje gaat drinken waarom
dan niet meteen naar de kapper!

Jim Heersink nam op 21-jarige leeftijd
de salon over van Gert en inmiddels
heeft dochter Lidwien Heersink de
touwtjes in handen.
En met weer nieuwe verse energie
erin ook weer een nieuwe verse actie.
Dus wil je professioneel worden geknipt, nog steeds een heerlijke kop
koffie krijgen maar niet de hoofdprijs
betalen? Maak dan snel een afspraak
op www.davinciforhair.nl

Jong Gelre Vorden - Warnsveld

Nieuwe start aspirantencommissie
Geslaagden B en C diploma

KunstBus Vorden e.o.
Vorden - De laatste week voor opgave voor één of meer voorstellingen
met de KunstBus is ingegaan. Door
het grote succes van vorig jaar is
het aantal voorstellingen dit jaar
uitgebreid, voor alle voorstellingen
zijn nog plaatsen beschikbaar.
Voor deze voorstellingen is bij de
schouwburgen een optie genomen
voor afname van een minimum
aantal kaarten. Eind augustus
moet het definitieve aantal worden doorgegeven, vandaar dat niet
langer gewacht kan worden met
het afsluiten van de lijst van deelnemers en het besluit om een voorstelling waarvoor niet voldoende
deelname bestaat, niet door te laten gaan.
Gekozen kan worden uit de volgende
voorstellingen c/q activiteiten: donderdag 21 oktober: Gelders Orkest (Weense klassieken) in Amphion Doetin-

chem woensdag 8 december: “Duet
for One” (Vera Mann en Wilbert Gieske) in de Hanzehof te Zutphen, woensdag 19 januari: komische opera “Le
Nozze di Figaro” in de Hanzehof in
Zutphen, donderdag 24 februari Toon
de Musical in Amphion Doetinchem,
donderdag 22 maart een bezoek aan
het Kröller Müller Museum.
Aanmeldingsformulieren liggen o.a.
op het kantoor van Welzijn Vorden,
Nieuwstad 32, de bibliotheek en het
VVV kantoor. Op deze formulieren is
ook een uitgebreidere omschrijving
van de voorstellingen te vinden. Uiterste datum van aanmelding: vrijdag 19
augustus 2010 De KunstBus is een initiatief van de Stichting Welzijn Vorden, zij biedt de mogelijkheid voor
mensen, die de schouwburg, theater
of een museum willen bezoeken en
niet met eigen vervoer kunnen of willen, of niet alleen willen gaan.

Vorden - De pas opgerichte aspirantencommissie Jong Gelre VordenWarnsveld wil voor jongeren actieve en leuke activiteiten organiseren met als achterliggende gedachte om jongeren te bewegen om lid
te worden.
Zo organiseert de commissie leuke,
sportieve, leerzame maar vooral ook
gezellige activiteiten voor jongeren in
de leeftijd van ±12 tot 16 jaar in de omgeving van Vorden en Warnsveld. Het
doel is om met een klein budget activiteiten te organiseren die de jongeren
aanspreken.
Kortom: veel gezelligheid voor weinig
geld. De aspirantencommissie probeert haar activiteiten zoveel mogelijk
onder de aandacht te brengen, door
onder meer het uitdelen van flyers en

het bezoeken van scholen. Wil men lid
worden dan een mail sturen naar
aspiranten_jonggelre@hotmail.com

Bij aanmelding naam, telefoonnummer en e-mailadres vermelden. Men
kan ook telefonisch contact opnemen
met de contactpersonen: Aniek van
Langen (06-52166121) of Sandra Klein
Haneveld (06-40706188).

Voor overige vragen, suggesties,
ideeën en nieuws zie website:
www.jong-gelre.nl of informeer bij
de contactpersonen.

Zondag 26 september a.s. zal de aspirantencommissie een spetterend openingsactiviteit organiseren, namelijk:
Survival Bootcamp. Nadere informatie
over deze activiteit volgt binnenkort
in deze krant en op de website.

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

Zelhem - Zondag 29 augustus vindt de eerste editie van van Malle Rockfestival plaats op het terrein rondom café-zaal ‘de Mallemolen’ in Zelhem. De
vijf bands Springbreak, SheerBlue, WoodStar, Watt's Up! en de Powerband
treden (non-stop) op tussen 14.00 en 20.00 uur en daarnaast zijn er allerlei
andere activiteiten georganiseerd, zodat het ‘Malle Festival’ een dagje uit
is voor het hele gezin. Voor de kinderen is er een groot springkussen aanwezig met een glijbaan en voor de allerkleinsten worden er ballonfiguren
gemaakt. Verder kun je aan een aantal ludieke spelen deelnemen.

Fietsen en gelijktijdig een biertje drinken? Je kunt de uitdaging aannemen
op de bierfietsen. Voor de sterke mannen en vrouwen is er een speciale armworsteltafel en tussendoor kun je nog
even deelnemen aan een wedstrijdje
koe melken. De fa. Deckert is met een
snackwagen aanwezig om de innerlijke mens van voedsel te voorzien.
Watts Up! is een Zutphense rockband
bestaande uit gitarist Jan Wentink,
bassist-Arthur Giskes, toetsenist-Erik
Nengerman, zangeres-Chantal Nengerman, drummer/zanger-Arjen te
Dorsthorst en drummer–Luuk Nengerman. De band speelt bekende Engels- en Nederlandstalige covers van
verschillende(rock) bands en staat als
funrockband bekend om haar enthousiasme en altijd geslaagde optredens.
De band is opgericht in 1999 en bestaat dit jaar dus 11 jaar. Nadere informatie vind je op www.watts-up.nl.
WoodStar is een Vordense band, die
met zijn strakke poprockcovers, het
publiek op zijn kop weet te zetten. De
Top-40 nummers die deze band speelt,
variëren van de jaren ’60 tot nu. Een
muzikaal feest voor iedereen! De band
is enkele jaren geleden opgericht en
bestaat uit vijf muzikanten, die hun
passie en plezier weten over te brengen op het publiek. Van Kings of Leon,
Mando Diao en The Scene tot de bekende klassiekers van Herman Brood,
Jimi Hendrix en Stevie Wonder. Als
het maar swingt en een groot publiek
weet te vermaken. In de eigen regio is
de band inmiddels uitgegroeid tot een
bekend fenomeen en daarom spelen
ze dan ook regelmatig op festivals. In
de band spelen Desmond Kuijk-bas,
Jurriaan Boerstoel-toetsen, Arjan
Knoef-zang, gitaar, Gertjan Spieker-gitaar en Sander Heuvelink-drums. Nadere informatie is te vinden op
www.woodstarmusic.nl.
SheerBlue is een 5-koppige rock-popcoverband. De band heeft de afgelopen
jaren, mede door de wisseling van
bandleden, een totale verandering ondergaan. Met een gemiddelde leeftijd
van 20 jaar, hun grote passie voor muziek en enthousiasme is succes gegarandeerd. Verder is alles wat je hoort
100% live. Op het repertoire bestaat uit
nummers van onder andere Guns ’n
Roses, Pink, Toto, Pearl Jam, Ilse de
Lange, Kings of Leon, Skunk Anansie
en Anouk. In SheerBlue spelen Robin
Buters-leadzang, Miguel Sanchez Diazbasgitaar, Sidney te Grotenhuis-gitaar
en zang, Tim Rottger-toetsen, gitaar
en zang, Mark Groot Obbink-drums en

