
Deze barbecue vormde de afsluiting
van het Klimaatstraatfeest dat de circa
65 bewoners (inclusief de kinderen)
van de Hof, maandenlang in de ban
hield. Els Lammers was ook degene
die vorig jaar de buurt opriep om aan
deze landelijke energie besparings-
campagne mee te doen. En met suc-
ces, want de Burgemeester Vunderink-

hof eindigde van de 3200 deelnemen-
de wijken en straten op een bijzonder
eervolle tiende plaats. En daar is de ge-
hele Hof bijzonder trots op.
Dat de bewoners op energie kunnen
besparen werd al snel duidelijk, maar
afgelopen week werd bewezen dat ‘de
buurt‘ ook goed kan rekenen! Els Lam-
mers: ‘Wij kregen van de Gelderse Mi-

lieu Federatie onder meer een bedrag
van 500 euro om daarmee deze feeste-
lijke bijeenkomst te organiseren. Toen
wij de drankjes en het vlees bij de su-
permarkt in de winkelwagen hadden
gelegd, moesten wij bij de kassa 500
euro en 30 eurocent afrekenen. Een te-
kort van 30 cent, echter we kregen bij
het terugbrengen van het winkelwa-
gentje nog 50 cent ‘statiegeld‘ terug,
dus uiteindelijk een overschot van 20
cent’, zo zegt Els Lammers lachend. 

Nu de campagne achter de rug is, kijkt
de Burgemeester Vunderinkhof al
weer uit naar de Nationale Burendag,
die in september wordt gehouden. En
zo spraken de buurtbewoners zater-
dag: ‘Zeg Els, dat regel jij toch wel
even’!

In de Burgemeester Vunderinkhof

Smikkelen en smullen tijdens
Klimaatstraatfeest

‘De saamhorigheid die toch al groot was, is de afgelopen maanden door
deze campagne alleen maar verstevigd. Wij hebben er in de Burgemeester
Vunderinkhof pas een nieuwe buurman bij gekregen. Die vindt het hier
zo gezellig dat hij nog altijd in de partytent zit’, zo vertelde Els Lammers
zaterdagavond tussen het smikkelen en smullen van de barbecue door!

Gezellig bij elkaar in de party tent.
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Voor deze speciale aankomst was de
Dorpsstraat tijdelijk afgezet. Na dit ui-
termate boeiende begin, werd het
feest in de zaal van het hotel voortge-
zet met muzikale begeleiding van de
schoolband Batty MinX met verster-

king van Floor Kraayvanger van de
band Superfloor, DJ Wim Besselink en
de Beeckland Brothers (Antal Kruit-
bosch en Fridjof ten Berge).
In de loop van de avond werd duidelijk
dat de aangekondigde "mysterie-gu-

est" Bennie Jolink was. Hij deed de
prijsuitreiking van de King en Queen
van de avond en de ludieke aankomst.
King en Queen werden Peter-Jan Boon
en Judith Vernooy. De leukste aan-
komst was volgens de jury verzorgd
door Ilona Kolkman en Esther Teunis-
sen die in een legergalajurk afgezet
werden door de bijpassende legerjeep.
Dat beide dames het leger in willen
was daarmee duidelijk. De jurken wa-
ren overigens zelf gemaakt.

De winnaars werden gekroond en ont-
vingen een wisselschaal. Ook mogen
zij een gratis duik maken bij duikver-
eniging DIZ uit Zutphen.  De avond
was een groot succes en menigeen
vroeg zich af waarom dit niet al jaren
eerder geprobeerd is. Hopelijk is dit de
start van een lange traditie.

De dank van het Beeckland gaat uit
naar de ouders uit de commissie,
duikvereniging DIZ en DP&S beveili-
ging uit Zutphen, Bennie Jolink, Ge-
meente Bronckhorst, EHBO-Vorden,
Persbureau Patrick van Gemert, Best
Westernhotel uit Almen, Batty minX,
Haarmode Ariënne uit Zutphen, Haar-
mode Passchier uit Hengelo, en ten-
slotte Hotel Bakker uit Vorden.

Voor meer foto's zie: www.contact.nl

Beeckland: Uniek eindExamenfeest op hoog niveau

Donderdag 14 mei heeft Scholengemeenschap `t Beeckland een grandio-
ze primeur beleefd met het galafeest voor de eindexamenleerlingen bij
Hotel Bakker. De leerlingen arriveerden op ludieke wijze in mooie sport-
wagens, limousines, per step, buggy, hoogwerker en vele andere opmerke-
lijke vervoermiddelen. Bodyguards zorgden voor een veilige uitstap.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Mooie bos
Pioenrozen

€3.99

I.v.m. de sluiting op maandag 1 juni,

2e pinksterdag, verzoeken wij

advertenties en berichten in te leveren

voor donderdag 28 mei 12.00 uur.

De redactie

Elke dag een reden om naar Plus te gaan!
• Gemarineerde dunne speklappen

4 stuks € 2.98
• Basis barbecuepakket 500 gram € 4.25
• Tonino nu slechts € 3.59
• Chrystal Clear altijd € 0.99
De nieuwe rage, nu al bij Plus, spaar voor GRATIS
WHEELIES. Dit zijn plastic schijfjes voor in de
spaken van je fiets. BIJ ELKE € 10,00 1 WHEELIE!

Alleen bij Plus Eland Hengelo (Gld.) T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Hervormde kerk Vorden
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur gezamenlijke
dienst in de geref. Kerk, ds. J. Kool
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek

Gereformeerde kerk Vorden
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 9.00 uur gezamenlijke
dienst in de geref. Kerk, ds. J. Kool
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. J. Kool, Vorden

Hervormde kerk Wichmond
Donderdag 21 mei 10.00 uur Viering
Zondag 24 mei 10.00 uur ds. Marianne Benard

R.K. kerk Vorden
Donderdag 21 mei 10.00 uur Eucharistieviering, Hemelvaart
Zondag 24 mei 10.00 uur Woord- en communieviering, mmv
Dameskoor

R.K. kerk Vierakker
Donderdag 21 mei 10.00 uur Woord- en communieviering
Hemelvaart, Herenkoor
Zaterdag 23 mei 17.00 uur geen viering
Zondag 24 mei 10.00 uur Eucharistieviering, dames/heren-
koor

Tandarts
Hemelvaart en 23/24 mei P.J. Waart Barchem telefoon 0573-
44 17 44
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur

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

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar
de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optima-
le 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 huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’  bij
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op
de huisartsenpost komt. De huisartsenpost is gevestigd in het
Entreegebouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstre-
ken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210. Dierenambulance,
Doetinchem (06) 53 680 578.

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Voor Nordic Walking:
www.vitalnowa.nl
0575 – 46 36 03

SCHAPEN 
scheren of bekappen.
Bel 06-47018204 of 06-40387878.

�Speeltuinconcerten
Sursum Corda Vorden:
Dinsdag 26 mei: De Doe-
schot/Leemgoor, dinsdag 2
juni: Muziekkoepel Emma-
plein, dinsdag 9 juni: Bij de
vijver op het Joostink/Biester-
veld. Aanvang 19.00 uur.

Dagmenu’s
20 t/m 26 mei 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 20 mei
Tomatenbouillon met ravioli/Karbonade de rotonde
met aardappelen en groente.
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag.
Vrijdag 22 mei
Aspergesoep/Zalmfilet, dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 23 mei(alleen afhalen/bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauw-
kostsalade/ijs met slagroom.

Maandag 25 mei
Champignonsoep/Wokki wokki van kipfilet, wok-
groente, jus en rijst.

Dinsdag 26 mei 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

�Gezocht:hulp in de huis-
houding voor 3 uur per
week,omgeving
Warnsveld/Vorden liefst op
do of vr. In geval van interes-
se, gelieve contact opnemen
na 18.00:tel 06-51865480 of
0652504397

�Te Koop: Leonberger pups
+ inentingen / paspoort /
stamboom. mob.: 06 387 587
64.

�Engelse les. Voel je meer
zelfverzekerd door je spreek-
vaardigheid te verbeteren.
Brenda Pyle 0573-453377  -
0612291855

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

�Tk. Caravan Dethleffs 460
DB, vast bed en w.c. B.j.
2001. € 8.000 incl. voortent
(Isabella), fietsendrager, ed.
Tel. 06-51426916

�Op zondag 24 mei regiona-
le fietstocht Ruurlo. Start
Schietkroontje, Esweg, Ruur-
lo. Kosten deelname 4 Euro
per persoon. Na de tocht gra-
tis consumptie. Starten vanaf
10 uur tot 13 uur

�Jong Gelre Vorden -
Warnsveld is op zoek naar
een enthousiaste regisseur
die in de periode van septem-
ber tot eind november de re-
vue met jongeren tussen de
16 en 25 jaar wil regisseren.
Ervaring is minder belangrijk,
enthousiasme wel. Voor
meer info: 06 3093 5062.

�Met spoed gevraagd: Op-
slag /Bedrijfsruimte voor de
opslag van ramen en kozij-
nen Minimaal 250 m2 Meer
info 06-46368420

Landbouwplastic en -folie
inzameldag

Zaterdag 30 mei 2009
houden wij weer onze jaarlijkse inzameling, tussen
9:00 en 15:00 uur kunt u het aanleveren op ons ter-
rein aan de Covikseweg 3a te Steenderen.

Het plastic en folie wordt per ton doorberekend

Stortkosten krimpfolie € 30,00 per ton.
Stortkosten landbouwfolie € 8,50 per ton.

Alleen schone en gebundelde pakketten plastic
worden ingenomen!

Masselink, Covikseweg 3a, Steenderen
Tel.: 0575-451502 info@masselinksteenderen.nl
Fax: 0575-452713 www.masselinksteenderen.nl

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Week-aanbieding

Kwarkrondje € 1,00
met vers fruit

Koffiebroodje € 1,00
met appel en abrikoos

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze
€ 6,30

keuze uit wit, tarwe en/of fijn volkoren

Aanbiedingen geldig van di. 19 t/m za. 23 mei 2009

�Te huur: 2/3 kamer appar-
tementen in het centrum van
Zelhem. Huur ca. € 550,- incl.
serv.kosten. Info: 
http://sites.google.com/site/
zelhemhuis of 06-13241141
�Prachtige, forse pups vader
Tosa Inu+stamb. moeder
kruising Tosa Inu, ing+ontw
incl paspoort groeien op met
kinderen, mogen eind mei
weg. EUR 350- Warnsveld
06-30638966

Hondenschool "Klein Weetink"
te Velswijk geeft het hele jaar

doorlopende puppycursussen.

Zie ook:
www.kleinweetink.nl



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel opNu ook op internet!

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN IN DE 

avk@weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

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

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

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

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

Lochem

Heeft u last van
mollen / woelratten

in tuin of weide?
Wij kunnen u hier

vanaf helpen.
Informeer vrijblijvend

naar de
mogelijkheden:

Tel. 06-53 42 83 72.

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

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

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

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

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

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Collega’s gezocht:
www.baanvanuithuis.nl

Met persoonlijke
begeleiding afslanken
en op gewicht blijven. 

Mw. Bruggink
0575 – 46 32 05.

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

’t is goed zo

Na een periode van afnemende gezondheid is
overleden onze tante

Rikje Janssen-Dijkstra
weduwe van E.H. Janssen

* 8 juni 1918 † 9 mei 2009

fam. T. Lauckhart

correspondentieadres:
Ruurloseweg 20, 7251 LK  Vorden

Op verzoek van Rikje heeft de crematieplechtigheid
in besloten kring plaatsgevonden.

Een speciaal woord van dank voor de medewerkers
van Sensire voor de liefdevolle verzorging.

Dankbetuiging.

Mede door uw aanwezigheid, bloemen, cadeau’s
en kaarten, is 25 april 2009  voor ons een  heel
bijzondere dag  geworden.

HARTELIJK DANK  daarvoor.

Gert Hagens
&
Annie Hagens-Tijken

Hemelse traktatie

Met alle festiviteiten op Hemelvaartsdag
is een goed gevuld ontbijt – of uitgebrei-
de brunch – geen overbodige luxe. En
dus trakteert de Keurslager deze week
op gratis eiersalade bij aankoop van 150
gram Keurslagerham. Een combinatie die
prima samengaat, maar natuurlijk ook
los van elkaar gegeten kan worden.

Kortom de lekkerste bodem leg je bij de Keurslager!

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK Vorden
Tel. (0575) 55 13 21, fax (0575) 55 22 87
www.vlogman.keurslager.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Houthakkersteaks
4 stuks € 5.50

SPECIAL

Kip-atjar
100 gram € 1.60

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslagerham
GRATIS 100 gram Eiersalade

TIP VAN DE KEURSLAGER

Duitse biefstuk
4 stuks € 5.50

MAALTIJDIDEE

Macaroni
500 gram € 3.29

Een derde kindje ontvingen wij,
stil verwonderd en heel blij,
dankend de Schepper van dit leven
die ons dit wonder deed beleven.

Dankbaar en blij verwelkomen wij in ons gezin
onze zoon en ons broertje

Victor Roland
Victor is geboren op 17 mei 2009, weegt 3875
gram en is 53 cm lang.

Roland en Immy van Dijk-Scheffer
Joanna en Emilie

Mispelkampdijk 8, 7251 DB  Vorden
Tel: 0575 - 55 56 66

Op 7 mei 2009 overleed op 79-jarige leeftijd, ten
gevolge van een ongeval, mijn lieve man, onze vader
en schoonvader

Harmen Hendrik Bosch
Herman

Reintje Bosch-Bielderman
Werner en Jolanda
Angélique

Insulindelaan 70
7251 EK Vorden

De crematieplechtigheid heeft in besloten kring
plaatsgevonden.

“Je
verdient 
meer
in je 
vakantie!”

Reageer en 
solliciteer via:
www.sensire.nl

HONDENSCHOOL "KLIK"
Communicatie tussen baas en
hond. Kijk op de website voor
meer info. 1e LES GRATIS!

Maandag t/m zaterdag tijd in
overleg. hondenschoolklik.nl
0575-553970/ 06-20586946 

Uitvaartverzorging
Groenloseweg 43 Aula
7261 RM  Ruurlo (bij De Sprankel)
Tel.: 0573-491850 Domineesteeg 12
Dag en nacht bereikbaar 7261 AS  Ruurlo

www.heijtingendevet.nl
Lid van de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU).

Na een afnemende gezondheid is overleden onze
zwager en oom

Hendrik Willem Groot Roessink
Weduwnaar van Hendrika Hissink

in de leeftijd van 92 jaar.

Hengelo Gld.: H. Hissink
G. Hissink-ten Have

Wichmond: L. ten Have
Vorden: J. Hissink-Bouwmeester

Wichmond: E. Rietman-Hissink
Veldhoven: P. Hissink

J. Hissink-van Acht

Neven en nichten

Wilp, mei 20091959 2009
Op vrijdag 29 mei hopen wij met onze kinderen en
kleinkinderen ons 50-jarig huwelijk te vieren.

Wim en Dika
Harmsen-Rossel

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.30 tot 17.00 uur in restaurant ’t Wapen van
’t Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Lindese Enkweg 1
7251 NH Vorden

Hierbij willen wij onze dank betuigen voor de vele
blijken van medeleven, in welke vorm dan ook, tij-
dens haar ziekte en na het overlijden van mijn lieve
vrouw, moeder, oma en overoma

Anny Helmink-Mullink

Het heeft ons goed gedaan te mogen ervaren dat zij
bij zo velen geliefd was.

Namens allen,
A. Helmink

De Horsterkamp 21, Vorden

Ongelooflijk blij zijn we met de geboorte van onze
dochter

Annelise
Henrica Maria

Zij is geboren op 7 mei 2009 om 1.31 uur en weegt
3155 gram.

Laurens Helmink & Barbara Rutten

Het Jebbink 28
7251 BM Vorden
Tel: 0575 - 55 51 60

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.



MEI
19 NBvP Vrouwen van Nu

Vorden Fietstocht Slan-
genburg

20 Contactmiddag Welfa-
re Rode Kruis in de
Wehme

20 ANBO klootschieten 't
Olde Lettink

26 NBvP Vrouwen van Nu
Vorden Gelders fiets-
tocht langs de grens

27 ANBO klootschieten 't
Olde Lettink

28 Klootschietgroep de
Vordens Pan

30 ANBO/PCOB Rijbewijs-
keuring 70-plusser in
de Wehme, info 55 20
03

KUNST AGENDA
VORDEN
24 mei Kunstzondag Vor-
den, Beeldende kunst/3-d
design/fotografie/video- en
animatiekunst

T/m 31 mei Interactief pro-
ject Sprekende boeken, Bi-
bliotheek Vorden
T/m 31 mei Animatie-
kunst GalerieBibliotheek-
Vorden
T/m 15 juni Galerij Amare,
tentoonstelling Heleen
van der Veen en Martin
Oostenrijk

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag.

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen

in het Dorpscentrum.
Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00
uur. Info/ opgave bij
Welzijn Ouderen Vor-
den.

• Meer Bewegen voor
Ouderen: 
gym-sport en spel,
volksdansen, zwem-
men. Informatie en op-
gave bij Welzijn Oude-
ren Vorden.

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

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

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

Informatie?

avk@weevers.nl

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

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

naaimachinespecialist

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

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

TARWE
BROODJES

NU VOOR

6 halen
5 betalen

PANDA 
BROOD

NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 19 t/m zaterdag 23 mei.

BOSVRUCHTEN
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

PRESENTEERTPRESENTEERT

EERSTE PINKSTERDAGEERSTE PINKSTERDAG

BEACHCLUB: DJ ROBBEACHCLUB: DJ ROB
DANCEKELDER: DANCE EN TRANCEDANCEKELDER: DANCE EN TRANCE

21:45 UUR -

02:45 UUR

21:45 UUR - 

02:45 UUR

BALUSTRADEZAAL:

MXL !

BALUSTRADEZAAL: 

MXL !

A
RI N

P RTY EXPE E CE

GRATIS ENTREE !!GRATIS ENTREE !!

Vol smaak:
Heerlijke jonge 
snijboontjes 400 gram 1,49

Nieuwe oogst:
Satsuma mandarijnen uit Zuid-Afrika
+ 5 GRATIS 15 voor 2,98

Uit eigen keuken:
Kipschotel + 
rijst + bakje rauwkost per persoon 7,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 25 mei. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

INVESTEREN IN KWALITEIT LOONT
Professionele verf is wel duurder, maar ook veel duurzamer. 

En op lange termijn dus voordeliger.

GRATIS
VERFBLIKOPENER

bij aankoop van
professionele verf!

op = op!

HARMSEN
Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo.Tel. 0575-464000

www.harmsenvakschilders.nl
Openingstijden:

ma. t/m do. 08.30-17.30 uur, vr. 08.30-20.00 uur, za. 08.30-16.00 uur.Gevraagd:

Vakantiewerkers
voor de maand juni

Minimum leeftijd: 16 jaar

Firma Lucassen Boomkwekerij
Oude Zutphenseweg 6A

7251 JX  Vorden
Tel. (0575) 55 67 22

Elke donderdag 
om 10.30 uur

Jeu de boules
op het zwembad.

Toegang voor iedereen en

gratis
Zwembad "In de Dennen"

Oude Zutphenseweg 7

7251 JX Vorden

0575-551203

http://www.zwembad-indedennen.nl

info@zwembad-indedennen.nl

Wij zoeken nog een paar gezellige teams 
die met

Hemelvaart 
een potje willen

Volleyballen
start 12.00 uur

Zwembad "In de Dennen"

Oude Zutphenseweg 7

7251 JX Vorden

0575-551203

http://www.zwembad-indedennen.nl

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

Nu bij uw vakhandelaar:

Voor een perfect vlak resultaat.

MB 545 V 
Grasmaaier met benzinemotor 

NU € 689,00 
cat. € 729,00

Zelftrekkend en uitgerust met het 
ReadyStart- en vario-aandrijvingsysteem. 
Opvangbox met comfort-design. 
Om middelgrote tot grote gazons 
snel de baas te kunnen.
Vermogen 5,5 pk 
Gewicht 34 kg
Grasopvangbox 60 liter 
Snijhoogte 25-80 mm
Maaibreedte 43 cm

ACTIE!
�geldig t/m 30 juni 2009

Ruurloseweg 65c
7251 LB  Vorden

Tel.: (0575) 55 20 80
Mobiel: (06) 51 631 878

info@bulten-techniek.nl
www.bulten-techniek.nl

HENGELO GLD vr.pr. q 249.000,- k.k.

Plataanweg 34 - Aan een rustig pleintje gelegen grenzend
aan een grasveld, een goed onderhouden met erker UITGE-
BOUWDE HOEKWONING, aangebouwde stenen berging, over-
dekt terras en tuin. Bouwjaar ± 1982. Inhoud ± 320 m³.
Perceelsoppervlakte 169 m². Het betreft een moderne en sfeer-
volle woning. Veel privacy biedende achtertuin op zuidwesten.
Voldoende parkeermogelijkheden aanwezig. Aantal kamers
5 waarvan 4 slaapkamers.

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215
Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359

info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl

D E M A K E L A A R S V A N B R O N C K H O R S T
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Maak uw tuin helemaal af met sierbestrating van HCI. Naast 

betonstenen, gebakken stenen en natuursteentegels, hebben we 

ook een gevarieerd aanbod tuinafscheiding en tuinhout. Bezoek 

onze outdoor-showrooms in Hengelo Gld., Ulft en Zevenaar voor 

inspiratie en advies!

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81

Ulft Ettenseweg 39, T. (0575) 46 81 81

Zevenaar Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81

Meer informatie op www.bouwcenterhci.nl

Sierbestrating maakt het af!
Keramische 

straatstenen

Waalformaat getrommeld

     Rood genuanceerd 

        
Per m²: 

Nu 28,-

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!



Hulp bij het wandelen, mee met een
fietstocht, samen spelletjes doen, hel-
pen bij de maaltijd. Of houdt u erg van
tuinieren en kunt u ons helpen met
het tuinonderhoud. Naast ondersteu-
ning op allerlei manieren brengt het u
als vrijwilliger in contact met  mensen
uit misschien wel hetzelfde dorp, de-
zelfde kerk of vereniging. U doet de
ouderen een plezier en levert een
waardevolle bijdrage aan de samen-

leving. Wij stellen uw hulp bijzonder
op prijs, want zonder uw inzet zijn
een heleboel activiteiten simpelweg
niet mogelijk. 
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger
van Sutfene of wilt u meer infor-
matie? Dan kan men bellen met Roe-
lien Westerveld (0575) 43 85 80.

Heeft u nog een uurtje over?

De Beekdelle zoekt vrijwilligers
Vrijwilligerswerk voor ouderen ver-
breed uw horizon en het is leuk en
dankbaar werk. De Beekdelle zoekt
voor diverse activiteiten en projec-
ten hulpvaardige vrijwilligers.

Om 8 uur zat de kerk helemaal vol en
konden de bezoekers genieten van een
gevarieerde muziekavond. Centraal
stonden tijdens dit voorjaarsconcert
liederen die gingen over de veelzijdige
aspecten van de liefde. Het Vordens
Mannenkoor onder leiding van Frank
Knikkink opende met enkele stevige
Italiaanse liederen. En toen daarna
het Polizeichor als welkomstlied in
het Nederlands heel subtiel het Vor-
dens volkslied zong, hadden het gast-
koor meteen de harten van het pu-
bliek gestolen. In de liederen die daar-
na volgden was de veelzijdigheid  en
de hoge muzikale kwaliteit van dit
koor steeds te horen. Met name door
haar bevlogen manier van dirigeren
wist Tatjana alles uit het koor te halen.
Prachtig om te zien was trouwens hoe
zij samen met haar man Leonid Sche-
metow in afwisselende rollen als pia-
nist, dirigent en zanger leiding gaven
aan het geheel. Maar ook de mannen
uit Vorden lieten zich weer van de be-

ste kant horen. Na een schitterend uit-
gebeelde ode aan een heerlijk glas bier
door de bariton Ludo Eijkelkamp zong
dit koor enkele vrolijke liederen, waar-
bij ze de handen van het publiek tij-
dens de Zottelmars ongevraagd op el-
kaar kregen.

De afsluitende bijdrage van de vrou-
wen en mannen uit Maagdenburg be-
gon met het eerste openbare solo op-
treden op de vleugel van de 18-jarige
Karsten Tausche. Daarna zong het
Kammerchor, bestaande uit 16 nog
zeer jonge zangers vanuit het grote
koor, enkele eigentijdse liederen. En
na anderhalf uur werd deze avond,
waarin hier en daar ook wel een paar
niet zo zuivere nootjes klonken, afge-
sloten met een prachtige potpourri
van liederen, waarin de schoonheid
van vele soorten bloemen werd bezon-
gen, waarmee tevens een welgemeend
"Danke schön" tot uitdrukking werd
gebracht. 

Na een gezellige avond in "De Herberg"
stond het koor uit Maagdenburg de
volgende ochtend om 10 uur in volle
glorie in de sfeervolle Willibrordus-
kerk in Vierakker. Daar luisterden ze
een dienst op met prachtig uitgevoer-
de geestelijke liederen. Van de lichte

spanning tijdens het optreden van de
vorige avond was nu niets meer te
merken, waardoor de muzikale kwali-
teiten van dit koor in deze prachtige
ambiance nog meer tot zijn recht
kwam.  Voordat de gasten klokslag één
uur na een lekkere lunch weer rich-
ting Magdeburg vertrokken, lieten ze

in alle toonaarden horen en merken
dat ze van alles wat ze dit weekend
hadden meegemaakt enorm hadden
genoten en dat de vriendschapsband
tussen beide koren, die er al 15 jaar is,
weer hechter is geworden.

Samen zingen maakt vrienden

Bezoek Polizeichor Magdeburg aan Vorden
Het vorige weekend was het Polizeichor Magdeburg op uitnodiging van
het Vordens Mannenkoor op bezoek in Vorden. Vanaf vrijdagavond 9 mei
werden de leden van het koor  uit Duitsland omringd door echte Achter-
hoekse gastvrijheid. Een lekker bed en heerlijke, overvloedige maaltijden
in "Ehzerwold" te Almen en veel gezellige ontmoetingen. Na een ontspan-
nen begin op zaterdagmorgen in het Openlucht museum in Arnhem,
moest het koor zoals de Oekralense koorleidster Tatjana Schemetowa dat
zei, eerst aan het werk om zich voor te bereiden op het hoogtepunt van dit
bezoek, het concert van die avond in de Christus Koningkerk in Vorden.
Meer dan een uur werden 's middags de puntjes op de i gezet om een paar
uur later goed voor de dag te komen. En dat was ook het geval.

U kunt bieden op o.a. een mooie la-
denkast, een theekastje, rookstoel,
boeken van Rien Poortvliet, 2 verzilver-
de theekannetjes, een Delfts Blauw
kaststel, enz. enz. Dit kan op de zater-
dagen 23 mei, 30 mei, 6 juni, 13 juni
en 20 juni van 9 tot 12 uur.
Elke zaterdag wordt het hoogste bod,

per artikel, bijgehouden en op een
bord vermeld, zodat u de volgende za-
terdag e.v. een nieuw bod kunt doen.
Bij de Veilinghoek is een medewerker
aanwezig, die u het reglement en, zo-
nodig, verdere informatie kan ver-
strekken.

Op de Pleinmarkt van 20 juni a.s.
wordt om 13.00 uur bekend gemaakt,
wie het hoogste bod heeft gedaan en
dus de eigenaar wordt van het desbe-
treffende artikel.

Dus mensen, komt allen en doe een
bod!

Nieuwe activiteit
veilingcommissie Vorden
In onze verkooplocatie, het Havo-
gebouw, Burg. Galleestraat 69 te
Vorden, hebben we een veiling-
hoek ingericht. In deze "Veiling-
hoek" zijn een aantal artikelen uit-
gestald, waarop u een bod kunt
doen.

Wedstrijduitslagen Rijvereniging
De Graafschap.
Er zijn deze week diverse ruiters en
amazones op stap geweest met hun

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

paarden. Anke Woerts is naar Varsse-
veld gegaan met Spetter en heeft daar
in de L1 dressuur een 5e prijs behaald
met 183 punten.

In Winterswijk werd een groot Con-
cours Hippique georganiseerd. Daar
ging Ruben Mol naar toe. Hij won daar
met Ludger in de L1 dressuur een 4e
prijs met 179 punten.

Anita Berenpas ging ook naar Winters-
wijk met Walencia. Zij won in de L2
dressuur een 1e prijs met 198 punten
en een 2e prijs met 192 punten.

Iris Berenpas was goed voor de 3e prijs
in de L2 dressuur met Walencia met
192 punten.
Mandy Gotink ging voor het springen.
Ze deed het erg goed en won met Su-
zie G een 3e prijs in het L1.

Ronald Rodink vertelt telefonisch dat
het kasteel e.d. inderdaad voor 4,5 mil-
joen op de site staat. ‘Ik heb het gehe-
le complex in 2004 voor 3,3 miljoen

euro van de gemeente Vorden ge-
kocht. Daarna heb ik allerlei voorzie-
ningen moeten treffen, waarmee een
bedrag van ruim één miljoen euro

was gemoeid. Vandaar deze vraagprijs
van 4,5 miljoen euro’, zo zegt Ronald
Rodink. Het echtpaar Rodink ging al
vrij spoedig over tot het exploiteren
van het kasteel. Zo werd er onder an-
dere een ‘bed and breakfast’ opgezet.
Ronald Rodink: Deze exploitatie loopt
nog steeds buitengewoon goed. Ook
worden er regelmatig huwelijken ge-

sloten, terwijl er in de brasserie feest-
jes, recepties e.d. worden gegeven. Zo-
lang het kasteel niet is verkocht, blij-
ven we met deze exploitatie door-
gaan’, zo zegt hij. Een paar jaar gele-
den zijn Karin en Ronald Rodink ge-
scheiden, vandaar ook deze geplande
verkoop. Rodink:  Ik ben momenteel
met enkele gegadigden in onderhan-

deling. Op de namen die genoemd
worden zoals bijvoorbeeld Natuurmo-
numenten, Geldersche Kastelen, Stich-
ting Geldersch landschap, ga ik niet
verder in. Het kan nog best zo zijn dat
ik mijn ex Karin de Rouw uitkoop en
dat ik zelf met mijn huidige partner
in het kasteel blijf wonen’, zo zegt Ro-
nald Rodink.

Kasteel Vorden voor 4,5 miljoen euro te koop!

Vorige week is kasteel Vorden officieel door het voormalig echtpaar Ro-
dink in de verkoop gedaan. Een jaar geleden gingen er al geruchten dat
het kasteel met onder meer het koetshuis, de boerderij, brasserie en de
conciërge woning verkocht zou worden.

Kasteel Vorden. Links voormalige conciërgewoning, rechts het koetshuis.



Het was een prachtig gezicht: bloem-
potjes, vaasjes, schildersdoeken ge-
verfd in mooie kleuren. De kinderen
mochten ook op deze dag nog doeken

maken met verf en knikkers in een
bak, dit gaf een mooi resultaat. In en
rond het gebouw van Yunio de Klim-
boom was genoeg te doen, er waren di-
verse activiteiten zoals rondrit op een
paard met wagen, schminken, spring-
kussen, grabbelen en er liep een clown
rond die leuke figuren maakte met
ballonnen. 

Dit alles maakte dat het een erg gezel-
lige dag werd.

Kunstmarkt Yunio de
Klimboom groot succes

De kunstmarkt afgelopen zaterdag
16 mei op De Klimboom was een
groot succes. Vele kinderen kwa-
men met familie, vrienden of be-
kenden naar de Klimboom om
hun zelf gemaakte kunstwerken te
tonen.

De coördinatie was in handen van W.
Klein Kranenbarg, H. Jimmink en H.
Cleypool. Zij kregen assistentie van de
ouders van de leerlingen. Het theore-
tisch examen vond in april plaats. En-
kele leerlingen moesten toen een her-
examen doen, maar uiteindelijk slaag-
den ze allemaal voor dit gedeelte. Tij-
dens het praktijkexamen moest er een

rondje door het dorp worden gefietst,
waar ouders onderweg nauwlettend
toezagen of de verkeersregels op de
juiste wijze werden gehanteerd. Voor-
afgaand waren de fietsen door Profile
Bleumink grondig gekeurd. Tijdens de
keuring werd geconstateerd dat 5 pro-
cent van de remmen niet goed functi-
oneerden en ook was bij 5 procent de
verlichting niet in orde. Bij 20 procent
van de fietsen werden kleine manke-
menten geconstateerd zoals gladde
trappers, of losse onderdelen, waaron-
der het zadel, spaken en het stuur.
Toen de gebreken waren verholpen
mochten alle leerlingen aan het exa-
men deelnemen.
Allen slaagden!

Verkeersexamen
basisscholen
Aan het door Veilig Verkeer afde-
ling Bronckhorst georganiseerde
verkeersexamen deden in totaal
125 leerlingen van de Vordense ba-
sisscholen De Vordering, Het Hoge,
openbare dorpsschool, de Garve
uit Wichmond en de Kraanvogel
uit de Kranenburg mee.

Een evenement waaraan door ruim
twintig kunstenaars en ambachtslie-
den werd meegewerkt. Zij toonden
hun ‘waren‘ zoals kleden, boeken,
schilderijen, sieraden, houtsnijwerk,
keramiek noem maar op. Ook konden

de bezoekers o.m. zien hoe stoelen
worden ‘gemat’, hoe manden worden
gevlochten, terwijl Frida Pelgrum in
haar atelier tekst en uitleg gaf over de
door haar gemaakte hoeden. Haagse
kunstenaar René Klarenbeek, ook wel

‘Rembrandt’s leerling‘ genoemd, ver-
kocht tekeningen die hij onlangs tij-
dens een bezoek aan Vorden heeft ge-
maakt. Rinus Pelgrum had op het erf
onder meer oude landbouwgereed-
schappen uitgestald. Ook een ‘stokou-
de‘ Vespa scooter en Solexen uit de ze-
ventiger jaren kregen een plaatsje op
het erf.

Goed gemutst

Afgelopen zaterdag en zondag vond er in- en rondom de boerderij van Fri-
da en Rinus Pelgrum in het buurtschap Delden het 'goedgemutste week-
end' plaats.

Ook de poppen waren 'goed gemutst'.

Het risico van een loting is dat de kans
bestaat dat bijvoorbeeld Feyenoord en
Ajax in dezelfde poule terecht komen,
of bijvoorbeeld dat de buitenlandse
ploegen bij elkaar zijn ingedeeld. En
dat willen wij voorkomen. Ook heb-
ben we intern de afspraak gemaakt
dat het elftal van Vorden het ene jaar
tegen Ajax speelt en het andere jaar te-
gen Feyenoord’, aldus Gerard Greven.
Het is trouwens altijd leuk , al is het al-

leen al vanwege de trainer, dat Ajax
van de partij is. Zo stond Co Adriaanse
een aantal jaren geleden voor de
groep, vrij recent was Frank de Boer
als trainer van Ajax in Vorden aanwe-
zig en dit jaar wordt het D-team van
Ajax getraind door Dennis Bergkamp
die in zijn carrière furore maakte als
speler van Ajax en Arsenal. Bovendien
kwam Dennis 79 keer voor het Neder-
lands Elftal uit, waarbij hij 37 keer

scoorde. ( In de lijst topscorers Oranje
aller tijden staat Bergkamp nog steeds
op de tweede plaats, achter Patrick
Kluivert die met 40 Oranje- doelpun-
ten nog altijd aan de leiding staat. Ver-
der in het rijtje van de topscorers aller
tijden: Faas Wilkes ( 35 goals ), Johan
Cruyff, Abe Lenstra en Ruud van Nis-
telrooy ( 33 ), Bep Bakhuys ( 28 ), Kick
Smit ( 26 ) en Marco van Basten 24
goals ) !Afgelopen week was er trou-
wens goed nieuws voor Dennis Berg-
kamp. Hij behaalde namelijk het di-
ploma coach betaald voetbal, hetgeen
inhoudt dat hij vanaf heden ook clubs
uit de Ere- divisie mag trainen en coa-
chen !

Het meest opmerkelijke tijdens het
aanstaand Kuyper- toernooi, het ont-
breken van de winnaar van vorig jaar,
PSV. Gerard Greven daarover :’ Het
toernooi vindt altijd in het derde
weekend van augustus plaats en dat

valt dit jaar ( 15 en 16 augustus ) al
heel vroeg. Dan hebben de scholen in
Brabant nog vakantie, vandaar dat
PSV ontbreekt. Volgend jaar zal de
ploeg ongetwijfeld weer mee doen’.
De organisatie krijgt nog wel eens de
vraag, waarom toch altijd Bayer 04 Le-
verkusen in Vorden van de partij is.
Duitsland heeft toch beduidend meer
topclubs ? Greven daarover: ‘ Bayer Le-
verkusen staat in Duitsland bekend
als de club met de beste jeugdoplei-
ding. Dat zij inderdaad goede jeugd-
spelers hebben, hebben ze hier in Vor-
den al diverse keren bewezen. Bayer
heeft negen keer meegedaan en stapte
maar liefst vijf keer als winnaar van
het veld ‘! 