zang. Nadere informatie vind je op
www.sheerblue.nl
Springbreak is een nieuwe band uit
Toldijk. Vijf jonge muzikanten besloten om een band te vormen en in april
2010 werd Springbreak geboren. De
band bestaat uit Soscha Spekkinkzang, Tim Pelgrom-gitaar, Martijn Ratering-bas, Diede Baak-drums en Jos
Teunis-toetsen, gitaar en zang. Jos
bracht de meeste ervaring mee. Hij
speelt ook in de band Mash. Zangeres
Soscha komt uit een muzikale familie
met broer Tijn als zanger van de Taliband. Springbreak heeft het maken
van herkenbare muziek voor jong en
oud als uitgangspunt. Zo wisselen hits

van nu zich af met top 100 hits van
vroeger. Het repertoire is gericht op
populaire rock-pop-covers van The
Baseballs, Coldplay, the Cranberries,
K’s Choice, Liquido, Miss Montreal,
Pink en the Rolling Stones. Met een
aantal goede optredens achter de rug,
mag Springbreak hopen op een mooie
toekomst in het cover circuit. Ondanks de korte tijd dat deze band bestaat, gaat het voorspoedig met de optredens en de sound van deze jonge
band. Velen hebben Springbreak al
kunnen beluisteren tijdens het Lentefeest van Flophouse en op zondag 25
juli speelde de band op Marktpop, een
muziekfestival georganiseerd door Café Heezen in Steenderen. Voor nadere
informatie zie www.springbreakband.hyves.nl.
De Powerband bestaat uit de vrolijke,
enthousiaste muzikanten Jan Steegink (drums en zang) en Sjon Rodijk
(toetsen en zang). Ze maken van elk
feest een knaller. Ze spelen van Rock’n
Roll tot Hollandse toppers en alles wat

Paard en Spelen in Hengelo
Hengelo - Kom dat zien en beleven! De koetsen blinkend, de paarden en
pony’s trappelend, de menners op de bok. De Open Dag van menvereniging In Stap en Draf komt er weer aan. Dit jaarlijkse evenement bestaat
uit een koetsentocht en de gezellige ‘Oud Hollandse’ Paard en spelen. Met
spektakel, prachtige ritten en levendige spelen voor jong en oud wordt
het weer een supergezellige dag voor het hele gezin.

Op zondag 5 september staat de Open
Dag van menvereniging In Stap en
Draf weer op stapel. Allereerst wordt
volgens traditie een koetsentocht aangeboden aan leden en gasten. Deze
tocht brengt de deelnemers door het
prachtige nazomerse coulisselandschap van de gemeente Bronckhorst.
De telkens nieuw uitgezette route en
de natuur zorgen ervoor dat het ieder
jaar weer anders en verrassend is en
dus nooit verveelt. De Open Dag heeft
ook als doel ‘niet-menners’ te laten
kennismaken met paarden en de geneugten van de mensport. Dus is er
ook voor de niet-menners veel te doen.
Altijd al ‘iemand’ voor het karretje
willen spannen? Op 5 september mogen belangstellenden de teugels in
handen nemen. Onder professionele
begeleiding kunnen de bezoekers dan
zelf een rondje mennen. Het is inmid-

dels traditie geworden een actief programma samen te stellen. Een programma voor jong en oud, met veel
oude sporten en spelen. Iedereen kan
zich opgeven en meedoen. Daarnaast
worden verenigingen en bedrijven uitgenodigd voor de wedstrijden Touwtrekken met Paard.
De volgende onderdelen worden deze
dag aangeboden: Bekijken van deelnemende koetsen, Jurering van de koetsen met uitleg, Wedstrijd Touwtrekken (mens tegen paard), Ponyritten
voor kinderen, Skelterpark voor de
kleintjes, ‘Paardknuffelen’, Paard verzorgen, Rassenshow van Paarden en
Pony’s en Mennen voor beginners.
Paard en Spelen vindt plaats op het
terrein ‘De Hietmaat’ aan de Zelhemseweg te Hengelo Gld. Tijdens de Spelen en Koetsentocht wordt de innerlijke mens verwend en verzorgd met een

hapje en drankje in en rond het gezellige clubgebouw. Kortom, een lekker
dagje uit in een Oud Hollandse Ambiance.
PROGRAMMA:
* Vanaf 12.00 uur binnenkomst koetsen
* 12.30 uur jurering diverse
koetsen/aanspanningen met uitleg
* 13.00 uur vertrek koetsen op nummervolgorde
* Vanaf 13.00 uur doorlopend: Speelpark voor kinderen (met skelters, fietsen e.d.), Pony rondritjes voor kinderen, rassenshow, diverse paardenrassen worden gepresenteerd en Competitie tussen mens en dier: touwtrekken tegen Belgisch trekpaard.
OPROEP:
Wie sterker is dan 1 pk en lid is van
een vereniging of sportclub, of op een
andere manier een groep kan vormen
waarmee de strijd aangegaan kan worden tegen een origineel Belgisch trekpaard, wordt uitgedaagd zich op te geven! Dit kan tot uiterlijk 2 september
via: secretariaat@instapendraf.nl.

daar tussenin zit, waarbij de goede interactie met het publiek voorop staat.
Jan en Sjon verzorgen de muziek tijdens pauzes tussen de optredens door.
Sinds kort wordt de Powerband versterkt door zangeres Miranda Bijster-

bosch. Kijk voor nadere informatie op
www.powerband.nl.