De indeling van de teams ziet er ko-
mend toernooi als volgt uit: 
Poule A: Al Alhi ( Saoedi Arabië, FC
Twente/ Heracles, Bayer 04 Leverkusen
( Duitsland ), Feyenoord en Liverpool (
Engeland )
Poule B: Ajax, Austria Wien ( Oosten-
rijk ), Brommapojkarna ( Zweden ), Lo-
komotiv Moskou ( Rusland ) en Vor-
den. Internationaal topscheidsrechter
Pieter Vink was deze donderdagavond
bij de voetbalvereniging Vorden te
gast. Voor de pauze gaf hij aan de hand
van videobeelden instructies aan ver-
eniging - scheidsrechters. Daarna ver-
telde hij op humoristische wijze over
zijn ervaringen als nationaal en inter-
nationaal scheidsrechter en hoe zijn
carrière tot nu toe is verlopen.

Pieter Vink : ‘ Toen ik in mijn jeugd bij
Noordwijk voetbalde, wist ik alles be-
ter. En altijd tegen de scheidsrechters
lopen te ‘zeiken’ ! Totdat mijn vader
op gegeven moment zei ‘en nu is het
afgelopen, of je wordt zelf scheids-
rechter of je stopt met voetballen’.
Aangezien het voetballen toch niks
voorstelde ( ik was keeper ) ben ik op
mijn 16e begonnen met fluiten. Met
name jeugdwedstrijden. En toen als
piepjong scheidsrechter, de eerste
‘grote ‘wedstrijd bij de senioren. Het
veteranenelftal van Quickboys 12 ( Kat-
wijk ) tegen de veteranen van Rijns-
burgseboys 16. Toen de wedstrijd voor-
bij was, nam ik voor mij zelf het be-
sluit ‘ik fluit nooit, maar dan ook
nooit meer, dat geouwehoer tegen de

scheidsrechter, ze kunnen mij wat’!
Maar ja hoe gaat het in het leven. Tij-
dens mijn militaire diensttijd was ik
barkeeper. Lekker biertjes tappen,
vooral voor mij zelf. Ik woog 128 kilo-
gram. Dus werd het hoog tijd om wat
aan de conditie te gaan doen en ben ik
toch maar weer scheidsrechter gewor-
den. Twee jaar later ( ik was 22 ) floot
ik wedstrijden in de KNVB. Naarmate
het scheidsrechteren steeds beter
ging, gingen ook de pondjes eraf. Mo-
menteel weeg ik 87 kg’, aldus Pieter
Vink. Hij is vanaf 2004 ( Pieter Vink is
42 jaar ) internationaal scheidsrechter.
Een loopbaan met tal van hoogtepun-
ten en ( soms ook ) dieptepunten.  Wat
dat laatste betreft, er wordt geen Ne-
derlandse scheidsrechter naar het WK
( in 2010 in Zuid Afrika ) afgevaardigd
en ook als dieptepunt een dubieuze
beslissing tijdens een wedstrijd tussen
Arsenal en Liverpool ( Champignons
League ) waarbij hij een overtreding
van Dirk Kuyt in het strafschopgebied
over het hoofd zag ( dus geen penalty
). ‘Toen waren de rapen in de Britse
media gaar. De pers wist dat Dirk uit
Katwijk kwam en ik woon daar een
paar kilometer vandaan ! Eén van de
hoogtepunten: twee wedstrijden flui-
ten tijdens de EK in 2008, waaronder
de openingswedstrijd Oostenrijk –
Kroatië, waarbij Pieter Vink opzien
baarde door al in de derde minuut de
bal ( overigens zeer terecht) op de stip
legde. 

Een penalty tegen gastland Oostenrijk,
waaruit de bezoekers scoorden! Mo-
menteel is oud- politie inspecteur Pie-
ter Vink al een aantal jaren in vaste
dienst van de KNVB en heeft hij zoals
hij zelf aangeeft ‘de mooiste baan van
de wereld ‘. Tot slot : ‘ ik wil vanavond
één ding met jullie afspreken : wij heb-
ben het nooit meer over het ten val
brengen van een ‘doorgebroken spe-
ler’. Dat bestaat gewoonweg niet, wij
zeggen dan dat een speler ‘een reële
scoringskans wordt ontnomen ‘!Dui-
delijk allemaal ? Prima, ik hoop jullie
hier volgend jaar weer te ontmoeten’,
zo sprak Pieter Vink, alvorens hij on-
der luid applaus met bloemen en an-
dere geschenken s’avonds laat weer
naar zijn woonplaats Noordwijker-
hout terug keerde.

Internationaal top scheidsrechter Pieter Vink te gast bij ' Vorden '

Lokomotiv Moskou nieuw tijdens Wim Kuijper
jeugdvoetbaltoernooi

Het team van Lokomotiv uit Moskou is in het weekend van zaterdag 15 en
zondag 16 augustus één van de deelnemers aan het internationale Wim
Kuijper voetbaltoernooi voor D- pupillen. Het is overigens de eerste keer
dat een voetbalelftal uit Rusland van de partij is. Wel was hier enkele ja-
ren geleden het D- team van Dynamo Kiev uit de Oekralne. ‘ Een ander
soort voetbal dan wij gewend zijn. Wij gaan er vanuit dat Lokomotiv het-
zelfde aantrekkelijke voetbal speelt’, zo sprak toernooi voorzitter Gerard
Greven donderdagavond in de kantine van de voetbalvereniging Vorden,
tijdens de poule- indeling. Ook volkomen nieuw de deelname van Al Alhi
uit Saoedi Arabië, waar Simon Tahamata trainer is. ‘De poule- indeling
vindt niet door loting plaats, maar wordt samengesteld door een commis-
sie van ‘wijze mannen’.
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Schoonebekers, en mogelijk nog ande-
re zeldzame huisdierrassen als bran-
drode runderen, krijgen een perma-
nente 'woon- en werkplek' in het hei-
degebied het 'Grote Veld' (480 ha). De
resultaten van het inzetten van gra-
zers zijn goed en duurzaam. Natuur-
monumenten beheert steeds meer
grond in deze vorm. Daarom is het
idee opgevat op een centrale locatie
een schaapskooi neer te zetten. Deze
schaapskooi zal op gezette tijden die-
nen als educatief informatiepunt voor
recreanten en andere belangstellen-
den. Natuurmonumenten is beheer-

der van het gebied en werkt nauw sa-
men met de Stichting Graafschaps
Niejboer. 

Stichting Graafschaps Niejboer is een
nieuwe stichting, opgericht door een
aantal mensen met ruime ervaring op
het gebied van natuur en landschap
en in de agrarische wereld. De stich-
ting wil samen met kleine en grote
partners zoals Natuurmonumenten
de waardevolle mix van natuur en his-
torisch cultuurlandschap in de Graaf-
schap bewaren en verder ontwikkelen.
Graafschaps Niejboer stimuleert en

ondersteunt daarbij de inzet van (zeld-
zame) landbouwhuisdieren in combi-
natie met de kennis en kunde van
mensen die wonen en werking in dit
prachtige gebied. Traditionele midde-
len worden daarbij op een innovatieve
manier ingezet. Stichting Graafschaps
Niejboer presenteert zich op de Bro-
cantemarkt voor het eerst aan het pu-
bliek.

Op de Brocantemarkt (georganiseerd
in samenwerking met de Vordense
Ondernemers Vereniging) krijgt ieder-
een een kijkje in de keuken. Zo maak
je kennis met de herder en zijn kudde.
Ook is het onderkomen van de grazers
in minivorm nagebouwd. De schaaps-
kooi in ronde stijl wordt een lust voor
de dieren, en het oog. Vroeger had je
vanaf het midden van het 'Grote Veld',
destijds een uitgestrekt heidegebied,
uitzicht tot aan Vorden, Lochem en Al-
men, totdat rond 1920 het gebied be-
bost werd met  lariks, douglas, fijn-
spar en grove den. Natuurmonumen-
ten streeft geen herstel van het open
heidelandschap na, zoals dit ten tijde
van voor 1900 eruit heeft gezien. De
waarde van het huidige landschap
met overgangen van drogere naar
voedselrijkere bossen en naar beekda-
len herbergt haar eigen planten en
dieren. Natuurmonumenten streeft
naar het behoud van de nog aanwezi-
ge heiderelicten (overblijfselen) met
haar karakteristieke planten en die-
ren. De grazers zorgen voor variatie,
zorgen voor verspreiding van zaden
en voorkomen dat de bestaande en
ontkiemende hei opnieuw dichtgroeit
met bos. Waar mogelijk zullen gelso-
leerde en kansrijke delen van het ge-
bied verder met elkaar worden ver-
bonden. Met het bewaren en opnieuw
aanschouwelijk maken van een deel
van de regionale cultuurhistorie be-
ginnen we met het schrijven van een
nieuwe bladzijde  in de historie van
deze unieke omgeving.

Groene grasmaaiers in de Graafschap
Natuurmonumenten en Stichting Graafschaps Niejboer houden de wereld voor u 'open'

Onder het motto: 'word Vriend van de grazers in de Graafschap' nodigen
Natuurmonumenten en Stichting Graafschaps Niejboer iedereen uit voor
een bezoek aan de Brocantemarkt op 24 mei a.s. in Vorden. Deze dag is de
herder met zijn schaapskudde neergestreken op het veld tegenover de
Hervormde Kerk midden in het dorp. Vanaf 12.00 uur tot 17.00 uur raak je
betrokken in de wereld van herders en grazers, die graag met steun en be-
trokkenheid van inwoners en recreanten zorgen voor de natuur en cul-
tuurhistorie van het eeuwenoude gebied het 'Grote Veld' (gelegen ten
noorden van Vorden en ten zuiden van de N346 Zutphen-Lochem). Ieder-
een kan en mag meedoen aan het samenwerkingsinitiatief. Al vanaf 15
euro ben je Vriend van de Stichting Niejboer en toon je betrokkenheid bij
het beheer en de ontwikkeling van het gebied.

Het maaien met de zeis is een handig-
heid die onze voorouders beheersten.
Door middel van een draaitechniek
wordt het gras baan voor baan ge-
maaid. Het werken met de zeis is rust-
gevend en verstoort de omgeving aller-
minst. Tijdens het maaien kunt u nog
steeds genieten van de geluiden om u
heen en daarnaast werkt u ongemerkt
ook nog eens aan een soepel lichaam!

Particulieren die het leuk vinden om
te leren hoe het maaien met de zeis in
zijn werk gaat kunnen zich opgeven
voor de praktische cursus van Land-
schapsbeheer Gelderland. In één dag
leert u de techniek en het onderhoud
van de zeis.

De cursus wordt gegeven op een parti-
culier erf in het buitengebied van Vor-

den, in de gemeente Bronckhorst.  Er
is een smid aanwezig die samen met u
de zeis nakijkt en eventueel "passend"
maakt. Het wordt daarom aanbevolen
een eigen zeis mee te nemen. Mocht u
niet beschikken over een eigen zeis,
dan kunt u deze ter plaatse lenen. 

De mogelijkheid bestaat ook om een
exemplaar te kopen. Aanmelden kan
telefonisch via (026) 35 37 444 of via
de website van Landschapsbeheer
Gelderland 
www.landschapsbeheergelderland.nl

Unieke cursus Zeisen van
Landschapsbeheer Gelderland

De jaarlijkse cursus "leren zeisen" van Landschapsbeheer Gelderland is al-
tijd erg populair. Dit jaar wordt één van de cursussen in Vorden gegeven.
Op zaterdag 6 juni leert u hoe u met behulp van de zeis uw grasland op
een rustgevende en authentieke wijze kunt maaien.

Kinderen leverden tijdens de molen-
dagen een molentekening in. De jury
zal donderdag hun keuze bekendma-
ken en de prijzen uitreiken. De kinde-
ren krijgen hierover bericht.

De succesvolle nieuwe wandel- fiets,
en autoroutes vanaf de Bronkhorster
Molen zijn deze dag eveneens verkrijg-
baar. De wandelroute leidt vanaf de
molen rond het stadje Bronkhorst.
Een fietsroute, de TWEE-MOLEN-ROU-

TE, met vertrek en aankomst bij de
Bronkhorster Molen, gaat langs Molen
de Hoop op Rha. Een autoroute ten-
slotte, de BRONKHORSTER MOLEN-
ROUTE zal de belangstellenden langs
de molens in de gemeente Bronck-
horst leiden.

De Bronkhorster Molen is het gehele
jaar te bezichtigen op elke zaterdag
van 10.00-17.00 uur (december, januari
en februari van 10.00-15.30 uur). Daar-
naast is het mogelijk op andere dagen
de molen te bekijken. 

Maak hiervoor een afspraak met Geert
Buys, tel. (0575) 452734 of Dirk Koop-
mans, tel. (0575) 451344. Internetsite
www.bronkhorstermolen.nl

Hemelvaartdag, 21 mei 2009

Bronkhorster Molen
geopend!

Donderdag 21 mei 2009, Hemel-
vaartdag is de Bronkhorster Molen
extra geopend van 10.00-17.00 uur.
Die dag worden ook de prijswin-
naars van de tekenwedstrijd in het
zonnetje gezet.

Zo'n 130 mensen bezochten het Li-
ons feest, gehouden in een feesttent
op het terrein van Ecotrans in Vor-
den. Ecotrans, gespecialiseerd in het
transporteren van veevoeders, hield
de dag ervoor een open dag in ver-
band met haar 35-jarig bestaan. Ver-
volgens bood het bedrijf de Lionsclub
de gelegenheid om een feest in de-
zelfde partytent te organiseren voor
het goede doel. "Het is een gezellige
en lucratieve middag geweest", zegt
voorzitter van de activiteitencom-
missie Sandra Jurriëns. 

"Bijna de gehele Lionsclub hielp mee
met de voorbereidingen. Ook een
aantal van hun kinderen vond het
leuk om iets te doen en heeft fantas-
tisch geholpen tijdens het feest." Het
begon met koffie, zelfgebakken cake,
een drankje en vervolgens een heer-
lijk buffet van de restaurant de Chi-
nese Muur in Zelhem. En het was

swingen geblazen met de band
'Kunst met peren'! 

President Henk van der Wende: "De
veiling vormde het klapstuk. Er zijn
heel wat veilingstukken ingebracht
door onze leden zoals schilderkunst,
waardebonnen of goederen, al dan
niet zelfgeproduceerd." Maar ook
niet-leden en bedrijven boden vei-
lingstukken aan, van het maken van
een portret tot diverse dinerbonnen.
Veilingmeester Martin Nieuwenhuis
was een absolute topper. Met veel
zwier en humor inspireerde hij men-
sen om tegen elkaar op te bieden. "U
weet waar u het voor doet", zo zei hij.
HandiKids Bronckhorst is een groep
ouders van kinderen met een beper-
king. Zij zetten zich in om een aantal
keren per jaren passende activiteiten
voor de kinderen te organiseren. 

Vele gasten reageerden enthousiast
op dit initiatief van de Lionsclub
Bronckhorst en de oproep van de
veilingmeester, zo constateerde
penningmeester Herman Garretsen
's avonds. "De Handikids kan binnen-
kort een aardig bedrag tegemoet
zien."

Lions Club Bronckhorst
Op zondag 10 mei hield de Lions
Club Bronckhorst in Vorden een
70-jaren swingfeest met veiling.
De opbrengst van de veiling zal
ten goede komen aan het werk
van de HandiKids.

Op dinsdag 26 mei is dat Toldijk, in Ca-
fé Restaurant Den Bremer, Zutphen
Emmerikseweg 37. Vanaf 20.00 uur is
iedereen daar van harte welkom. Ook
het onlangs gelnstalleerde lid van de
fractie, Gaston Wouters is daar aanwe-
zig. Aan de orde komen dan de agen-

dapunten van de komende raadsver-
gadering, zoals de mogelijke verkoop
van de aandelen Nuon en het kunst-
en cultuurbeleid. Bovendien kan ieder
onderwerpen uit de gemeentepolitiek
ter sprake brengen. Iedere burger
heeft immers met die politiek te ma-
ken.

De activiteiten van D66 Bronckhorst
zijn te volgen op het internet via Twit-
ter en op www.D66Bronckhorst.nl

D66 op locatie
Zoals gebruikelijk houdt D66
Bronckhorst ook deze maand in
een van de kernen een openbare
fractievergadering.
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

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

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

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

te staan

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

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

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

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=

voor Benzine- 
en Dieselauto’s

Wij zijn op zoek naar een collega 
voor de zaterdagen

(vanaf 16 jaar)

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Wij ontvangen u graag 
van 10.00 tot 15.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

mei OPEN DAG
21-22-23-24VERKOOP

GESTART!

Voor de afdeling Restauratieve Voorzieningen van de stafdienst 
Services, locatie Warnsveld, zijn wij op zoek naar twee

Medewerkers 
Restauratieve Voorzieningen 

min/max 16-24 uur per week

De functie
U bent werkzaam in het personeelsrestaurant en u assisteert bij het verzorgen 

van bijeenkomsten. In het restaurant bestaan de werkzaamheden uit het ver-

kopen van broodjes, snacks, en dranken. Daarnaast bent u belast met het 

bereiden van de gerechten voor de restaurants. Verder assisteert u bij de 

bereiding van lunches, hapjes, diners etc. voor evenementen. Ook werkzaam-

heden als schoonmaakonderhoud, afwassen, bestellen, ontvangst en controle 

van goederen en het uitvoeren van licht administratieve werkzaamheden horen 

tot uw dagelijkse werkzaamheden.

Uw kwaliteiten
U bent in het bezit van een bij voorkeur horecagerichte opleiding op minimaal 

VMBO-niveau. Enige kennis van de HACCP-voorschriften strekt tot aanbeveling. 

Ervaring in de horeca is zeer gewenst. Tevens bent u in het bezit van een 

rijbewijs. Wij verwachten van u dat u zowel zelfstandig alsook in teamverband 

kunt functioneren. Daarnaast bent u collegiaal, flexibel, representatief en 

servicegericht.

Aanbod
Wij bieden u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan. Salariëring in 

FWG 25, conform CAO-GGZ, met als maximum  2.129,- bruto.

Uw reactie
Voor meer informatie over de functie kunt u telefonisch contact opnemen met 

William Nijenhuis, 06-51761694. Uw sollicitatie kunt u tot 29 mei a.s. zenden aan: 

Afdeling HRM, t.a.v. Joke Fontein, gebouw De Enk 4, Postbus 2003, 7230 GC 

Warnsveld of per e-mail: j.fontein@ggnet.nl

www.ggnet.nl

Iedere zaterdag gratis schetsservice
(op afspraak)

Hét adres voor uw complete tuininrichting
Ruurloseweg 45a   Vorden   Tel. 0575-551217

www.weulenkranenbarg.nl

• Sierbestrating 
• Tuinhuisjes
• Natuursteen 
• Tuinverlichting
• Grind Split en Zand

• Tuinhout
• Natuurlijke Materialen Landpoorten
• Terrasoverkappingen 

• Tuindecoratie

PELGROM - HUMMELO

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

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

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

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

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

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

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

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger



VORDENSE BRIDGECLUB SLUIT
SEIZOEN FEESTELIJK AF 
Maandagavond 11 mei is het bridgesei-
zoen 2008/9 afgesloten met een gezel-
lige bridge drive in het Dorpscentrum
te Vorden. Voor alle bridgers was er
een prijs te verdienen. Op deze avond
is bekend gemaakt de uitslag voor:

Clubkampioen
1. mevr. Hendriks/dhr. Bergman 93
2. mevr./dhr. Vruggink 77 punten
3. mevr. . Gastel/mevr. Walter Kilian 73 

In de afgelopen bridgeseizoen zijn zes
periodes gespeeld van vijf ronden.
Voor elke periode kan men punten
verdienen voor het kampioenschap.

Slemkampioen
1. mevr. Hendriks 40 punten
2. dhr. Bergman 36 punten
3. dhr. Wullink 20 punten.

In de bridgesport is het bieden en ma-
ken van Groot Slem Sans Atout (alle
slagen voorspellen en binnenhalen)
van uitzonderlijke klasse. Hiervoor
krijgen de spelers vijf punten. 

Voor het bieden en uitspelen van
Groot Slem in een kleur verdient men
vier punten en voor het spelen van
Klein Slem (alle slagen minus één)
krijgt men drie punten.

De uitslag van de feestelijk aangeklede
slotavond was:
Lijn A:
1. mevr. Van Gastel/mevr. Walter Kilian
63,43%
2. mevr. d. Elzen/mevr. Matser 58,33%
3. mevr. Hoftijzer/dhr. d. Elzen 56,02%

Lijn B:
1. mevr. Lassche/mevr. v.d. Werf 62,96%
2. mevr. en dhr. Meijerink 57,41%
3. mevr. Norde /mevr. Florijn 56,48%

Op woensdagmiddag 13 mei werd het
bridgeseizoen eveneens feestelijk afge-
sloten met een bridge drive en was er
voor alle bridgers een prijs te verdie-
nen. 
De uitslag van de feestelijk aangeklede
slotavond was:
Lijn A:
1. dhr. Enthoven/dhr. Vruggink 64%
2. mevr. Rossel/dhr. Wijers 61,50%
3. mevr. Hoftijzer/mevr. Vruggink 56%

Lijn B:
1. mevr. de Bruin/ter Schegget 64,11%
2. mevr. Gasseling/Warnaar 59,27%
3. mevr./dhr. den Ambtman 55,78%

Op de woensdag zijn nagenoeg net zo
veel wedstrijden gespeeld als op de
maandag en is dezelfde telling toege-
past. Aan het eind van de middag
werd de uitslag bekend gemaakt voor:

Clubkampioen
1. mevr. Hendriks/van Gastel 85 pnt
2. dhr. Enthoven/Vruggink 83 punten
3. dhr. Post/dhr. Sprey 67 punten

Slemkampioen
1. dhr. Post/dhr. Sprey 17 punten
2. mevr. Hoftijzer/Vruggink 13 punten
3. mevr. Rossel/dhr. Wijers 11 punten
3. dhr. Enthoven/Vruggink 11 punten

Medio september start het nieuwe
bridgeseizoen. Mocht u belangstelling
hebben om te gaan bridgen dan kunt
u contact opnemen met een van de
wedstrijdleiders Herman Kip tel. 0575-
552997 of Jan Koekkoek 0575-441970

B r i d g e

Dat landbouw en natuur elkaar uitste-
kend verstaan kunt u zelf vaststellen
bij een zestal bedrijven die een belang-
rijke bijdrage hebben geleverd in het
ontwikkelen, beheren en onderhou-
den van het landschap rond hun be-
drijf. U treft bij deze boerenbedrijven
informatieborden aan over hun be-
drijfsactiviteiten en over de natuur op
en rond het bedrijf. En als u geluk
heeft treft u de boer zelf die u mis-

schien wil inwijden in onvermoede
waarheden, zoals bijvoorbeeld hoe
een kudde Blonde d'Aquitaines een
haas vangt.

Startpunt: ANV 't Onderholt, Enze-
rinckweg 10, 7251 KA Vorden. Parke-
ren: indien u met de auto  komt (fiets
niet vergeten), kunt u gemakkelijk
vlakbij het startpunt parkeren op de
TOP locatie aan de Oude Zutphense-
weg te Vorden. Kosten: aan deelname
zijn geen kosten verbonden.

Deze fietstocht biedt u een unieke
kans om kennis te maken met 't On-
derholt, lopende en gerealiseerde pro-
jecten en met aan aantal agrarische
bedrijven die de waarde onderkennen
van het behoud van ons fraaie land-
schap.

Ontdek hoe de boer ons
landschap kleurt
Op 23 mei a.s organiseert de Agra-
rische Natuurvereniging 't Onder-
holt een informatieve fietstocht
rondom Vorden. De tocht van ca. 30
km voert u door een afwisselend
landschap langs een aantal na-
tuurontwikkelingsprojecten die in
samenwerking met agrariërs door
't Onderholt zijn gerealiseerd.

Er zijn weer gidsen aanwezig die vra-
gen beantwoorden en wijzen op inte-
ressante planten en dieren of hun rela-
ties. Tot nu toe hebben we al een goed
vlinderjaar, veel soorten en veel exem-
plaren per soort. Op Moederdag kreeg

men bezoek van een Koninginnepage.
Kom genieten, ga rustig zitten op een
van de bankjes  en wacht af wat ko-
men gaat. Bekijk de insectenwonin-
gen en laat u uitleggen hoe de voort-
planting van solitaire bijen verloopt.
Er is koffie, thee en limonade, verko-
pen ansichtkaarten, zoekkaarten en
boekjes.
De toegang is gratis, maar een vrijwil-
lige bijdrage in het spaarvarken is zeer
gewenst omdat men geen andere in-
komsten heeft. De Vlindertuin vindt
men aan de Maandagweg 2, 7251 MT
Vorden, waar de Veengoot de weg van
Ruurlo naar Hengelo G kruist.

Open dagen Vlindertuin Vorden
Hoewel men alle dagen, op de pa-
den en zolang het licht is, in de
vlindertuin mag, houdt men toch
open dagen. Niet een hele week zo-
als voorgaande jaren maar twee
maal een weekend, 23/24 mei en
22/23 augustus. De kans ook eens
andere vlinders te zien is daardoor
groter.

Er wonen, naast het gezin van Regula
Signer, 8 kinderen tussen de 6 en 14
jaar, vaak via Jeugdzorg geplaatst. 
Zij volgen bijzonder-onderwijs in de
regio. Dit wordt, zeker voor de inwo-
ners van Wichmond/Vierakker, een
heel boeiende en leerzame middag.
Men begint zoals gewoonlijk om 14.30
uur in het Ludgerusgebouw.

Seniorensoos
Wichmond/Vierakker
Woensdagmiddag 27 mei komen
twee medewerkers van de Stichting
De Kleine Koning vertellen over
het "Gezinshuis voor jongeren",
wat/wie  woont, werkt en leeft er in
de voor ons allen bekende en pas
prachtig gerestaureerde Pastorie
naast de Willibrorduskerk in Vie-
rakker.

Wat gespannen begon het team van
Vorden aan de wedstrijd en het duur-
de even voordat het verschil met Be
Quick werd gemaakt. Toen de eerste
doelpunten er in lagen ging het wat

beter en werd er met 8 - 1 gewonnen.
Het kampioenschap is binnen, 10 ge-
speeld - 8 gewonnen - 1 verloren en 1
gelijkspel doelsaldo 74 voor en 20 te-
gen. Het mooiste is dat elke speler een

keer gescoord heeft in deze reeks. 

Spelers Vorden F5: v.l.n.r.Alex te Riet,
Ivan Weever, Samantha van Asselt, Ro-
bert Bosveld, Michael van Asselt, Sil
Lichtenberg, Ruben Wentink, Robin
Oonk en Lars Nijkamp Leiders: Dick
van Asselt en Rob Weever.

Vorden F5 kampioen

Zaterdag 16 mei was het dan zover Vorden F5 kon kampioen worden in de
uit wedstrijd tegen Be Quick F5.

De VAMC De Graafschaprijders organi-
seert woensdag 20 mei een toertocht
per motor (avondrit) door de Achter-
hoek en een deel van Twente, waar ie-

dereen aan mee kan doen.
De lengte bedraagt 80 kilometer. De
inschrijving en de start is tussen 18.30
en 20.00 uur vanaf het clubhuis aan

de Eikenlaan 20.
De routebeschrijving staat op papier
en is ook voor Garmin GPS.

Motortoertocht Graafschaprijders

De mannen van leider Rob Immink
lieten het in grote getale opgekomen

publiek niet lang in spanning zitten.
Al snel stond men met 2-0 voor, en uit-

eindelijk eindigde de wedstrijd dus in
een ruime zege voor de Vordenaren.
Voldoende voor het uitreiken van de
bloemen door onder andere shirt-
sponsor Bakker Joop.

Vorden 5 kampioen

Het vijfde elftal van vv Vorden werd zondag kampioen via een 5-0 winst op
Socii 5.

Een plek waar jeugd samenkomt en
wat is dan mooier om daar een mooi

stukje ten gehore te laten brengen.
Aan deze concerten zullen alle gele-
dingen van de vereniging meedoen. 

Het is een leuk programma voor jong
en oud. Bekende liedjes zullen u ten
gehore worden gebracht. Liedjes over
sprookjes, dans-, en oude kinderlied-
jes zullen voorbijkomen. 
Ook de slagwerkgroep, leerlingenor-

kest en majorette groepen zullen wat
laten horen en zien.
Dus schroom niet en kom luisteren en
kijken naar deze concerten op: Dins-
dag 26 mei: De Doeschot/Leemgoor,
dinsdag 2 juni: Muziekkoepel Emma-
plein en dinsdag 9 juni: Bij de vijver op
het Joostink/Biesterveld.

Voor aanvangstijd: zie de contactjes.

Speeltuinconcerten Sursum Corda

Christelijke Muziekvereniging Sur-
sum Corda organiseert op drie
dinsdagavonden, 26 mei - 2 juni en
9 juni, speeltuinconcerten. Het
woord zegt het al, een concert in
een speeltuin waar jong en oud
vaak te vinden zijn.

Voor Sparta deed Joyce van Ameron-

gen mee. Als eerste turnde zij haar
brugoefening. Dit werd beloond met
een 9.00. Een zeer goed begin. Daarna
was de balk aan de beurt. Dit blijft al-
tijd een lastig onderdeel. Joyce haalde
hier een 7.60. Op de mat haalde zij een
7.50. En als laatste was de sprong aan
de beurt. Dit favoriete onderdeel van

Joyce. Dit was ook te zien aan haar cij-
fer, een 9.25. Alle cijfers bij elkaar le-
verde dit een 24e plaats op. 
Dit was een mooie afsluitende wed-
strijd. Er kan nu hard getraind worden
voor volgende seizoen, zodat dan weer
van die goede resultaten gehaald wor-
den.

Sparta in halve finale 5e divisie
Afgelopen zaterdag, 16 mei, was de
halve finale van de 5e divisie. In de
Sazahal in Doetinchem streden de
beste meisjes van oost Gelderland
tegen elkaar voor een plek in de fi-
nale.



De wedstrijd tegen Steenderen F2 was
de op een na laatste wedstrijd waarin
1 punt gehaald moest worden. De
spanning vooraf en in de eerste helft
was voelbaar bij de jongens, leiding,
meegereisde supporters, ouders, opa’s
en oma’s. 

Net voor de rust kwam SBC met 1-0
voor. Vlak na de ranja werd de 2-0 ge-
scoord en was de blijdschap al iets
zichtbaar. De stand werd uitgebouwd
naar 6-0 met leuk en goed voetbal. Na
het laatste fluitsignaal waren de jon-
gens zeer blij met het behaalde kampi-

oenschap. De ‘champagne’ vloeide in
de glazen en in polonaise ging het he-
le team over het veld.

In de kantine op de ‘Baakermat’ ont-
vingen de jongens de felicitaties met
daarbij een mooie medaille. Natuur-
lijk werd de patat en een drankje niet
vergeten.
Jongens van harte proficiat met het
kampioenschap!

SBC’05 F1 ongeslagen kampioen

De F1-pupillen van SBC’05 zijn zaterdag 9 mei jl. tegen Steenderen F2 kam-
pioen geworden in de 3e klasse BE. In de voorjaarscompetitie hebben ze
tien wedstrijden op rij gewonnen met een doelsaldo van 58 voor en 14 tegen.

Het winnende F1 team van SBC’05 met (boven v.l.n.r.) Jan, Jeroen, Sebastiaan, David, Tijn, Theo, (onder v.l.n.r.) Scott, Wouter, Bas, Bauke
en Wessel.

Met de zomer in aantocht kijkt ieder-
een weer uit naar de vakantie. Als u
diabetes hebt vraagt dit extra voorbe-
reiding. De verandering in het dage-
lijkse ritme en eetpatroon tijdens de
vakantie, betekent dat u de nodige
voorzorgsmaatregelen moet nemen.

In deze bijeenkomst krijgt u van een
diabetesverpleegkundige en een dië-
tist informatie en praktische tips over
uw voorbereiding. Tevens hoort u wat
u allemaal mee moet nemen en waar
u alert op moet zijn. Maandagavond
22 juni in Sensire, Ambulance zorg (in
het Spittaal),  Ooyerhoekseweg 6, Zut-
phen. Heeft u interesse in deze cursus,
die u alleen of met uw partner kunt
volgen, reageer dan zo snel mogelijk.
Wanneer u samen met uw partner
deelneemt, worden hiervoor geen ex-
tra kosten in rekening gebracht.

Themabijeenkomst diabetes
en vakantie
Het cursusbureau organiseert voor
Sensire in Zutphen de thema-
avond ‘Diabetes en vakantie’. Deze
thema-avond is bedoeld voor per-
sonen met diabetes mellitus die op
vakantie willen.

InFarming richt zich met een eigen
team specialisten met jarenlange erva-
ring in melkwinning, met specialisten
in melkrobottechniek en monteurs

voor montage van melkinstallaties en
de VMS op de melkveehouderij in het
Oosten van Nederland. Daarnaast is er
een team vertegenwoordigers die de

veehouders kunnen bijstaan in de ad-
visering in boerderijbenodigdheden,
melkinstallaties, stalinrichting of een
VMS melkrobot. 

Inmiddels werd er bij een groot aantal
melkveehouders in de regio een VMS
gelnstalleerd en op 27 mei kunt u in
de vorm van een ‘Open Dag’ bij de vee-
houders Evenhuis uit Borculo en Rem-
melink uit Doetinchem kennis maken
met de geavanceerde melkrobot van
DeLaval. Beide veehouders hebben
hun melkveebedrijf gemoderniseerd,
zowel qua gebouwen als ook het koe-
comfort om het dierwelzijn op een ho-
ger nivo te brengen. De nieuwe melk-
techniek zorgt daarbij voor verlich-
ting van arbeid. Op de bedrijven zul-
len zich ook een aantal andere bedrij-
ven uit de regio presenteren, die een
belangrijke gesprekspartner of leve-
rancier zijn voor deze veehouders.

De familie Evenhuis (IJsboerderij ’t
Dommerholt, Hambroekweg 6, Borcu-
lo) heeft één VMS. De ervaring in
melktechniek en het vertrouwen in
DeLaval en zijn dealers was voor hen
de belangrijkste reden om te investe-
ren in een VMS. “Als je verder kijkt dan
uiterlijk en kleur, zie je dat DeLaval op
aansluittechniek, melktechniek en ze-
ker qua hygiëne het beste scoort. De
opstart van onze VMS is zeer goed ge-
gaan, want de begeleiding was zeer
goed. Nagenoeg alle storingen, als die
er al zijn, worden via telefonisch con-

tact, in hooguit 5 à 6 minuten, met de
servicemonteur opgelost.”

De familie Remmelink (Heinoorden-
weg 3, Doetinchem) heeft twee VMS-
en en ook een DeLaval silo melktank.
Ze hebben daarbij gekozen voor twee
enkelwerkende VMS-boxen. “De ma-
nier van voorbehandelen en aanslui-
ten bij de VMS spreekt ons aan. Het is
eventueel ook eenvoudig handmatig
aan te sluiten. Verder hebben we goe-
de ervaringen met de dealer en de ser-

vicemonteurs en door de combinatie
met silo melkkoeltank hebben we al-
les bij één partij. Vooral de opstart en
begeleiding hebben we als zeer goed
ervaren.”
InFarming BV uit Zelhem nodigt u, na-
mens de beide families en de andere
toeleveranciers uit om op beide bedrij-
ven kennis te nemen van de melkro-
bots. Het ‘open huis’ is op woensdag
27 mei van 10.00 tot 16.00 uur. Voor
vragen, informatie en advies kunt u te-
recht bij InFarming, tel. 0314-621906.

Open Dag Vrijwillig Melk Systeem

Het Zelhemse bedrijf InFarming heeft zich er in gespecialiseerd om het
werk van melkveehouders gemakkelijker te maken met behulp van mel-
kwinnings- en automatiseringstechniek. Het paradepaardje is een ge-
avanceerde aansluitarm van DeLaval om automatisch koeien te melken
met behulp van een VrijwilligMelkSysteem (VMS) oftewel melkrobot voor
koeien. Naast levering van nieuwe apparatuur is InFarming BV gespecia-
liseerd in het onderhoud en de service voor alle merken melkmachines en
dealer van melkmachinemerken DeLaval en Manus en dealer van Spinder
stalinrichtingen.

Nienke heeft een visuele handicap en
zwemt normaal bij de Berkelduikers
in Lochem, maar ze volgt 1x per
maand ook trainingen in Zeist bij de
nationale talentenselectie. Op de wed-
strijd in Antwerpen waar zwemmers,
uit heel europa, met verschillende
handicaps in dezelfde serie zwem-
men, ging het erom zo dicht mogelijk

bij de limiettijden te komen. Voor elke
handicap gelden andere limiettijden
die, wanneer ze gehaald worden, toe-
gang geven tot deelname aan de Para-
lympics. Nienke haalt die limieten nog
niet maar zwemt er dus wel 3x het
dichts naar toe van alle deelnemers.
Een mooie prestatie en wie weet wat
er de komende jaren nog mogelijk is!

3x goud voor Nienke Braakhekke

In Antwerpen, op een internationale zwemwedstrijd van het Paralympics
Comité ( IPC), wint Nienke Braakhekke goud op de 400m vrij, de 100m
schoolslag en de 100m rugslag. Op de 100 vrij wordt ze 4e, op de 50 vrij 5e.