De vier bands spelen allen een uur
nonstop live, waarna er een pauze van
een half uur is.

Tuinen Wildenborch open
Wildenborch - Zondag 29 augustus zijn de schitterende tuinen
van buitenplaats Wildenborch
voor de laatste keer dit jaar
opengesteld voor het publiek.
Bezoekers kunnen die dag via
een uitgezette route, de tuin
met haar vele bloeiende borders en geschoren taxushagen,
bewonderen.
Men kan ook gewoon zijn/haar eigen route kiezen. De tuinen ademen in de nazomer een mooie,
wat verstilde sfeer uit. Het publiek
kan de vele renovaties bekijken,
die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden, zoals de uitgebaggerde grachten, het gerestaureerde zwembadhuisje, de ‘Borchvree’
en natuurlijk de schitterend herstelde beukenberceau.Voor kinderen is er een speciale ‘kabouterroute’ uitgezet. Naast de vele bestaande, antieke beelden zal op deze
dag een nieuw beeld in de tuin
worden opgenomen!

Ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de bewoonster, Jennine
Staring, hebben familie en vrienden geld ingezameld voor deze
nieuwe aanwinst. De Vordense
kunstenares, Evelien Goedkoop,
ontwierp, in nauwe samenspraak
met de bewoners, het beeld ‘Jongen en meisje haasje over spelend’.
Dit ‘kinderlijke’ beeld sluit geheel
aan bij het beroep van Jennine Staring, kinderboeken schrijfster. Zij
zal rond 12.00 uur, samen met
haar man Evert-Kees van de Plassche en de kunstenares, het beeld
feestelijk onthullen op een heel
mooi plekje in de tuin, waarbij iedereen van harte is uitgenodigd.
Men kan deze zondag in het koetshuis terecht voor een kopje
koffie/thee met krentenwegge of
kruidkoek. Daar is ook een kleine
expositie over de Wildenborch en
haar bewoners door de jaren heen.
Kinderen tot 12 jaar gratis. Honden niet toegestaan.

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

zutphen@deverfdiscounter.nl

De Verfdiscounter
Zutphen

Voor
naaimachines
en kleinvak

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff
• Anker
• Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.
U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR
Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79
Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Privé
piano / orgelles
muziek / zangles

Een wijd verspreid netwerk

bij de gediplomeerde vakman

Wim Riefel
Tel. (0575) 52 93 60

Opheffingsverkoop:
Wand- en
Vloertegels
vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus bij

Tegelhandel
Muller-Vorden b.v.
Kerkhoflaan 11
7251 JW Vorden
Te koop gevraagd: antiek,

curiosa en alles wat verzameld wordt. Ook complete
inboedels. Verzamelhuis
Warnsveld, Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

De boom heeft een goed netwerk nodig. De wortels zijn van levensbelang. Ze vormen de link naar
voeding en houvast. Een goede website reikt ver en zoals de wortels van een boom is de ontwikkeling
ervan uniek.

Zoek u een melker of
arbeidskracht voor uw
melkveebedrijf?
Jonge, enthousiaste
melkveehouder +
ZZP'er biedt zich aan.
Info: 0642110650

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

drukkerij 8FFWFST

8FFWFST Net

8FFWFST Elna

www.weevers.nl

8FFWFST

8FFWFST Emaus

studio $POUBDU

BRENG JE DENKEN TOT RUST!
Vanaf komend najaar start
Praktijk De Pioen een meditatiecursus in Hengelo (G).
Heb je interesse, kijk dan voor
meer info op: www.depioen.com
of bel 06-30291130.

Doelgericht adverteren?
Empe

Warnsveld
Voorstonden

Zutphen

Lochem

Warken
Leesten

Wildenborch

Barchem

Boggelaar

Oeken
Vierakker

Brummen
Baak

Borculo

Kranenburg

Vorden

Ruurlo

Wichmond

Bronkhorst

Medler

Delden

Hupsel

Varssel

Holter

Avest

De Bruil

Steenderen

Beltrum

Het Broek

Hengelo

Toldijk
Bekveld

Groenlo

Veldhoek

Olburgen

Eefsele

Keijenborg
Drempt

Eibergen

Lintvelde

Linde

euvenheim
Rha

Neede

Zwolle

Mariënvelde

Lievelde

Velswijk
Halle Heide

Hummelo/Keppel

Zelhem

Zieuwent

oesburg
Halle

Wehl

Doetinchem IJzevoorde

Vragender

Harreveld
Heelweg

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

Lichtenvoorde

Slangenburg
Westendorp

dr ukkerij Weever s

Varsseveld

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2010

Financiële moeilijkheden
voor de organisatie van de
Achterhoekse Paardedagen
Zelhem - Het bestuur van de stichting Concours Hippique Zelhem,
de organisatoren van de APD (Achterhoekse Paardedagen) kijkt met
trots en voldoening terug op het afgelopen evenement, dat in minder
dan vier maanden met succes tot
stand is gebracht.

De Alfa Romeo en de Kever Cabrio die deelnemen aan de Achterhoek Elfsteden Classic Rally 2010.
Bronckhorst - Met een Alfa Romeo 2000 GTV zullen bestuurder Rogier
Kluit en navigator Emmeke Gosselink uit Steenderen deelnemen aan de
tweede Achterhoek Elfsteden Classic Rally. Bestuurder Jan Jansen en navigator Walter van Hulstijn uit Doetinchem stappen in een Kever Cabrio
1303LS. De rally wordt verreden op vrijdag 20 augustus aanstaande.
Er rijden 100 exclusieve klassieke auto’s van buiten en binnen de Achterhoek mee in deze toerrally van ongeveer 200 kilometer. De rally wordt georganiseerd door Willem Jansen van
Velsen en vindt zijn oorsprong in het
feit dat er elf historische steden in de
Achterhoek zijn, die hun stadsrechten
verkregen tussen de 12de en 15de
eeuw. Dit jaar is het thema kunst: in
de elf historische steden zullen elf
Achterhoekse beeldend kunstenaars
de equipes ontvangen. Deze kunstenaars hebben een kunstwerk gemaakt

die ten behoeve van het goede doel, na
afloop van de rally worden geveild. De
veilingmeester is Anjo Joldersma. Het
doel van de Stichting Bergh in het Zadel voor de Kankerbestrijding is dit
jaar pijnbestrijding bij kankerpatiënten. Het geld dat de Stichting bij elkaar brengt voor dit doel, wordt aangevuld met de opbrengst van de Achterhoek Elfsteden Classic Rally.
De rally start bij Huis De Cloese in Lochem, daar is Lenie Boezeman aanwezig. Vervolgens gaat de rit naar AmiBernard Zillweger in Zutphen, Bas

Brinkhorst in Bronkhorst, Mirjan Koldeweij in Borculo, Willem te Molder in
Groenlo, Gerri Grijsen in Bredevoort,
Ben Overkamp in Terborg, Rido Jansen
in Doetinchem, Henk Hulshof in LaagKeppel, Ad van den Brink in Doesburg
en Frans Gerritsen in ’s Heerenberg,
waar tevens de finish is. Bij elke stad
ontvangen de deelnemers een afbeelding van het kunstwerk van de daar
aanwezige kunstenaar, welke tezamen
de veilingcatalogus vormen voor de
kunstveiling.
Naar verwachting zullen de klassieke
auto’s tussen 10.30 en 12.00 uur
Bronkhorst aandoen. Bas Brinkhorst
ontvangt de equipes op de dijk, kruising Bakerwaardseweg en Bovenstraat.
Meer informatie is te vinden op de site
www.elfstedenclassicrally.nl.

ONK wegraces Spa-Francorchamps België
Hengelo - Afgelopen weekend waren in Spa (België) de wedstrijden
voor het ONK wegracen.
Hierbij een verslag van o. a. de racende HAMOVE leden.
Tijdens de supersport training op zaterdag waren de trainingsresultaten
als volgt:6e Jan Timmer, 14e Jan Roelofs, 25e Joey den Besten en 28e Fabian
Heusinkveld. De eerste plaats tijdens
de training was weggelegd voor Raymond Schouten, 2e Kevin Valk en 3e
Ronald ter Braak. Bij de superbikes
was Arie Vos de snelste voor Danny de
Boer en Hamove rijder Bas Winkel. .
Bob Withag en Frank Bakker, de andere Hamove coureurs, werden respectievelijk 8e en 28e. De meeste races
van zondag waren op een kletsnat circuit.
In de supersport moest Raymond
Schouten nog 2 punten halen om de
titel van 2010 veilig te stellen. Hij haalde de volle mep aan punten door 1e te
worden na een gevecht met 17 jarig talent Kevin Valk. Hiermee is Schouten
NK supersport kampioen van 2010.
Valk nam zelfs nog even de leiding
maar moest zijn bravoure enkele

bochten later bekopen met een highsider. Gelukkig kwam hij er zonder
kleerscheuren vanaf. . 2e werd Voskamp De 3e plaats van Jos van der Aa
was opmerkelijk omdat hij in de 2 trainingen van zaterdag in totaal maar 4
ronden heeft gereden en daarom
moest starten vanaf een 29e plek!!Joop
Timmer eindigde op een uitstekende
4e plaats. Roelofs, Den Besten en Heusinkveld stonden verder naar achteren.
De 2e manche begon zonder Raymond Schouten, deze ging onderuit
in de opwarmronde. Van der Aa had
wederom een zeer goede start en
vocht een duel uit met Valk. Valk reed
lange tijd op kop met van der Aa in
zijn kielzog op 2 seconden achterstand. Maar wat een pech voor Valk,
hij viel in de laatste ronde uit met machine problemen. Zo blij als van der
Aa was, zo teleurgesteld was Kevin
Valk. Stuart Voskamp werd 2e, Ronald
ter Braake 3e. Performance Racing
Achterhoek rijder Jan Roelofs behaalde 3 punten door als 13e te eindigen in
de tweede manche. Joey den Besten
pakte geen punten en was dan ook
niet tevreden met zijn resultaten in

Spa. Fabian Heusinkveld had geen vertrouwen in zijn voorband en hield het
na een paar ronden voor gezien.
De 1 manche van de superbike wedstrijd werd gewonnen door Danny de
Boer. Arie Vos werd na een zeer constante race 2e en de Belg Sebastien LeGrelle 3e. Streekgenoot Bob Withag finishte als 9e . De als 3e getrainde Bas
Winkel maakte in de laatste ronde een
flinke schuiver en vloog met een snelheid van 260 km per uur van zijn machine. Helaas kon Bas niet deelnemen
aan de tweede race omdat zijn Honda
niet op tijd gerepareerd kon worden.
De 2e wedstrijd werd eveneens door
Danny de Boer gewonnen. De overige
podium plaatsen werden bezet door
de Belgen Denny Lannoo en Sepp Vermonden. Helaas ging favoriet Arie Vos
er binnen een paar honderd meter
twee keer af en moest daardoor lijdzaam toezien dat z'n kansen voor de titel kleiner worden. Bob Withag eindigde als 4e net buiten het podium.
Frank Bakker ook uitkomend voor het
PRA eindigde net buiten de punten
maar was tevreden met het rijden in
de regen.

Bronckhorst-voetbaltoernooi
Steenderen - De poulewedstrijden
zitten er bijna op. Zondag 15 augustus zijn in het kader van het
Bronckhorst-voetbaltoernooi, op
de accommodatie van de organiserende S.V. Steenderen 3 poule-wedstrijden gespeeld.

Hierdoor zijn de poule-standen nu als
volgt:
Poule A Steenderen 2-6, Zelhem 2-3,
Ratti 2-0
Poule B Zelos 1-3, Pax 2 2-3, Halle 1-0
Poule C Keijenburgse Boys 1-3, Socii 2-3,
Veldhoek 1-0

DE UITSLAGEN:
Ratti - Zelhem: 0-2, Halle - Pax 2: 0-1, Socii - Keijenburgse Boys 0-3.