De avond wordt ingevuld met verschil-
lende acts zoals playback, soundmix
en sketches. Het publiek zal uiteinde-
lijk bepalen wie de winnaar wordt van
de avond. Er zal een winnaar gekozen
worden uit de categorieën jeugd t/m

12 jaar en deelnemers ouder dan 12
jaar. De winnaars krijgen een grote
wisselbokaal. Natuurlijk krijgen alle
deelnemers (tot en met 12 jaar) een
aandenken, want ten slotte zijn alle
deelnemers winnaars. De avond zal

plaatsvinden in de feesthal van CWV-
Medo aan de Onsteinseweg. Iedereen
die denkt het publiek goed te kunnen
vermaken met een playback- sound-
mix- of andere act, wordt uitgenodigd
zich op te geven via het e-mailadres
info@medlerfeest.nl
Kijk voor nog meer informatie op
www.medlerfeest.nl en klik op Medler
"Live". Voor evt. info kan men bellen
met (0575) 55 65 06.

Vrienden van Medler "Live"
Na het grote succes van vorig jaar, presenteert Stichting Oranjefeest Med-
lertol op de vrijdagavond van het Medlerfeest (3 juli)  wederom "De vrien-
den van Medler "Live"! Op deze avond draait alles om "het vermaken van
het publiek", zowel jong als oud.



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

GEVOLGEN DIABETES
Bij mensen met diabetes verwerkt het
lichaam glucose niet of onvoldoende.
De gevoeligheid voor insuline is ver-
minderd, waardoor de suikers niet
goed worden opgenomen. 'Een actieve
en gezonde levensstijl is voorwaarde
om nadelige gevolgen van diabetes op
termijn te voorkomen', zegt Eefje En-
gelen, fysiotherapeut. 'Diabetici mer-
ken van de ziekte vaak niet zo veel,
maar wel van de gevolgen. Dat kan ie-
mands levensgeluk behoorlijk beder-
ven. Door gezond te bewegen kan veel
ellende worden voorkomen.'

TRAININGSPROGRAMMA
Bij iemand die zich aanmeldt, vindt
eerst een intakegesprek plaats. Daarin
wordt gekeken wat de uitgangswaar-
den zijn. Aan de hand hiervan wordt
een persoonlijk trainingsprogramma
opgesteld, dat bestaat uit vierentwin-
tig bijeenkomsten. De therapie bestaat
uit kracht- en conditieoefeningen.
Vaak merken de deelnemers na enkele

keren trainen al vooruitgang, wat ui-
teraard erg stimulerend werkt en
waardoor het plezier in het trainen als
vanzelf toeneemt. Ook wordt aan-
dacht besteed aan een gezonde eet- en
leefstijl. Na afloop wordt gekeken of
de beoogde doelen bereikt zijn. 

AANMELDEN
Omdat het programma persoonlijk is,
kan men zich wekelijks aanmelden en
starten. Men kan zich direct bij fysio-
therapie praktijk Jansen van den Berg
B.V. aanmelden. Wel is het van belang
om daarna contact op te nemen met
de huisarts of met de diabetes ver-
pleegkundige. Voor meer informatie
of voor het maken van een intakege-
sprek kunt u contact opnemen met fy-
siotherapie praktijk Jansen van den
Berg B.V. telefoon 0575 - 551507. 

Voor mensen met een aanvullende
verzekering kunnen de kosten over
het algemeen gedeclareerd worden bij
zijn of haar ziektekostenverzekering.

Beweegprogramma voor
Diabetes patiënten 
Goed bewegen is een noodzaak voor mensen met diabetes!

Vanaf heden kunnen mensen met diabetes terecht bij fysiotherapie prak-
tijk Jansen van den Berg B.V. in Vorden voor een deskundig beweegpro-
gramma. Onderzoek wijst uit dat bewegen voor diabetici onontbeerlijk is
om gezondheidsproblemen in de toekomst te voorkomen. Op dinsdag- en
donderdagmorgen leren de deelnemers op verantwoorde wijze bewegen
onder leiding van een fysiotherapeut. In dit beweegprogramma komt
men gedurende drie maanden, twee maal per week, een uur trainen.

Onderzoek toont aan dat gebruikers
van het Slim Belly concept in 4 weken
tussen 2,5 en 23,5 cm buikomvang ver-
liezen. Inmiddels hebben duizenden
mensen deze methode met succes in-
gezet om van hun buikje af te komen.
De inwoners van de gemeente Bronck-
horst hebben nu de kans om het zelf

100 deelnemers gezocht 
voor onderzoek naar lokaal
afslanken met de Slim Belly®
Strada sports test revolutionaire innovatie

De aquarellen die worden geëxpo-
seerd zijn van schildersgroep ‘Passe
Partout’, leden van deze groep worden
begeleid door Beb Krueze uit Apel-

doorn. De groep bestaat uit Els Them-
men, Corrie Verhoeven, Nettie Som,
Thea Kaaijk, Bart Masselink en Wil te
Boekhorst.

In de Kapel zijn ook sieraden te be-
wonderen van Ina Kets uit Toldijk. Zij
leerde jaren geleden het zilversme-
den, maar verbreedde haar interesse
en smeedt thuis in haar atelier speelse
sieraden, zoals kettingen en ringen, in
zilver, messing, koper en titanium. Ze
verwerkt in de sieraden geëmailleerde
details of natuurstenen, maar ook kra-
len, koralen en andere materialen. Tij-
dens de expositie is over workshops
sieraden maken en ontwerpen meer
informatie te verkrijgen. Ook kunt u
contact met Ina Kets opnemen op tele-
foonnummer (0575) 450713.

Van 15 t/m 24 mei 2009 is Ina Kets-
Heusinkveld deelneemster van de
Kunst10Daagse. Zij exposeert in haar
atelier in Toldijk aan de Zutphen Em-
merikseweg 4 haar sieraden. Daar-
naast worden de bronzen beelden van
Jet Heusinkveld en de aquarellen van
Lies Heusinkveld geëxposeerd. Van 23
t/m 27 mei 2009 is de Kapel van Bronk-
horst dagelijks geopend van 10.00 tot
18.00 uur. De toegang is gratis.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst

Schildersgroep ‘Passe Partout’ &
Sieradenontwerpster Ina Kets

Van 23 tot en met 27 mei 2009 houden schildersgroep ‘Passe Partout’ uit
Terborg met aquarellen en Ina Kets-Heusinkveld uit Toldijk met sieraden
een expositie in de Kapel van Bronkhorst.

Sieradenontwerpster Ina Kets laat in de Kapel van Bronkhorst haar werk zien.

In de volksmond wordt het orkest ook
wel Het Salonorkest genoemd, verwij-
zend naar het gebruikte instrumenta-
rium: naast het hout- en koperwerk
worden bij SaraBram ook de piano, de
viool en de dwarsfluit bespeelt; een
unieke samenstelling voor een orkest.
De doelstelling van toen en nu is om
55+ -ers de gelegenheid te geven om op
een gezellige, ongedwongen manier
gezamenlijk te musiceren met af en
toe een optreden buitenshuis. Op ou-
dere leeftijd kan het vaak een belem-
mering worden om, zoals bij reguliere
muziekverenigingen, nog marsen te
lopen of acties te voeren ten behoeve
van de clubkas of men wil ’s avonds ge-

woon vrij zijn en daarvoor biedt dit or-
kest dan mogelijkheden voor de ouder
wordende muzikant. De leden van de
vereniging komen uit de wijde omge-
ving van Doetinchem: van Vorden tot
Gendringen en van Zelhem tot
Drempt en zijn overigens vaak ook
nog lid van hun plaatselijke muziek-
vereniging. Als oefenlocatie is vanwe-
ge de herkomst van de leden gekozen
voor Doetinchem. Hier wordt iedere
donderdag ongedwongen en in een
gemoedelijke sfeer -ofwel ouderwets
gezellig- gerepeteerd in buurtcentrum
Het Trefpunt aan de Nieuweweg 143
onder leiding van dirigent de heer
Kraxner. Bij Sarabram beschikt ieder

over een eigen instrument en de op-
tredens –ongeveer een achttal op jaar-
basis- behoeven geen uniform, zodat
deze optredens, veelal voor Rode
Kruisafdelingen, ouderenbonden en
in dienstencentra en verzorgingste-
huizen, qua kosten laag zijn en er te-
gen een onkostenvergoeding een leu-
ke middag of avond aangeboden kan
worden. 
Het 25-jarig jubileum werd gevierd
met een etentje na een recent optre-
den in verzorgingstehuis OldenHove
in Wehl waarbij tevens Bela Schaap-
man werd gehuldigd voor het feit dat
zij 25 jaar lid is van SaraBram. Wilt u
meer weten over optredens of hebt u
belangstelling om ook lid te worden,
de vereniging wil er graag leden bij
hebben, bel dan gerust met Dick Dek-
ker. Tel. 0314-333696 voor meer infor-
matie.

Regionaal Seniorenorkest
SaraBram viert 25-jarig jubileum

Het Regionaal Seniorenorkest SaraBram viert in deze maand mei haar
25-jarig bestaan. Het orkest werd opgericht in 1984 op initiatief van de
toenmalige Stichting Bejaardenwerk Doetinchem en in samenwerking
met de Stedelijke Muziekvereniging Doetinchem.

Met het niet doorgaan van de Paarden-
dagen leek er ook een abrupt einde te
komen aan de andere activiteiten,
maar buurtvereniging ‘Oosterwijk’
wilde toch graag het trekkertrekeve-
nement, een door hen georganiseerd
onderdeel van de Paardendagen, blij-
ven organiseren en ze vonden in Ber-
nadette en Dirk van café de Tol in de
Wittebrink medestanders om rondom

de Trekkertrek feesten te organiseren,
zodat de vele liefhebbers uit de regio
volgens hun vast patroon toch naar
het evenemententerrein aan de Hoge-
veldweg (nabij de Aaltenseweg) kun-
nen om een gezellig weekeinde te be-
leven. Voor de zaterdagavond werd de
band ‘The Heinoos’, met ex-Normaal
gitarist Jan Kolkman in de gelederen,
uitgenodigd en na afloop van de trek-

kertrekwedstrijden op de zondag
speelt de band ‘Kaliber’ in de tent.
De ‘Heinoos’ speelt de meest fantasti-
sche hits uit de jaren ’60,’70 en ’80 en
breit ze op hun geheel eigen wijze aan
elkaar. Nummers van ABBA, Queen,
The Sweet, Mud, Nena, The Police en
vele, vele anderen……Hits uit vervlo-
gen tijden, nummers die je vaak wel
kent maar al jaren niet meer hebt ge-
hoord, komen voorbij en worden re-
gelmatig afgewisseld met doldwaze
medley’s van onder andere de Beach
Boys, The Beatles en lekkere Hollandse
feestkrakers. Het typische, pittige Hei-
noos-sausje waarmee ze het één en an-
der steevast overgieten, maakt het alle-
maal nog lekkerder. KalibeR is een

band die elk optreden weer zorgt voor
spektakel met een breed en verras-
send repertoire. Als geen ander is Kali-
beR zich ervan bewust dat er tijdens
een optreden entertainment gebracht
moet worden. De vijf koppige formatie
wil daar garant voor staan. De band
onderscheidt zich van andere bands
door zijn onuitputtelijke repertoire
met af en toe een knipoog naar Duits-
, Nederlands, Engelstalig en het opvoe-
ren van diverse acts. Het switchen van
leadzang, de vijfstemmige samenzang
en diverse blaas/instrumentwisselin-
gen maken dat je naast ogen ook oren
tekort komt. Kortom: feest met Kali-
beR maakt meezingen, dansen, hos-
sen en springen onvermijdelijk.

Heinoos en Kaliber bij Trekkertrekfeesten

Pinksteren blijft activiteitenweekeinde in Zelhem
Al sinds mensenheugenis zorgen de Achterhoekse Paardendagen er voor
dat Zelhem met Pinksteren een feestweekeinde heeft. Aanvankelijk trok
het hippische evenement alleen paardensportliefhebbers, maar sinds een
aantal jaren werden er muziek en andere activiteiten georganiseerd,
waardoor er een steeds groter wordende groep mensen naar het evene-
mententerrein aan de Aaltenseweg kwam om het Pinksterweekeinde tot
een feestweekeinde te maken.

"Tot wel 2 kledingmaten slanker in
4 weken!" Dat belooft Slim Belly, en
niet zomaar.

te ervaren in het kader van een regio-
naal onderzoek.

STRADA SPORTS VOERT HET
ONDERZOEK UIT
Als een van de ongeveer 50 fitnesscen-
tra in Nederland werd Voorbeeldclub
geselecteerd als een van de testcentra
voor dit onderzoek. "Het onderzoek is
gericht op alle mensen tussen 16 en
66 jaar, die in korte tijd van hun buik-
je af willen zijn," aldus Arjan Demers,
eigenaar van Strada sports. "De gemid-
delde afname van de buikomvang is
6,5 cm in 4 weken. 

Gerichte vetverbranding in de buikzo-
ne, een slankere lijn en een strakkere
huid zijn allemaal een direct gevolg
van het gepatenteerde Slim Belly con-
cept." Door een combinatie van onder-
druk en overdruk via een trainings-
gordel, wordt de doorbloeding van de
buik gestimuleerd. Daardoor vindt de
vetverbranding exact daar plaats waar
u dat wil; op de plek van uw buikje en
de zwembandjes. 

GELIMITEERD 
DEELNEMERSAANTAL
Het onderzoek loopt 4 weken waarin
de deelnemers 3 maal per week 30 - 40
minuten sporten. Er kunnen maxi-
maal 100 personen deelnemen. Als u
dus op korte termijn van uw buikje af
wil, belt u snel met voorbeeldclub via
tel.nr. (0575) 55 34 33. De uiterlijke
aanmeldingsdatum is 25 mei 2009.



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

Het hele weekend streden twintig
patrouilles van groepen uit de sub-
regio Oude IJssel tijdens de Regiona-
le Scoutingwedstrijden 2009 om de
titel beste scoutsgroep. Het spekta-
kel vond plaats in Wehl. “Eigenlijk
ging alles vanaf het begin heel
goed,” aldus patrouilleleidster Irene
Gosselink. “En de sfeer onderling
was ook nog eens super vet gezellig.”
De jury heeft niet alleen beoordeeld
hoe de kampopbouw en de gepio-
nierde keuken was, maar ook werd
gelet op onderlinge samenwerking. 
Zaterdags werd in de omgeving van
Wehl een daghike gelopen, waarbij
verschillende posten gedaan moes-
ten worden. ’s Avonds werd door alle
scouts zelf een 3-gangen maaltijd ge-
kookt, met aansluitend nog een han-
delsspel. 

Al deze verschillende scoutingvaar-
digheden werden beoordeeld. Uit-
eindelijk behaalden de winnaars zo
veel punten, dat ze een ruime voor-
sprong hadden op de nummer 2.
Onder luid gejuich en applaus van
de meer dan 100 deelnemers moch-
ten de scoutsmeiden van scouting-

groep Sweder van Voorst uit Hum-
melo hun eerste prijs in ontvangst
nemen. De patrouille bestaat uit:
Ymke Stortelder, Irene Gosselink, Es-
mee Gosselink, Marinka Remmelink
en Kristen Oudakker uit Drempt.

De winnaars kregen van de jury
daarna een wisselschild, wat een

jaar lang in het clubhuis in Humme-
lo mag hangen. De patrouille is nu
afgevaardigd naar de Landelijke
Scouting Wedstrijden die in het
pinksterweekend in Baarn worden
gehouden. Op de website van de
scoutinggroep www.scoutingswe-
der.nl kan straks een ieder de afloop
van dit avontuur volgen!

Regionale Scoutingwedstrijden 2009

Eerste prijs voor Hummelose Scoutsmeiden
Het weekend van 8 t/m 10 mei jl.
werden de jaarlijkse regionale
scoutingwedstrijden voor scouts-
groepen uit de subregio Oude IJs-
sel gehouden. De scoutsmeiden
van scoutinggroep Sweder van
Voorst uit Hummelo behaalden
een eerste prijs!

De winnende patrouille, met (v.l.n.r.) Ymke Stortelder, Irene Gosselink, Esmee Gosselink,
Marinka Remmelink en Kristen Oudakker uit Drempt.

Op elke locatie wordt drie
keer per dag koffie en thee
geschonken aan de bewo-
ners. Dit kan in het restau-
rant, maar ook in het ei-
gen appartement. Op dit
moment is er voor deze ac-
tiviteit in verzorgingshuis
Hyndendael in Hummelo
elke avond (met uitzonde-
ring van de maandag) nog
een extra vrijwilliger no-
dig. Op Maria Postel in Keij-
enborg heeft de meerzorg
en dagopvang nog onder-
steuning van extra vrijwil-
ligers nodig bij activiteiten
als de wandelgroep en acti-
viteiten in de vorm van
spellen. Voor beide locaties
zoekt Markenheem nog
naar een vrijwillige tuin-
man.

Lijkt het u leuk om bij te
kunnen dragen aan een
prettige leef sfeer voor de
bewoners en hebt u nog
wat vrije tijd die u graag
gezellig en nuttig wilt in-
vullen? Neem dan contact
op met vrijwilligerscoördi-
nator Marloes Kelderman,
tel. 06-30719582 of via de
email op
m.kelderman@marken-
heem.nl.

Vrijwilligers

gezocht voor

Hyndendael

en Maria

Postel

Markenheem is op zoek
naar vrijwilligers bij ver-
schillende activiteiten
voor de locaties Hynden-
dael in Hummelo en Ma-
ria Postel in Keijenborg.
Markenheem wil dat de
bewoners zich thuis voe-
len en niets te kort ko-
men en organiseert
daarom verschillende
activiteiten voor een
prettig woon- en leefkli-
maat.

Je kunt daar een (huis-) stoelmassage krij-
gen en je leert daar ook om die aan ande-

ren te geven, zonder dat je zelf moe
wordt! Volgens de organisatoren kan ie-
dereen intultief aanraken en masseren.
Op deze middag leert men u daarin meer
vertrouwen te krijgen. 

Meer informatie en opgave kan via de vol-
gende telefoonnummers: (0575) 442885
of 527215.

Minicamping Siebieverden

Middagworkshop (huis)stoel-
massage
Op Eerste Pinksterdag is er ’s middags
van 13.30 tot 16.30 uur bij minicam-
ping Siebieverden aan de IJsselweg in
Laag-Keppel een ontspannende work-
shop waar je energie van krijgt.

Markenheem kwam prima
uit de toets en bleek aan de
eisen te voldoen, waarmee
de organisatie een belang-
rijk certificaat binnen-
haalt op het gebied van de
kwaliteit van zorg. Mar-
kenheem was ook al ISO-
gecertificeerd, maar de
HKZ is meer gericht op de
zorg.

Maandag 11 mei kon dit,
samen met de medewer-
kers en bewoners, gevierd
worden. Na enkele toespra-
ken van leden van het Ma-
nagement Team konden
de bewoners en medewer-
kers genieten van een heer-
lijke maaltijd, waarbij ook
live muziek ‘geserveerd’
werd.

Markenheem
viert behalen
HKZ-certifi-
caat

Vrijdag 27 februari werd
Markenheem uitgebreid
getoetst door externe
auditoren, die moesten
beoordelen of Marken-
heem voldeed aan de
kwaliteitseisen van de
HKZ (Harmonisatie
Kwaliteitsbeoordeling
in de Zorgsector).

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

RECLAMEFOLDERS
FLYERS

SPAARKAARTEN

Promotiemateriaal
wij verzorgen dat graag

HENGELO (Gld.) AKKERWINDE 20
Aan woonerf gelegen
halfvrijstaand goed
onderhouden verras-
send ruim herenhuis
onder architectuur
aangelegde grote
tuin met tuinhuis op
het zuidwesten, 434 m2 eigen grond. Kortom een huis
met veel privacy voor een optimaal woongenot! Open
tuin op afspraak.
Indeling: Hal, toilet met zwevend toilet, vernieuwde
meterkast met 11 groepen, trapkast met aansluiting
wasmachine en diepvries, woonkamer aan achterzijde
met tuindeur, halfopen keuken aan voorzijde met U-vor-
mig keukenblok met kunsthars blad, keramische kook-
plaat, oven, magnetron, vaatwasser, koelkast en r.v.s.
afzuigschouw, aangebouwde berging/hobbyruimte met
spouwmuren en daarboven fijne kantoorruimte met
veel lichtinval.
Verdieping: overloop, 3 slaapkamers waarvan 2 met
vaste kasten, badkamer met ligbad, douche, toilet en
wastafel, vaste trap naar…
2e Verd.: grote zolderruimte met mogelijkheid voor
slaapkamer, c.v. combiketel Atag blauwe engel 2007.
Info: Dak-, muur-, vloer- en glasisolatie. Bouwjaar 1989 
Vraagprijs: € 325.000,-- k.k.JJaannsseenn vvaann ddeenn BBeerrgg BB..VV..

Praktijk voor:
* Fysiotherapie *Verwarmd therapiebad *Acupunctuur

*Endermotherapie * Prodimed dieetadvies & begeleiding
*Manuele therapie methode Cyriax, Mulligan, Marsman, Orthopedische Manuele Therapie

*Cranio Sacraal Therapie *Fysio Medisch fit * Lymfedrainage
*Beweegprogramma COPD & Diabetes *Fysio Fitheidsscan

Nieuw: Diabetes Beweegprogramma

Postbus 66, 7250 AB Vorden
Christinalaan 16 Vorden
Pastorieweg 5 Vorden

Tel: 0575-551507/Fax : 0575-550700
Website: www.jansenvdberg.nl
Email: rob.jvdb@inter.nl.net

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461996

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis. Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie

nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Laagstgeprijsde product is gratis.

acti
e
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“De belangrijkste drijfveer van mij om
als zelfstandig ondernemer aan de
slag te gaan, is de drang om mensen te
willen voorthelpen. En door de vele er-
varingen, die ik als gevolg van mijn
werk in met name de verstandelijk ge-
handicaptenzorg heb opgedaan, weet
ik dat het eigenlijk helemaal niet zo
moeilijk is om anderen voort te hel-
pen. Daarnaast heb ik maar één doel
voor ogen en dat is de talenten en de
kwaliteiten uit de mens te halen. Men-
sen beseffen maar al te weinig hoeveel
talent en kwaliteit men eigenlijk mee-
draagt in de bagage.”
In zijn woning aan de Zilversmid in
Groenlo vertelt de partner van Renate
Frank en de vader van vier opgroeien-
de kinderen met veel ambitie en tege-
lijkertijd enthousiasme over de moge-
lijkheden die hij ziet in het opzetten
van een coachings- en trainingsbu-
reau. “Ik heb mijzelf twee jaar gegeven
om deze plannen te doen slagen. Wel
blijf ik mijn huidige fulltime job in de
zorg voorlopig nog aanhouden.

Neemt niet weg dat ik er alle vertrou-
wen in heb dat deze onderneming een
zeer kansrijke is. Iedereen met proble-
men kan in feite bij mij komen aan-
kloppen. Dit kunnen problemen zijn
die zich zowel in de privé- als in de
werksfeer afspelen. Daarnaast maakt
het niet uit of het gaat om een indivi-
dueel of om een groeps- probleem.
Wanneer zich bij het intakegesprek of
in een later stadium zaken aandienen,
die niet op mijn terrein liggen, zal ik
gaan verwijzen. Bovendien heb ik goe-
de mogelijkheden tot mijn beschik-
king om deskundige medewerkers in
te huren wanneer er sprake is van
coaching en training van grote groe-
pen personen.”
Christian Reinders, die de studie HBO
Inrichtingswerk succesvol heeft afge-
rond en daarnaast diverse manage-
ment- en andere opleidingen heeft ge-
volgd, is van mening dat naast ge-
bruikmaking van de werkervaring bij-
scholing altijd belangrijk is en blijft.
“Je dient je bij dit werk continue te

blijven scholen. Ik weet van mijzelf
dat mijn kwaliteiten liggen op het ter-
rein van coaching. Maar het is wel
zaak om dit belangrijke werk doorlo-
pend verder uit te diepen en alert te
blijven op alle nieuwe ontwikkelin-
gen. Pas dan ben je in staat om er alles
uit te halen wat erin zit. En dit alles
met maar één doel en dat is het bie-
den van advies en hulp aan de daarom
vragende mensen.”
Reinders verheugt er zich op om niet
alleen zijn eigen capaciteiten, maar
ook datgene wat hij als zorgverlener
heeft geleerd, staande op eigen benen
in de praktijk te brengen.
“Weet je dat de meeste problemen
ontstaan door het gebrek aan of door
een slechte communicatie. En wan-
neer dat aan de orde is, kan er soms
heel snel hulp worden geboden. In
zijn algemeenheid geldt dat een coach
of trainer zoals ik goed moet kunnen
observeren, aandachtig moet kunnen
luisteren, zich zo onafhankelijk moge-
lijk moet opstellen en vervolgens snel
en op het juiste moment moet kun-
nen schakelen. En dat daarbij over en
weer de klik en het vertrouwen mis-
schien wel de twee meest essentiële en
dus belangrijkste aspecten zijn, laat
zich natuurlijk gemakkelijk raden.”
De nieuwe zelfstandig ondernemer
hoopt zichzelf te verkopen door goed
werk neer te zetten.
“Dat ik ook één van de redenen dat ik
vooraf geen marktonderzoek heb la-
ten uitvoeren. We hebben het hier im-
mers niet over een artikel dat reeds
door meerdere ondernemers wordt
verkocht. Ik ga uit van mijn eigen
kracht en zal alles in het werk stellen
om daaruit het maximale te halen.
Het resultaat zal vervolgens dienover-
eenkomstig zijn, waarbij ik het daarna
als een uitdaging beschouw om dat re-
sultaat verder uit te bouwen.”
Om de nodige naamsbekendheid te
bewerkstelligen, heeft Reinders
Coaching & Training inmiddels de no-
dige propaganda-activiteiten op diver-
se terreinen ontwikkeld. Daarnaast is
onlangs de website: 
www.rct.nu de lucht ingegaan. 
Op deze site wordt uitvoerig ingegaan
op coaching in zowel individueel als
team- verband. Hierbij presenteert
Christian Reinders zich als een coach
die fungeert als klankbord en kataly-
sator, waardoor mensen groeien en
met meer voldoening en plezier in ba-
lans kunnen leven en werken. En dit
alles onder het mom van een geheel
eigen slogan: ‘Je moet niets, maar als
je iets moet: heb dan moed!

Sedert 1 april jl. als zelfstandig bureau aan de slag!

Reinders Coaching & Training 
wil mensen voorthelpen

Sedert 1 april jl. runt de 39-jarige Grollenaar Christian Reinders een zelf-
standig bureau: Reinders Coaching & Training. Voorlopig concentreert de
nieuwe ondernemer zijn werkzaamheden op de kantoorlocatie Mercator-
straat 8a in Lichtenvoorde. Dit is ook de plaats waar Reinders op zaterdag
16 mei a.s. een soort kennismakings- dan wel inloopbijeenkomst organi-
seert. Belangstellenden zijn daar op die dag ’s middags tussen drie en vijf
uur welkom om een indruk op te doen van de plannen die zorgverlener
Reinders heeft op het gebied van coaching en training.

Grollenaar Christian Reinders runt sedert 1 april jl. als zelfstandige het bureau: Reinders
Coaching & Advies.

Evenals voorgaande jaren is de start in
't Schietkroontje achter cafe/restau-
rant de Keizerskroon aan de Esweg te

Ruurlo. De afstand van de tocht is
40 km of 60 km. Kinderen beneden
12 jaar onder geleide kunnen gratis
meerijden. Er kan 's morgens gestart
worden. 
Na afloop van de tocht wordt iedere
betaalde deelnemer een gratis con-
sumptie aangeboden.

Twintigste regionale fietstocht
Ruurlo
Op zondag 24 mei 2009 wordt voor
de twintigste keer de bekende
Ruurlose regionale fietstocht ver-
reden.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Snee-kloeten.

B. Peutjen-häöken.

C. Leste-vangen (leste-jagen).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Het project ‘Hartveilig wonen’, een
hulpsysteem waarbij vrijwilligers in
hun omgeving snel ter plaatse kunnen
zijn om iemand met een hartstilstand
te reanimeren, startte eind vorig jaar.
De Regionale Ambulancezorg Noord-
en Oost Gelderland, de EHBO vereni-
ging Steenderen, het Rode Kruis afde-
ling Bronckhorst en de gemeente wer-
ken hierbij samen. Snelle eerste hulp
is onmisbaar en vaak levensreddend,
zeker met behulp van de Automati-
sche Externe Defibrillators, AED’s.

Als in Toldijk bij een vermoeden van
hartfalen de 112 meldkamer wordt ge-
beld, zal deze direct een ambulance
sturen naar het doorgegeven adres.
Gelijktijdig alarmeert de meldkamer

per sms de vrijwilligers uit deze kern
om, in afwachting van de komst van
de ambulance, alvast de reanimatieac-
tiviteiten op te starten. In Toldijk
meldden zich zo'n 25 vrijwilligers aan
voor het project en zijn inmiddels ook
allemaal bevoegd om te reanimeren of
de defibrillator te bedienen.

Het AED apparaat hangt bij Johan
Wunderink van Den Bremer naast de
voordeur en alle vrijwilligers kregen
deze avond de code om de AED kast te
kunnen openen. Het is te hopen dat
het apparaat niet of nauwelijks ge-
bruikt gaat worden, maar het is goed
om te weten dat er in Toldijk adequaat
gehandeld kan worden in geval van
een hartstilstand.

‘Project Hartveilig wonen’ 
in Toldijk van start

Na Kranenburg is Toldijk het tweede dorp in de gemeente Bronckhorst
waar gestart wordt met het project ‘Hartveilig wonen’. Op maandagavond
11 mei jl. werd het AED apparaat door Leo Alberink, voorzitter van de
EHBO Steenderen en werkgroeplid ‘Hartveilig wonen’, overhandigd aan
Jan Burgers van Toldieks Belang en vervolgens in de daarvoor bestemde
kast gezet.

Het AED apparaat voor Toldijk werd in gebruik genomen, na overhandiging in Den Bre-
mer door Leo Alberink (r.) aan Jan Burgers (inzet).

Je krijgt een (huis)stoelmassage, en je
leert om die te geven zonder dat je zelf
moe wordt! Iedereen kan intultief aan-

raken en masseren. Body@home leert
je om daarin meer vertrouwen te krij-
gen. Locatie: minicamping Siebiever-
den, IJsselweg 5, 6998 CD Laag Keppel.
Je bent echt even helemaal uit!
Opgeven of meer weten? (0575) 442
885 / 527215 / www.bodyathome.nl /
info@bodyathome.nl

Middagworkshop (huis)stoelmassage
De massage die je altijd en overal kunt geven!
Body@home geeft eerste pinkster-
dag 's middags een ontspannende
workshop waar je energie van
krijgt.

De drie mannen hebben nog nooit een drukkerij van binnen

gezien. Zutphen heeft er geen. Joost fluit tussen zijn tan-

den: 

-- Tss, wat een schouwspel!

-- Zal ik jullie even rondleiden?, zegt de leerjongen. 

-- Hier is de pers. Maar het begint allemaal daar. 

De page wijst naar een wand met kasten. Duizenden loden

lettertjes liggen er in bakjes. 

-- De zetter doet letters in een houder, de zethaak. Die let-

ters vormen woorden en die woorden worden een zin. De

zin of regel komt op een houten blad: de galei. Zo maakt

hij een hele pagina op. Een aantal pagina’s worden daar op

die stenen tafel bij elkaar in één houten drukvorm onder-

gebracht. De drukvorm wordt daarna met inktballen van

inkt voorzien. En daar ligt een stapel nat gemaakt papier.

Het wordt onder de pers gelegd. De pers heeft een frisket

en tympaan. Die worden op het zetsel geklapt en de druk-

ker trekt flink aan de boom. Zo wordt het papier bedrukt.

En we doen dat aan beide zijden. En dan hangen we de

vellen aan het plafond te drogen. 

Willem, Joost en Hendrik luisteren ademloos en kijken naar

de vellen. Willem fluistert:  

– Verhip, het lijkt wel een waslijn. 

Hendrik onderbreekt Willem: 

– Er zijn dus meerdere pagina’s op één vel?

JONKER JOOST
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Hierna werden de rondleidingen ge-
start, waarbij men een goede indruk
kreeg van de huidige werkwijze in de
drukkerij. Het moderne machinepark
maar bovenal de bindstraat met de on-

langs aangeschafte seal-unit trok veel
bekijks. Ook voor de ontwikkelingen
op het gebied van milieu en opwekken
van zonne-energie was veel belangstel-
ling.

De aanwezige leden van de bedrijven-
kring waren vol lof over het gebodene
en moesten tot slot constateren dat er
heel wat vernuft en vakmanschap bij
komt kijken om al dat drukwerk te
maken. Dit werk wordt gedaan door
73 medewerkers.

De avond werd afgesloten met een
dankwoord van de heer Henk Hilve-
rink, bestuurslid Bedrijvenkring
Bronckhorst.

Bedrijvenkring Bronckhorst bezoekt drukkerij Weevers

Woensdag 13 mei was de bedrijvenkring Bronckhorst te gast bij drukkerij
Weevers te Vorden. Na de ontvangst door de heer en mevrouw Gerhard en
Nancy Weevers werd er door de heren Jan Bijvank en Erik Burggraaff een
inleiding en presentatie verzorgd waarin alle facetten van de grafische
mogelijkheden bij drukkerij Weevers en nevenvestigingen aanbod kwa-
men.

Vanaf sporthal De Kamp in Hengelo
vertrokken de deelnemers en begelei-
ders in de regen. De hele route bleef
het nat. Bij terugkomst in de sporthal
werden de deelnemers muzikaal ont-

vangen door muziekvereniging Con-
cordia. Ondanks het slechte weer was
de stemming goed bij de deelnemers
en de muzikale klanken lieten vrolijke
gezichten zien.

Regen bij tweede dag
Roll-over Bronckhorst

De tweede dag van de Roll-over wandeldriedaagse van Bronckhorst was
een natte etappe.

Hummelo en Keppel: T.H. Willems, Pr.
Mauritsstraat 40, tel: 0314-681317. Zel-
hem: H.A. Weerdesteijn, Doetinchems-

eweg 48, tel: 0314- 622272. Vorden: M.
Dekkers, Biesterveld 24, tel: 0575-
555839. Hengelo: J.H. Meijer, Aaltense-
weg 5a, tel: 0575-463885. Steenderen:
G.J. Meutstege, Tulpstraat 2, tel: 0575-
452150. 
De organiserende hengelsportvereni-
ging doet ondertussen haar uiterste
best om de beker in Hummelo en Kep-
pel te behouden. Bij hun eigen compe-
titiewedstrijd op 12 mei was er voor
Michiel Donderwinkel een overweldi-
gende tussenstand met maar liefst
5180 gram gevangen vis.

Hengelsportvereniging Hummelo en Keppel

Bronckhorst-cup 2009
Op zaterdag 20 juni wordt er aan
het water van de Oude IJssel te
Hoog-Keppel door leden van visver-
enigingen uit de gehele gemeente
gestreden om de Bronckhorster
wisselbeker. Leden van alle hengel-
sportverenigingen kunnen infor-
matie krijgen en zich opgeven bij
de volgende wedstrijdsecretaris-
sen.

De kerken zijn per provincie geselec-
teerd. Wekelijks kiest de jury uit de
aanmeldingen een Top 3. Via de websi-
te van het programma kan worden ge-
stemd op de drie kerken uit de provin-
cie van die week. Binnenkort is de Top
12 van provinciale winnaars bekend!
Eén ding is al wel zeker: de winnaar
van Gelderland is bekend. Dat is de
Willibrorduskerk in Vierakker. Deze
kerk werd uitgeroepen tot de mooiste
kerk van Gelderland, met de St. Marti-
nuskerk in Baak als eervolle nummer
twee! 
De twee mooiste kerken van Gelder-
land binnen ons parochieverband is al
een fantastisch resultaat. Nóg mooier
zou het zijn als de kerk in Vierakker
bij de volgende stemronde hoog zou
eindigen en kans maakt op de titel
‘mooiste kerk van Nederland’.   Daar-
om wil ik u allen van harte aanmoedi-
gen om in de week van vrijdag 22 mei

tot zaterdagmorgen 30 mei, te stem-
men en dan natuurlijk op de Vierak-
kerse St. Willibrorduskerk. U kunt per
computer stemmen (één stem per
computer). Klik op google.nl – type in:
ncrv plaza mooiste kerk; dat brengt u
bij de bewuste pagina. Natuurlijk kunt
u ook eerst de kerk bezoeken om er
een kijkje te nemen: Vierakkerse-
straatweg 31 in Vierakker. Dagelijks
vanuit het portaal te bezichtigen van
10 tot 16.00 uur. In de finale-uitzen-
ding op Eerste Pinksterdag, 31 mei
2009, bepaalt de vakjury welke kerk
zich ‘De Mooiste Kerk van Nederland’
mag noemen.

Zou het niet geweldig zijn als, na alle
andere bijzondere gebouwen die we
binnen ons parochieverband hebben
en alle mooie projecten die we met el-
kaar realiseren, ook de mooiste kerk
van Nederland in ons eigen Parochie-
verband Gaafschap Zutphen zou
staan? ”Daarom: stem dan en maak
het mogelijk! Zo’n bijzonder gebouw
(en gebouwen) dat zal ook zeker kan-
sen geven voor onze geloofsgemeen-
schappen om verder te groeien en
zichzelf en elkaar op te bouwen. Het is
een spannende uitdaging”, vindt pas-
toor Hogenelst. “Maar ook een klus die
we vanuit heel ons Parochieverband
Graafschap Zutphen toch best samen
kunnen klaren!”.

De mooiste kerk van Nederland in ons parochieverband?

Help mee en breng uw stem uit op de
St. Willibrorduskerk in Vierakker
Het NCRV-radioprogramma Plaza
is vanaf zondag 1 maart op zoek
naar ‘De Mooiste Kerk van Neder-
land’. Een zoektocht naar het kerk-
gebouw dat om welke reden dan
ook, het meest tot de verbeelding
spreekt. Zijn het de glas-in-loodra-
men, of misschien het houtsnij-
werk in de preekstoel? Is het de
lichtval op het altaar, of toch het
haantje op de toren?

Het dameselftal van HC’03 speelt
in de 4e klasse van de KNVB. Zij
trainen op maandag en woensdag
en hun wedstrijden zijn op zon-
dag. Het seizoen loopt van septem-
ber tot eindmei. Heb je zin om een
buitensport te beoefenen? Vind je
het leuk om deel uit te maken van
een team met jonge en zeer erva-
ren spelers? Een team dat er voor
gaat, maar een goede sfeer voorop
stelt? Kom dan binnenkort vrijblij-
vend trainen op woensdag van
19.30 tot 21.00 uur. Aanmelden en
meer informatie via: 
dorien_veugelink@hotmail.com of
kijk op de website: www.hc-03.nl.

Gezocht

Voetbalsters
voor HC’03
Meiden die van voetballen hou-
den en zin hebben om sportief
bezig te zijn, wordt uitgenodigd
om een kijkje te komen nemen
bij HC’03 in Drempt. Het dames-
elftal van deze club is op zoek
naar sportieve meisjes en da-
mes die willen spelen en kee-
pen. Ervaring is mooi, maar ze-
ker niet noodzakelijk.

Jaarlijks is er op Hemelvaartsdag
dauwzwemmen in het Hessenbad
te Hoog-Keppel. Ook nu weer kan
iedereen vanaf 6.00 tot 8.30 uur te-
recht voor een frisse duik.

Na het zwemmen is er een warme
douche en staat in het clubhuis 't Wa-
terland van zwemvereniging DWL het
ontbijt klaar. 

Het ontbijt wordt verzorgd door leden
van de vereniging. De kosten bedragen
€ 4,-- voor leden van DWL en leden van
zwemvereniging DWV, voor niet-leden
€ 5,--.

Wie durft?

Dauwzwemmen



Toekomstvisie Bronckhorst 2030 is klaar

De gemeente vindt het belangrijk goed voorbereid de toekomst tegemoet te
treden. Daarom heeft de gemeenteraad, na een traject dat bijna een jaar in
beslag nam, begin 2009 de Toekomstvisie Bronckhorst 2030 vastgesteld
met een scenario dat kiest voor 'Blijvend Bronckhorst: behoud van het
bestaande en duurzame ontwikkeling'. Het is een leidraad voor de verdere
ontplooiing van onze gemeente op basis van de verwachte ontwikkelingen
in de komende 15 jaar. We tonen ermee aan de buitenwereld waar we voor
staan en het is de kapstok voor beleid dat we de komende tijd ontwikkelen.
Wat onze visie op de toekomst precies is? Dat leest u op deze pagina’s. 

Bronckhorst kiest voor 'Blijvend Bronckhorst: 
behoud van het bestaande en duurzame ontwikkeling'

Terrasje pakken in toeristische trekpleister monumentenstadje Bronkhorst

De gemeente wilde een toekomstvisie
opstellen om voorbereid te zijn op
een aantal ontwikkelingen dat op
ons afkomt. Deze bieden kansen,
maar ook uitdagingen. 

Bedreigingen (uitdagingen) 
zijn onder andere:
• afnemende leefbaarheid (weinig

jongeren, belangstelling voor
verenigingsleven en vrijwilligers-

Als uitgangspunt voor de toekomst-
visie hebben we zes kernkwaliteiten
benoemd. Dit zijn: 
• landschap (herkenbaar coulisse-

landschap)
• rust en ruimte (geen aan elkaar

gebouwde kernen, waardoor er
ruimte blijft, de rust zit ook in de
mentaliteit en aard van de inwoners) 

• naoberschap (naastenzorg, gemeen-
schapszin, integriteit, loyaliteit)  

• landbouw (het is een landbouw-
gebied, boeren onderhouden het
landschap) 

• kleinschaligheid (kleine kernen,
geen grootstedelijke ontwikkelin-
gen als flats of te veel woning-/
bedrijvenbouw

• woon-werkklimaat (je thuis voelen,
veiligheid, ruimte)   

Deze kwaliteiten geven aan waar
Bronckhorst (gebied en samenleving)
voor staat en maken onze gemeente
aantrekkelijk om in te wonen, werken
en recreëren. Ze zijn vaak onlos-
makelijk met elkaar verbonden.

Kernkwaliteiten

Vanzelfsprekend betrokken we u uitgebreid bij het
opstellen van de toekomstvisie. Het gaat immers om
uw toekomst! 

We hielden in mei 2008 een openbare startbijeenkomst
met Nederlands bekendste trendwatcher Adjiedj Bakas,
die werd bijgewoond door ruim 80 mensen. 

We vroegen u via een ansichtkaartenactie op deze
gemeentepagina's en onze website waar u trots op
bent en wat nog aandacht verdient. 

Ook hielden we gesprekken met een groot aantal
experts van verschillende Bronckhorster organisaties
en vroegen we schoolkinderen op speciale droom-
wolken te tekenen hoe zij hun toekomst zagen. 
We kregen bijna 200 ansichtkaarten en 600 droom-
wolken retour. 

Tijdens de zomertour in juli 2008 spraken we met u
over de uitkomsten van de ansichtkaartenactie en de
bijeenkomsten van de expertgroepen en de gevolgen
hiervan voor onze toekomstvisie. 

Onder meer aan de hand van al uw reacties stelden we
eind 2008 drie scenario's op die een richting gaven voor
onze toekomst. Tijdens de avond voor nieuwe inwoners
op 16 december 2008, de nieuwjaarsreceptie op 5 janu-
ari 2009 en via onze website kon u aangeven waar uw

voorkeur naar uit ging. Dit deden bijna 300 inwoners.
Scenario 2 had uw voorkeur en ook b en w  en de raad
kozen hier begin 2009 voor.

In overleg met u

Tijdens de zomertour spraken we met u aan de hand van stellingen

in kleine groepen over uw toekomstverwachtingen en -ideeën

werk neemt af, voorzieningenniveau
onder druk)

• afnemende doorstroming op wo-
ningmarkt, weinig starterswonin-
gen. Huishoudens worden kleiner,
de behoefte aan combinaties van
wonen en zorg neemt toe

• veranderende landbouw. De vee-
houderij is vooral gericht op export
en daarbij past schaalvergroting,
specialisatie en innovatie. Het
aantal agrarische bedrijven zal
afnemen. Overblijvende bedrijven
worden groter en/of bieden extra
activiteiten naast de agrarische,
zoals een minicamping, zorg of
detailhandel

• ontgroening. In de periode tot
2040 neemt het aantal leerlingen
in het basisonderwijs in de Achter-
hoek met 15% af 

• vergrijzing. Het aantal 65-plussers
stijgt in de periode 2008-2040 van
17% naar 32%. Het gaat wel om een
relatief gezonde groep, die geld te
besteden heeft en over veel vrije
tijd beschikt

• ontstaan van krapte op de arbeids-
markt. De beroepsbevolking
(mensen tussen de 15 en 65) in
Gelderland neemt tot 2040 af van
67% naar 59%. Dit veroorzaakt per-
soneelstekorten in onder andere
technische en verzorgende beroepen

• verwachte bevolkingsdaling. De
landelijke verwachting is dat ons
Bronckhorster inwonertal in de
periode 2008-2040 daalt van 38.000
naar 34.000 

Kansen zijn bijvoorbeeld: 
• toenemende vraag naar vrijetijds-

besteding
• ouderen/senioren hebben meer te

besteden
• schaalvergroting agrarische sector
• inzetten op banen om jongeren te

behouden
• promotie en marketing van wat

Bronckhorst te bieden heeft 
• combinaties zoeken van bedrijvig-

heid en toerisme 
• nog meer samenwerken met

gemeenten in de Achterhoek
• bundelen van voorzieningen en

activiteiten in de kernen
• levensloopbestendig bouwen
• toenemende zorgvraag en kansen

voor nieuwe ontwikkelingen op
zorggebied (bijvoorbeeld zorghotels)

Ontwikkelingen

Groeten uit
Bronckhorst

De raad in vergadering over de toekomstvisie

Bedrijvigheid in Vorden



vervolg

• Recreatie en cultuur 

In het Bronckhorst van 2030 zijn
zeer uiteenlopende toeristische en
culturele voorzieningen, passend
bij het karakter van de streek
(rust, ruimte en onthaasting). 
Er is een T(toerisme)-huis voor
beleving met daarbij passende
arrangementen voor binding en
ontmoeting. Bronckhorst geeft
ruimte aan bezoekers en eigen
inwoners voor het gebruik van de
recreatieve voorzieningen.

• Werk
De gemeente haalt door promotie
en marketing van Bronckhorst
innovatieve bedrijven en jonge
gezinnen naar de gemeente. De
nieuwe werkgelegenheid ontstaat
in de zorg en wellness sector.
Bronckhorst wil verder ruimte
geven aan een kenniscentrum
voor stageplaatsen, bedrijven en
opleidingen met een baangarantie
voor MBO-ers op het gebied van
zorg en techniek.

• Jongeren en ouderen
Bronckhorst is in 2030 een
aantrekkelijke gemeente (om te
wonen, werken en recreëren)

voor jonge gezinnen die willen
settelen en startende MBO-ers
die een baangarantie hebben in
de gemeente. De voorzieningen
voor zowel jongeren als ouderen
zijn voldoende aanwezig op 
korte tot middellange afstand.
Voor de jonge gezinnen is er 
goed kwalitatief onderwijs 
en betaalbare kinderopvang 
gegarandeerd.

• Wonen en zorg
We handhaven het aantal woningen
met het oog op de demografische
ontwikkelingen van krimp en sta-
bilisatie. Voor de veranderende
woningbehoefte denken we eerder
aan inbreiding en vervanging in
plaats van uitbreiding om de land-
schappelijke kwaliteiten niet aan te
tasten en de duurzaamheid van de
kernen ook voor de langere termijn
vast te houden en te versterken.
Daarbij zijn levensloopbestendige
woningen het uitgangspunt. Bronck-
horst ziet kansen voor nieuwe
bedrijvigheid in de vorm van nieuwe
woonvormen als zorghotels en
zorgboerderijen.

We betrekken de uitgangspunten nauw bij beleid dat we opstel-

len en we houden er rekening mee bij allerhande aanvragen die

binnenkomen.

Voor dit BLIJVEND 
BRONCKHORST zetten 
wij ons in! 

U hoort van ons.

• Landschap en landbouw
Landschap en landbouw hebben
een belangrijke plaats in de toe-
komst van Bronckhorst. De kern-
kwaliteiten van de gemeente be-
staan voor meer dan de helft uit
waarden die te maken hebben met
ruimtelijke kwaliteiten. In 2030 is
er daarom ruimte geboden aan
schaalvergroting voor onze land-
bouwbedrijven, binnen landschap-
pelijke kaders. We willen de
mogelijkheid bieden aan nieuwe
bedrijven om zich te vestigen in
leeggekomen boerderijen. De ge-
meente gaat inwoners en bedrijven
stimuleren om maatregelen te
nemen voor duurzame energie-
winning. 

Nog wat verder uitgewerkt betekent dit voor:

De inwoners van Bronckhorst staan
in 2030 klaar voor elkaar in een
nieuwe vorm van naoberschap die
we rentmeesterschap noemen.
Levendige dorpen hebben, waar
mogelijk, 'krachtcentrales' waarin
voorzieningen en activiteiten voor
ontwikkeling, ontplooiing, ontspan-
ning en ontferming gecombineerd
zijn, bepaald door initiatieven en
behoeften van inwoners. De grote
voorzieningen als zwembad, sport-
hal en winkels hebben draagvlak
nodig van een groot aantal inwoners
en zijn daarom geclusterd in de drie
grootste, goed bereikbare kernen.

• Leefbaarheid

Door vergrijzing, krimp van de be-
volking, verdergaande individuali-
sering, kleinere huishoudens etc.
ziet de wereld er in 2030 anders uit
dan nu. Bronckhorst telt dan circa
37.000 inwoners. We hebben samen
gekozen voor een visie (scenario 2)
die gaat voor Blijvend Bronckhorst
met behoud van het bestaande en
duurzame ontwikkeling. De zes
kernkwaliteiten staan hierin cen-
traal. Om onze visie te kunnen reali-
seren moeten we ontwikkelingen
sturen en stimuleren. Landelijke
prognoses laten immers zien dat
ons inwonertal daalt tot 34.000.
We vervullen in onze activiteiten de
rol van regisseur. We geven hand-
reikingen aan organisaties en

inwoners die dat nodig hebben en
bieden zelfstandigheid waar dat
kan. Wat houdt Blijvend Bronck-
horst in? 

In Blijvend Bronckhorst……
• …… zijn er zogenaamde 'kracht-

centrales' met combinaties
van voorzieningen en activi-
teiten, die bepaald zijn door
de inwoners. De grote voor-
zieningen zijn vooral geclus-
terd in de drie grootste
kernen. Hiermee blijft de
leefbaarheid behouden

• …… ontstaat nieuwe werkgele-
genheid in de zorg en well-
ness sector. Daarnaast is er
een kenniscentrum voor sta-

geplaatsen en zijn er bedrij-
ven en opleidingen met een
baangarantie voor MBO-ers in
de zorg en techniek

• …… is het bijzonder aantrekkelijk
voor jonge gezinnen. Alle
voorzieningen zijn aanwezig
op korte tot middellange af-
stand. Er is kwalitatief goed
onderwijs en betaalbare kin-
deropvang. De kwaliteit van
scholen is belangrijker dan
kwantiteit   

• …… zijn in het landschap groot-
schalige landbouwbedrijven
aanwezig, maar deze passen
wel in het landschap 

• …… stimuleert de gemeente duur-
zame energie

• …… blijft het huidige woningaantal
gehandhaafd. Er komen in
verhouding wel meer levens-
loopbestendige woningen.
Ook zijn er veel zorghotels en
zorgboerderijen 

• …… passen de uitleenlopende
toeristische en culturele voor-
zieningen bij het karakter van
de streek. Er is een T(toeris-
me)-huis voor beleving, arran-
gementen en ontmoeting. De
recreatieve voorzieningen zijn
vooral gericht op inwoners en
toeristen    

• …… richt de promotie van de
gemeente zich vooral op
binnenhalen en behouden
van innovatieve bedrijven en
jonge gezinnen

Blijvend Bronckhorst: van nu tot 2030, in een verande-

rende wereld

Nieuwe appartementen voor ouderen in het centrum van Hengelo

Bronckhorst wil aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen

Genieten op een camping in Bronckhorst



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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De bekende Idols zangeres en 3FM
award winnares Nikki lanceert op
30 mei om 14.00 uur samen met
wethouder Boers de splinternieuwe
website van het Centrum voor Jeugd
en Gezin (www.cjgbronckhorst.nl).
Dat gebeurt in sporthal De Pol in
Zelhem. Na de lancering van de
website verzorgt Nikki een spette-
rend optreden. Bronckhorster
ouders, opvoeders en hun kinderen
zijn van harte welkom om hierbij
aanwezig te zijn.

Na de lancering en het optreden van
Nikki is er tot 17.00 uur nog van alles
te doen in de sporthal. Er is voor elke
ouder wat wils, zoals: een kleine
infomarkt met informatiestands
van o.a. de bibliotheek, de GGD,
MEE, het Jekk, jongerenwerk,
de gemeente Bronckhorst, Yunio 
en Sensire. 

Naast de infomarkt zijn er nog tal
van activiteiten waar u aan kunt
deelnemen. Zo is er een lezing over
het gebruik van internet door kinde-
ren. U krijgt tips hoe u uw kinderen
mediawijs kunt maken. U kunt ook
via een snelconsult antwoord krijgen
op kleine opvoedvragen of met uw
baby meedoen aan een workshop
babymassage. De kinderen kunnen
ondertussen genieten van een op-
treden van Warboel en knutselen,
gegrimeerd worden of kijken en luis-
teren naar een spannend verhaal.
En alle 'poppenvaders en -moeders'
kunnen hun kroost laten wegen op
het poppenweegspreekuur. 

De toegang is gratis en uitslui-
tend voor ouders, opvoeders en
hun kinderen uit de gemeente
Bronckhorst. De zaal is vanaf
13.30 uur geopend en VOL = VOL!

Zangeres Nikki lanceert website Centrum voor Jeugd en Gezin
Bronckhorst krijgt website voor ouders en opvoeders

Het Bronckhorster Centrum voor
Jeugd en Gezin krijgt verschillende
vormen. Als eerste wordt gestart
met een website (www.cjgbronck-
horst.nl). Daarna wil de gemeente
samen met de organisaties de
dienstverlening zo dicht mogelijk
bij de klanten aanbieden, dus op de
basisschool, de kinderopvang, de
peuterspeelzaal of het consultatie-
bureau. Tenslotte komt er op ter-
mijn een laagdrempelig centrum in
Hengelo. De plannen zijn ambitieus
en bedoeld als een groeimodel.
Niet alle onderdelen worden tege-

lijk gerealiseerd. De
gemeente werkt bij
de realisering van de
website o.a. samen
met Spectrum, Sensire
(maatschappelijk werk),
GGD en Yunio (jeugd-
gezondheidszorg),
MEE (voor mensen
met een beperking),
Samenwerkingsverband
WSNS Doetinchem en
IJsselgroep (onderwijs)
en de Bibliotheek West
Achterhoek. 

Wettelijk verplicht
Iedere gemeente in
Nederland is wettelijk
verplicht om voor 2011
een Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG)
te realiseren. Bij zo'n
centrum kunnen ou-

ders, jeugdigen en kinderen aller-
hande vragen stellen over opgroei-
en en opvoeden. Het centrum
houdt zich bezig met preventie,
signaleren, advies geven, maar ook
met het bieden van ondersteuning
en lichte hulp. Het is een laag-
drempelige en herkenbare 'plek'
in de buurt. Bij zwaardere proble-
men of een meer ingewikkelde
hulpvraag coördineert het cen-
trum: ze nemen dan contact op met
de gemeentelijke jeugdgezond-
heidszorg en de provinciale jeugd-
zorg.  

Centrum voor Jeugd en Gezin 

in Bronckhorst 

Vanaf 2 juni a.s. kunt u bij alle
milieuparkjes in de gemeente uw
kunststof verpakkingen apart inleve-
ren. In de speciale container kunt u
vanaf dat moment kunststof verpak-
kingsafval zoals bijvoorbeeld plastic
flessen en flesjes, shampoo- en
wasmiddelenflacons en zakjes van
etenswaren kwijt. Eind mei ontvangt
u hierover per post meer informatie.

Werkzaamheden 
Deze en volgende week plaatst
Berkel Milieu een extra container
bij alle milieuparkjes. In totaal
komen er 14 ondergrondse en 
7 bovengrondse containers te staan. 
Berkel Milieu probeert de overlast
van de werkzaamheden uiteraard
zoveel mogelijk te beperken.

Inzameling kunststof verpakkingsafval

bijna van start
Nieuwe containers voor kunststof verpakkingen
bij milieuparkjes

Presentatie- en demonstratieavond

nieuw materieel brandweer

Bronckhorst 28 mei a.s.
Begin 2009 nam de brandweer
Bronckhorst veel nieuw materieel
in gebruik, zoals een slangen-
voertuig, een boot voor de post
Steenderen voor werkzaamheden
op de IJssel, nieuwe bluspakken,
ademluchtoetstellen en een
warmtebeeldcamera waarmee
brandweermensen in ruimten met
dichte rook kunnen zien, zodat zij
eventuele slachtoffers snel kunnen

traceren. Met dit nieuwe materieel
kunnen onze brandweermensen
hun belangrijke werk optimaal
blijven verrichten. Graag wil de
brandweer u de nieuwe middelen
laten zien. Daarom is op 28 mei a.s.
van 19.00 tot 20.00 uur een demon-
stratie voor het gemeentehuis aan
de Raadshuisstraat in Hengelo.
U bent van harte welkom om een
kijkje te komen nemen!



De verharding op de Ruurloseweg
in Hengelo binnen de bebouwde
kom is aan vervanging toe. Tegelij-
kertijd willen wij de inrichting van
de weg verbeteren en afstemmen
op het geldende snelheidsregime
van 30 km/u. Op 6 januari 2009
stemde het college in met een
maatregelenpakket dat binnenkort
in de inspraak komt, zodat u uw
mening erover kunt geven. Door het
maatregelenpakket moet uiteinde-
lijk de overlast die aanwonenden
van de Ruurloseweg ervaren,
afnemen. Daarnaast verbeteren we
door het nemen van maatregelen
de verkeersveiligheid op het traject.

Uitvoering feitelijke maatregelen
De voorgestelde maatregelen
bestaan hoofdzakelijk uit het aan-
passen van de inrichting van de weg
(o.a. verwijderen chicanes en aan-
brengen plateau's), herinrichten
van het groen, (verwijderen en
planten van bomen en aanpassen
van groenstroken) binnen de kaders
van het groenstructuurplan en het
uitvoeren van onderhoud aan de weg
en het trottoir. Dit is een selectie
uit het maatregelenpakket/inrich-
tingsplan. Het inrichtingsplan is tot
stand gekomen in samenspraak
met de brandweer, de politie en
Veilig Verkeer Nederland. 

Verkeersbesluit aanpassen
komgrens
In het maatregelenpakket is ook
opgenomen dat de 30 km/u-zone
wordt verlegd van de komgrens
naar de kruising met de Pr. Bern-

hardlaan. Tussen deze kruising en
de komgrens wordt een 50 km/u-
zone ingesteld. De 80 km/u-zone
na de komgrens blijft gehandhaafd.
De 60 km/u zone wordt opgeheven.
Na de inspraakavond volgen wij
voor dit verkeersbesluit een ziens-
wijzeprocedure en is het mogelijk
een schriftelijke zienswijze in te
dienen. Dit verkeersbesluit ligt van
5 juni t/m 3 juli 2009 ter inzage.
Schriftelijke reacties kunt u richten
aan b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). Na de inspraak stellen
b en w het (al dan niet gewijzigde)
besluit definitief vast waarna dit
besluit uitgevoerd kan worden.

Informatie-/inloopavond
De gemeente organiseert een infor-
matie-/inloopavond voor geïnteres-
seerden. Tijdens deze informatie-
/inloopavond kunt u het inrichtings-
plan zelf komen bekijken. Mede-
werkers van de afdelingen verkeer,
groen, civiel en brandweer zijn aan-
wezig om uw vragen te beantwoor-
den en uw eventuele op- en aan-
merkingen op het plan te noteren. 

Deze avond vindt plaats op 4 juni
a.s., van 17.00 tot 20.00 uur in het
gemeentekantoor in Hengelo (Gld)
(vergaderzaal Haas). 

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met de heer M. van Dorst
van de gemeente. Hij is van maandag
t/m donderdag bereikbaar op het
telefoonnummer (0575) 75 03 78.

Informatie-/inloopavond reconstructie

Ruurloseweg in Hengelo (Gld) op 4 juni a.s.
In deze rubriek leest u over de vor-
deringen van het nieuwe gemeente-
huis van Bronckhorst. Het gebouw
staat geheel in de steigers voor de
afbouwwerkzaamheden aan de
buitenkant. De raamkozijnen zijn
grotendeels geplaatst, waarmee
het gebouw geheel water- en wind-
dicht is!

De buitenkant
Het metselwerk is al te zien op
begane grond niveau en een grote
groep lokale metselaars werkt er
hard aan om dit de komende weken
omhoog te brengen. Ruim 200 dui-
zend stenen zijn nodig om het hele
gebouw te bekleden! 

De binnenkant
Met het storten van de dekvloeren
wordt van boven naar beneden
gewerkt. Op de 2e verdieping is
de vloerverwarming aangebracht,
zijn vloergoten getimmerd en is de
afwerkvloer inmiddels gestort. In de
vloergoten komen de kabels te liggen,

zodat alle bureaus straks eenvoudig
kunnen worden voorzien van elek-
triciteit en data. Op de afwerkvloer
wordt de vloerbedekking aange-
bracht.

Energiezuinig gemeentehuis
De gemeente ontving onlangs een
oorkonde van de minister van Eco-
nomische Zaken voor het meest
energiezuinige gemeentehuis van
Nederland! We kregen van het rijk
hiervoor ook subsidie. Eén van de
maatregelen om het nieuwe ge-
meentehuis energiezuinig te maken
is het gebruik van energie uit de
aarde. Hiervoor worden binnenkort
twee bronnen geslagen: een warm-
te- en een koudebron. Samen met
een warmtepomp wordt hiermee
op een zeer energiezuinige manier
het gebouw verwarmd en gekoeld.

Nieuwbouwnieuws

De drie stadia van de vloer: 

vloerverwarming, vloergoten en 

afwerkvloer.

Vanaf begin juni start de gemeente
het project 'Schapen in Bronck-
horst'. Hiermee geven we een eer-
ste aanzet om de schapencultuur
terug te brengen in het landschap.
Belangrijk bij het project is uw
mening. We laten u namelijk kennis-
maken met schapenbegrazing
vlakbij woonwijken.

Het terugbrengen van schapen in
het Bronckhorster landschap is
vanuit de gedachte van plattelands-
vernieuwing een goede ontwikke-
ling. Maar ook uit cultuurhistorisch
oogpunt is het een positieve zaak.
Als eerste zetten we de schapen in
op de terreinen aan de buitenrand
van Zelhem. Als alles naar wens
verloopt, gaan de schapen naar de
percelen dichter bij de woonwijken.
De laatste locatie is het perceel
tegen de nieuwbouwwijk 't Soerlant
aan. De locaties waar de schapen
gaan grazen worden omheind,
maar wel toegankelijk gemaakt
voor wandelaars. De gemeente
wil met het project duidelijkheid
krijgen over de kansen en bedrei-
gingen voor schapenbegrazing in
openbaar groen, zowel fysiek als
economisch.

Inwoners betrekken
Natuurlijk willen we graag de
mening horen van mensen die in
contact komen met de schapen.
Het is een nieuw fenomeen dat we
schapen zo dicht in de bewoonde
wijken brengen. Daarom peilen wij
regelmatig hoe inwoners en recre-
anten het schapenproject ervaren.
We informeren u hierover tezijner-
tijd nader via deze gemeente-
pagina's en onze website. 

Plattelandsvernieuwing
Het project 'Schapen in Bronck-
horst' draagt bij aan plattelands-
vernieuwing en verbreding van de
plattelandseconomie. Door de
oude gebruiken en functies over
schapen in Bronckhorst nieuw
leven in te blazen en deze te kop-
pelen aan toeristische activiteiten
wil de gemeente de plattelands-
economie een nieuwe impuls
geven. Begrazing door schapen
past binnen onze zoektocht naar
nieuwe economische mogelijk-
heden en behoud van de platte-
landsidentiteit. De schapen komen
van een lokale schapenhouder. 

Schapen in Zelhem
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De paarse vlakken zijn de begrazings-

locaties.

In het Gemeentelijk Verkeer en Ver-
voer Plan (GVVP) is onder andere
beleid opgenomen voor verkeer over
zandwegen. Al bij de inventarisatie
voor het GVVP bleek dat aanwonen-
den van een fors aantal zandwegen
problemen ervaren. Deze proble-
men bestaan vooral uit stofoverlast,
slechte toestand van de zandweg
en overlast door sluipverkeer. 
De gemeente heeft nu besloten om
zestien zandwegen (of delen daar-
van) te sluiten voor motorvoertui-
gen, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer. We evalueren de
maatregel over twee jaar. In het
GVVP hebben zandwegen een dood-
lopende functie voor gemotoriseerd
verkeer gekregen. Zandwegen heb-
ben geen autoverbindende maar
slechts een landschappelijke en
recreatieve functie voor fietsers,
wandelaars en ruiters. De gemeente
sloot vorig jaar ook al zeventien
zandwegen af. B en w stelden het
verbod in voor motorvoertuigen met
uitzondering van bestemmings-
verkeer én landbouwverkeer op de
volgende zandwegen:

• Halle, Aaltenseweg, tussen Fort-
straat en Zieuwentweg

• Halle, Bielemansdijk, tussen Aal-
tenseweg en Meeneweg

• Halle, Landeweerweg, tussen
Dorpsstraat (N330) en Zanddijk

• Halle, Pausendijk, tussen Halse-
weg (N330) en Landeweerweg

• Halle, Pluimersdijk, tussen Meuweg
en Molenweg 

• Halle, Zanddijk, tussen Aaltenseweg
en Landeweerweg

• Halle, Nijmansedijk, tussen Kat-
tendijk en Marssestraat 

• Hengelo (Gld), Kreilweg, tussen
Ellenkampdijk en Menkhorsterweg

• Hengelo (Gld), Menkhorsterweg,
tussen Ruurloseweg en Meme-
linkdijk

• Vorden, Schuttestraat, tussen
Sarinkdijk en Maandagweg

• Vorden, Schimmeldijk, tussen
Schuttestraat en Waarlerweg

• Vorden, Zomervreugdweg, tussen
Slotsteeg en Berkendijk

• Zelhem, Banninkstraat, tussen
Kruisbergseweg en Schooltinkweg

• Zelhem, Neuzendijk, tussen Popu-
lierenweg en Velswijkweg

• Zelhem, Wittebrinkweg, tussen
N316 en Wittebrinkweg

• Zelhem, Populierenweg, tussen
Keijenborgseweg en Velswijkweg

De afsluiting van de wegen gebeurt
door verkeersborden. 

Procedure
De concept verkeersbesluiten liggen,
tijdens de openingtijden, voor bezwaar
ter inzage in het gemeentekantoor,
bij de afdeling Ruimtelijke en eco-
nomische ontwikkeling, van 21 mei
t/m 2 juli 2009. Voor deze procedure
is gekozen omdat deze zandwegen
in 2008 al voor een periode van onge-
veer vier maanden tijdelijk waren
afgesloten. Na de inspraak nemen
b en w een definitief besluit en voeren
we de maatregelen uit.

Gemeente stelt verbod voor motorvoertuigen op een
aantal zandwegen in

Tijdens de volgende feestdagen vervallen de vaste taxi-
ritten die voor deze dagen gepland stonden: 
• 21 mei - Hemelvaartsdag
• 31 mei - Eerste Pinksterdag
• 1 juni - Tweede Pinksterdag 

Wilt u toch uw vaste rit rijden op deze dagen, dan dient
u deze rit via de website www.regiotaxigelderland.nl 
of tel. (0900) 02 76 opnieuw aan te vragen als losse rit.

Geen vaste ritten met Regiotaxi tijdens feestdagen

U brengt toch ook uw stem uit?
Een stemwijzer die u kan helpen
om een keuze te maken vindt u
onder andere op de sites
www.europa.eu, 
www.stemwijzer.nl en 
www.europakiest.nos.nl. 
Wij begroeten u graag op één
van onze stembureaus.

Europese verkiezingen

op 4 juni a.s.

De gemeente is op donderdag
21 mei (Hemelvaartsdag) 
en vrijdag 22 mei gesloten.
Maandag 25 mei staan we weer
graag voor u klaar!

Gemeente met

Hemelvaart

gesloten



Openbare bekendmakingen

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

Op deze gemeentepagina's stonden een
aantal weken achter elkaar verschillende
artikelen over mantelzorg in Bronck-
horst. Hierbij nog een bijdrage, die we u
niet willen onthouden. De gemeente is
bezig een mantelzorgbeleid op te stellen,
waarin komt te staan hoe we omgaan
met het belangrijke werk van mantel-
zorgers. 

Mantelzorgcompliment: waardering
voor mantelzorgers
Sinds 2007 spreekt de overheid haar
waardering uit voor het belangrijke werk
dat mantelzorgers verrichten door middel
van het Mantelzorgcompliment, bestaan-
de uit een bedrag van maximaal € 250,00.

Wie komt in aanmerking?
Alle mantelzorgers die zorgen voor iemand
met een extramurale AWBZ-indicatie van
minimaal 12 maanden. Ook meerdere
aaneengesloten indicaties die opgeteld
meer dan 12 maanden bedragen tellen
mee. Extramuraal wil zeggen dat degene
voor wie u zorgt thuis woont. 

Hoe krijgt u dit Mantelzorgcompliment?
Degene voor wie u zorgt, ontvangt
automatisch een bericht van de Sociale
Verzekeringsbank (SVB) dat hij of zij de
mantelzorger een compliment mag
geven. De SVB stuurt daarvoor een for-
mulier waarop de zorgvrager vermeldt
wie de mantelzorger is. U ondertekent dit
formulier allebei en stuurt het terug naar
de SVB. Rond de Dag van de Mantelzorg,
op 10 november, ontvangt u dan het
bedrag op uw rekening. Voor 2009 worden
de voorwaarden voor de regeling nog
gewijzigd.

Meer weten of hulp bij het aanvragen
Wilt u meer informatie over het Mantel-
zorgcompliment kijk dan op de website
www.vitoostgelderland. Zodra de regeling
bekend is, komt die op deze website. 
De mantelzorgconsulent van VIT Oost-
Gelderland kan u ook helpen bij het aan-
vragen van het compliment. U kunt daar-
voor op werkdagen van 09.00 - 15.00 uur
bellen naar VIT, via tel. (0573) 43 84 00.

Mantelzorg in Bronckhorst

De gemeente en V.V. Vorden heb-
ben de afgelopen weken gespro-
ken over een mogelijke verplaat-
sing van de accommodatie van de
voetbalvereniging aan de Oude
Zutphenseweg naar een andere
locatie in Vorden. De reden hier-
voor waren geplande (recreatie)-
ontwikkelingen voor het terrein
dat bekend staat als ‘Poort tot
’t Groote Veld’ en rondom de voet-
balaccommodatie ligt. De verbouw-
plannen van de voetbalclub zijn
hierdoor opgeschort. Inmiddels
is gebleken dat de verplaatsing
niet haalbaar is. Hierdoor kan
V.V. Vorden z’n verbouwplannen
alsnog op korte termijn opstarten.
De gemeente heeft de mede-
werking van de voetbalclub zeer
op prijs gesteld.

Bouwplannen
V.V. Vorden
kunnen alsnog
van start       

Raadsvergadering 28 mei a.s. 
Op 28 mei a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
onder meer de volgende onder-
werpen:
• Consultatie raad over instem-

ming met voorstellen tot split-
sing NUON en verkoop van aan-
delen NUON Energy

• Wijziging Legesverordening
Bronckhorst 2009

• Rapporten Rekenkamer-
commissie over briefbehande-
ling burgers en Bronckhorst op
de digitale snelweg

• Subsidieregeling Achterhoek
bespaart 2009
Als de raad instemt met deze re-
geling kunnen 100 Bronckhorster
huiseigenaren als zij energiebe-
sparende maatregelen toepassen
op hun huis in aanmerking komen
voor een subsidie van max. € 500.
Maatregelen kunnen zijn: HR++
glas, zonneboilers en -collectoren,
vloer-, dak- en gevelisolatie etc.

De maatregelen zijn goed voor
milieu en klimaat  

• Integraal veiligheidsbeleid,
prioriteiten politie 2010
De politie geeft aan dat in 2010 de
prioriteiten liggen bij onder meer
toezicht op evenementen en ver-
keer(sveiligheid) en aanpak van
(jeugd)overlast, overlast door
vuurwerk en woninginbraken en
vraagt de raad hier ook mee in te
stemmen

• Financiën en maatregelen GVVP
2009
B en w vragen de raad € 664.000
beschikbaar te stellen om ver-
schillende verkeersveiligheids-
projecten uit te kunnen voeren,
waaronder: de Kruisbergseweg-
Molenenk in Hengelo verbeteren
door de aanleg van een midden-
geleider, de fietsoversteek bij de
Kruisbrinkseweg in Toldijk ver-
plaatsen, zodat leerlingen van
basisschool De Rank op een
logische plek kunnen oversteken,
een bromfietscursus voor (bijna)
16 jarigen subsidiëren, een pla-
teau op de Zomerweg bij Drempt
aanpassen en een parkeeronder-

zoek in het centrum van Zelhem
uitvoeren.

• Keuzenota Kunst- en cultuur-
beleid
B en w zijn bezig met het opstel-
len van een kunst- en cultuur-
beleid in Bronckhorst. Belangrijke
uitgangspunten zullen zijn: ver-
hogen van deelname aan cultuur-
activiteiten, leefbaarheid bevor-
deren, afstemming van activitei-
ten op het gebied van kunst en
cultuur, stimuleren diversiteit in
aanbod etc. Over de voortgang
rond het opstellen van het beleid
overleggen b en w met de raad.
Ook zijn er met inwoners en
betrokken partijen verschillende
bijeenkomsten over de inhoud. 

Spreekrecht tijdens raads-
vergaderingen
Tijdens raadsvergaderingen is het
mogelijk het woord te voeren over:
1.allerhande onderwerpen die niet

op de agenda staan 
2.agendapunten aangaande project-

besluiten op grond van de Wet
ruimtelijke ordening, die niet in een
raadscommissie zijn behandeld.