A.s. donderdag worden de laatste 2
wedstrijden gespeeld: in poule B ZelosHalle en in poule C Keijenburgse BoysVeldhoek. In poule A is de eindstand al

bekend. Volgend weekend worden op
zaterdag en zondag de finale wedstrijden gespeeld.
De poule-winnaars spelen om de
plaatsen 1, 2 en 3, de poule-tweeden
om de plaatsen 4, 5 en 6 en de poulederden om de plaatsen 7, 8 en 9. Daarbij zal de poule, waarin Zelos gaat spelen op zaterdagavond haar wedstrijden afwerken en de andere 2 poules
spelen zondagmiddag.

Sponsoren, officials, deelnemers en
publiek onderschrijven dit standpunt.
Vanuit dit oogpunt wordt de voortzetting van het concours breed gedragen.
De financiële afwikkeling stelt het bestuur voor een nieuwe uitdaging. Alhoewel er in het verleden diverse toezeggingen zijn gedaan met betrekking
tot financiële steun, blijft de realisatie
daarbij helaas achter. Op dit moment
zijn er onderhandelingen met sponsoren gaande om deze situatie weer een
positieve wending te geven. Tegelijkertijd wordt erover gesproken om de ervaringen, opgedaan tijdens de editie
2010, met professionele ondersteuning om te zetten naar een steviger opzet voor 2011.
De organisatie kijkt daarnaast ook
naar andere mogelijkheden om tussentijds extra financiële middelen te
genereren.
Met de introductie van de voordeel-

pas, die geldig is t/m 31 maart 2011,
dacht het bestuur een middel in handen te hebben om de inkomsten vanuit de verkoop van entreekaarten te
verhogen. Deze verwachting is niet
volledig uitgekomen. Waarschijnlijk
omdat men zich niet realiseerde, dat
deze pas gedurende een jaar kortingen en voordelen op allerhande gebieden in heel Nederland oplevert. Deze
pas is nog steeds via de website
(www.apdplaza.nl) verkrijgbaar.
Hoewel de financiële positie momenteel niet zo positief is als werd verwacht, zet het bestuur zich volledig in
om de APD voor de komende jaren te
behouden.
Acties zijn ondernomen en initiatieven worden ontwikkeld, zodat op niet
al te lange termijn duidelijkheid kan
worden verkregen over het voortbestaan van dit unieke paardensportevenement in Nederland. www.achterhoeksepaardedagen.nl

Geld verdienen met een
recreatiewoning?!
Vorden - Als u op zoek bent naar
een solide en leuke manier om uw
geld te beleggen in eigendommen,
dan is er nu een aantrekkelijke mogelijkheid. Niet alleen financieel
rendement, maar ook een luxe recreatiewoning tot uw beschikking
om eens lekker 'uut te bloazen'.
TOP Buitenplaats Vorden, een deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst, biedt u nu de mogelijkheid om deel te nemen in het
verhuurconcept.
VERHUUR UW CHALET EN
GENIET ER DUBBEL VAN.
Voor de verhuur worden de chalets
van TOP Totaal ingezet. Deze chalets
zijn veelal eigendom van eigenaren
welke door verhuur hun investeringskosten en de jaarlijkse kosten flink weten te verlagen. Het aantal voor de verhuur in te zetten chalets is nu nog beperkt, maar hierin zal snel verandering komen. Recent is gestart met een
nieuwe verkoopcampagne. Kopers
krijgen de gelegenheid om, een chalet
aan te schaffen voor de verhuur in
combinatie met eigen gebruik. Natuurlijk kan men blijven kiezen voor
de aanschaf van een chalet puur voor
eigen gebruik (vanaf ¤ 29.700,-).
De verhuur kan op verschillende manieren worden ingevuld. Men kan kiezen voor het zeer flexibele poule systeem, maar ook kunnen de eerste kopers kiezen voor een gegarandeerd
rendement van maar liefst 6% netto
per jaar 5 jaar lang. Zelfs een eenmalige rendementsuitkering van 25% vooraf behoort tot de mogelijkheden. Door
deze unieke mogelijkheid, en de bij de
verhuur terug te ontvangen BTW,

wordt de investering zeer fors verlaagd. Maar ook de jaarlijkse lasten
zijn hierdoor zeer beperkt. Met de
nieuwe verkoopcampagne hoopt TOP
het aantal te verhuren chalets fors uit
te breiden. Maar bovendien ook in te
spelen op de behoefte van veel potentiële klanten om tegen betrekkelijk lage kosten over een eigen 2de recreatiewoning te beschikken.

NIEUWE FASE VOOR DE
REEHORST
Door de nieuwe eigenaar en beheerder en de samenwerking met TOP Totaal uit Kootwijkerbroek is er veel veranderd op De Reehorst. Het park is helemaal op orde gebracht en nu is de fase aangebroken om actief te gaan starten met de verhuur. Inmiddels zijn
reeds enkele chalets geplaatst welke
voor de verhuur worden ingezet. In
het najaar worden chalets opgesteld
die ook verhuurd kunnen worden aan
groepen! Door de goede voorzieningen op het park en in de directe omgeving kan de recreant veel worden geboden. Door gebruikmaking van de
horecavoorzieningen op het park kunnen tevens arrangementen worden
aangeboden tot aan volpension toe.
Als u wilt weten hoe u kunt meeprofiteren van deze ontwikkeling, laat u
dan informeren over de mogelijkheden. Komende tijd zullen er ook regelmatig Open Dagen zijn op TOP Buitenplaats Vorden, maar u kunt natuurlijk
ook contact opnemen met de verkoopadviseur: Dhr. H. van Bentem, tel. 06 523 05 714
TOP Buitenplaats Vorden, Enzerinckweg 12, Vorden, www.topbuitenplaats.nl