U kunt de raad tijdens een raads-
vergadering niet toespreken over: 
a.de ingekomen stukken
b.een bezwaar in de zin van hoofd-

stuk 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, voordrach-
ten of aanbevelingen van personen

d.een klacht zoals bedoeld in hoofd-
stuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

e.onderwerpen die niet behoren tot
de bevoegdheid van het gemeente-
bestuur

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur voor
aanvang van de vergadering, aanmel-
den bij de Griffie, tel. (0575) 75 05 43
of e-mail: griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de landelijke collecte

van het Koningin Wilhelmina Fonds, 2 t/m 13 september 2009, de Nierstichting en het Prinses
Beatrixfonds, 14 t/m 27 september 2009, Bizon buitenreclame

• Bronckhorst, wandelvierdaagse met diverse afstanden met start en finish in Barchem, 2 t/m 
5 juli 2009, stichting Barchemse4daagse

• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag, 26 juli 2009 van 10.00 tot 18.00 uur (bij slechte
weersomstandigheden wordt dit evenement verzet naar 2 augustus 2009), ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, kinderboerderij Feltsigt

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, dressuur- en springwedstrijden voor pony's, 27 september 2009
van 09.00 tot 18.00 uur, ponyclub Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), perceel hoek Veldermansweg/Varsselseweg, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, Kermex B.V.

• Keijenborg, hoek Kerkstraat-Hogenkampweg, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. kermis,
19 t/m 22 juni, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 19 en 20 juni van 20.00 tot 01.00 uur
en 21 en 22 juni 2009 van 12.00 tot 24.00 uur, café zaal Winkelman

• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Dutch Open Sheepdog
trials, 6 juli van 10.00 tot 18.00 uur en 7 juli 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, brouwerij Rodenburg

• Vorden, Dorpsstraat 24, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. zomerfeesten, 16 t/m 18 juli 2009,
hotel restaurant Bakker

• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, feestavond en klootschiet-
marathon, 3 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 5 juli van 10.00 tot 15.00 uur en 10 juli van 19.30 tot
23.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning Nieuwenhuisweg 1, 3 tot 10 juli, ontheffing artikel 35

Aanvragen

Drank- en Horecawet, 3 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 5 juli van 10.00  tot 15.00 uur,10 juli van 19.30
tot 23.00 uur, afsluiten Nieuwenhuisweg, tussen Deldensebroekweg en De Horst, 3 juli 2009
van 09.30 tot 24.00 uur, Deldense buurtvereniging

• Zelhem, Bergstraat, langste ontbijt van de Achterhoek, 4 juli van 09.00 tot 12.00 uur, afsluiten
Bergstraat, tussen de Hummeloseweg en de Goudsbloemstraat, van 06.00 tot 13.00 uur, 
Super de Boer Hollak V.O.F.

• Zelhem, centrum, open zondag met Smoks Hanne oldtimerrit, afsluiten diverse wegen in het
centrum, 11 oktober 2009 van 10.00 tot 19.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 80, vergroten woning
• Drempt, Zomerweg 8, bouwen jongveestal/machineloods
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 54, plaatsen hooiberg
• Hengelo (Gld), Kapelweg 2, plaatsen dakkapel
• Hengelo (Gld), Moatweg 6, bouwen vleesvarkensschuur
• Keijenborg, Weeninkweg 7, bouwen schuur
• Steenderen, Molenkolkweg 13, vergroten woning
• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen 3 containers

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Stellingweg, overnachting met ± 40 campers buiten een kampeerterrein, in de

nacht van 15 op 16 mei 2009, Camperclub
• Zelhem, aanwezigheidsvergunning voor twee kansspelautomaten in De Smoks, A.L.M. Groeskamp-

van Londen

Verleende vergunningen
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Verzonden op 12 mei 2009:
• Vorden, sportpark Oude Zutphenseweg, Wikee de Viking voetbaltoernooi, tijdelijke gebruiks-

vergunning tent, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 30 mei 2009 van 09.00 tot 01.30 uur,
voetbalvereniging Vorden

• Zelhem, terrein De Pol, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhem Alive, 21 mei
van 12.00 tot 22.00 uur, 22 mei van 20.00 tot 00.30 uur, 23 mei van 20.00 tot 01.00 uur en 24 mei 2009
van 10.30 tot 16.00 uur, brouwerij Rodenburg

• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van de informatiedag,
18 t/m 24 mei en 1 juni 2009, schouwburg Amphion

Verzonden op 14 mei 2009:
• Zelhem, sporthal De Pol, opvoedmarkt met kramen en activiteiten, tijdelijke gebruiksvergunning,

30 mei 2009 van 14.00 tot 17.00 uur, gemeente Bronckhorst (Centrum Jeugd en Gezin)
• Hengelo (Gld), parkeerplaats sporthal De Kamp, rommelmarkt, 13 juni 2009 van 10.30 tot 14.00 uur,

chr. muziekvereniging Crescendo
Afgewezen aanvragen
Verzonden op 13 mei 2009:
• Vorden, perceel hoek Ruurloseweg/Hamelandweg, tijdelijk plaatsen van reclamebord, Top Totaal

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 11 mei 2009:
• Laag-Keppel, Jan de Jagerlaan 9, bouwen serre
• Zelhem, Jacob van Ruysdaelstraat 14, vergroten woning
Verzonden op 13 mei 2009:
• Steenderen, Spaensweertweg 2, plaatsen overkapping
Verzonden op 14 mei 2009:
• Vorden, Burgemeester Galleestraat 10A, aanbrengen rolluiken

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 11 mei 2009:
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, verbouwen woning
Verzonden op 12 mei 2009:
• Halle, Kuiperstraat 2B, 2C, oprichten landgoed met twee wooneenheden en een koetshuis
Verzonden op 13 mei 2009:
• Halle, Nijmansedijk 26, bouwen schuur
• Zelhem, Halseweg 29D, verbouwen sportgebouw
Verzonden op 14 mei 2009:
• Halle, Nicolaasweg 2, vergroten agrarische schuur
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 18, verbouwen woning en bouwen schuur, verleend met toepassing van

artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek
en Liemers

• Wichmond, Ludger 29, bouwen woning

Ontheffingen verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 
art. 5.4.1 APV)
Verzonden op 19 mei 2009, voor verbranding van snoeihout afkomstig van landschappelijk onderhoud
nabij de genoemde adressen:
• Drempt, Binnenweg 10
• Vorden, Brandenborchweg 7
• Vorden, Onsteinseweg 11
• Vorden, Schuttestraat 14 
• Zelhem, Akkermansstraat 3 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 8 mei 2009:
• Drempt, Zomerweg 45, geheel slopen varkensschuur, komt asbesthoudend afval vrij
• Halle, Pluimersdijk 21, gedeeltelijk slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Keijenborg, Hengelosestraat 75, gedeeltelijk slopen woning en gedeeltelijk slopen twee schuren

(dak), komt asbesthoudend afval vrij
• Steenderen, Toldijkseweg 13, geheel slopen van de bovenbouw (vanaf ca 2,0 m+mv) van een

voormalige molen
Verzonden op 11 mei 2009: 
• Wichmond, Hackforterweg 27, slopen van 10 gebouwen (stallen/schuren), komt asbesthoudend

afval vrij
Verzonden op 12 mei 2009:
• Steenderen, Toldijkseweg 26, verwijderen van asbesthoudende golfplaten van het dak van de

ligboxenstal
Verrzonden op 13 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 33, gedeeltelijk slopen schuur (dakbedekking), komt asbesthoudend

afval vrij

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 12 mei 2009:  
• Zelhem, Ruurloseweg 38, aan A.H. Smulders is vergunning verleend voor het uitoefenen van

een horecabedrijf in de inrichting op dit adres 

Kapvergunningen
Verzonden op 15 mei 2009:
• Hummelo, Westerbeek van Eertenweg, vellen van één ceder en vijf coniferen, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Hengelo (Gld), tijdens de rommelmarkt op 12 en 13 juni 2009 is de parkeerplaats bij sporthal

De Kamp op de Sarinkkamp 7 afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer 
• Vorden, tijdens een zomeravondconcert is de Kerkstraat, inclusief het plantsoen nabij de N.H. Kerk,

op 7 juli 2009 van 17.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer
• Vorden, tijdens een besloten buurtfeest is de Bongerd, vanaf huisnummer 6 t/m 12, vanaf 27 juni

14.00 uur t/m 28 juni 2009 11.00 uur afgesloten voor alle verkeer
• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Heidenhoekweg, tussen de Lageweg en de Boeyinkweg, op

27 juni 2009 van 12.00 tot 17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de
dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, Drank- en
Horecawet, tijdelijke verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en

sloopvergunningen) of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten
staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw onder-
tekening.

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

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 13 mei 2009:
• Hengelo (Gld), Gompertsdijk 6, plaatsen entree

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 14 mei 2009:
• Zelhem, Smidsstraat 7-9, veranderen winkelpand

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

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een 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. 

Ontwerpbesluit (art. 14a Mon.wet en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
21 mei t/m 1 juli 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, buitenplaats De Wiersse, Wiersserallee 9, aanvraag monumentenvergunning voor de

verbouw van een loods

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het plan kunnen zowel schriftelijk als mondeling door een ieder
worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging. Schriftelijke zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 2 juli 2009. Indien u dat wenst, worden uw persoonlijke gegevens,
als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met
de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens
een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs,
tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Monumentenwet 1988

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• Toldijk, Beekstraat 1, bestemmingsplan 'Bronckhorst 2008, Beekstraat 1 Toldijk', het plan

heeft betrekking op het vestigen van een bedrijf dat handelt in tweedehands tractoren en
landbouwerktuigen, alsmede in onderdelen voor auto's, tractoren en landbouwwerktuigen 

• Vorden, Wildenborchseweg 19, bestemmingsplan 'Partiële herziening Buitengebied, Wilden-
borchseweg 19', het plan heeft betrekking op de bouw van een tweede bedrijfswoning en de
uitbreiding van het horecagedeelte met een serre 

De bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen
van reacties.

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 11, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit,

geldend bestemmingsplan 'Hengelo Evenemententerrein'
• Vorden, Het Jebbink 9B, voor het tijdelijk plaatsen en bewonen van woonunits, geldend

bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W A 5, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'
• Zelhem, Ruurloseweg 30 Z 97, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend

bestemmingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 mei t/m 5 juli 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, 

Bestemmingsplannen
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tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Drempt, Hulsevoortseweg 4, plaatsen schutting, ontheffing voor het overschrijden van de

toegestane maximale hoogte. Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende
bestemmingsplan 'Achter Drempt'

Dit bouwplan ligt van 21 mei t/m 1 juli 2009 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter
inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. Bent  u
op de genoemde openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een
afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 02 88. U kunt de
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de te voorgenomen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen
met de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving. 

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 8 mei 2009:
• Halle, Halseweg 54-21, voor het tijdelijk bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 mei t/m 5 juli 2009 tijdens
openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en 
economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze afdeling, tel. (0575) 75 03
70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoedeisende
belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een voorlopige
voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector
bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Voorgenomen vrijstellingen 
B en w van Bronckhorst zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, Muizengatweg (ongen.), voor het vestigen van een melkveebedrijf met een tweede

bedrijfswoning, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1993'

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 mei t/m 5 juli 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (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.

u een afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Reageren?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op deze ontwikkelingsvisie naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Inspraak ontwikkelingsvisie 'Ruurloseweg-Enkweg Vorden' 
De ontwikkelingsvisie 'Ruurloseweg-Enkweg Vorden' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 21 mei t/m 1 juli 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

De ontwikkelingsvisie, die na de inspraak wordt vertaald naar een ontwerpbestemmingsplan,
beoogt het mogelijk te maken om woningbouw (starterswoningen, geschakelde villa's, vrije
kavels en zorgappartementen) te realiseren op het weiland tussen de Groeneweg, Ruurloseweg
en Enkweg in Vorden.

Inspraakreactie indienen?
Ingezetenen en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun
inspraakreactie op deze ontwikkelingsvisie naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of
mondeling naar voren brengen bij b en w.

Inspraak ontwerp van de ruimtelijke visie 'Landbouwontwikkelingsgebied
Halle-Heide'
In het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers zijn onder andere gebieden voor de ontwikkeling
van de intensieve veehouderij aangewezen, zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's).
De intensieve veehouderij kan zich - met inachtneming van de wettelijke randvoorwaarden - in deze
gebieden verder ontwikkelen door het bieden van ruimte voor nieuwvestiging en hervestiging/
uitbreiding van bestaande locaties.

De ligging van het LOG in onze gemeente ligt vast, te weten het landbouwontwikkelingsgebied
Halle-Heide. Wat nog niet vast ligt is waar en hoe die ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling
van de intensieve veehouderij in dit gebied. Om de keuzes die gemaakt moeten worden goed af te
kunnen wegen is een visie voor het LOG Halle-Heide opgesteld. Op basis van deze visie kunnen
we individuele aanvragen toetsen: past een bedrijf wel of niet in dit gebied. Verder wordt op basis
van deze visie een milieueffect rapport en een bestemmingsplan voor het LOG opgesteld.

Voor alle duidelijkheid: in het ontwerp van de visie is al rekening gehouden met de nieuwvestiging
van een intensieve veehouderij ten noorden van de panden Kuiperstraat 16 en 18 in Halle. In het
ontwerp van de visie wordt op meerdere plaatsen melding gemaakt van (onderzoeks-)rapporten
van derden. De vindtplaats van die rapporten staat eveneens aangegeven.

Inspraak
In het kader van de inspraak ligt het ontwerp van de ruimtelijke visie voor het landbouwontwikke-
lingsgebied Halle-Heide (met bijbehorende stukken) van 21 mei t/m 1 juli 2009 tijdens openings-
tijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische
ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt

Ruimtelijk beleid

Wegwerkzaamheden
• Hengelo (Gld), in verband met rioleringswerkzaamheden

is de Snetlageweg, tussen de Schoolstraat en Snetlageweg
nr. 2, van 25 tot 27 mei a.s. of zoveel langer of korter als
wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer

Door asfaltwerkzaamheden zijn de volgende wegen afge-
sloten:
• op 20 mei 2009 

Vierakker, Vierakkersestraatweg, van de gemeentegrens
tot de IJselweg

• van 25 mei tot 3 juni 2009
Halle, Nicolaasweg, van de Landstraat tot de haakse bocht zandweg

Helaas kunnen wij de periode van afsluiting niet exact aangeven omdat er omstandigheden
kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen.
Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Tijdelijke afsluiting zandweg 
Door stofoverlast en overlast van sluipverkeer zijn de volgende zandwegen vanaf 18 mei tot eind
september 2009, of zoveel langer of korter als wenselijk is, afgesloten voor alle verkeer, behalve
bestemmings- en landbouwverkeer 
• Zelhem, zandweg Hoegenstraat, tussen de Keijenborgseweg en Hoegenstraat nr. 3
• Zelhem, Roessinkweg, tussen de Roessinkweg en Wisselinkweg

Verkeer en vervoer

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
21 mei t/m 1 juli 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Steenderen, Toldijkseweg 26 voor het uitbreiden van de melkrundveehouderij met het aantal

dieren en de ligboxenstal
• Vorden, Industrieweg 10 voor het veranderen van de inrichting met het gebruik van buitenterrein

als opslagplaats

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
bijbehorende besluiten zijn verbonden.

Rectificatie ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 7 mei
t/m 17 juni 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Vorden, Lindeseweg 16, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het houden van opfokhennen en opfokhanen van legrassen

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning
opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de
bescherming van het milieu.

Zienswijze indienden?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inzage-
legging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten 
bij ons worden ingediend vóór 18 juni 2009. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tijdens
een gesprek, laat dit dan zo snel mogelijk weten aan de afdeling Veiligheid, vergunningen en
handhaving, tel. (0575) 75 03 06.

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.

Wet milieubeheer

Ondermandaatbesluit afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving
B en w en de burgemeester van Bronckhorst maken bekend dat het afdelingshoofd van de afdeling
Veiligheid, vergunningen en handhaving op 12 mei 2009 het ondermandaatbesluit heeft vastgesteld
voor de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving onder intrekking van het besluit van 
9 oktober 2008.

Gemeentelijke regelgeving algemeen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Met dit besluit heeft het afdelingshoofd aan hem gemandateerde bevoegdheden ondergeman-
dateerd aan zijn medewerkers. Het ondermandaatbesluit treedt in werking op de dag na deze
bekendmaking. Het besluit mandaat, volmacht en machtiging 2008 en het ondermandaatbesluit
liggen voor een ieder kosteloos ter inzage bij de afdeling Maatschappij en organisatie in het
gemeentekantoor en is tegen betaling van de kosten verkrijgbaar. Ook is het besluit gratis te
downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister �
Bestuur en recht.

Aanwijzings- en mandaatbesluiten en beleidsregels belastingheffing 
en Wet WOZ
B en w en de heffings- en invorderingsambtenaar van de gemeente Bronckhorst maken bekend
dat zij ieder voorzover het hun dan wel zijn bevoegdheid betreft op 12 mei 2009 hebben vastgesteld
onder gelijktijdige intrekking van het oude besluit:

besluiten van burgemeester en wethouders:
• aanwijzing heffingsambtenaar
• aanwijzing invorderingsambtenaar
• aanwijzing medewerkers belastingen

• aanwijzing belastingdeurwaarder/betekenaar
• aanwijzing voor inlichtingenverplichtingen
• mandaatbesluit heffings- en invorderingsbevoegdheden aan heffings- en invorderingsambtenaar

besluiten van heffingsambtenaar:
• mandaatbesluit beperkte heffingsbevoegdheden aan gemeenteambtenaren
• beleidsregel voor de toepassing van wegingsfactoren proceskosten in belastingzaken
• beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie
• beleidsregel voor het aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie
• beleidsregel voor het horen in de bezwaarfase

besluiten van invorderingsambtenaar: 
• mandaatbesluit beperkte invorderingsbevoegdheden aan gemeenteambtenaren

De besluiten treden in werking op 20 mei 2009 en liggen vanaf nu voor iedereen ter inzage 
bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteuning in het gemeentekantoor. Ze zijn hier
tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te downloaden via www.bronckhorst.nl  �
Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Financiën en economie.

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

Gotink Installatie Molenenk 6 7255 AX Hengelo (Gld.)
T 0575 - 46 52 58 F 0575 - 46 01 81
E info@gotinkinstallatie.nl I www.gotinkinstallatie.nl

I N S TA L L AT I E - B A D K A M E R S - T E G E L S - N AT U U R S T E E N - S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

Weevers Net

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

Zojuist gepubliceerd:

www.allamericanhandbags.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Kinderboerderij

FELTSIGT

21 Mei Hemelvaartsdag 

ontbijten vanaf 8.00 uur

10.00 uur dieren voeren 

1 Juni 2
de

Pinksterdag open

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Tel./ fax. 0575- 462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

OPEN DAG

ZATERDAG 23 MEI

Kom GRATIS kijken en proeven. Rondleiding

en demonstratie’s. Van 10.00 tot 17.00 uur

„De Stokhoven” asperge boerder i j

Rijksweg 37, Drempt

In het asperge-seizoen 7 dagen per week geopend

D E B E S T E A U T O D E A L M A A K T U B I J :
H E R W E R S - K R U I S B E R G S E W E G - H E N G E L O G L D

KNALLEND HEMELVAART 
OCCASION SPEKTAKEL!

V R I J D A G Z A T E R D A G Z O N D A G
K O O P A V O N D KOOPZONDAG

GEGARANDEERD € 1.500,- VOOR UW HUIDIGE AUTO* 
OF EEN KORTING OPLOPEND TOT WEL € 3.000,-

22 MEI 23 MEI 24 MEI
10.00 - 21.OO UUR 10.00 - 17.OO UUR 10.00 - 17.OO UUR

RUIM 250 OCCASIONS VAN ALLE 
BEKENDE MERKEN OP 1 LOCATIE!

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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 21 van
18 t/m 24 mei 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

PC WEKEN GEWOON BIJ ALBERT HEIJN

U BEPAALT
WAT U MET KORTING HAALT

+ 10
GRATIS
PC ZEGELS
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WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

Pure Aloë Vera
produkten.

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

De bezorging van onze

weekbladen vindt in de

gemeente Bronckhorst

plaats op:

Dinsdag tot 20.00 uur in de

dorpen en kernen en uiter-

lijk woensdag tot 20.00 uur

in de buitengebieden. 

Heeft u hierover vragen of

klachten, laat het ons

weten. Tel. (0575) 55 10 10

of bezorging@contact.nl.WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE - VELDHOEK - IJZERVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN

Bronckhors t  Zu id

v/h Journaal Zelhem /Halle

Bezorging Contact

Strada Sports Vorden
Overweg 16
7251 JS Vorden
T 0575 55 34 33
F 0575 55 43 48
www.stradasports.nl

3maanden sporten
voor de prijs van 2

,

De zomer is in aantocht!

Op donderdag 4 juni zijn de verkiezingen voor het
Europees Parlement.

Deze verkiezingen gaan niet om een keuze voor of
tegen Europa. Dat is een valse tegenstelling. Want wie
het beleid van de gemeente afkeurt wil de gemeente
ook niet afschaffen. Die stemt op een partij die een
andere koers voorstaat. Hetzelfde geldt voor Europa.
Het gaat op 4 juni om wat voor een Europa u wilt!

Lees het verkiezingsprogramma Europa van de PvdA op
www.pvda.nl

PvdA afdeling Bronckhorst: sec. 0575-463129

Ze zijn er weer!
Aardbeien zo van ‘t land

Hollandse trostomaten 500 gram 0.69
Zoete mandarijnen 15 voor 1.50

Knapperige ijsbergsla per krop 0.69
Hollandse komkommers 2 voor 1.00

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

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

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.
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Tijdens de show krijgt de klant bij aan-
koop van een auto een minimale in-
ruilprijs van € 1.500,- of  een korting
oplopend tot € 3.000,-. Vraag hiervoor
naar de voorwaarden. 'Naast de acties
bieden we tijdens de show ook finan-

cieringen tegen een zeer laag rente-
percentage aan', aldus Jos Herwers. 'Er
zijn diverse specialisten op het gebied
van financiering aanwezig.' 
Bij Herwers worden alle gebruikte
auto's vooraf streng gecontroleerd op

kwaliteit, veiligheid en betrouwbaar-
heid. Er is een uitgebreid assortiment
betrouwbare occasions van diverse
merken, in vele uitvoeringen en in
betaalbare prijsklassen. 

'Naast het grote aanbod occasions
staat er uiteraard een hapje en drank-
je klaar, aldus Jos Herwers'. 'Bovendien
is er entertainment voor jong en oud'.
Kijk ook op www.herwers.nl

Knallend Hemelvaart Occasion
Spektakel Herwers Hengelo
Ruim 250 occasions op 1 locatie!

Van vrijdag 22 tot en met zondag 24 mei is het weer zover, het Knallend
Hemelvaart Occasion Spektakel bij Herwers in Hengelo Gld. Ruim 250 oc-
casions met hoge kortingen, spetterende aanbiedingen en aantrekkelijke
financieringsmogelijkheden.

De 3-4 jarigen die op Aarde spelen,
hebben een nieuw thuis gevonden in
de ruimtes van de BSO, deze stonden
immers overdag toch leeg.

Inmiddels is Onder Water weer terug
verhuisd naar de eigen vertrouwde
groep, maar de pedagogisch medewer-
kers van Aarde hebben, in goed over-

leg met hun collega's van de BSO, er-
voor gekozen om de groepsruimtes te
blijven delen. De kinderen vonden de
ruimte en het speelgoed ' vet cool' en
wilden niet meer terug. Al gauw was
de groep Bovenaards geboren. De me-
dewerkers zien hierin weer kansen
om de samenwerking en de overgang
naar de basisschoolleeftijd nieuwe im-

pulsen te geven. Qua m2 levert deze
verhuizing geen problemen op en dus
kunnen we een nieuwe groep starten.

Met ingang van 1 juni staan Ingrid,
Linda en Nazan te popelen om de kin-
deren op Aarde een warm welkom te
bieden. De wachtlijst hebben we hier-
door voor een groot deel kunnen op-
lossen en er zijn weer plaatsingsmoge-
lijkheden voor kinderen van 0-3 jaar.
Voor nadere informatie kunt u zich
wenden tot Petra Kasteel, medewerker
Planning & Plaatsing. Zij is te bereiken
op werkdagen, met uitzondering van
donderdag op  0573 - 45 81 30 optie 2.

'Waterschade op Avonturijn lost
onverwachts wachtlijstprobleem op'

Kinderopvang Avonturijn is in februari geconfronteerd met problemen,
waardoor waterschade is ontstaan aan de marmoleumvloer. De groepen
Aarde en Onder Water moesten hierdoor tijdelijk naar een ander onder-
komen. De kinderen van Onder Water hebben gebruik kunnen maken
van de woonkamer van het logeerhuis van de Lichtenvoorde, hiervoor zijn
de medewerkers van Avonturijn hen zeer erkentelijk.

De Food Award is een prestigieuze
prijs voor nieuwe innovatieve en suc-
cesvolle productintroducties in de Ne-
derlandse supermarkt in het afgelo-
pen jaar. Een jury van deskundigen
uit het Nederlandse Food Retailkanaal
heeft alle introducties van het afgelo-
pen jaar beoordeeld en vervolgens een
aantal producten genomineerd. Na de
nominatie door de vakjury heeft de
Nederlandse consument, door via een
advertentie in de Telegraaf te stem-
men, bepaald dat Aviko SuperCrunch
tot zijn of haar favoriete nieuwe pro-
ducten behoort. Deze frieten zijn ver-
krijgbaar in twee varianten: Hollandse
frites voor de frituur en Oven frites,
die beide super knapperig en extra
lang krokant blijven.

Iedereen weet dat wij in Nederland
van krokante frietjes houden,” vertelt
een Aviko medewerkster desgevraagd.
“En alles komt nu samen: het nieuwe
product, de mooie verpakking en goe-
de marketing. We hebben er met zijn
allen aan gewerkt. We zijn geweldig
trots dat we beloond zijn met deze
prijs, gegeven door de consument!”

Na de introductie van SuperCrunch
Hollandse- en Oven Frites in het najaar
van 2008 is het niet meer ´stil´ ge-
weest in de Nederlandse huishoudens,
waarvan er inmiddels bijna een half
miljoen kennis hebben gemaakt met
één van de SuperCrunch producten.
In het najaar zal het SuperCrunch as-
sortiment worden uitgebreid met een
nieuwe variant. 

De Tv-commercial ´De luidruchtigste
frites van Nederland´ werd in februari
genomineerd voor een Gouden Loe-
kie. Voor diegenen die de commercial
hebben gemist of er nogmaals van wil-
len genieten, in augustus zal hij nog-
maals worden uitgezonden.

De Aardappel Verwerkende Industrie
Keppel en Omstreken, Aviko B.V., werd
in 1962 opgericht. Sinds 2002 is het be-
drijf voor 100% onderdeel van Royal
Cosun. Aviko is het tweede grootste
aardappelverwerkende bedrijf in Eu-
ropa en het vierde wereldwijd. Verder
is Aviko de grootste producent van ge-
koelde frites ter wereld. 

In 2008 realiseerde Aviko met onge-
veer 1.600 medewerkers een omzet
van 600 miljoen euro. De filosofie van
Aviko is simpel: smaakvolle producten
samenstellen, gebruikmakend van de
gezonde eigenschappen van de aard-
appel. Ook gemak en snelheid van be-
reiding vormen belangrijke product-
voorwaarden voor de 50 variaties die
Aviko in Nederland verkoopt. 

Door gedegen kennis van aardappelen
en inzet van de modernste productie-
technologie, kan Aviko de consument
een hoogwaardig eindproduct garan-
deren.

Succeskraker Aviko SuperCrunch
wint Food Award!

Aviko SuperCrunch, de nieuwste
en krokantste friet van Aviko, heeft
dinsdag 12 mei 2009 een Food
Award gewonnen. Een jury nomi-
neerde verschillende innovatieve
en succesvolle nieuwe producten
van de Nederlandse supermarkten
van het afgelopen jaar, waaronder
maar liefst drie van Aviko B.V. uit
Steenderen: de Aviko Super-
Crunch, de Maaltijdpannetjes en
Familieschotels. Volgens de Neder-
landse consument, die via de Tele-
graaf kon stemmen, verdiende Avi-
ko SuperCrunch de Award.

Deze SuperCrunch Oven - en Hollandse Frites werden beloond met de Food Award.

In januari 1999, kreeg Eba zijn eerste
akoustische gitaar. Op een muziek-
school volgde hij de lessen in muziek-
theorie en gitaar. Dit hielp zijn talen-
ten verder te ontwikkelen. In augustus
1999, richtten Eba en Alhagie Leigh,
Habib Leigh en Mamady een live band

Dansen op exotische muziek
in het Kulturhus
Ebrima Sallah, beter bekend als
Eba Sallah, werd geboren en geto-
gen in Bakau New Town, een kust-
plaats in Gambia. Deze stad staat
bekend om het toerisme en de
prachtige stranden. Eba formeerde
in 1998 een rap & reggae band, die
snel groter werd. Nadat deze band
uit elkaar was gevallen ging Eba al-
leen verder, gegrepen door de mu-
ziek. Zoals hijzelf zei: "Ik kan mijn
lot niet ontlopen'. Ik geloof dat
mijn missie is om te leren en men-
sen te amuseren."

PV de IJsselbode Steenderen
Op 16 mei werd er door de PV De IJssel-
bode gevlogen vanaf Morlincourt, 355
km. Om 7.10 uur werden 147 duiven
gelost bij zonnig weer met een zuiden-
wind, kracht 3. De eerste duif was voor
dhr. P. Hendriks om 10.29 uur. Uitslag:
1., 6. Hendriks, 2. Th. Tankink, 3., 7., 10.

H. Buiting, 4. J. Boesveld, 5., 8. H. Wig-
gerink, 9. Ria Luesink.

PV Steeds Sneller Hengelo
De duiven van Postduiven Vereniging
Steeds Sneller uit Hengelo gld. werden
zaterdag 16 mei gelost om 07.20 uur in
Reims (348 km) met ZZW wind 3. Er

waren 267 duiven in concours. De
snelste duif was van B. te Stroet uit Tol-
dijk. Deze werd geconstateerd om
10.41 uur. Snelheid 1735 mpm. Uit-
slag: 1. B. te Stroet, 2. A. Kamperman,
3. L. te Stroet, 4. E. Koers, 5. V. van Me-
lis. Uitslag jeugd: 1. Ellen van Melis, 2.
Kelly Bergervoet.

P.V. Vorden
Wedvlucht vanaf Reims over een af-
stand van bijna 360 km. De uitslagen
waren als volgt: Rick Wuestenenk 1, 7;
Marc Tiemessen 2, 15; T.J. Berentsen 3,
8, 10; Comb. A en A Winkels 4, 13, 14,
16, 20; H.B.M. Hoksbergen 5, 9, 12, 17;
C. Bruinsma 6, 11; E. Bruinsma 18;

Duivenberichten

op die in bars, restaurants en nacht-
clubs speelde. De band wisselde vaak
van naam. In augustus 2002, werd The
Holy Family band geboren na heel veel
omzwervingen en strubbelingen. Het
doel was om afro reggae and hip-hop
soul muziek te spelen. The Holy Fami-
ly band bestaat inmiddels uit negen
dynamische musici, allen uit dezelfde
stad, Bakau, New Town. Zij doen er al-
les aan om met de band vooruit te ko-
men. Zij huren zelfs instrumenten
van andere bands om dagelijks op te
kunnen treden. 
De band heeft tot nu toe enkele sin-
gles op de markt gebracht. Het feit dat
de musici midden in een toeristische
omgeving wonen heeft hen de gele-
genheid geboden om op te treden bij
alle belangrijke festivals in Gambia en
Senegal. De belangrijkste drijfveer van
de band is om met hun muziek de
boodschap van vrede en vriendschap
over de vier windstreken van de we-
reld te verspreiden.

In Ruurlo zullen velen niet stil kun-
nen zitten bij de swingende ritmes
van The Holy Family band. Datum: 30
mei. Locatie: Kulturhus Ruurlo. Kaart-
verkoop: Alex Schoenmode, Dorps-
straat 21 Ruurlo. Groot Jebbink, Bloe-
men, Dorpsstraat 57 Ruurlo via:
www.kunstkringruurlo.nl en op 30
mei aan de kassa van het Kulturhus.
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Op Hemelvaartsdag zijn er trainingen
en races voor de Cup rijders. De ONK
coureurs in de klassen 125cc, super-
sport en superbikes kunnen eveneens
drie maal oefenrondes maken deze
dag. Bestuurslid Tonnie Wassink zal
met zijn 250cc Honda mee rijden in de
trainingen van de 125cc. De motor-
races van dit jaar kennen ook een pri-
meur. Er zal voor het eerst circuitrij-
den georganiseerd worden. Dit vind
plaats op Hemelvaartsdag 21 mei. Ie-
dereen met een rijbewijs A en een li-
centie mag hieraan deelnemen. De
deelnemers worden begeleid door de
de ervaren voorrijders van de Zeelen-
berg speedweek, met o. a. Barry Vene-
man, Wilco Zeelenberg, Patrick v. d.
Goorbergh, Henk v. d. Mark en ex Ne-
derlands kampioen Torleif Hartelman.
Er worden 3 blokken van 25 minuten
verreden verdeeld over de dag. 

De ONK, 3 Landencup, BK monobike
en de Internationale Classic Grand
Prix (ICGP) zullen hun wedstrijden rij-
den op zondag 24 mei. De startopstel-
ling voor de races zal bepaald worden
tijdens de trainingen van zaterdag. 

De ICGP is een Europese cup waarbij
oud Grand Prix coureurs zoals Guy
Bertin, Bruno Kneubuhler en Ian
Simpson zullen rijden met hun oude
250 en 350cc machines. Het geluid en
de geur doet aan vroegere jaren den-
ken. De 3 Landencup is ook een inter-
nationale klasse met 10 rijders uit Ne-
derland, 10 uit Belgie en 10 uit Duits-
land. 

Kanshebber voor de overwinning in
deze klasse is Swen Ahnendorp die
daarin uitkomt op een superbike ma-
chine. Andere coureurs die voor de
overwinning gaan in deze categorie
zijn de Belg Stefan Demeulemeester
en de Duitser Didier Grams. 

Naast deze internationale races zal er
ook gestreden worden voor het ONK
en wel in de klassen:125cc, supersport,
superbikes en zijspannen. Hieraan
doen vele rijders mee die lid zijn van
de HAMOVE. In de lichtste klasse zal
Michael v. d. Mark er alles doen om de
wedstrijd winnend af te sluiten. 

Frank Kastermans uit Warnsveld zal
voor het eerst uitkomen in een wed-
strijd op een 125cc Honda. Dit 13 jari-
ge talent rijdt voor het Performance
Racing Team (PRA) uit Hengelo Gld. 

Jerry v. d Bunt hoopt op een omme-
keer want de afgelopen races had hij
de nodige tegenslag te verwerken. Op

zijn thuisbaan zal hij er alles aan doen
om zo hoog mogelijk te eindigen. In
de superport 600 zal Swen Ahendorp
er alles aan gelegen zijn om de over-
winning naar zich toe te trekken. Tij-
dens de persconferentie van afgelopen
donderdag liet hij weten (na vorig jaar
2e te zijn geworden) met niet minder
dan de eerste plaats tevreden te zijn. 

Fabian Heusinkveld, rijdend op de
MRTT/Hugen Yamaha hoopt dit jaar
eindelijk punten te pakken nadat het
in voorgaande jaren niet is gelukt.
Frank Bakker ook uitkomend voor het
PRA zal pas tevreden zijn als hij een
puntje weet te scoren in deze competi-
tieve klasse. 

AMICI Suzuki rijder Joey Den Besten,
ook al een lokale rijder, wil zich in de
kijker rijden door zich te kwalificeren
voor de A race in deze klasse. Dat zal
een moeilijke klus worden want er
hebben zich 58 rijders aangemeld
voor de supersport 600. 
Bob Withag, een van de kanshebbers
voor de overwinning in de superbikes,
liet weten dat hij verstek moest laten
gaan door een blessure aan de pink.
Dit is een flinke domper voor de HA-
MOVE rijder die daardoor dit jaar niet
voor het kampioenschap mee kan
strijden. 

Stichting Racen Tegen Kanker coureur
Bas Winkel zal alles uit de kast rijden
om bij de eerste 5 te eindigen. Bij de
persconferentie zei Bas nog wel dat hij
stiekem hoopt op een podiumplaats.
Kanshebbers voor een plek op het po-
dium zijn Raymond Schouten, de Belg
Sepp Vermonden, Jonny Rea uit Enge-
land en de Austalier Gareth Jones. 

Ex Schaatser Rintje Ritsma zal voor
het eerst deelnemen op een straten
circuit en hij hoopt zich dan ook te
kwalificeren voor de wedstrijd van
zondag. 

In de zijspanklasse zal het gaan tussen
Bevers/Vermeer, Streuer/Endeveld en
Nicholson en v. Lith. Het rennerskwar-
tier is voor iedereen toegankelijk en is
per klasse ingedeeld. 

Dit jaar wordt er evenals voorgaande
jaren tijdens de race verslag gedaan
door twee commentatoren :Eurosport
verslaggever Diederik De Vries en Mar-
tin van Ellinckhuijzen. Deze laatste
won vorig jaar de commentatoren
competitie tijden de motorbeurs in
Utrecht. Voor de kinderen is er een mi-
ni crossbaan , luchtkussen en een
draaimolen. 

Naast de races is er op zaterdagavond
de HAMOVE party in de tent nabij het
rennerskwatier. De band 'Kabaal'zal
voor de muzikale omlijsting zorgen.
Maar dat is nog niet alles. Er komen
namelijk ook nog twee special gu-
ests:Paul Kemper (ex-normaal) en Gor-
ro (ex-Jovink), zij komen de band ver-
sterken en zullen deze avond als gast-
muzikanten met de band optreden.
Kabaal bestaat al vele jaren. 

Het repertoire bestaat uit populaire
feest- en rocknummers vanaf de jaren
60 tot heden en alles wat daar tussen
zit. Zij spelen o. a. nummers van The
Beatles, Robbie Williams, U2 en Ro-
wen Heze. Aanvang van het feest is 20.
00 uur. 

Overigens komen de races op de "Vars-
selring" weer uitgebreid op televisie.
Zo zullen alle ONK races te zien zijn bij
Topspeed TV. Dit programma wordt
gepresenteerd door Martin Utbergen
en is te zien bij Graafschap TV en via
internet. Naast de uitzending van Top-
speed TV zullen de races ook in een re-
guliere uitzending van Graafschap TV
te zien zijn en wel op vrijdagavond 29
mei. Deze beelden zijn afkomstig van
Rudie Kreunen uit Hengelo Gld. 

Het programma op donderdag begint
om acht uur 's morgens en duurt tot
ongeveer zes uur. Het programma be-
vat trainingen en in de middag zijn er
wedstrijden voor de cup rijders in di-
verse klassen de klassen. 

Ook zijn er vrije trainingen voor de
ONK klassen 125 cc, supersport en su-
perbike. Zaterdag beginnen de trainin-
gen van de ONK, 3 Landencup, ICGP
en de monobikes ook om acht uur.
Zondag begint met de warming-up
om half negen. 

De aanvang van de wedstrijden is om
half elf en ziet er als volgt uit:
10. 40 Dutch Supersport B race
11. 25 BK 450/650 monobike
12. 10 3 Landencup race 1
12. 55 ICGP
13. 40 ONK Supersport 600
Pauze
14. 55 ONK 125cc
15. 40 Dutch Superbikes
16. 25 3 Landencup race 2
17. 10 Zijspannen 

TOEGANGSPRIJZEN:
Cupraces/vrije trainingen donderdag
21 mei: gratis
Trainingen zaterdag 23 mei:12 jaar en
ouder € 8
Tot 12 jaar gratis
Races zondag 24 mei:16 jaar en ouder
€ 17 incl. programmaboekje
Kinderen 12 tot 16 jaar € 8
Kinderen onder 12 jaar onder begelei-
ding gratis
Toeslag tribune € 5

Motorraces Hengelo

In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt er dit jaar voor het eerst drie
dagen gereden i. p. v. twee. De races en trainingen zullen plaatsvinden op
Hemelvaartsdag 21 mei en in het weekend van 23 en 24 mei. De HAMOVE
heeft weer een interessant programma met Cupraces, ONK wedstrijden, 3
Landencup, Belgisch kampioen monobike en een race voor de Europese
cup. Naast al het racen is er ook naast de baan van alles te beleven.

foto Henk Teerink

Ecotrans is gespecialiseerd in het bulk-
transport van veevoeder en kunst-
mest. Dat doen ze met 46 bulkwagens.
De gele vrachtwagens van Ecotrans
zijn een bekend gezicht op de weg.
Niet alleen in Nederland, maar ook in
België en Duitsland rijden de vracht-
wagens van Ecotrans. Meteen al vanaf
het begin, in 1974, stond innovatie
hoog in het vaandel. En dat is nog
steeds zo. Het resultaat is een vervoer-
der met ultramodern materieel. Eco-
trans is er op uit om de veevoederfabri-
kant en de boer de hoogste kwaliteit te

bieden tegen een concurrerende kost-
prijs. Dat is te danken aan de mensen
en geavanceerde systemen waarvan
gebruik wordt gemaakt. Bij Ecotrans
word veel gelnvesteerd in het werkple-
zier van de medewerkers."Als de men-
sen met plezier werken, zijn ze beter
gemotiveerd en is er rendement voor
de medewerker en het bedrijf. Door
het organiseren van een open dag wil-
den we het goede gevoel delen en het
gezicht laten zien van de verschillen-
de medewerkers in ons bedrijf", zegt
Roel Den Hollander, directeur van Eco-
trans.

Tijdens de druk bezochte open dag
waren ook tal van activiteiten voor de
kinderen georganiseerd. Ongeveer 100
kinderen maakten van de gelegenheid
gebruik om een foto te maken achter
het stuur van een heuse Ecotrans-
truck.

Druk bezochte open dag
Ecotrans in Vorden

Als het werk leuk is, hoeft een
mens nooit hard te werken! Dat
motto staat bij Ecotrans in Vorden
hoog in het vaandel. Het bedrijf be-
staat 35 jaar en vierde dit jubileum
op zaterdag 9 mei met een open
dag voor relaties, personeel en fa-
milie van het personeel.

Ruim 500 belangstellenden bezochten het bedrijf Ecotrans tijdens de open dag.

In kleine groepen zijn eerst alle ideeën
die er leven gelnventariseerd. Vervol-
gens hebben de groepen daar 2 the-
ma's uitgekozen om verder uit te wer-
ken. Om maar een paar voorbeelden
te noemen: 'Tanken bij de boer': een
nieuw systeem voor opslag van ener-
gie, waardoor de boer de energie die
hij zelf niet gebruikt op het gunstigste
moment verkoopt of 'Op verhaal ko-
men bij de boer' : de agrarische sector
als recreatieboer , 'The Green Deal tus-
sen producent en consument: lokale
producenten leveren rechtstreeks aan
de inwoners van de Achterhoek, een
moderne vorm van naoberschap. Veel
aandacht was er ook voor nieuwe
energiebronnen en het onderhoud
van het landschap. Alle ideeën wor-
den op papier gezet. Op 4 juni komen
de gelnteresseerden nogmaals bij el-
kaar om de thema's die afgelopen vrij-
dag al wat verder uitgewerkt zijn weer
op te pakken. Dit alles moet leiden tot
een concreet actieplan.

Gedeputeerde Annelies van der Kolk
gaf in het begin al aan dat het idee van
de werkstal haar zeer aansprak: 'echt
aan de slag, ideeën bedenken en con-
cretiseren'. Na afloop van de bijeen-
komst was ze onder de indruk van de
creativiteit en noemde slechts een
aantal zaken die er voor haar uitspron-
gen: 'Hybride landbouwwerktuigen,
alles wat tot energiebesparing leidt is
een plus, het multifunctionele nieuwe
landschap, de Achterhoek sluit zelf de
keten van de streekproducten en
maakt een koppeling met recreatie en
toerisme'. 

Op de vraag wat voor haar de kern-
woorden van deze bijeenkomst waren
antwoordde mevrouw van der Kolk:
betrokkenheid, creativiteit en innova-
tie'. Zij zei ervan overtuigd te zijn dat
we over een aantal maanden projec-
ten kunnen laten zien die echt in gang
zijn gezet.

Binnenkort kunt u op de websites van
de initiatiefnemers de uitwerking van
deze bijeenkomst vinden. Ook als u er
afgelopen vrijdag niet kon zijn en
gelnteresseerd bent in een van deze
thema's bent u op 4 juni van harte
welkom. 

Als u contact opneemt met het Streek-
huus krijgt u de uitnodiging: 0314
625000 of info@plattelandshuis.nl De-
ze Green Deal Agro is een initiatief
van Regio Achterhoek, Syntens, LTO
Noord, Plattelandshuis Achterhoek en
Liemers, Provincie Gelderland, ACT en
gastgemeente Bronckhorst.

Gedeputeerde mevrouw van
der Kolk complimenteert de
Achterhoek met creativiteit
Zo'n 150 innovatieve Achterhoe-
kers kwamen vrijdag 8 mei bijeen
in de stal van de Wilderborcherhof
in Vorden om aan het werk te gaan
rond de vraag: hoe kunnen de
agro-foodsector, het MKB en de pu-
blieke sector sterker uit de crisis
komen door nieuwe netwerken op
te zetten en innovatieve ideeën uit
te werken tot concrete projecten.
Deze bijeenkomst 'De Green Deal
Agro' is het vervolg op de Werkfa-
briek van februari dit jaar wat leid-
de tot het Aanvalsplan Achterhoek
Authentiek Anders.

In de week van 12 t/m 19 april werd in
Halle gecollecteerd voor de Nederland-
se Hartstichting. De collectanten wis-
ten € 1153,18 bijeen te brengen. 

De Hartstichting dankt gevers en voor-
al ook de collectanten voor hun inzet,
waardoor de collecte een succes is
geworden.

Opbrengst collecte
Nederlandse Hartstichting
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Freddy Evers zit al vanaf zijn vijftiende
in het hoveniersvak en werkte in ver-
schillende bedrijven. Hij volgde de
landbouwschool, werd uitgeloot voor
de bosbouwschool en ging verder met
de lagere en middelbare tuinbouw-
school, liep stage bij verschillende be-
drijven en werkte in Duitsland in de
kassen. “Op mijn werk in Dinxperlo
bij een tuincentrum/ hoveniersbedrijf
deed ik de afdeling tuincentrum. Op
school had ik altijd de hoogste cijfers
voor plantenkennis, dat kwam met de
verkoop wel van pas,” vertelt hij. Daar-
naast volgde hij nog verkooptrainin-
gen.

De in Velswijk geboren en in Gendrin-
gen getogen Freddy, verhuisde na zijn
ontmoeting met de Baakse Sylvia naar
Dieren. Hij werkte daar bij een groot
hoveniersbedrijf. Na drie jaar stapte
hij op. “Ik had werk zat in mijn vrije
tijd,” lacht Freddy. “Of ik moest daar-
mee stoppen of een eigen bedrijf op
gaan richten.” Hij nam de stap, maar
bleef de eerste tijd in deeltijd werken.
“In eerste instantie ben je alleen, dan
krijg je een stageloper erbij, een eerste
medewerker -een oud-collega- en nog
een stageloper via het leerlingstelsel.
En zo langzamerhand breidt dat uit,”
vertelt hij. “Je krijgt meer (vaste) klan-
ten en de samenwerking met onder
andere Delta kwam daar ook bij. En zo
krijg je steeds meer werk.”

De hele administratie en planning
kwamen erbij en daarvoor volgde hij
een cursus ondernemersplan maken,
met marketing, reclame en perso-
neelsbeleid. Alle medewerkers zijn in
het bezit van een VCA-certificaat. Een
volgende stap is om voor de zomerva-
kantie het gehele bedrijf VCA** te cer-
tificeren. Daarvoor moeten de machi-
nes en andere materialen gekeurd en
een veiligheidshandboek aanwezig
zijn. Door het houden van een audit,
kan worden nagegaan of activiteiten
op het gebied van kwaliteit, veiligheid
en milieu overeenkomen met de be-
treffende normering. 

Freddy Evers startte zijn hoveniersbe-
drijf in de bebouwde kom van Baak.
Dat was gezien de opslag van materia-
len en parkeren van auto’s lastig. Later
kreeg hij her en der wat extra opslag-
ruimte. De mogelijkheid om buiten
Baak een grote schuur met buiten-

ruimte te huren en zelfs te kopen,
nam hij graag aan. Een bestemmings-
planprocedure werd doorlopen, die
het mogelijk maakte een hoveniersbe-
drijf met dienstwoning te vestigen. Na
een poos in een woonunit te hebben
gewoond, kon het gezin het nieuwe
huis betrekken. Daarin werd eveneens
een kantoorruimte gerealiseerd, waar
Freddy de ontwerpen maakt, calcula-
ties, planning en de acquisitie doet en
zijn vrouw Sylvia de administratie. 

Evers bestaat uit drie takken: de be-
langrijkste is Hoveniersbedrijf Evers,
voor het particuliere tuinontwerp,
aanleg en onderhoud, maar ook voor
bedrijven die een fraaie voortuin wil-
len. Tevens werken ze aan het boom-
onderhoud, de tweede tak van Evers: 
Codit Boomverzorging. Een aantal me-
dewerkers volgde hiervoor de Europe-
an Treeworker opleiding. Freddy speci-
aliseerde zich naast de Treeworker op-
leiding nog verder tot Tree Technician
(allround boomtechnisch adviseur). Al
deze specialistische kennis komt na-
tuurlijk ook van pas bij al het andere
werk. Daarnaast is het onderhoud aan
Grootschalig Groen met name voor ge-
meentes ondergebracht in een -nog
naamloze- derde tak. “We hebben een
ploeg mensen die allemaal hun eigen
specialiteit hebben,” legt Freddy uit.
“De een is voor het grootschalige
groen, de ander echt voor de kleine
tuintjes, waarbij sociaal contact be-
langrijk is om te kunnen overleggen
met de mensen. Weer een ander denkt
‘laat mij maar meters stenen leggen’.
En zo heeft iedereen iets wat hij leuk
vindt en waar hij passie voor heeft. En
dan gebeurt het ook goed!”

Bij Freddy Evers, die het regelmatig bij-
scholen en opleiden van zijn perso-
neel zeer belangrijk vindt, zijn jaar-
lijks een aantal stagières aan het werk.
Tevens is Evers door Aequor erkend als
‘Erkend Leerbedrijf’, een bewijs dat ze
de deskundigheid in huis hebben om
vakmensen op te leiden. Het grootste
deel van deze jongens zijn bij hem in
vaste dienst gekomen. Daarnaast biedt
Evers een werkplek aan een medewer-
ker van Delta Groenbouw en Milieu,
Evers werkt nauw samen met de Del-
ta. “We doen werk voor hen in het
grootschalig onderhoud.” Veel men-
sen zijn al jaren vaste klant van Hove-
niersbedrijf Evers. Na ontwerp en aan-

leg van de tuin, doet Evers vervolgens
het onderhoud. “Elk voorjaar en na-
jaar doen we de tuin en tussendoor
knippen we hagen, brengen af en toe
veranderingen aan, herstellen straat-
werk en dergelijke,” legt hij uit. “Je
moet aanvoelen wat de mensen wil-
len, maar daarbij eveneens het budget
in de gaten houden.” Van de huidige
recessie hebben ze nog niet veel last.
Er wordt toch liever in de tuin gelnves-
teerd, dan in een vakantie. “Het vakan-
tiegevoel thuis eigenlijk!” lacht Fred-
dy. 

Evers maakt bij de ontwerpen graag
gebruik van aparte soorten planten en
struiken, die hij bestelt of ophaalt bij
Oudolf in Hummelo. Deze komen uit
het buitenland met dezelfde klimaat-
zones als Nederland en worden hier
verder gekweekt. “Dat is een beetje
een hobby van mij,” lacht Freddy. “Het
zijn bijzondere soorten die ik inpas in
het ontwerp. Vaak vinden klanten die
soorten heel mooi, maar ik vind het
zelf ook leuk om te zien hoe het zich

ontwikkeld.”
Hoveniersbedrijf Evers, Zutphen Em-
merikseweg 83-A, 7223 DA BAAK, tele-
foon (0575) 441048, fax (0575) 442041,

email info@hoveniersbedrijfevers.nl.
Informatie op www.hoveniersbedrijfe-
vers.nl. Codit Boomverzorging:
www.coditboomverzorging.nl.

Hoveniersbedrijf Evers viert 10 jarig jubileum
Dit jaar bestaat het Hoveniersbedrijf Evers 10 jaar en wordt een feestelij-
ke bijeenkomst voor het personeel voorbereid. Freddy Evers heeft er nooit
spijt van gehad dat hij voor zichzelf begon, want: “Echt falen is het niet ge-
probeerd hebben!”

Het team van Evers bestaat uit (staand v.l.n.r.) Sylvia en Freddy Evers, Ronald Horsting, Marco Oosterink en (zittend v.l.n.r.) Stijn Lanters,
Gerard Klein Bramel, Patrick Lueb, Dennie Put, Diewert Wiggers en Dennis Spijkers.

Buiten werd al zichtbaar waar de ope-
ning zou plaatsvinden. Er wapperden
vlaggen van de Kunst10Daagse. Deze
zijn bij vele kunstenaars het teken van
deelname. Na het bekijken van een in-
troductiefilm, waarbij de heren Aalde-
rink en Hulshof een woordje op de toe-
kijkers richtten en er een blik werd ge-
gund bij de diverse kunstenaars thuis,
werd de avond met een knal geopend.
Jopie Wullink kreeg van Rick Hulshof
een prachtige bos bloemen. Zij had
veel werk verricht met betrekking tot
deze derde Kunst10Daagse.

Het werd een gezellige avond, waar de
deelnemers kennis met elkaar maak-

ten. De Fratelli-band, Josée van der
Staak, Monique Wolbert en Menno
Kalmann zorgde voor de muzikale
omlijsting.

Voor deze Kunst10Daagse werd een
nieuwe gids samengesteld, met een
vertrouwde formule: Kunst en Cul-
tuur te bezichtigen in de galeries, ate-
liers en tentoonstellingsruimten, ter-
wijl de route om deze te bereiken de
Natuur in Bronckhorst laat beleven.

Op vrijdag 15 mei openden de deuren
van 50 galeries, ateliers en tentoonstel-
lingsruimten. De Kunst10Daagse
duurt tot en met 24 mei 2009.

Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk 2009

Officiële opening in het
Dorpscentrum in Vorden

De derde Kunst10Daagse van Bronckhorst Kunst&Cultuur, Natuurlijk is
gestart. De officiële opening werd gehouden in het Dorpscentrum Vor-
den. Daar verzamelden zich burgemeester Henk Aalderink, VVV directeur
Rick Hulshof, vele kunstenaars en andere genodigden.

De Fratelli-band, Monique Wolbert en Josée van der Staak op het podium tijdens de ope-
ning van de Kunst10Daagse 2009.

“We willen deze keer eens rook maken
voor aangename doeleinden. Zo gaan
we paling roken, maar ook worst, ham
en kip. Bezoekers kunnen natuurlijk
van dit lekkers proeven en cateringbe-
drijf Paladijn uit Zutphen zorgt voor
de drankjes. Ook is er een sigarenproe-
verij, verzorgd door de firma Schim-
mel te Zutphen. U zult een sigaren-
maakster aan het werk zien en een
melangeur, die alles over tabakssoor-
ten kan vertellen. De maître pipier
geeft uitleg en er is een echte sjeik die
de waterpijp rookt,” aldus eigenaar
Jan Achterkamp. Ook aan de kinderen
is gedacht. Zij kunnen zich uitleven op
een springkussen en bij mooi weer
met waterspuitspelletjes. Installatie-
bedrijf Arthur Berendsen heeft een
stand op het terrein van Achterkamp
met een bio-CV-ketel. Deze ketel wordt
gevoed met palletkorrels. Tevens zijn
er buitenkachels te zien, gemaakt van

een gasfles.

Op deze zondag 7 juni wordt in Bronk-
horst ook een streekproductenmarkt
gehouden en daarom heeft de VVV
een trammetje ingezet tussen Bronk-
horst, Steenderen en Baak.
Zo kunnen belangstellenden gemak-
kelijk komen bij de open dag van in-
stallatiebedrijf Marketz, aan de Dr. A.
Ariënsstraat 44a te Steenderen. “Wij
willen de mensen die ons nog niet
kennen de gelegenheid geven kennis
te maken met ons team en locatie,” al-
dus Martijn Ketz. “Wij laten werk-
zaamheden zien als dakwerk en dak-
goten in ambachtelijke stijl. Maar ook
simpele praktische snufjes, nieuwe
technologieën, innovatie betreffende
de duurzame energie, de Nefit zonne-
boiler systemen en nog veel meer.
Voor de kinderen is er een MARKETZ
clown, een knutselruimte, een ‘instal-

latie’ computer leerspel en een Shet-
lander parcours (bij mooi weer).  Een
aantal bedrijven waar het Marketz
team werkzaamheden verricht pre-
senteren zich, geven een cadeau weg
voor de trekking en/of zorgen voor de
innerlijke mens. Zo zijn er onder ande-
re hapjes van Sindy’s Catering, zijn fa-
miliebroodjes te proeven van de am-
bachtelijke Slager de Schelfer en Bak-
kerij Sloot. En natuurlijk is aan drank-
jes gedacht onder andere in de vorm
van een Bronckhorster biertje van
Brouwerij Rodenburg. 

Als klapper op de vuurpijl geeft Mar-
ketz een HR NEFIT CV ketel cadeau.
Deelnemers aan deze open dag maken
kans op deze gloednieuwe HR NEFIT
CV-ketel, laat deze hoog rendements-
ketel maar roken! Ontvang van de
gastvrouw op het Marketz terrein een
inschrijfformulier en om ongeveer
18.00 uur worden de winnaars bekend
gemaakt!  Volop gelegenheid dus voor
een uitje met het hele gezin op zon-
dag 7 juni van 11.00 tot 17.00 uur. Meer
bijzonderheden op de website van de
VVV Bronckhorst, op www.achter-
kamp.nl en op www.marketz.nl.

Zondag 7 juni 2009

Rookdag, streekproductendag en
open huis
Op 7 juni aanstaande worden bij brandweer oefencentrum De Maalderij
in Baak de deuren geopend voor een ‘Rookdag’ aan de Zutphen-Emme-
rikseweg 103. Daarnaast wordt een streek productenmarkt gehouden in
het stadje Bronkhorst en is er een open dag bij installatiebedrijf Marketz
aan de Dr. A. Ariënsstraat 44a in Steenderen. De VVV Bronckhorst laat tus-
sen Bronkhorst, Steenderen en Baak een trammetje rijden.
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

www www www ... hhh eee ttt kkk aaa ccc hhh eee lll ttt jjj eee ... nnn lll
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg  5a, 7251 JP Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE KACHELS
• houtkachels • gaskachels • speksteenkachels • pelletkachels

Open elke zaterdag van 9.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 236 100

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

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

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

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

... zon, zon en nog eens zon ...

Heerlijk dat zonnetje, maar dan wél buiten! Binnen wilt u het lekker 
koel houden. Wij kunnen u helpen dat te bereiken, want wij leveren
zonwering in diverse uitvoeringen, momenteel met speciale actie!

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit) + TZ alu kleur

Breedte (cm)  Uitval (cm)          Prijs nú

300

350

400

450

500

550

275

275

275

275

275

275

  975,-
  

998,-
  

1080,-

1125,-

1195,-

1250,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins.
Meerprijs motor + afstandsbediening € 125,-. 

Wij leveren ook: rolluiken, screens, markiezen en uitvalschermen.

DE SPECIALIST IN BOUWMATERIALEN
� Gevelstenen � Dakpannen � Wand- en vloertegels

� Dakramen en accessoires � Sierbestrating 

� Diverse andere bouwmaterialen

Bedrijventerrein De Revelhorst:Verlengde Ooyerhoekseweg 26 7207 BJ Zutphen

Telefoon (0575) 526 532, Fax (0575) 529 306, www.koordeman.nl

Notariskantoor Pera te Zelhem zal op 5 juni 2009 om 15.00 uur, in Het Anker te
Steenderen (J.F. Oltmansstraat 7), ten verzoeke van de erven overgaan tot:

OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING
van

DE VRIJSTAANDE WOONBOERDERIJ "TICHELWERK", zijnde een boe-
renhofstede met opstallen, erf, tuin en cultuurgrond, aan de Emmerweg 3 te 7221
LA Steenderen, gemeente Bronckhorst, kadastraal bekend als gemeente
Steenderen, sectie U nummer 78, groot één hectare.

Inschrijvingsvoorwaarden
Verkocht zal worden conform de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij open-
bare inschrijving van registergoederen 1996 (AVIN) van de Koninklijke Notariële
Beroepsorganisatie en de Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, die bij het notaris-
kantoor ter inzage liggen.

Bezichtiging
Op de zaterdagen 23 en 30 mei aanstaande, telkens van 10.00 uur tot 14.00 uur, 
is er gelegenheid om het vermelde object te bezichtigen.

Inlevering biedingen
Inschrijfbiljetten zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor, of te downloaden van de
website van het notariskantoor. Inschrijfbiljetten moeten - met een verklaring van 
de bank dat men zijn bieding kan financieren - in een gesloten envelop worden
ingeleverd, in handen van een medewerker van het notariskantoor, of tijdens de
zitting op 5 juni aanstaande, uiterlijk aan het begin van de zitting om 15.00 uur.

Informatie
Vanaf maandag 18 mei aanstaande is een informatiebrochure beschikbaar, 
welke eveneens verkrijgbaar is bij het notariskantoor. 
Contactpersoon is mr. J.A. Blankestijn. Voorts wordt verwezen naar: 
www.veilingnotaris.nl en www.notariskantoorpera.nl.

Doetinchemseweg 71, 7021 BR Zelhem • tel. (0314) 621141, fax (0314) 623327
e-mail: notaris@pera.knb.nl • homepage: www.notariskantoorpera.nl
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Er is toen een commissie gevormd die
contact met Socii en de Stichting Han-
dikids Bronckhorst heeft opgenomen.
Iedereen was direct enthousiast. Op
deze eerste Bronckolympics waren cir-
ca 25 personen aanwezig. Dat viel toch
wat tegen, wij hadden op meer gere-
kend. Eigenlijk is het ook best een
moeilijk punt, misschien ook wel een
teer onderwerp. Ouders hebben het al
moeilijk genoeg met kinderen met
een beperking en dat geeft bij sommi-
gen wellicht een drempelvrees om
hun kind aan zo’n middag te laten
meedoen. De ouders die vorig jaar wel
aanwezig waren, toonden zich reuze
enthousiast. Wij hopen dat wij voor de
komende Bronckolympics nog meer
ouders enthousiast kunnen maken’,
zo zegt Frank ten Damme.

Gina Luimes was vorig jaar één van de-
ze enthousiaste ouders. Zij is secreta-
ris van de Stichting Handikids Bronck-
horst en werd uit dien hoofde ook bij
de organisatie betrokken.Gina: ‘Deze

Stichting bestaat uit een groep ouders
met kinderen in de leeftijd van 5-18
jaar met een beperking. Dit kunnen
alle denkbare beperkingen zijn, met
welke oorzaak dan ook. Te denken valt
aan kinderen met een verstandelijke
en/ of lichamelijke beperking, ADHD,
gedragsproblemen, kinderen die be-
perkingen ervaren als gevolg van hun
ziekte, stoornissen in het autistische
spectrum hebben, of kinderen die om
welke reden dan ook ‘buiten de boot
‘vallen. In de gemeente Bronckhorst is
voor bovengenoemde groep behoefte
aan ‘aangepaste‘ en/of kleinschalige
activiteiten op het gebied van vrij-
etijdsbesteding. Bijna iedereen kent in
zijn omgeving wel een kind met een
beperking. Ook zij hebben behoefte
aan een leuke vrijetijdsbesteding’, al-
dus Gina Luimes. Afgelopen week
heeft Gina een 60-tal brieven ver-
stuurd aan ouders van kinderen met
een beperking met het verzoek zich
voor deze Bronckolympics op te geven.
Gina Luimes en haar man Wim Zweve-

rink hebben twee zonen, de 7-jarige
Viggo en de 13-jarige Kai. Laatstge-
noemde is rolstoel afhankelijk. Gina:
‘Kai was vorig jaar net als de andere
kinderen zeer enthousiast. Hij heeft
overal aan meegedaan maar vond het
rolstoelhockey toch wel het leukste
om te doen. Die sport doen ze op zijn
school in Arnhem ook veel. Trouwens
heel typisch, maar de meeste kinde-
ren vonden het rolstoelhockey dè
sport van de dag . Waarschijnlijk me-
de doordat iedereen, ook kinderen lei-
ders/ ouders zonder beperking er aan
mee konden doen.

De deelnemers vonden het een prach-
tige dag en dat geeft als organisatie
grote voldoening. Naar aanleiding van
de positieve reacties die we nadien
ontvingen, hopen we dit jaar zo’ n 40
kinderen te begroeten’, zo zegt Gina
Luimes. Behalve rolstoelhockey staat
er zondagmiddag 14 juni onder meer
ook zitvolleybal op het programma.
Ook wordt een parcours uitgezet waar
de jongens en meisjes in een rolstoel
allerlei hindernissen moeten nemen
(slalom, achteruit rijden e.d.) De mid-
dag wordt besloten met een etentje.
De kosten van deze Bronckolympics
worden deels betaald door een subsi-
die van de gemeente Bronckhorst. En
wat voor de kinderen bovendien erg
leuk is: iedereen krijgt een prijsje!

Zondagmiddag 14 juni op sportcomplex van Socii

Organisatie hoopt op flinke
deelname 'Bronckolympics'

Sportvereniging Socii en de Stichting Handikids organiseren zondagmid-
dag 14 juni de tweede editie van de Bronckolympics. Een sport en spelmid-
dag waaraan kinderen met of zonder beperking in de leeftijd vanaf 8 tot
18 jaar kunnen deelnemen. Het wordt gehouden op het complex van de
sportvereniging Socii en begint om 13.00 uur. De PJG (Plattelands Jonge-
ren Gelderland) heeft een project ontwikkeld dat inhoudt dat jongens en
meisjes met en zonder beperkingen middels sport met elkaar in aanra-
king komen. Frank ten Damme (Jong Gelre Vorden/Warnsveld): ‘Wij zijn
toen door de PJG benaderd met het verzoek of wij hier ook zo iets op touw
konden zetten.

Het evenemententerrein De Hiet-
maat in Hengelo Gld. is de vertrek-
en aankomstplaats. De Hietmaat is
duidelijk aangegeven en voor vele
paardenliefhebbers een bekend ter-
rein. Er is voldoende parkeermoge-
lijkheid en een team van vrijwilligers
zorgt voor de fourage en de route-in-
formatie. Het verblijf dient men zelf
te reserveren. Op de site van Paarden-
toerisme Bronckhorst en ook op

www.bronckhorsterpaardenmeer-
daagse.nl is meer informatie te vin-
den en kan men zich aanmelden. 

DEELNAME
De kosten voor deelname is 10 euro
per dag per aanspanning (drie dagen
25 euro) bijrijders kosteloos, en 5 eu-
ro per dag per ruiter (drie dagen 10
euro). Starten kan van 11.00 tot 15.00
uur. Iedereen is een normale ver-

keersdeelnemer, dus men bepaalt
het eigen tempo. Het rijden in (grote)
groepen is niet toegestaan vanwege
de verkeersveiligheid. De maximum-
lengte van de route is per dag onge-
veer dertig kilometer. 

ACHTERHOEKSE
PAARDENDAGEN ZELHEM
Binnen het Toeristisch Recreatief
Overleg Bronckhorst (TROB) is men
van mening dat er onder het ‘paar-
denvolk’ belangstelling bestaat om
de gemeente Bronckhorst nader te
leren kennen door een meerdaags
evenement. Men kan genieten van
het fraaie en zeer afwisselende land-
schap. Paarden en pony’s nemen in
de gemeente Bronckhorst een be-
langrijke plaats in. De paardenevene-

menten genieten landelijke bekend-
heid en zijn echte publiekstrekkers,
zoals de vele en veelsoortige keurin-
gen op de Hietmaat in Hengelo
(Gld.), de koetsentocht met authen-
tieke aanspanningen in Vorden en
de veelzijdige Achterhoekse Paarden-
dagen in Zelhem, die dit jaar helaas
geen doorgang vinden. 

GEMEENTE BRONCKHORST
Het stadje Bronkhorst is naamgever
van de fusiegemeente Bronckhorst -
let op het verschil C - en is één groot
monument dat bijzonder in trek is
bij de toerist en dagjesmensen.
Bronckhorst is een verrassende plat-
telandsgemeente in de Achterhoek.
Rijk bedeeld met natuurschoon; bos-
sen, uitgestrekte weilanden en water

wisselen elkaar af. Maar de gemeen-
te is ook bekend om de vele prachti-
ge kastelen en het kleinste stadje van
Nederland, Bronkhorst. De gemeen-
te ligt tussen de centrumgemeenten
Zutphen en Doetinchem. De IJssel
vormt de westgrens. Met een opper-
vlakte van ongeveer 30.000 hectare is
Bronckhorst één van de grootste
plattelandsgemeenten van Neder-
land.

Voor meer informatie kunt u ook te-
recht bij:  Secretariaat Bronckhorster
Paardenmeerdaagse, t.a.v. Wim
Kruisselbrink,  Schiphorsterstraat 8a,
7227 NG Toldijk, tel. 0575-451987.

Hengelo vertrek en aankomstplaats

Paardenmeerdaagse nieuw evenement in Bronckhorst
In Bronckhorst vindt op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni 2009
een nieuw paardenevenement plaats. Aanspanningen en ruiters kun-
nen door zorgvuldig uitgezette routes drie dagen lang kennismaken
met de gemeente Bronckhorst. Het parcours voert elke dag in een an-
dere richting zodat zowel het bosrijke, als het coulisselandschap wordt
getoond. Ook het rivierengebied langs de IJssel met de uiterwaarden en
de vergezichten én het kleinste stadje van Nederland, Bronkhorst, zijn
onderdeel van het parcours.

Als eerste zal de slagwerkgroep van
Crescendo, onder leiding van Gilbert
Wientjes, voor u optreden. Dit is een
kleine, maar enthousiaste groep mu-
zikanten die het afgelopen jaar een
grote omschakeling hebben gemaakt.
Zij treden zowel op straat als tijdens
concerten op.

Daarna is het de beurt aan de slag-
werkgroep van de Stedelijke Muziek-
vereniging De Harmonie uit Wagenin-
gen onder leiding van Rob van Plate-
ringen. Zij bestaan uit 21 leden en ko-
men uit in de eredivisie, het hoogste

niveau. Elk jaar wordt er geprobeerd
om deel te nemen aan mars- of con-
certconcoursen.

Als laatste treedt op muziekvereni-
ging Sla-je-Slag uit Dieverbrug onder
leiding van Michiel Gerringa. Deze
vereniging bestaat uit drie slagwer-
kensembles. Het B- en C-ensemble zul-
len zich laten horen op 30 mei. Het B-
ensemble bestaat uit ongeveer 12 le-
den in de leeftijd van 9 tot 17 jaar en
spelen een breed repertoire, zowel
popnummers als muzieknummers op
klassieke grondslag. Het C- ensemble
speelt ook in de eredivisie en zij wer-
den onlangs tijdens de Nederlandse
kampioenschappen tweede in hun di-
visie. Ze gebruiken een enorm scala
aan slagwerkinstrumenten. 

Zoals u van Crescendo gewend bent,
zal ook deze avond de sporthal weer
omgetoverd zijn tot een gezellig aan-
geklede concertzaal, waarin u vanaf
19.30 uur van harte welkom bent. Het
concert start om 20.00 uur.

Crescendo organiseert
spetterend slagwerkconcert
Op zaterdagavond 30 mei organi-
seert muziekvereniging Crescendo
uit Hengelo een slagwerkconcert
in sporthal De Kamp te Hengelo
(Gld). De aanvang is om 20.00 uur.
Op deze avond kunt u genieten van
drie slagwerkgroepen die u een
zeer gevarieerd programma zullen
bieden met onder andere num-
mers als Eloise, Dinge Dong en At
the down of war.

Jajem uit Hummelo is een Rock & Roll
band, die met de nodige humor lichte-
lijk pedant kan overkomen. Een band
met uitstraling, die nummers in het
Achterhoeks dialect ten gehore
brengt, met overtuiging en met veel
decibellen. Zoals de naam doet ver-
moeden houden de meeste leden het
na hun optreden niet droog.

Elke week wordt er een andere band of
artiest uitgenodigd en nemen de pre-
sentatoren het verleden, heden en de

toekomstplannen van de gasten door.
Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw ta-
lent. De uitzendingen van live@Ide-
aal.org zijn vrij toegankelijk voor pu-
bliek, iedereen wordt in de gelegen-
heid gesteld de uitzending bij te wo-
nen, of te beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB Zelhem.

Jajum bij Live@ideaal.org

Woensdagavond 20 mei zal de
band ‘Jajum’ uit Hummelo tussen
20.00 en 22.00 uur optreden in het
programmalive@Ideaal.org, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zel-
hem wordt uitgezonden.

Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo
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Het lustrum willen ze vieren met
Psalm 150 van César Franck, Jubilate
Deo van O. di Lassus, Alleluia van J. de
Mantua, de Bacharia "Bist du bei mir",
gezongen door Christine Brouwer, so-
praan en  de aria voor bas/bariton
"Schlummert ein" uit Bachcantate 82,
gezongen door Joep van Geffen en last
but not least:  het Requiem van Ga-
briel Fauré. .   

De uitvoeringsdatum is dus op zon-
dagmiddag 24 mei a.s. in de Dorps-
kerk in Vorden. Om de kosten te kun-
nen dekken zijn we genoodzaakt een
kleine toegangsprijs te vragen tot 15 jr.
gratis) (in afwijking van sommige fol-
ders)  Na afloop is er gelegenheid voor
een praatje met een kopje koffie of
thee en een feestelijke traktatie. Wel-
kom.

Er is echter één probleem: Tegelijker-
tijd op deze zondagmiddag is er de
koopzondag in het dorp en de Brocan-
temark. Dat was niet voorzien. We ho-
pen elkaar niet in de wielen te rijden.
U kunt uw auto parkeren in de
Burg.Galleestraat, de Raadhuisstraat,
achter Super De Boer, achter De Aldi,
Het Jebbink bij de R.K.kerk en andere
vlak bij kerk liggende straten.  Het Re-
quiem van Fauré vereist nogal veel stil-
te. Dit voeren we in elk geval als laat-
ste uit. En hoopt dat er in elk geval er
vanaf die tijd  rust zal zijn rondom de
kerk.