Toeristenconcert met
Winterswijkse organiste
Vorden. Tijdens het voorlaatste toeristenconcert van dit seizoen, dat
donderdag 19 augustus in de
dorpskerk van Vorden wordt gehouden brengt Janieke Mollenhorst uit Winterswijk op het
Lohmanorgel een viertal werken
van Bach en Buxtehude ten gehore.
Van D. Buxtehude een Toccata en een
Praeludium. Van Johann Sebastian
Bach drie menuetten uit het ‘Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach’
plus een Praeludium en een Fantasia

uit het ‘Klavierbüchlein für Wilhelm
Friedemann Bach’. Janieke Mollenhorst nam in 2007 deel aan het Prinses Christina Concours met een eervolle vermelding. In 2008 maakte zij voor
de NCRV radio opnames en in 2009
was zij één van de kerkmusici die hun
medewerking verleenden aan de kerkmuziekdagen van de NCRV in Zutphen. Het concert begint om 15.30
uur. Gratis toegang, wel wordt na afloop ter bestrijding van de onkosten
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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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

Een complete badkamer

1X½
Bestaande uit:
* Wastafelcombinatie
* Closetcombinatie
* Douchecombinatie
* Badcombinatie
* Designradiator
* Vloertegels 5 m²
* Wandtegels 25 m²

ubel!
incl. badme

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

Installatie - Badkamers - Tegels - Natuursteen - Sauna’s

<aY# KZg`ZZg
De provincie Gelderland start op maandag
23 augustus met onderhoud aan het asfalt van de
Keppelseweg (N814) vanaf de Zelhemseweg tot de
Dorpstraat in Hummelo. De werkzaamheden zijn
vrijdag 27 augustus klaar.

DcYZg]djYhlZg`oVVb]ZYZcVVcYZC-&)
W^_=jbbZad
KZg`ZZgh]^cYZgkVc'(idiZcbZi',Vj\jhijh

Meer informatie
Op www.gelderland.nl/werkenaandeweg en
www.bereikbaargelderland.nl is actuele informatie
te vinden. Voor vragen over de werkzaamheden
kunt u op werkdagen contact opnemen met de
provincie Gelderland, Bob de Jong (088) 880 72 00.

De werkzaamheden worden overdag uitgevoerd.
De weg is afgesloten en het doorgaande verkeer
wordt omgeleid met borden langs de weg.
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Vorden

Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Ook gevestigd in Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 0545-474190

www.helminkmeubelen.nl
Helmink maakt het mooier bij u thuis

Kleur
Opnieuw
Uw keuken

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17 Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Voor bedrijven en particulieren

Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw
keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.
Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

CNUJGVOÐÐTOQGVJGDDGP
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

meubelen
parket
tapijten
laminaat
slaapsystemen
gordijnen
zonwering
projectstoffering

Keuken voor het spuiten

Keuken na het spuiten

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

Antwoorden
We’j nog van too?

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

afd. Dialect

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur
SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer)
dinsdag van 10.00 - 12.00 uur
Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag)
Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum)
Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent (Cor Kleijkamp)
Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer)

Wat is: A. Foekereg: Kreukelig, met plooien.
"A'j 't kleed ene kere draegt, is't al foekereg".
"Hee is old, hee word zo foekereg in 't gezichte".

HOREN

ZIEN

BELLEN

OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

B. Gatbeen: Open, niet genezend been.
"Ze löp lasteg; ze hef 'n gatbeen".

dinsdag van 13.00 - 15.00 uur
0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken
woensdag van 10.00 - 12.00 uur
dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

C. Ruzeleri'je: Niet fit zijn, koortsig zijn.
"Ruzeleri'je in de hoed hemm".

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties
0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

donderdag van 10.00 - 12.00 uur

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet
mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

Samen veilig naar school
Maandag 16 augustus is in de gemeente Bronckhorst het nieuwe schooljaar begonnen. Kinderen gaan na
een lange vakantie weer naar school. Veel kinderen lopen of fietsen een nieuwe route, en dat is wennen.
Voor de andere weggebruikers is het ook weer wennen, schoolgaande kinderen op de weg, meer verkeer.
In de eerste drie maanden van het nieuwe schooljaar gebeuren er relatief veel verkeersongevallen waarbij
schoolgaande kinderen zijn betrokken.
Met de campagne ‘De scholen zijn weer begonnen’, wil Veilig Verkeer Nederland iedereen alert maken op het feit dat
er meer kinderen op straat zijn. Want hoe beter iedereen rekening met elkaar houdt, hoe beter het is voor de verkeersveiligheid!
Ook de politie in de gemeente Bronckhorst besteedt aandacht aan de start van het nieuwe schoolseizoen. Zo worden
in de buurt van scholen extra (snelheids)controles gehouden. Daarnaast wordt extra gecontroleerd op de hoofdroutes
die de kinderen naar school fietsen of lopen.
Op de website van Veilig Verkeer Nederland zijn allerlei tips te vinden over schoolgaande kinderen in het verkeer.
Tips voor automobilisten, maar ook voor de schoolkinderen zelf.
REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL

‘Ambacht’ op podium LIVE@IDEAAL.ORG

Demonstratie makkelijke
computer
Vorden - Op dinsdag 24 augustus
a.s. vindt er in het Servicehuis wederom een demonstratiedag voor
computers plaats. Het zijn niet zomaar computers, maar zogenoemde simPC's. Een makkelijke en veilige computer, zeer geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in de
voordelen van een computer, maar
opziet tegen installatie, onderhoud en het risico van virussen. De
thuiszorgwinkels laten op 24 augustus zien dat dankzij de vooraf
gelnstalleerde programma's en
een service abonnement het gebruik van een simPC volledig zorgenvrij is.
EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organiseren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De
simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte
functies zijn voorgeprogrammeerd:
surfen op het web, e-mailen, tekstver-

werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bijhouden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kijken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft gewoon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'.

De simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assortiment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 24 augustus
binnen lopen bij het Sensire Servicehuis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden.
Aanmelden is niet nodig.

Geïnteresseerden kunnen de mogelijkheden van deze gemakkelijke computer bekijken of zelf achter de simPC
plaatsnemen om te ervaren hoe eenvoudig het is. Er zijn experts aanwezig
die alle vragen kunnen beantwoorden.