1e lustrumconcert vocaal
ensemble Capriccio

Het koor bestaat nu vanaf najaar 2004. Men wil dit gaan vieren met een
prachtig concert. Met medewerking van het Project Orkest Twente, Mir-
jam Berendsen-orgel, Christine Brouwer uit Soest - sopraansoliste, Joep
van Geffen uit Arnhem, bas/baritonsolist en Zoë Knoop op de harp.

Anne Brouwer was zeer tevreden over
de belangstelling van deze middag.
Met een hapje en een drankje liepen
genodigden en kunst10daagse bezoe-
kers door de tuin. De nieuwste beel-

den van Anne Brouwer werden bewon-
derd. Daarnaast was er oog voor de tas-
sen van Sanne van der Spek, de fontei-
nen van Joop van Ulden, sieraden van
Marry Potjes, het werk Unicef en Mar-

ja Evers.

Beeldhouwatelier Baak / Beelden in
Baak, Anne Brouwer & Marja Evers,
Wichmondseweg 17 a, 7223 LH Baak,
telefoon (0575) 442601. Voor informa-
tie zie de websites www.beeldhouwa-
telierbaak.nl en www.beeldenin-
baak.nl.

Beeldhouwatelier Baak – Beelden in Baak

Opening seizoen goed bezocht

Een prachtige tuin, prachtige beelden, veel zon en veel gasten waren de in-
grediënten voor een geslaagde opening van het Beeldhouw- en expositie-
seizoen 2009, afgelopen zondag bij het Beeldhouwatelier Baak.

Anne Brouwer bij een van haar nieuwste beelden.

Deze schilderijen welke gemaakt zijn
door de schildersvrienden Eef van Bra-
kel en Henk Hulshof zullen deze zon-
dag aan het bos een bijzondere dimen-
sie toevoegen. De schildersstijl van bei-
den is dan ook zeer kleurrijk en ex-
pressionistisch.  Onderwerpen van de
schilderijen zijn zowel het Zuid-Fran-
se, Toscaanse - dan wel het Gelderse Ri-
vieren-, en Achterhoekse landschap.
Eef van Brakel afkomstig uit Ooster-
beek heeft verschillende malen suc-
cesvol in Galerie 1880 geëxposeerd en
samen met Henk Hulshof enkele sei-
zoenen een schilderscursus in deze ga-

lerie verzorgd. van Brakel geen onbe-
kende in de kunstwereld heeft vele ex-
posities op zijn naam staan in zowel
binnen - als buitenland, zelfs de laat-
ste jaren vele malen in China. Galerie
1880 is er dan ook trots op dat deze na-
zaat van de Oosterbeekse school sa-
men met Henk Hulshof deze "kunst-
zinnige" zondag wil verzorgen.

Uiteraard rekenen we op droog en
windstil weer, maar mochten de
weersomstandigheden het opnieuw
niet toelaten om de schilderijen bui-
ten neer te hangen proberen we het
mogelijk in het najaar nogmaals. De
route van de wandeling staat met
bordjes aangegeven en een gratis rou-
tebeschrijving is verkrijgbaar bij Gale-
rie 1880.  De start is bij Galerie 1880
aan de Hummeloseweg 4a te Laag-Kep-
pel. Om te weten of de wandeling
doorgaat verwijzen we u naar de web-
site van  Galerie 1880, www.gale-
rie1880.nl of u kunt 's morgens even
bellen naar  (0314) 382208.

Kunst aan de Bomen

Helaas heeft i.v.m. de weersom-
standigheden in de vroege ochtend
van zondag 17 mei de wandeling
"Kunst aan de bomen" geen door-
gang gevonden. Zoals vermeld wij-
ken we nu uit naar zondag 24 mei
en vertrouwen we op beter weer.
Galerie 1880 zal dan in het bos
rondom de Wrangebult schilderij-
en aan de bomen hangen.

De opbrengst van de rommelmarkt
komt ten goede aan de Drumfanfare
St.-Jan. Voor het in stand houden van
de drumfanfare is jaarlijks veel geld
nodig. De opbrengst van de verkoop is
bestemd voor de aanschaf en het  on-
derhoud van uniformen en instru-
menten en de muzikale opleiding in
Keijenborg. 

Ziet u het al weer voor u. Zondagmor-
gen zijn vele vrijwilligers bezig met
het ombouwen van een plein met par-
keerplaatsen tot een grote markt,
waar curiosa verkocht wordt. Vanuit
het niets ontstaat als het waren een
bazaar met bedrijvigheid. De eerste be-
zoekers verzamelen zich al achter de
dranghekken en als de plaatselijke
kerktoren haar klokken  10.00 uur laat
slaan, verspreiden de belangstellen-
den zich als wespen op al het moois.
En om 12.00 uur verzamelt iedereen

zich voor het spectaculaire "verkoop
per opbod".   Vele vrijwilligers zijn ach-
ter de schermen al bezig met de nodi-
ge voorbereidingen. Kwam vorig jaar
een einde aan de vaste opslagplaats,
gelukkig heeft de drumfanfare sinds
enkele maanden weer een nieuwe op-
slagruimte gevonden. Voor de verkoop
is natuurlijk een behoorlijke voorraad
bruikbare "rommel" en curiosa nodig.
Bruikbare spullen of kleine meubels
zijn van harte welkom.

In verband met de strenge milieu-ei-
sen en hoge gemeentelijke afvalhef-
fing, zijn er wel grenzen gesteld aan
de op te halen zaken. Niet bruikbare
spullen en grote meubels (die niet
door één persoon meegenomen kun-
nen worden) kunnen door de ophalers
geweigerd worden. Oude koelkasten
mogen niet ingenomen worden. Niet
werkbare elektrische apparatuur en
grote tv-schermen en computers wor-
den niet opgehaald. Maar er blijft toch
genoeg andere "rommel" over. 

Dus heeft u net uw zolder, berging of
gehele woning opgeruimd en heeft u
bruikbare spullen voor de rommel-
markt, neem dan contact op met de
rommelmarktcommissie van de
drumfanfare st. Jan. U kunt contact
opnemen met Bennie Mentink (0575)
46 14 19 of met Theo Schoenaker
(0314) 64 16 34.

25 jaar Rommel- en Antiek-
markt "St.-Jan" Keijenborg

Ook dit jaar organiseert de drum-
fanfare St.-Jan haar jaarlijkse rom-
melmarkt. Op zondag 5 juli a.s.
worden op het Booltinkplein te
Keijenborg tientallen kraampjes
opgebouwd voor een geweldige
rommelmarkt. Een evenement dat
25 jaar geleden is begonnen en is
uitgegroeid tot een rommelmarkt
met een naam en traditie tot ver
buiten Keijenborg.  Zelfs de kerk-
dienst op deze zondagmorgen
wordt er voor verschoven.

Het district organiseert o.a. zelfstan-
dig voor deze leden de competities in
de spelsoorten libre en driebanden en
de Persoonlijke Kampioen- schappen
in de spelsoorten libre, driebanden en
bandstoten. Ook worden door het dis-

trict arbiters opgeleid. 
Ter gelegenheid van dit jubileum
houdt het districtsbestuur zaterdag-
middag 30 mei a.s een receptie bij Gas-
terij de Harmonie, Kerkstraat 2, Di-
dam. Hiervoor zijn o.a. alle leden uit-
genodigd. Tijdens deze receptie zal
middels een expositie aandacht ge-
schonken worden aan al datgene wat
in de afgelopen 75 jaar op biljart- ge-
bied in het district heeft plaatsgevon-
den.

KNBB district Doetinchem &
omstreken bestaat 75 jaar
Het KNBB district Doetinchem &
omstreken bestaat op 28 mei a.s. 75
jaar. Momenteel telt het district
ruim 1100 leden afkomstig van 53
aangesloten verenigingen.

Het zal de laatste keer zijn dat me-
vrouw Van Coevorden in de Veldhoek
voor zal gaan. Zij stopt met het voor-

gaan in diensten. Vanaf september zal
zij samen met haar man naar Surina-
me gaan en daar het grootste gedeelte
van het jaar daar verblijven. Om af-
scheid van haar te kunnen nemen is
er na de dienst gelegenheid om haar
de hand te schudden en samen koffie
te drinken. U allen wordt hierbij uitge-
nodigd.

Zondagdienst in kapel
Veldhoek
De 4e zondagdienst is op 24 mei
om 10.15 uur in de kapel in de Veld-
hoek. Mevrouw Van Coevorden zal
voorgaan en ook voor ons zingen.
Het thema is geloven is vertrou-
wen.
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Bovendien vind ik het heel positief dat
er op deze manier aandacht aan
wordt besteed. Ik weet uit eigen fami-
liekring dat sommige mensen echt
niet naar een cursus willen gaan, om-
dat ‘anderen’ dan kunnen zien dat je
niet of nauwelijks kunt lopen . Daar
schamen ze zich dan voor. Door zoals
op deze middag, met elkaar te oefe-
nen stappen ze over de drempelvrees
heen. Wel vond ik dat er iets te weinig
aandacht aan de verkeersregels werd
geschonken, maar dat komt natuur-
lijk tijdens de cursus wel uitgebreid
aan de orde’, zo zegt Teun Meijerink.
Zelf kan hij zich een leven zonder
scootmobiel niet voorstellen. ‘Zou ver-
schrikkelijk zijn. Ik maak er vrijwel da-
gelijks tochtjes mee. Als wij bood-
schappen doen, gaat mijn vrouw mee.
Ik ga er ook alleen op uit, heerlijk
rondrijden door de omgeving. Ik heb
trouwens nog een scootmobiel, een
wat kleinere die we zo in de kofferbak
van de auto mee kunnen nemen.

Ik rij zelf nog altijd auto, weliswaar
een aangepaste auto. Volgende maand
gaan we op vakantie naar Noord- Ita-

lië. We hebben via internet voor on-
derweg ook een overnachting in een
hotel geboekt die er op is ingericht om
ook scootmobiel gebruikers te ontvan-
gen ’, zo zegt Teun. Het echtpaar Meij-
erink heeft jaren in Rotterdam ge-
woond, waar Teun 35 jaar als docent
elektrotechniek werkte. Echtgenote
Lenie was werkzaam in de zorg voor
ouderen. Vanaf 1992 kwamen ze meer-
dere keren per jaar naar Vorden, waar
ze op camping De Reehorst een staca-
ravan hadden. Teun Meijerink: ‘ Van-
wege gezondheidsproblemen ben ik
op mijn 58e met werken gestopt. Nog
wel een jaartje op de woensdag ge-
werkt, maar toen de school ging fuse-
ren was de lol er een beetje af en ben
ik er definitief mee opgehouden.

Lenie Meijerink: ‘Omdat het ons in de
Achterhoek zo goed beviel, besloten
we om in deze regio een huis te kopen.
We waren inmiddels al lid geworden
van de Woongroep Lochem. Onze bu-
ren tipten ons dat er in Vorden dit
huis (aan de Koppel, red.) te koop was.
We hebben het in 2001 gekocht en wo-
nen hier sindsdien met veel plezier’,

zo zegt ze. Het echtpaar Meijerink zag
het helemaal zitten, wandelen, fiet-
sen, tuinieren, kortom heerlijk gaan
genieten. Echter toen sloeg het nood-
lot toe. Teun: ‘We woonden hier am-
per twee maanden of ik werd gecon-
fronteerd met een partiële dwarslae-
sie, met daarna ook nog andere licha-
melijke ongemakken hetgeen tot een
aantal operaties leidde. Ik kwam met
mijn ‘zwak begaafd onderlijf’ zoals
Teun zijn handicap met een lach om-
schreef, in een medisch circuit te-
recht, waardoor de mobiliteit steeds
slechter werd.

We zijn erg blij dat we nu in Vorden
wonen, ik kan er zo met de scootmo-
biel op uit. Je moet er toch niet aan-
denken dat we nog in de buurt van het
Kleinpolderplein in Rotterdam zou-
den wonen, dubbel geparkeerde auto’
s, druk verkeer e.d., een ramp voor alle
gebruikers van de scootmobiel’, zo
zegt Teun Meijerink die vervolgens de
loftrompet over zijn vrouw Lenie af-
steekt, die hem in zijn dagelijks leven
met veel liefde terzijde staat. ‘ Wij zijn
beiden niet zo gauw klein te krijgen’,
zo zegt Lenie bescheiden. ‘Momenteel
ben ik hier voorzitter van de Stichting
Welzijn en werk ik ook als vrijwilliger
in de Wereldwinkel’, zo vertelt ze en
passant. Ook maakt Lenie deel uit van
de stuurgroep van het dorpscentrum.
Teun Meijerink is op de woensdagmid-
dag bij dagopvang ‘Klimop’ aanwezig
om een zestal mannen op een plezieri-
ge wijze bezig te houden. 

Nog onlangs heeft hij iemand van bui-
ten Nederland geholpen om hier ‘in te
burgeren’ . De man is voor deze cursus
geslaagd en krijgt nu van Teun les in
het leren van verkeersregels. ‘Ik zou
nog best meer willen doen, maar he-
laas laat mijn eigen ‘energiemotor’
het wel eens afweten, maar gelukkig
heb ik mijn scootmobiel’, zo zegt Teun
Meijerink.

Louise van Uden, coördinator van Wel-
zijn Ouderen Vorden blikt ook nog
even terug op de voorlichtingmiddag
aan de gebruikers van een scootmo-
biel. ‘De deelnemers waren allemaal
erg enthousiast, hoewel sommigen
aanvankelijk nog wel wat zenuwach-
tig waren. Wij hebben als Welzijn Ou-
deren bij deze test het bedrijf Hartink-
bank uitgenodigd, met wie de ge-
meente Bronckhorst bij de aanschaf
van een scootmobiel samenwerkt. De
monteur van het bedrijf, heeft deze
middag tevens verschillende onge-
makken aan een aantal scootmobie-
len opgelost. Zo zag hij bijvoorbeeld
dat een mevrouw erg onzeker was.
Het bleek dat zij veel te hoog zat en
dat werd meteen opgelost’, zo sprak
Louise van Uden. Wil men meer infor-
matie over cursussen e.d. dan kan
men op maandag tot en met vrijdag
tussen 9.00 en 11.00 uur met Welzijn
Ouderen Vorden 0575-553405 bellen.

Meer vertrouwen in omgaan met een scootmobiel

Teun Meijerink: 'Leven zonder 
scootmobiel zou vreselijk voor mij zijn'

Om de gebruikers meer vertrouwen te geven voor het omgaan met een
scootmobiel werd er vorige week dinsdag in en bij sporthal ’t Jebbink een
voorlichtingsmiddag gehouden. Veilig Verkeer Nederland organiseert
cursussen voor scootmobielgebruikers. De oefenmiddag werd in samen-
werking met de Stichting Welzijn Vorden georganiseerd. Om de privacy te
waarborgen werden degenen die als scootmobielgebruiker geregistreerd
staan, middels een brief van de gemeente Bronckhorst voor deze middag
uitgenodigd. Onder de 22 deelnemers bevond zich ook de 72 jarige Vorde-
naar Teun Meijerink die al circa acht jaar van dit hulpmiddel gebruik
maakt. Zegt hij: ‘ Ik ben naar deze bijeenkomst gegaan om te horen of er
voor mij nog wat nieuws onder de zon was.

Teun Meijerink: gelukkig met zijn scootmobiel

Jailbreak speelt jaren 70 covers
van AC/DC, Thin Lizzy, Saxon,
Deep Purple, Black Sabbath en
Dio. Twee van de bekendste gita-
risten van de Achterhoek maken
deel uit van deze band, Harald
‘Paaf’ te Grotenhuis, bekend van
onder andere Wicked Mystic en
Diggeth, en Nicky ‘Elvis’ Obbink,
onder andere bekend van Purple
Haze. Gitaarduels en twinsolo's
zullen dan ook zeker niet worden
geschuwd. Met daaronder de vet-
te solide basis van Patrick ‘Pat’
Slutter en Addi ‘Pace’ Hoopman

van Red Rock en met Dennis ‘DJ’
Jansen als prettig gestoorde
frontman, krijg je een band die
de 70's en 80's bands doet herle-
ven zoals het hen toekomt: knal-
lend, strak en bij tijd en wijlen
euforisch. Oma, afkorting voor
Onbehandelbare Mannen, is een
bluesrockformatie die bestaat uit
Peter (zang), Lou (gitaar en zang),
Han (bas en zang) en Michel
(drums en zang). Oma is een
band met een schat aan
rock&roll ervaring en verankerd
met hun muziek. Met een gitarist
van formaat, een ritmesectie, die
ook samenspeelt in de band BC-
men en een zanger met humor
en een dijk van een stem bezorgt
deze band een spetterende show.
Ze brengen rock- en bluescovers
uit de jaren '60 t/m 80.

JAILBREAK en OMA bij Heezen
Woensdagavond 20 mei 2009
spelen de bands Jailbreak en
Oma bij Zaal Heezen in Steen-
deren. Het optreden op deze
avond voor Hemelvaartsdag
begint om 21.30 uur.

Dames 3 en Heren 1 zijn beide op een 2e plek
geëindigd en hebben de promotiewedstrij-
den al achter de rug. In Winterswijk speelde
Dames 3 om een plek in de 2e klasse en in
Aalten speelde Heren 1 de strijd om een plek
in de 1e klasse. De vreugde was groot toen
beide teams hun doel hadden bereikt: pro-
motie! Er waren ook 2 kampioenen, Dames 5
werd kampioen in de 3e klasse en het meisjes
Circulatievolleybalteam werd kampioen op
nivo 6. Dit is het hoogste nivo bij de 4 tegen 4
volleybalcompetitie. Al met al dus een gewel-
dig seizoen voor Alfun/Focus. Alfun/Focus is

een bloeiende gezellige vereniging die haar
thuiswedstrijden speelt in de Hessenhal in
Hoog-Keppel. Er zijn 5 damesteams 1 heren-
team, een meisjes A, een meisjes C, veel circu-
latievolleyballers (van nivo 1 t/m 6) een da-
mesrecreantenteam, een mixrecreanten- en
een herenrecreantenteam. Wij zijn altijd op
zoek naar nieuwe volleyballers. Vooral de da-
mesrecreanten die op woensdagavond trai-
nen zijn op zoek naar spelers die het leuk vin-
den om onder leiding van een trainer samen
te sporten.  Ook zijn er in Hoog-Keppel, Hum-
melo, Drempt en omliggende dorpen vast
nog heel veel meiden en jongens die nog niet
aan een (team)sport doen. Daarom organise-
ren de jeugdtrainsters een instuif op maan-
dag 25 mei van 18.00 tot 19.00 uur in de Hes-
senhal in Hoog-Keppel waarbij alle jeugd van
harte welkom is. Voor meer info kun je kijken
op de website: www.focusvolleybal.nl

Volleybalvereniging Alfun/Focus
draait superseizoen
Dames 1 uitkomende in de 1e klasse ein-
digde net als Dames 4 die in de 3e klasse
speelt op een mooie 5e plek.  Dames 2 is
2e geworden en speelt op dit moment
nog promotiewedstrijden en maakt
kans op promotie naar de 1e klasse.

Zoon Reind en dochter Martine kon-
den zich goed voorstellen dat pa en
ma er mee wilden stoppen. ‘Wij had-
den zelf absoluut geen interesse om
de camping voort te zetten. Teveel in-
breuk op je eigen privé leven’, zo zegt
Reind junior. Toch bewaren beiden
prachtige herinneringen aan de voor-
malige camping. Martine: ‘Wij werden
er als kinderen al heel vroeg bij be-
trokken. Dat is in feite altijd zo geble-
ven. Ik vond het prachtig om in de ‘be-
diening’ te werken. Bovendien was er
op de camping altijd wel wat te bele-
ven’, zo zegt ze. Broer Reind knikt in-
stemmend en zegt: ‘Ik vond vooral de
sociale contacten erg leuk. Wij deden
zelf ook altijd aan diverse dingen mee,
zoals bijvoorbeeld een zeskamp. Tij-
dens een playbackshow traden Marti-
ne en ik samen met pa en ma op. Wij
hadden acts als bijvoorbeeld ‘Nor-
maal‘ en ‘Dorus‘. Het programma
‘Idols’ bestond toen helaas nog niet,
anders hadden we ons als gezin beslist
ingeschreven’, zo zegt Reind lachend.
Hoewel allemaal leuke dingen, toch
werd de camping vaarwel gezegd.
Reind: ‘ Op gegeven moment hebben
we het plan ‘verkoop ‘ laten varen en
zijn we met elkaar om tafel gaan zit-

Op voormalig camping terrein 'Kleine Steege'

Verkoop Buitenplaats
'Aan 't Hackfort' 
in Wichmond gestart

Vanaf Hemelvaartsdag (donderdag 21 mei) tot en met zondag 24 mei en
tijdens de Pinksterdagen, alsmede op afspraak, (zie advertentie in dit
blad) bestaat de mogelijkheid om op Buitenplaats ‘Aan ’t Hackfort ‘ een
authentiek houtgebouwd buitenhuis te bezichtigen. Een buitenhuis be-
staande uit een woonkamer, twee slaapkamers, keuken en een badkamer.
Opgebouwd uit boomstammen afkomstig uit Skandinavische bossen.
Het is het eerste buitenhuis op het terrein waar in totaal 42 ruime kavels
worden uitgegeven. Samen met een geplande tuin, een totale oppervlakte
van 300 m2. ‘ Aan ’t Hackfort’ wordt geëxploiteerd door Reind Krijt (33) en
zijn zuster Martine Groot Wassink- Krijt (35), respectievelijk zoon en doch-
ter van Henny en Reind Krijt. Deze laatste runden op deze locatie tot be-
gin 2009 camping de ‘Kleine Steege‘, compleet met kantine en feestzaal,
een begrip in Wichmond en omgeving. Omdat het runnen van een cam-
ping in de praktijk betekent ‘dag en nacht ‘ werken besloten Reind senior
en zijn vrouw er een punt achter te zetten.

Broer en zus Reind en Martine

ten. Martine en ik hebben toen het
idee gelanceerd om hier de Buiten-
plaats ‘ Aan ’t Hackfort’ te starten. Een
project waarin plaats voor 42 buiten-
huizen. Pa en ma waren gelijk enthou-
siast, want nu konden ze hier immers
ook blijven wonen. De naam is bewust
gekozen. De Buitenplaats ligt aan de
Hackforterweg en aangrenzend aan
het terrein begint het landgoed Hack-
fort. Om de Buitenplaats nog beter in
het plaatje van de Achterhoek (lande-
lijke uitstraling) in te passen, worden
de buitenhuizen van een Sedum dak
voorzien. Martine: ‘Het wordt een
soort ‘groen dak’ en heeft bovendien
een hoge isolatiewaarde. Ook wordt er
op het terrein een zogenaamde ‘Slenk‘
aangelegd. Een waterplaats gevuld
met regenwater en omgeven met wild-
groei, bloesems en kruiden’. De bui-
tenhuizen kunnen ‘standaard ‘ ge-
kocht worden, wel is het mogelijk dat
de kopers het huis intern naar eigen
inzicht inrichten. Wat betreft de aan-
leg van de tuinen werken Martine en
Reind nauw samen met het hoveniers-
bedrijf gebroeders Arends. Reind: ‘ Het
onderhoud doen we in eigen beheer.
Dit leggen we met de toekomstige ko-
pers contractueel vast’. Martine: ‘Wat
de verkoop betreft werken wij trou-
wens niet met makelaars. Ook dat
doen we in onderling overleg’. Gezien
de dagelijkse werkzaamheden van
broer en zus niet zo verwonderlijk.
Martine is commercieel medewerker
bij een verpakking- groothandel en
Reind is financieel manager bij een
farmaceutisch bedrijf met als werkter-
rein Noord Europa. Bij de totstandko-
ming van hun plannen zijn Martine
en Reind enthousiast geraakt over het
goede overleg met onder meer de ge-
meente Bronckhorst, Natuurmonu-
menten en het Waterschap Rijn en Ijs-
sel. De nieuwe Buitenplaats betekent
voor Reind senior ook een prachtige
invulling van zijn vrije tijd. Zo zal hij
een deel van het onderhoud van Bui-
tenplaats ‘Aan ’t Hackfort’ voor zijn re-
kening nemen. De tijd die overblijft
wordt door opa Reind en oma Henny
op een andere wijze ingevuld. Zo zul-
len zij veel ‘optrekken‘ met Silke (5),
Bente (3) en Reind ( 0), de kinderen van
Reind junior en partner Babs en met
Sven (5) en Baike (3), de kinderen van
Martine en haar man René.
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De 22-jarige renner van RTV Vierak-
ker-Wichmond belandde halverwege
de wedstrijd van de Amateurs A/B sa-
men met clubgenoot Jan Weevers in
een kopgroep van vier renners. In de
eindsprint bleek Marco Schenk uit
Aalten over de rapste benen te beschik-
ken. Bargeman wist naar een tweede
plaats te sprinten, voor Ralf Steegs uit
Arnhem. Weevers eindigde net naast
het podium. RTV'ers Jeroen Borgonjen
en Ralf Vos eindigden in het peloton
op een 16e en 19e plaats. Bargeman
kon na afloop terugkijken op een ge-
slaagde wedstrijd. "Deze wedstrijd is
georganiseerd door mijn eigen club.
Dan geeft een podiumplaats een extra

kick." De renner uit Vorden heeft in de
aanloop naar de wedstrijd extra ge-
traind en dit heeft zijn vruchten afge-
worpen. Een tussensprint vormde de
basis voor het ontstaan van de kop-
groep. Bargeman: "Ik zag Jan Weevers
wegrijden en wist dat ik achter hem
aan moest." Onder aanvoering van
tempobeul Weevers bouwde de kop-
groep al snel een behoorlijke voor-
sprong op. Bargeman moest het hoge
tempo bekopen met kramp, maar kon
zich na een ronde herpakken. "De laat-
ste ronde zakte het tempo, waardoor
ik goed kon herstellen." In het zicht
van de finish opende Schenk de sprint
en Bargeman reageerde hier naar ei-

gen zeggen te laat op. "Hierdoor ein-
digde ik twee meter achter hem. Ach-
teraf had ik zelf de sprint moeten be-
ginnen. Desondanks ben ik zeer tevre-
den met mijn tweede plaats." Het was
de eerste keer dat Bargeman het podi-
um mocht betreden. "Ik hoop dat dit
vaker lukt en dat ik dit jaar misschien
zelfs een keer een koers kan winnen",
blikt hij alvast vooruit. 

MASTERS
Ook in de categorie Masters 40+ ston-
den er diverse renners van RTV Vierak-
ker-Wichmond aan het vertrek. Hal-
verwege de koers reden er zes renners
weg uit het peloton en deze wisten
binnen korte tijd een grote voor-
sprong op te bouwen. Enkele ronden
voor het einde wist nog een zestal ren-
ners uit het peloton te ontsnappen. In
deze groep bevonden zich enkele
kanshebbers, zoals Adrie Frijters, Fred-
dy Keller en Dick Hoeve. Ook RTV'er
Peter Makkink uit Hengelo maakte
deel uit van deze achtervolgende
groep, die na enkele ronden bij de kop-
lopers aansloot. Na enkele schermut-
selingen kwam het op een sprint tus-
sen twaalf man aan. Ronny Essink, die
gedurende de hele wedstrijd bijzonder
actief was, passeerde de meet als eer-
ste. Freddy Keller en Adrie Frijters
maakten het podium compleet. Mak-
kink sprintte naar een negende plek.
Rudi Peters kwam voor eigen publiek
als 18e over de finish. Bij de Masters
60+ ging de winst naar Guus Zanting.
Tweede werd Hans van Bavel en de
derde plaats was voor Harry Kellena-
ers. Ook schrijver Tim Krabbé was
naar Wichmond gekomen en wist met
een zevende plek in de top tien te ein-
digen. Jan Pieterse reed in deze catego-
rie een goede thuiswedstrijd. 
De organisatoren keken na afloop,
mede dankzij het succes van hun 'ei-
gen' Simon Bargeman, terug op een
geslaagd evenement.

Podiumplek voor Bargeman in wielerronde

Simon Bargeman uit Vorden heeft zaterdag bij de Wielerronde van Wich-
mond een tweede plaats in de wacht gesleept.

Simon Bargeman (links) en Jan Weevers in de kopgroep, foto Renske Bargeman

De geschiedenis van de Ierse Wolfs-
hond is nauw verweven met die van
de Kelten. Het waren deze nomaden,
die op hun zwerftochten de voorvade-
ren van dit ras meenamen naar West
Europa, waar ze uiteindelijk beland-
den in o.a Schotland, Wales en natuur-
lijk Ierland. Deze reusachtige 'Kelten-
honden' namen een belangrijke plaats
in binnen de cultuur van de Kelten. Ze
werden beschouwd als volwaardig lid
van de gemeenschap. Hun belangrijk-
ste taak was de jacht. Ze aten en slie-
pen in dezelfde ruimte als de familie
en namen zelfs deel, geschilderd in de-
zelfde oorlogskleuren als hun bazen,
aan veldslagen! Uit de Keltenhond zijn
later de Ierse Wolfshond en de iets
kleinere Deerhound ontstaan. In de
middeleeuwen waren ze zeer geliefd
bij de adel, maar door het verdwijnen
van groot wild dreigde het ras uit te
sterven. In de 19e eeuw werd het ras
geleidelijk aan teruggefokt, maar nog

altijd is de Ierse Wolfshond een zeldza-
me verschijning.
De Stichting de Ierse Wolfshond zet
zich vooral in voor de gezondheid van
dit grote, maar kwetsbare hondenras.
Het is voor de negende keer, dat de
stichting te gast is bij Kasteel De Kel-
der. Met dit kasteel als passend decor
zullen deze dag de ongeveer 50 Ierse
Wolfshonden en hun eigenaren terug-
gaan naar de tijd van de Kelten. Zo
slaat de Schots-Keltische groep Mac
a'Ghobhain (ook bekend van het Mid-
deleeuws Festijn op 21 mei 2009 bij
Kasteel De Kelder) z'n tenten op bij het
kasteel met verschillende ambachten,
zoals smeden en leerbewerking. Ver-
der zijn er demonstraties en work-
shops, muziek en kraampjes met Kelti-
sche en Schotse lekkernijen.

Zondag 24 mei tussen 11.00 en 16.00
uur bij Kasteel De Kelder, Kelderlaan
10 in Doetinchem (achter het zieken-
huis Slingeland) De dag is vrij toegan-
kelijk Een dringend verzoek: laat, om-
wille van de rust op het terrein, uw ei-
gen hond thuis. Ierse Wolfshonden
blaffen zelden of nooit, maar andere
honden wèl, als ze geconfronteerd
worden met zo'n grote groep Ieren!
www.dagvandeieren.nl of 
www.stichting-ierse-wolfshond.com

Dag van de Ierse wolfshond
24 mei bij kasteel de kelder

Op de traditionele 'Dag van de Ier-
se Wolfshond' - zondag 24 mei a.s. -
zal het terrein rond Kasteel de Kel-
der weer in het teken staan van de
Keltische cultuur, met in het mid-
delpunt de Ierse Wolfshond, die be-
kend staat als het grootste honden-
ras ter wereld.

De Schots-Keltische groep Mac a'Ghobhain met hun Ierse Wolfshonden

Wijk 2 had daarvoor dhr. Teunissen
uit Bathmen uitgenodigd om een inte-
ressante film over de flora en fauna te
laten zien. Het bestuur van de vereni-
ging is inmiddels al weer druk bezig
met het programma voor het komen-

de seizoen, dat op 16 september be-
gint met een interessante lezing. De
afdeling Halle is een bloeiende en
groeiende afdeling van de NBvP ‘Vrou-
wen van Nu’. Er worden voor de maan-
delijkse bijeenkomsten uiteenlopende
activiteiten georganiseerd door de ver-
schillende commissies. Daarnaast zijn
er cursussen. Nieuwe leden zijn van
harte welkom. U kunt altijd vrijblij-
vend een bijeenkomst bijwonen. Ze
worden gehouden in zaal Nijhof in
Halle en beginnen om 19.45 uur.

Vrouwen van Nu afdeling Halle
Dinsdag 12 mei hield de afdeling
Halle van vrouwenvereniging
‘Vrouwen van Nu’ de seizoenafslui-
ting met een bijeenkomst die tradi-
tioneel door één van de wijken
wordt georganiseerd.

Het thema is een oproep om mensen
met epilepsie te steunen. Iedereen kan
(op elke leeftijd) epilepsie krijgen. Er
kan niets gedaan worden om het te
voorkomen.

Een ‘normaal’ leven met epilepsie is
niet meer vanzelfsprekend, want ie-
mand kan op ieder moment van de
dag onverwachts een epileptische aan-

val krijgen. In Nederland zijn er
120.000 mensen met epilepsie. Het
merendeel ervan is aanvalsvrij dankzij
medicijnen, maar 30 % blijft last hou-
den van aanvallen. 

Geld voor epilepsiebestrijding en voor
betere zorg en behandeling van men-
sen met epilepsie is daarom hard no-
dig. Het Nationaal Epilepsiefonds
krijgt geen subsidie van de overheid.

Er is geld nodig voor onderzoek, want
het is nog steeds niet bekend hoe epi-
lepsie ontstaat. Maar er is ook voor-
lichting nodig. Veel mensen weten
niets over de aandoening en hoe te
reageren op iemand met een aanval.
Daarnaast wil het Fonds graag specia-
le reizen blijven organiseren voor
mensen met epilepsie. Voor veel men-
sen, jong en oud, is dat de enige ma-
nier om op vakantie te kunnen.

Collecte Epilepsiebestrijding
In de week van 25 tot en met 30 mei
gaan er landelijk wel 30.000 collec-
tanten op pad voor de collecte van
het Nationaal Epilepsie Fonds – ‘de
Macht van het Kleine’.Het thema
van deze collecteweek is ‘Epilepsie
maakt geen onderscheid, u wel?’.
De opbrengst is bestemd voor we-
tenschappelijk onderzoek, voor-
lichting, het organiseren van bege-
leide vakanties voor mensen met
epilepsie en individuele hulp.

Het ARX Theater heeft twee zalen die
ingericht zullen worden. De Theater-
zaal op de begane grond en de ARX-

zaal op de bovenverdieping. Bezoekers
kunnen op diverse wijzen kennis ma-
ken met de kunst van architectuur en
de kunst over architectuur. Dichter
Niek Hietbrink heeft een aantal ge-
dichten gemaakt bij architectonische
ontwerpen. Deze zullen geprojecteerd
worden. Tevens zullen er zullen ma-
quettes te zien zijn van diverse ontwer-
pen van architectenbureau ARX en
wordt doorlopend een film vertoond.
De Kunstroute Zelhem - Velswijk - Hen-
gelo voert u langs het ARX Theater,
nummer 18 in de route. Het Theater is
tijdens de Kunst 10Daagse geopend
van 10.00 tot 17.00 uur

Kunst 10Daagse in het 
ARX Theater Wolfersveen
Tijdens de derde editie van de
Kunst 10Daagse (15 t/m 24 mei) is in
de zaal achter restaurant ‘Wolfers-
veen’ een expositie ingericht. Vorig
jaar was er in een kale, niet gereno-
veerde ruimte een expositie van
‘De Witte Wolven’, maar inmiddels
is de zaal volledig verbouwd en zal
deze na de Kunst 10Daagse in ge-
bruik genomen worden als verga-
deraccommodatie onder de naam
ARX Theater.

De familie Janssen en de medewerkers
hadden er alles aan gedaan om het
voor zowel de jeugdige muzikanten
als het veelkoppige publiek naar de
zin te maken. Rond de vijver was een

plek gecreëerd met zitjes en een
kraampje voor de inwendige mens.
Met veel enthousiasme werd, onder
deskundige leiding van dirigent San-
der Waamelink, gemusiceerd.
De vaste aanhang, maar zeker ook de
vele gasten van het park, genoten
zichtbaar van de muziek. Even dreig-
de het weer om te slaan van zonnig
naar regen, maar het bleef beperkt tot
een beetje wind en een buitje.

Geslaagd Vijverconcert
OpMaat Wolferswoud
Zaterdag 2 mei verzorgde OpMaat,
het jeugdorkest van de jubilerende
muziekvereniging ‘Prinses Juliana’,
op uitnodiging van Bungalowpark
Wolferswoud, een vijverconcert.

Volleybal vereniging Sparta uit Zelhem
is op zoek naar personen die graag op
recreatief niveau willen volleyballen.
In het bijzonder dames zijn van harte
welkom. De damesrecreanten spelen
op de donderdagavond in twee groe-
pen in sporthal de Pol in Zelhem. De
eerste groep speelt van 19.00 tot 20.30
uur en de tweede groep van 20.30 tot
22.00 uur. De herenrecreanten spelen
van 20.30 tot 22.00 uur. Iedereen is wel-
kom om een kijkje te komen nemen in
de sporthal of eens een keer geheel vrij-
blijvend mee te spelen. Voor nadere in-
formatie kunt u terecht bij Willemien
Peppelman: tel. (0314) 62 55 77 of per
e-mail op j.peppelman4@chello.nl

Volleybal recreanten

gezocht

Een aantal verkopers hebben er vanaf
8.00 uur hun kramen met rommel-
marktspullen geopend en wellicht
vindt u hier datgene dat u altijd al wil-
de hebben. En ook zonder op die rom-
melmarkt te slagen is het ‘Normaalste’
café wel een bezoekje waard, want vol-
gens kenners heb je ‘Altijd lol bij de Tol’.

Rommelmarkt
bij café ‘de Tol’
Als u voor uw Hemelvaartsdag
fietstocht nog een doel zoekt, is ca-
fé ‘de Tol’ wellicht een goede optie.

De opbrengst van het statiegeld is be-
stemd voor het project dat die Loo-
school in Tanzania wil ondersteunen.
Vorig jaar werd een actie gevoerd voor
een kleuterschool in Kilangala in Tan-
zania. Nu wordt er gespaard voor de
bovenbouwlokalen van dezelfde
school. Op deze manier kunnen de
kleuters naar dezelfde school blijven
gaan als ze ouder worden. Voor nade-
re informatie kunt u terecht op de

website van de school 
www.delooschool.nl 
Helpt u de kinderen van de Looschool
met sparen? Dit kan eenvoudig door
uw flessen te bewaren en mee te ge-
ven als de kinderen aan de deur ko-
men. Zij zijn te herkennen aan de fly-
er die ze bij zich hebben. De actie
wordt gehouden met statiegeldflessen
die bij de Zelhemse supermarkten in-
geleverd kunnen worden. De kinderen
in Tanzania zullen heel blij zijn met
de ‘steentjes’ die de kinderen van de
Loo-school bijdragen aan de bouw van
nieuwe lokalen.

LOO-school gaat sparen 
voor school in Tanzania
In de week van 25 t/m 29 mei gaan
de kinderen van de Looschool lege
frisdrankflessen inzamelen.

Op zaterdag 18 april is Dames 3 van
volleybalvereniging Sparta kampioen
geworden. Met slechts één verloren
wedstrijd lijkt Sparta de terechte kam-
pioen, maar de nummer twee had
slechts één punt minder. Na de kampi-
oenswedstrijd ging het voltallige team
op de platte wagen door Zelhem,
waarna er nog tot in de late uurtjes ge-
feest werd in eetcafé de Groes. Voor
het nieuwe seizoen is het kampioens-
team nog op zoek naar versterking.

Sparta dames 3 kampioen
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De Markenbesturen hielden vergade-
ringen enigszins vergelijkbaar met de
huidige gemeenteraadsvergaderin-
gen. Tijdens zo’n ‘holting’ op 3 augus-
tus 1717 op de Dunsborg wordt geru-
zied over het recht van de uitdeling
van de geleverde broden. Zijn het de
markerichters die het bepalen of krij-
gen de kerken ook rechten?. De ‘ker-
ken’ zijn er later wel bij betrokken en
gebruiken het gekregen brood bij hun
armenzorg.

Op 4 augustus 1807 wordt nog eens
nadrukkelijk vastgesteld hoe de bro-
den moeten worden verdeeld. De be-
hoeftigen van iedere godsdienstige ge-
zindheid van de Ambten Hengelo en
Zelhem zullen na rato van het aantal
armen broden ontvangen. De marke-
richters ontvangen voor hun werk-
zaamheden ieder twee broden naar
keuze en de vier scheuters ieder twee
broden. De protestante gemeenten
van Hengelo en Zelhem krijgen elk
3/8, de katholieken van de Keijenborg
17/96 en die van Hengelo 7/96 deel. De
ontbinding van de Dunsborgermark is
op handen. De geërfden blijven bij
hun besluit van 25 juni 1834 en 6 fe-
bruari 1846 over de toekomst van de
broodlevering. Die broodlevering door
de erven moet bij voortduring plaats-
vinden en bij het wegvallen van de
markebesturen zullen de gemeentebe-
sturen van Hengelo en Zelhem ver-
zocht worden de broden in ontvangst
te nemen en te verdelen.

Op 3 april 1846 om 10 uur ’s morgens
komen aan het Oude Molenhuis de af-
gevaardigden van de gemeentebestu-
ren van Zelhem en Hengelo en die van
de diaconieën namens de hervormde
kerken en de charitas namens de
rooms-katholieke kerken bijeen om

een akte op te maken, waarin alles
wordt vastgelegd. Richter Becking van
Zelhem en B. Massink zijn belast met
de leiding van de vergadering. De be-
palingen uit eerdere besluiten worden
nu nog eens vastgelegd en deze over-
eenkomst is geregistreerd in Zutphen
op 16 januari 1865.

Dat de erven brood moeten leveren is
tegenwoordig nog vastgelegd in nota-
riële akten.

Het zijn in Hengelo: Antink, Beijerink,
Branderhorst, Berkerij, Bisschop,
Coops, Dunsborg, Elferink, Enzerink,
Eulink, Geltink, Hijtink, Huizink,
Honnekink, Groot Holte, Klein Holte,
Heerink, Groot Jebbink, Klein Jebbink,
Keijenborg, Lansink, Lenderink, Men-
tink, Massink, Nijsink, Reesink, Groot
Roessink, Klein Roessink, Sletterink,
Tjooitink, Tankink, Tilder, Teuben, Vo-
gelink, Wolsink, Wenink, Warnink,
Groot Wassink, Wissink, Wunnink,
Winkel, Zwavink, Groot Zessink, Klein
Zessink, Zaarbelink en Ziebelink
(Schotshuis). Waarvan Lansink twee
en de anderen 1 brood moeten leve-
ren. Het zijn in Zelhem: Bannink, Beef-
tink, Bettink Groot en Klein, Beulink,
Booltink, Bussink, Buunk, Dimmen-
daal, Everhardink of Everink, Enink,
Gielink, Hemmekink Hogen met Wi-
cherink, Hammink, Hartjes, Hebbink,
Hemink, Hoetink, Hogelocht, Hum-
melink, Jaaltink, Joolink, Kamper-
man, Lebbink, Lusink, Massink, Mene
of Vels, Papenborg, Rensen, School-
tink, uunk, Vrogten, Vreterink Groot
en klein, Waarle, Warnsink, Wentink,
Wetink, Wissink, Wolterink, Wullink,
Zeeuwink, Zeevalkink. Waarvan Hem-
mekink, Joolink en Vrogten twee en
de anderen 1 brood moeten leveren.
De broodweging krijgt een feestelijk

karakter. Het gebruik van Goudse pij-
pen, het nuttigen van thee met een
koekje en het daarna drinken van ro-
de wijn met suiker en natuurlijk mu-
ziek op die middag zijn belangrijk ge-
worden. Die verdeling van 3/4 voor de
hervormden van Hengelo en Zelhem
en 1/4 voor de rooms-katholieken is
sinds jaar en dag 36/96 voor de her-
vormden van Hengelo en Zelhem en
voor 17/96 voor de katholieken in Keij-
enborg/Zelhem en 7/96 die in Hengelo.
Wanneer in 1858 Halle van uit Zel-
hem, kerkelijk zelfstandig wordt, blijft
ook die meedelen in de broodlevering
voor haar behoeftigen.

Broodlevering (2)
De broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite tussen Zelhem
en Hengelo is een eeuwenoude traditie en uniek in Nederland. Ook dit
jaar is er weer een broodlevering.

Een bijzondere samenloop van om-
standigheden brachten haar en haar
man in 2007 tijdens een spirituele reis
door Egypte naar de Tempel van Sety I
te Abydos. Daar vond een bijzondere
ontmoeting plaats met een hogepries-
ter die de healingen uit het oude Egyp-
te nog steeds inzet om mensen te hea-

len. Deze ontmoeting en wat daaruit
voortkwam zouden gaan zorgen voor
een grote ontwikkeling en transfor-
matie in haar als therapeute en als
mens. Wat dit alles te maken heeft
met het boek "Op zoek naar Omm Se-
ty", een verhaal over de vermaarde En-
gelse dame Dorothy Eady die zich
haar leven uit het oude Egypte herin-
nerde, kunt u beluisteren.

Gezien de beperkte ruimte is opgave
noodzakelijk. Yvon Taken tel. (0573)
45 24 36

Herinneringen uit het Oude Egypte
Op zondagochtend 24 mei houdt
muziektherapeute Yvon Taken in
haar praktijk een lezing over haar
ervaringen die zij opgedaan heeft
in Egypte.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Snee-kloeten: 
Met sneeuwballen gooien. 
"De jongens bunt buten an 't snee-kloeten."

B. Peutjen-häöken:
Beentje lichten. 
"A'j onder 't spöllen peutjen häökt, doo'j gemeen.

C. Leste-vangen (leste-jagen): 
Krijgertje spelen.

Ook verrichten zij handelingen op ver-
zoek uw (huis)arts zoals insuline spui-
ten, het verzorgen van wonden of het
bestrijden van pijn. 

Op 20-04-09 zijn wij ontvangen op het
gemeentekantoor in Hengelo door
wethouder mevr. Van Kuil en beleids-
medewerker Harold Dolleman. 

Het doel van het gesprek was om ons
en onze werkzaamheden in de ge-
meente Bronckhorst bekendheid te ge-
ven op gemeentelijk niveau. 

Het was een prettig gesprek waarin er
erkenning was t.a.v. de visie van Buurt-
zorg zoals korte lijnen met de huisart-
sen, hoge deskundigheid van de me-
dewerkers. 

De Buurtzorgteams zijn 24 uur per
dag  te bereiken onder telefoonnum-
mer: Vorden 06-12323411, Hengelo 06-
83160790, Zelhem 06-13152104

Ontmoeting met wethouder 
Mevrouw A van Kuil

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die verzorging en ver-
pleging biedt bij mensen thuis.Onlangs zijn in 3 kernen van de gemeente
Bronckhorst Buurtzorgteams gestart. Deze teams werken zelfstandig,
de medewerkers helpen u bijvoorbeeld met het wassen, klaarzetten en
geven van medicijnen.

Alle oorspronkelijke interieuronder-
delen zijn nog aanwezig. De olielam-
pen uit 1870, die nu niet meer mogen
branden om de net gerestaureerde
muren niet weer zwart te blakeren, de
communiebank, de biechtstoel, de
doopvont en het orgel.  De preekstoel,
die in de jaren zestig van de vorige
eeuw weggehaald is, is net weer op de
oude plek teruggeplaatst. Een deel van
de ramen bevat nog de oorspronkelij-
ke 'flessebodem' glazen, maar de grote
ramen in de kerk zijn in 1923 voorzien
van glas-in-lood ramen. In het boven-
ste deel van die ramen staan afbeel-
dingen uit het Nieuwe testament, en
onderin staan afbeeldingen uit het
Oude Testament. In de ramen in de
kerk staat een tekstregel uit het 'Wees-
gegroet' en op het priesterkoor zijn
het regels uit het 'Onze Vader'.

Tussen het priesterkoor en de kerk
hangt een groot Triomphkruis. De
vloer van de kerk bestaat uit tegels in
donkerrood en okergeel. In het mid-
denpad liggen afbeeldingen van fran-

se lelies en raderen van de eeuwig-
heid. In de zijpaden liggen tegels met
dierfiguren, die de 7 hoofdzonden
symboliseren. Door over de tegels te lo-
pen vertrappen de gelovigen hun zon-
den.  Als je omhoog kijkt, terwijl je het
minderwaardige vertrapt, zie je rond
de (electrische) hanglampen de 8 za-
ligheden.

Boven op de kapitelen van de halfron-
de zuilen langs de wanden zijn vrou-
wenkopjes aangebracht. Deze verwij-
zen naar de parabel van de wijze en de
dwaze maagden. 
Tegen de pilaren staan beelden van
het Heilig Hart van Maria en het Hei-
lig Hart van Christus, de Goede Her-
der, de Heilige Willibrordus (patroon-
heilige van de kerk), de Heilige Alexan-
der (naamheilige van de stichter van
de kerk), de Heilige Johannes en de
Heilige Antonius, patroon van verlo-
ren zaken.

Tijdens de openstelling lopen er vrij-
willigers in de kerk die u graag nog
meer willen vertellen over dit best be-
waarde neogotische kerkinterieur van
Nederland. Als u daarna tevreden
thuis komt kunt u tot zondag 29 mei
a.s. uw stem uitbrengen op www.pla-
za.ncrv.nl, om te zorgen dat deze
Mooiste kerk van Gelderland gekozen
wordt tot 'Mooiste kerk van Neder-
land'! Laat u op Hemelvaartdag over-
tuigen en stem mee!

Kom u overtuigen van de
pracht van de 
'Mooiste kerk van Gelderland'
Op Hemelvaartdag, donderdag 21
mei, is de Willibrorduskerk van
Vierakker, onlangs door de NCRV
vereerd met de titel 'Mooiste Kerk
van Gelderland', geopend voor be-
zichtiging. Van 11 uur tot 16.00 uur
is de kerk open en dan kunt u met
eigen ogen zien dat het inderdaad
een prachtige kerk is.

In de eerste week worden de enkels en
de mix gespeeld en de week daarop de
dubbels. Het toernooi wordt zowel
door de Nieuwe Hellewei uit Steende-

ren als door De Drieslag uit Hoog Kep-
pel georganiseerd en wordt nu ook op
de twee parken van die verenigingen
gespeeld. 

Volgend jaar zal een andere vereni-
ging of zullen andere verenigingen uit
de gemeente Bronckhorst deze kampi-
oenschappen organiseren.  
Aanmelding vóór 31 mei 2009 of in-
dien maximum aantal inschrijvingen
is bereikt. Inschrijven op 
www.toernooiklapper.nl

Bronckhorster tenniskampioen-
schappen van 6 t/m 21 juni 2009
Tennisverenigingen De Nieuwe
Hellewei uit Steenderen en de Drie-
slag uit Hoog Keppel organiseren
de Bronckhorster kampioenschap-
pen Het tennistoernooi wordt ge-
houden van zaterdag 6 t/m zondag
21 juni 2009.

Het doel van deze zogenaamde mid-
pointmeeting is om contacten te leg-
gen tussen deze buitenlandse stagiai-
res en de Achterhoekse plattelands-
jongeren en bovendien om hen kennis
te laten maken met de gebruiken in
deze streek. In het programma dat
wordt aangeboden wordt gezocht
naar een goede mix tussen culturele

en ontspannende activiteiten, waarbij
iedereen het naar de zin moet kunnen
hebben. Het programma staat nog
niet helemaal vast. Wel is bekend dat
er een stad zal worden bezocht. Ook
dat er een fietstocht en een Sinter-
klaasavond wordt georganiseerd. Na
een spetterend slotfeest met een live
band op de zaterdagavond, wordt de

midpointmeeting op zondagmorgen
besloten met een gezamenlijke lunch
in het dorpscentrum te Vorden. De
buitenlandse jongeren worden onder
gebracht bij gastgezinnen. De organi-
satie hoopt dat zich de komende we-
ken een aantal gastgezinnen zullen
melden. Dat kan onder meer bij Frank
ten Damme (06-28038248) e-mail
frankdatsun@hotmail.com 
Bij Anne Visser (06-23919959 e-mail
hoorn85@hotmail.com. Herbert Meu-
leman (06-13700140) e-mail Herbert-
Meuleman@hotmail.com .Harald Wil-
tink (06-12790302) e-mail haraldwil-
tink@xsall.nl of bij Maaike vaartjes
(06-50601143 ) e-mail maaike1115@hot-
mail.com

Gastgezinnen voor midpointmeeting gezocht
In het weekend van 18 tot en met 21 juni vindt de jaarlijkse Midpointmee-
ting plaats, met als centraal punt het dorpscentrum in Vorden. Momen-
teel lopen er bij Nederlandse agrarische bedrijven een aantal jongens en
meisjes stage die afkomstig zijn uit alle delen van de wereld zoals bijvoor-
beeld Japan, Canada, Argentinië, Rusland e.d. De stageperiode varieert
van drie maanden tot een jaar. De PJG afdelingen van Laren/Lochem,
Almen, Vorden/Warnsveld, Steenderen en Hummelo en Keppel nodigen
deze buitenlandse jongelui uit voor een bezoek aan de Achterhoek.
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Laatt uww drukwerk
onzee zorgg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen



1 Bruna

2 Vordense Tuin

3 Hema

4 Sfeer van Josephine

5 Meeks Meubelen

6 MD Meubelen

7 Welkoop Vorden

8 Top1Toys Sueters

9 Roosenstein Quality Wear

10 Visser Mode

11 Fashion Corner

12 Helmink Meubelen

13 Kettelerij Bloembinderij

14 Mitra

15 Fixet Barendsen
16 Siemerink juwelier

17 Davorta

18 Etos Barendsen

19 Yvonne's Jeugdmode

Eetcafé de Slof
Hotel Restaurant de Gravin van Vorden
Hotel Bakker
Bistro De Rotonde
Pannenkoekenhuis De Vordense Pan
Asya Restaurant
Cafetaria Plaza
Café Restaurant De Herberg
Restaurant Olde Lettink
Chinees Fan Sheng
Eetcafé/Petit restaurant De Reehorst

De Vordense ondernemers:
De Vordense 
horecaondernemers:

Vorden
24 mei 2009 van 12.00 tot 17.00 uur.
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22    Schoenmode Giessen

— Autobedrijf Groot Jebbink

20    Profile Bleumink
21    Tuunte

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

KOOPZONDAG 24 MEI
11.00 - 17.00 uur

e e n S T R E L I N G
v o o r  d e H U I D , 

e e n S T R E L I N G
v o o r  h e t

O O G . . .

Bij aankoop van een 

zonnebril op sterkte

krijgt u gratis een 

zonnecrème.

ZONNEGLAZ ENAC T I E

Voorwaarden in de winkel.

Zutphenseweg 7
7251 DG Vorden 
Tel. (0575) 551505

KOOPZONDAG in KOOPZONDAG inVordenVorden



KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

24 mei 2009
van 12.00 tot 17.00 uur.

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

TIJDENS DE KOOPZONDAG

• Demonstratie buitenspelen
Molkky en Kubb

• Stoepverkoop restanten
huishoudelijke en kadoartikelen

Graag tot ziens bij

SUETERS
Dorpsstraat 15

7251 BA Vorden
Tel. 0575-553566

Burg. Galleestraat 9
7251 EA Vorden

tel. (0575) 55 13 81

Bovendien ontvangt u vrijdag en zaterdag, tegen inlevering van deze advertentie

10% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

Op de koopzondag geven we zelfs, tegen inlevering van deze advertentie

20% EXTRA KASSAKORTING op uw aankoopbedrag*

* Dit geldt voor de afgeprijsde en de huidige collecties, niet in combinatie met andere
acties/cheques.

Openingstijden: Vrijdag 22 mei: 09.30 tot 21.00 uur.
Zaterdag 23 mei: 10.00 tot 17.00 uur. Koopzondag 24 mei: 12.00 tot 17.00 uur.

Kom eens kijken naar onze uitgebreide collectie  

crosshybrides en mountainbikes van  
het top merk Merida. 

Schaft U op deze dag een Merida vanaf 
€ 350.00 aan dan ontvangt U van ons daarbij  

een waardecheque t.w.v € 25.00. 

Deze waardecheque kunt U dan vrij 

besteden aan allerlei accessoires bij ons  

in de winkel. 

Sportief & gezond 
FIETSEN

€299,-
van €349

  499,-
van €1.099

2.299,-

€499,-
 €299,-

Dealer van  BATAVUS - SPARTA - AVANCER - ALTRA - GAZELLE - MULTICYCLE - MERIDA

Uitgevoerd met 7 Shimano Nexave versnellingen, 

aluminium frame, rollerbrake voor, trommelrem achter, 

verende voorvork en zadelpen en nieuw premium 

bedieningsdisplay. 11 Ah batterij in onderbuis van het 

frame. Actieradius tussen 35-60 km. Maat: D48/53/57/61 

en H53/57/61/65. Kleur: quicksilver / cashmire gold.

KOOPZONDAG 
BIJ PROFILE BLEUMINK VORDEN EN ZUTPHEN

ZONDAG 
24 MEI 

Tijdens de koopzondag Vorden Brocantenmark in de Dorpsstraat ,  Zutphen is de jaarlijkse Meimarkt  

SPARTA ION M -GEAR GL  7 V

Uitgevoerd met 24 Shimano Deore versnellingen, aluminium frame, 

schijfremmen ,dubbel geveerd.

Maat H43 en H48. Kleur: red/black.

Uitgevoerd met Shimano remnaaf alu zwarte velgen. 

Bastsa dynamo/koplamp , Smart led achterlicht 

Maat D50/57. Kleur: zwart. 

Actiemodel dus beperkt leverbaar!

FUJI OUTLAND V24 

C R

CORTINA TRANSIT 

Dorpsstraat 12 Vorden  / Spittaalstraat 34 Zutphen          www.profilebleumink.nl

Uitgevoerd met Shimano 21versnellingen, aluminium 

frame,verende voorvork.  

Maat 14,5/16/18/20/22/24”. 

Kleur: Glimmend Antraciet of Mat Magnesium

MERIDA MATTS 5-V 

Uitgevoerd met 30 Shimano Ultegra versnellingen 

aluminium frame, v-brakes,vaste voorvork en zadelpen,  

Mavic Aksium wheelset .

Maat : 49/51/53/55,5/58. Kleur: Aluminium.

MERIDA SPEEDER T5 

Stoere ATB met groene vlammen 

24 Shimano Deore versnellingen, alu frame

Verende voorvork met lock out. 
Maat : 16/18/20/22/24”

. 

Kleur: Wit , Antraciet/groene vlammen

MERIDA TFS   XC100 V

€ 1.199,-

€895,-

Veilig en luxe, met extra grote display 
en handige tiptoetsbediening

met groene huif , leuk om de 

kids in te vervoeren en handig 

voor de booschappen. 

iedereen er mee uit de voeten kan. 

BAKFIETS

VORDEN   12.00 TOT 17.00
ZUTPHEN 10.00 TOT 17.00 

€499,-

Kerkstraat 3, Vorden

Bij iedere apfelstrudel
GRATIS kopje koffie

gemaakt door
een echte Barista

op de koopzondag van
12.00 tot 17.00 uur!

Zutphenseweg 8 • Vorden • Telefoon (0575) 55 24 26

KOOPZONDAG 24 MEI
Op alle 

G-STAR sweaters
25% VOORJAARSKORTING

VordenVorden



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

KOOPZONDAG in KOOPZONDAG in

24 mei 2009
van 12.00 tot 17.00 uur.

Uw makelaar voor:
verkoop / aankoop / taxaties van
• woningen • recreatie objecten
• boerderijen • landbouwgrond

www.lomanvastgoed.nl
Vierakkersestraatweg 26
7233 SG Vierakker Registertaxateur Landelijk Vastgoed
Tel: 0575-441331 Gediplomeerd rentmeester
Mobiel: 06-22684706 www.taxatielandelijkvastgoed.nl

Vorden
Zutphenseweg 24

Tel. 0575-551514
Eibergen

J.W. Hagemanstraat 3
Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
w w w. h e l m i n k m e u b e l e n . n l

Zondag Open HuisZondag Open Huis bij Helmink Meubelen
ZONDAG 24 MEI OPEN VAN 12 - 17 UUR

Bij Helmink kunt u kennis maken met de nieuwste trends 
in wooncomfort. Onze collecties meubelen en slaapkamers

bieden weer volop comfortabel leefgenot. En u kunt lekker 
ontspannen proefzitten in onze speciale relaxfauteuil-studio 

met een royaal assortiment fauteuils van o.a. Easysit, Cosyform 
en Zero Stress. Leverbaar in diverse leder- en stofkwaliteiten en 

aan te passen naar uw persoonlijke wensen.

E
J.WEr is al een relaxfauteuil 

in leder vanaf 799.-

VordenVorden

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Er is weer 

werk aan

de winkel!

Er is weer 

werk aan

de winkel! kk

BV Duynie is een dynamische en sterk
groeiende, internationaal opererende
handelsonderneming in vochtrijke dier-
voeding en behoort als onderdeel van de 

Aviko group tot het Royal Cosun concern. Onze  producten zijn in hoofdzaak afkomstig
van de levensmiddelenindustrie. Wij leveren al dan niet na processing aan veehouderij-
en. Duynie beschikt over een modern eigen wagenpark. In toenemende mate zetten wij
producten ook buiten de veehouderij af. Deze trend zal zich in de toekomst voortzetten.

Wij hebben per direct plaats voor een:

Chauffeur 
Functie-inhoud:
• Chauffeur van tankwagencombinatie voor het verzorgen van het vervoer van onze pro-

ducten ondermeer vanaf onze locatie in Steenderen.

Wij vragen:
• een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;
• teamgeest;
• bereidheid om op zondag te werken (alleen in geval van calamiteiten en/of inciden-

teel);
• bereidheid om ‘s nachts en/of in ploegendienst te werken;
• goede manier van omgaan met onze leveranciers, afnemers, producten en materieel.
• Enige affiniteit met de agrarische sector is een pre.

Wij bieden:
• een goede salariëring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
• Een 4-daagse werkweek behoort tot de mogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd: 
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer C. van Gelderen, tel. 0172-460634.
Sollicitaties schriftelijk, voorzien van een CV, aan: B.V. Duynie, t.a.v. de heer C. van
Gelderen, Postbus 86, 2400 AB Alphen aan den Rijn. Mailen mag ook:
c.vangelderen@duynie.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Wij zoeken collega’s voor de schoonmaak
van onze luxe recreatiewoningen.

Ben jij beschikbaar op maandag en/of vrijdag
tussen 09.00 en 15.00 uur en hou je van aan-
pakken?

Wij bieden een gezellig team van dames met
uren in overleg!

Neem contact op met
Truus of Marijke:
tel. 0573-461221

Sikkelerweg 8
7261 LP te Ruurlo
www.sikkeler.nl
info@sikkeler.nl

Vanwege de op handen zijnde structuurwijziging binnen
Kinderopvang Avonturijn zijn wij op zoek naar kandidaten voor
de functie van  

Hoofd Bedrijfsbureau m/v
Het betreft een functie van 24 uur per week

De leidinggevende van het bedrijfsbureau is onder verantwoor-
ding van de directeur belast met leidinggevende taken op het
gebied van financien en personeelszaken. Het bedrijfsbureau
houdt zich bezig met de ontwikkeling, de vaststelling en de uit-
voering van deze organisatieonderdelen. 
Het Hoofd Bedrijfsbureau geeft leiding aan de 4 medewerkers
binnen het bedrijfsbureau en is in staat deze medewerkers zoda-
nig aan te sturen dat zij in staat zijn een resultaatgerichte bijdra-
ge te leveren aan het realiseren van de gestelde doelstellingen
voor het bedrijfsbureau. 
Bij afwezigheid van de directeur is het hoofd bedrijfsbureau het
aanspreekpunt. 

Avonturijn zoekt u als u……
• Managementvaardigheden bezit voor het leidinggeven en aan-

sturen van het bedrijfsbureau
• Sociale vaardigheden bezit voor het motiveren, stimuleren en

instrueren van medewerkers
• Kennis hebt van managementtechnieken, financieel- en per-

soneelsbeleid
• Plan- en organisatievermogen bezit 
• Analytisch vermogen hebt voor het structureren van beleids-

lijnen uit een complexe hoeveelheid gegevens en het kunnen
vertalen van beleidslijnen naar haalbare doelen

• Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bezit
voor het opstellen van beleidsplannen en het onderhouden
van contacten met diverse onderdelen van de onderneming

Avonturijn verwacht van u:
Dat u een HBO werk- en denkniveau hebt en dat u kennis hebt
van managementtechnieken, financieel en personeelsbeleid. U
beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdruk-
kingsvaardigheden. U bent bekend met Word, Exel en Outlook.

Wij bieden u:
Een uitdagende functie met veel wisselende werkzaamheden in
een dynamische werkomgeving. De functie zal vallen in schaal
10 van de CAO-Kinderopvang met een minimum van € 2.606,-
en een uitloop naar € 3.504,- per maand op fulltime basis. De
inschaling zal afhangen van uw leeftijd en ervaring.

Informatie en sollicitatie
Voor algemene informatie over Avonturijn kunt u terecht op
onze website. Voor nadere informatie kunt op contact opnemen
met mevr. Y. Bensink, directeur, te bereiken via telefoonnummer
0573-458130 optie 1. Bent u geïnteresseerd voor deze vacature,
dan dient uw sollicitatie uiterlijk 29 mei in ons bezit te zijn. Uw
inhoudelijk gemotiveerde reactie kunt u richten aan Mevrouw Y.
Bensink Kinderopvang Avonturijn, Nieuwe Weg 5-01, 7261 NL
Ruurlo. 

Avonturijn is een kinderop-
vangorganisatie met een
kinderdagverblijf met 6
groepen dagopvang en 8
groepen buitenschoolse op-
vang.
Verzorgt voor-,  en naschool-
se opvang en tussenschoolse
opvang op basisscholen. 

Daarnaast verzorgt
Avonturijn
Gastouderopvang in de ge-
meente Berkelland en om-
streken.

Avonturijn is één van de 15
gebruikers van het Kultur-
hus in Ruurlo en is volop in
ontwikkeling. Door de groei
binnen onze organisatie en
door de structuurwijziging
zijn we op zoek naar nieuw
personeel. Het bedrijfsbu-
reau houdt zich bezig met de
ontwikkeling, de vaststelling
en de uitvoering van finan-
ciën, en personeelszaken.

Avonturijn heeft kwaliteit
hoog in het vaandel staan en
vraagt om een no-nonsense
mentaliteit, waarbij aanpak-
ken, openheid, vertrouwen
en gevoel voor humor
belangrijke begrippen zijn.

Avonturijn
Nieuwe Weg 5-01
7261 NL  RUURLO
tel.: (0573) 45 81 30
fax: (0573) 45 81 33

e-mail: 
info@avonturijn-ruurlo.nl 
website: 
www.avonturijn-ruurlo.nl www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MANAGER PERSONEELS- EN SALARISADMINISTRATIE M/V
[OMGEVING DOETINCHEM]

U bent primair verantwoordelijk voor het managen van de systeem- en
werkprocessen omtrent juiste en tijdige salarisbetalingen. U biedt
ondersteuning aan het management m.b.t. het verstrekken van gerichte
informatie en geeft leiding aan twee salarisadministrateurs.

Werkzaamheden;
- Coördineren van en toezicht houden op de salarisadministratie.
- Problemen signaleren en oplossen.
- Mede uitvoeren van en bijdragen aan de ontwikkeling van het salarisbeleid.
- Houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van alle relevante

verzekeringenswetten, belastingen,  arbeidsvoorwaarden etc.
- Zorgdragen voor een optimale informatiestroom en verzorgen van

managementrapportages.
- Onderhouden van contacten met relevante externe partijen.
- Biedt het management ondersteuning inzake werving & selectie, verzuim,

opleidingen en uitvoering van arbeidsvoorwaarden.
- Onderhouden van het personeelsinformatiesysteem.

Functie-eisen;
- Een relevante opleiding op HBO-niveau.
- Leidinggevende vaardigheden.
- Sociaal en contactueel vaardig.
- Kennis van Unit4 Salaris is een pré.
- Analytische vaardigheden.
- Enthousiasme en een flexibele instelling en een ‘hands on’ mentaliteit.
Vacature nummer: VIW0010

TEAMLEIDER LOGISTIEK [OMGEVING DOETINCHEM]

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor zowel de ontvangst, controle en
inslag van de goederen, als voor het correct verzamelen en gereed maken van
de goederen. 
Je geeft leiding aan een team van 15-20 medewerkers en je bent samen met het
Hoofd Logistiek verantwoordelijk voor het behalen van het resultaat van de
afdeling. 
Een groot gedeelte van je taak bestaat uit het motiveren, coachen, aansturen en
het begeleiden van mensen bij het correct uitvoeren van de werkzaamheden en
het naleven van de hoge kwaliteitseisen. Waarnodig neem je corrigerende
maatregelen en durf je te confronteren. Je bent een zgn "people" manager.
Tevens ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van diverse processen en
draag je bij aan het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden binnen
deze processen.

Functie-eisen;
- MBO Opleiding (richting logistiek is een pré).
- (bewezen) coachende stijl van leidinggeven.   
- Uitstraling en overtuigingskracht en goede communicatieve- en sociale

vaardigheden.
- Bereidheid om in een 2 ploegendienst te werken.
- Trefwoorden; enthousiast, flexibel, oplossings- en resultaatgericht,

teamwerker, oog  voor kwaliteit en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. 

Een assesment maakt deel uit van de selectieprocedure.
Vacature nummer: VJK0021

TECHNISCH COMMERCIEEL ENGINEER [OMGEVING DOETINCHEM]

Werkzaamheden;
In deze functie houdt u zich bezig met het ontwerpen, calculeren en offreren van
een specifiek product. Tevens ondersteunt u de afdeling verkoop m.b.t.
orderafhandeling, beheer klantgegevens en onderhoudt u klantencontacten.

Functie-eisen;
- Opleiding MTS+ of HTS (WTB). 
- Kennis van een Cad-systeem. 
- Beheersen van de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift. 
Vacature nummer: VJK0028

INTERNATIONAAL ACCOUNTMANAGER M/V [OMGEVING VARSSEVELD]

Onze relatie is gespecialiseerd in het ontwikkelen van chemische vloeibare
producten.

Werkzaamheden;
Ontwikkelingen volgen op zowel nationaal als internationaal gebied.
Opbouwen en onderhouden van relaties.
Bezoeken van klanten in Nederland en West Europa.

Functie-eisen;
- HBO werk en denkniveau.
- Hoge mate van verantwoordelijkheid.
- Kennis van de markt is een pré.
- Aantoonbare ervaring in een vergelijkbare functie.
- Goede beheersing van minimaal 2 buitenlandse talen.

Voor onze relatie is het belangrijk dat iemand zich kan binden met de producten. 
Binnen de organisatie gelden open en korte communicatielijnen. 
Relaties met klanten zijn gebasseerd op betrouwbaarheid en eerlijkheid. 
Vacature nummer: HJD0018

VERKEERSREGELAAR [OMGEVING DOETINCHEM]

Werkzaamheden;
Het plaatsen van zowel rijdende- als stationaire afzettingen,
verkeersregelinstallaties en omleidingen. De materialen worden geplaatst
volgens een van tevoren uitgewerkt verkeersplan.
Afzettingsmaterialen zijn in alle soorten en maten aanwezig om in iedere
voorkomende situatie een verkeersvoorziening te realiseren die aan de wettelijke
eisen voldoet. Daarnaast zul je ook het verkeer moeten regelen. 

Functie-eisen;
- MBO niveau.
- Flexibel.
- Geen bezwaar om verschillende diensten te draaien.
- Certificaat brl9101 is een pre.
- Rijbewijs BE.

Vacature nummer: VVN0010

Voor meer informatie omtrent bovenstaande vacatures,
raadpleeg onze website of neem kontakt op met ons kantoor onder
vermelding van het vacature nummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECTMANAGER MILIEUBEHEER
[OMGEVING APELDOORN]

Voor een bedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn we
op zoek naar een Projectmanager Milieubeheer.

Werkzaamheden;
In deze functie bent u voornamelijk bezig met het
ontwikkelen van beleid, contractbeheer en het verrichten
van marktonderzoeken.
Daarnaast maakt en bewaakt u prijsafspraken over
tarieven, leveringsvoorwaarden en
volumina binnen de gestelde kaders en regelgeving.
Tevens stelt u managementrapportages op en bent u
bezig met relatiebeheer.

Functie-eisen;
Een afgeronde opleiding op HBO niveau en vakgerichte
opleidingen op commercieel en/of technisch gebied,
• met kennis van, afvalstromenbeheer en

milieutechniek.
• met uitstekende sociale en communicatieve

vaardigheden
• onderhandelingsvaardig, ondernemend en

oplossingsgericht zijn
• die analytisch en initiatiefrijk zijn en projectmatig

kunnen werken.

Ervaring in een soortgelijke functie of werkveld is een
pré.

Vacature nummer: VWS0001



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

De aanbiedingen zijn geldig van maandag 18 mei t/m zondag 24 mei 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

Amstel*
krat à 24
flesjes x 30 cl 7.99

actie-literprijs 1.11

11.29

Vers uit eigen oven:
Croissants
roomboter of
meergranen,
3 stuks naar keuze 0.99

3 stuks

1.77

Iglo
diepvriesgroenten
alle soorten,
pak 300-750 gram
1.39/1.99 0.99

alle soorten

1.99

7.-
2 stuks

11.98

Dreft wasmiddel
fijnwas, kleurwas of
donkerwas, vloeibaar
flacon 1-1.5 liter of poeder
pak 1.4 kilo, 2 stuks
naar keuze
9.98/11.98

Aardappelen 
Extra Groot
zak 5 kilo 1.-

actie-kiloprijs 0.20

2.99

5.99

25%
korting!

Verse Spiesen
vlees, kip of vis, alle soorten

Bijv.: Varkensshaslicks 4.49
per 500 gram

Uit onze weekfolder van 18 mei t/m 24 mei

Super de Boer Aalderink Super de Boer Hollak
Dorpsstraat 14 Bergstraat 1
7221 BP Steenderen 7021 XG Zelhem
Tel. (0575) 45 12 06 Tel. (0314) 36 91 60

Super de Boer Rinders Super de Boer Grotenhuys
Zuivelweg 7 Dorpsstraat 18
7255 XA Hengelo (Gld.) 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 46 17 93 Tel. (0575) 55 27 13

Kijk voor meer voordeel op www.superdeboer.nl