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke programma "De Muzikale Ontmoeting" bij Radio Ideaal zijn voor de
komende uitzendingen weer studiogasten uitgenodigd.
Op maandag 23 augustus zal commissielid van Kerk en Radio, Mw. Gerrie
Bossenbroek, enkele gedichten voordragen. Maandag 30 augustus is er een
overdenking te beluisteren van Mw. Joke van der Velde uit Hengelo. Mw. Helma Luesink-Momberg uit Hengelo zal
haar medewerking verlenen aan de
uitzending van maandag 6 september.

Zelhem - Woensdagavond 18 augustus zal de band ‘Ambacht’ tussen 20.00
en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De groep timmert dan ook hard aan
de weg in het kleinkunst- en nederpopcircuit. Zo verzorgde de band al het
voorprogramma bij Trijntje Oosterhuis, De Dijk en I.O.S. en stonden ze
eind 2009 in de finale van de Nekka
Wedstrijd 2009-2010. Aan het eind van
de zomer zal het onlangs opgenomen
debuutalbum uitkomen.
De muziek van ‘Ambacht’ slaat een
brug tussen kleinkunst en sfeervolle

nederpop/rock met prachtige melodieën, fraaie composities, een akoestische sound met de body van een band
en soms scherpe, soms ontroerende
teksten. De vijf heren uit Brabant mengen ambachtelijke ingrediënten die
garant staan voor kippenvel en een
heerlijke avond.De band bestaat uit
Jorn Roodbol-zang, gitaar, Eric Weterings-zang, gitaar, Dennis Toebak-basgitaar, zang, Roy Koopmans-piano, gi-

taar en Jordy van Drunen-drums, percussie
U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen (er wordt geen entreegeld gevraagd) 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, Televisie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Zomerbridge Bronkhorst
Bronckhorst - Deze zomer worden
door de Bridgeclub Bronkhorst
vrije bridgedrives gehouden.
De eerstvolgende drives worden gespeeld op woensdag 18 en donderdag

26 augustus in Café Den Bremer in
Toldijk. Er zijn per lijn prijzen te winnen. Inlichtingen bij de secretaris, telefoon (0314) 844221. Opgave voor de
zomerdrive gaarne zoveel mogelijk
van te voren bij Theo van Aalst, tele-

foon (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.

Het programma 'De Muzikale Ontmoeting' wordt iedere maandagavond
uitgezonden via Radio Ideaal.

Na de uitzending kunnen er nieuwe
muzikale verzoekjes aangevraagd
worden voor de daarop volgende week,
via het telefoonnr. van de studio:
(0314) 62 40 02.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM
91.1 of 94.00. De etherfrequenties zijn
105.1 t/m 107.7

Start interieurcursus
geWOONKUNST
Vorden - In september start Lenie
Suter voor de 4e keer de cursus
"Hoe richt ik mijn huis in?". Suter
is freelance interieurontwerper. Ze
komt tijdens haar werk regelmatig
tegen, dat mensen een flinke investering hebben gedaan bij de aanschaf van een meubel. Eenmaal op
zijn plaats bleek het een foute
keus.
Een interieurplan biedt ondersteuning. Plattegrond, kleurenschema en
lichtplan vormen de basis voor weloverwogen keuzes. Voor degenen, die
graag zelf aan de slag gaan, start Suter
voor de 4e keer dit najaar de interieurcursus.
In de cursus leert u o.a. over meubelstijlen, het gebruik van de ruimte, materialen, kleur en licht. U krijgt veel
tips over hoe u op eenvoudige, relatief

goedkope wijze uw interieur kunt upgraden. Daarnaast krijgen kunst en
styling in het interieur de aandacht.

De laatste les wordt er gekeken naar ieders individuele interieur en worden
er persoonlijke adviezen gegeven.

U leert kijken naar de mogelijkheden
van uw huis en ontdekt, hoe u een
smaakvolle, functionele ruimte creëert.

De cursus start in atelier geWOONKUNST aan de Nieuwstad 8 in Vorden
op woensdagmorgen 22 september of
op donderdagavond 23 september. De
cursusduur is 7 weken.
Voor meer informatie of aanmelding:
www.gewoonkunst.nl of
tel. (0575) 55 32 23.

BanenContact
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Goma B.V. is een onderneming met ca. 110 medewerkers, die zich beweegt op het gebied van de toelevering van halffabrikaten en complete
eindproducten. Deze producten worden in hoofdzaak vervaardigd uit dunne plaat- of bandstaal. De fabricage vindt plaats op moderne
grotendeels CNC-gestuurde machines (kleine tot middelgrote series), waarbij in de ontwerpfase gebruik gemaakt wordt van CAD/CAM
faciliteiten. Voor de grote series wordt gebruik gemaakt van eigen ontwikkelde en gefabriceerde stempels of speciaalmachines. Daarnaast
heeft Goma B.V. een moderne en milieuvriendelijke poedercoatafdeling.

CNC KANTER M/V
Wegens groei van onze organisatie zijn wij op zoek naar enthousiaste medewerkers voor de volgende fulltime functies:

Machinesteller/operator persautomaten
Functie-inhoud:
Het vanaf werkopdracht zelfstandig in- en omstellen en bedienen van persen en speciaalmachines. Bijstellen van stempels tijdens het produceren
vanaf bandstaal. Controleren van het geperste product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit volgens tekening en normen. Treffen van
maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.

CNC-kanter/steller
Functie-inhoud:
Het vanaf werkopdracht zelfstandig in- en omstellen, programmeren en bedienen van de CNC-kantpersen, voor zowel nieuwe als bestaande
producten. Indien nodig bijstellen tijdens het produceren. Controleren van het bewerkte product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit volgens
tekening en normen. Treffen van maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.

Programmeur/bediener kantrobot
Functie-inhoud:
Het vanaf werkopdracht zelfstandig in- en omstellen, programmeren en bedienen van de CNC-robot en kantpers, voor zowel nieuwe als bestaande
producten. Indien nodig bijstellen tijdens het produceren. Controleren van het bewerkte product op maatvoering en oppervlaktekwaliteit volgens
tekening en normen. Treffen van maatregelen bij geconstateerde afwijkingen.
Het profiel voor bovenstaande functies:
• aantoonbare ervaring met soortgelijke werkzaamheden òf ervaring op plaatwerkgebied tot 3 mm en je wilt voor één van bovenstaande functies
opgeleid worden;
• technische vaardigheden en ruimtelijk inzicht;
• pro-actieve instelling en bereid om eventueel in 2-ploegendienst te werken;
• goed kunnen lezen en begrijpen van werktekeningen;
• i.v.m. de veiligheidsvoorschriften is het een vereiste dat je de Nederlandse taal goed spreekt en begrijpt;
• gezien de samenstelling van ons personeelsbestand ben je, bij voorkeur, tussen de 18 en 40 jaar oud.

Schoolverlaters metaal/techniek
Wanneer je net je (v)mbo-opleiding hebt afgerond, is het ook mogelijk om te reageren op onze vacatures. Wij zijn, naast sollicitanten met
werkervaring, altijd op zoek naar schoolverlaters die de motivatie hebben om een goed en kundig vakman te willen worden. Wij gaan graag een
leertraject met je aan!
Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een zelfstandige baan in een dynamische omgeving met volop kansen om je te ontwikkelen. Goma heeft een aantrekkelijk
arbeidsvoorwaardenpakket met diverse collectieve verzekeringen, een passend salaris en goede opleidings- en doorgroeimogelijkheden.
Interesse?
Voor aanvullende informatie over de functies kun je contact opnemen met Jos Beunk, hoofd productie. Heb je belangstelling voor een van deze
functies stuur dan vóór 7 september a.s. een sollicitatiebrief, voorzien van CV, naar de afdeling PZ, t.a.v. Sabine Kuster. Emailen kan ook:
s.kuster@goma.nl
Postbus 8 • 7255 ZG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-468211 • Fax: 0575-468275

Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VMK00066
Werkzaamheden;
Het zowel instellen van CNC kantbanken, alsmede productie
draaien. Tevens bereidheid andere voorkomende werkzaamheden uit te voeren.
Functie eisen;
- Affiniteit en ervaring met het instellen van en produceren met
CNC kantbanken;
- flexibel zijn en mee kunnen schakelen wanneer gewenst;
- kunnen tekening lezen, inzicht en daarnaast enige technische
achtergrond hebben;
- ploegendienst willen draaien;
- doorzettings vermogen en leergierig willen zijn.

MONTEUR TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime- vacaturenr.; 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
betreft een vaste baan met goede vooruitzichten en arbeidsvoorwaarden. 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.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; VMK00372
Werkzaamheden;
Wij zoeken een leergierig en flexibel persoon die graag wil verder
leren in de metaalbewerking. Je leert zelfstandig machines in en
af te stellen en gaat tevens ook zelf productie draaien. Het werk
is in 2 ploegendienst.
Functie eisen;
- Affiniteit met metaal;
- leergierig;
- bereidheid tot het werken in 2 ploegendienst.

PROCESOPERATOR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenr.; 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.

De Heemhoeve
GEMOTIVEERDE ASSEMBLAGE
MONTEURS GEZOCHT M/V
Omgeving Aalten - fulltime - vacaturenr.; VIW00399
Voor 2 verschillende opdrachtgevers in de omgeving van
Aalten zoeken wij gemotiveerde assemblage monteurs.
Wij zoeken in totaal 7 monteurs voor de assemblage van
metaal- en kunststof producten. Voor de assemblage van
metaalproducten is het is van belang dat je bestand bent
tegen zwaar lichamelijk werk. Dit is een tijdelijke functie voor
ongeveer 5 weken. De assemblage van kunststofproducten is
een functie voor een aantal maanden in dagdienst.
Ben jij minimaal 5 weken beschikbaar en heb je relevante
werkervaring? Dan komen wij graag met jou in contact!

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

Door toenemende zorg- en begeleidingsvraag zijn we op zoek naar aanvulling van ons team
Locatie De Heemhoeve

Verzorgenden, niveau 2-3
Woonbegeleiders
Huishoudelijk medewerkenden
Locatie De Twisselt

Werkbegeleider op de zorgboerderij
voor o.a. op de zaterdag

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.

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Brummen - fulltime - vacaturenr.; DSL00367
Werkzaamheden;
Montage van verpakkingsmachines voor kartonnen doosjes. De
functie is 95% mechanisch en 5% elektrisch. Je werkt incidenteel
in de buitendienst, binnen Nederland/België.
Functie eisen;
- MBO opleiding richting WTB;
- ervaring met montage en revisie werkzaamheden;
- relavante werkervaring.

Inhoud en omvang van het contract is bespreekbaar. Vanuit een christelijke identiteit wordt er zorg geboden. Zie ook: www.deheemhoeve.nl en
www.detwisselt.nl
Reacties aan:
Stichting Heemzorg
T.a.v.: dhr. Han Hanskamp
Bultenszijweg 5
7021 JX ZELHEM
of per mail info@deheemhoeve.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg 1, 7251 KP Vorden

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

www.europlanit.nl

pak 4 stuks
Hollandse nieuwe met uitjes
MSC-gecertificeerd

99

4.

99

2.

per 500 gram
Varkensschnitzels of -oesters
voordeelpak
4.99/5.99

Bloemkool
per stuk

99

2.

99

5.

1.79
per krat

12.19

actie-kiloprijs 5.98

99

0.

Boerenbrood
verpakt
wit of tarwe

1.39

heel brood

0.99
Edet Friendly
toiletpapier

promopak 32 rollen

8.67

2
halve
e

99

prijs!

*

Honig soep 6 borden

6.

kippen-, tomaten-, vermicelli-,
julienne- of groentesoep,
2 pakjes naar keuze

Bijv.: Tomaten- en kippensoep
2 stuks

*Per combinatie kan de prijs verschillen.
U krijgt 25% korting op de totaalprijs.

1.94 45

1.

Spa & Fruit koolzuurvrij
alle soorten, 3 pakken
à 1.5 liter naar keuze
3.33/3.45

3.45

29

2.

actie-literprijs 0.51

3

e

3 stuks

Handijs

alle soorten, 3 pakken à 3-10 stuks
naar keuze

Bijv.: Mini space ijsjes,
3 pakken à 10 stuks

3 stuks

38

3.57 2.

gratis!*

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 33.33% korting op de totaalprijs.

Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713
De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 16 t/m zondag 22 augustus 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16.
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

