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Jan en Dina Peppelman hebben een
lang en arbeidzaam leven achter de
rug. Dat begon toevalligerwijze voor
beiden al op 13-jarige leeftijd. Jan: ‘Ja
hoe ging dat vroeger, na de school
moesten wij gelijk aan het werk. Mijn
ouders hadden thuis in Zelhem een
boerderij en was het logisch dat ik ook
bij een boer ging werken. Dat heb ik
ook bij een aantal boeren in de omge-
ving gedaan. Trouwens ook nog een
paar jaren bij woningbouwbedrijf
Bruil. Toen de oorlog uitbrak werkte ik
bij een boer in Slangenburg. Daar heb-
ben de Duitsers mij opgehaald en op
transport gesteld naar een barakken-
kamp in de buurt van Mülhausen. Na
vijf maanden ben ik daar ontsnapt en
naar de Achterhoek gevlucht en waar
ik uiteindelijk onderdak vond bij mijn
zuster. Ook daar kwamen de Duitsers
's nachts aan de deur, ik ben toen via
de achterdeur in het donker dwars
door het roggeland op de vlucht gesla-
gen. Ik kreeg vervolgens via, via onder-
dak bij een familie in Lintelo. Daar
ontmoette ik een aardig deerntje. Ze
kwam net thuis van haar werk, in de
gang botste ik tegen haar op. Trou-
wens wel een hele zachte botsing, het
begin van de verkering’, zo vertelt Jan
Peppelman lachend. Dina (Dien) meis-
jesnaam te Bokkel werd geboren in
Barlo (gemeente Aalten). Zij werd
groot gebracht bij pleegouders. ‘Mama
noemde hen opa en oma Bussink, he-
le lieve mensen’, zo zegt dochter Anja
aanvullend. Na de lagere school werk-
te Dina bij tal van (boeren) families als
dienstmeid.
En dan de oorlogsjaren. Zowel Jan als
Dina Peppelman hebben heel veel
voor het verzet in Aalten en omgeving
betekend. Jan Peppelman in die dagen
beter bekend als ‘Zwarte Jan’ heeft me-
nig goede daad verricht. Jan: ‘Best wel
een spannende tijd, nee ik ben nooit
echt bang geweest. Dina eigenlijk ook
niet. Zij heeft zich zeer verdienstelijk
gemaakt als koerierster. Veel nachten
er op uit om de onderduikers van
‘bonnen‘ te voorzien’, zo zegt hij trots.
Toen de Amerikanen en de Canadezen
druk bezig waren om Nederland te be-
vrijden, werden verzetstrijders ge-
vraagd om zich bij hen aan te sluiten.
Zo werd Jan Peppelman tot het eind
van de oorlog bij de Canadezen onder-
gebracht om zo zijn steentje aan de be-
vrijding van Nederland bij te dragen.

Ons land was nog maar net van het
Duitse juk bevrijd of Jan Peppelman
kreeg een ernstig ongeval. Jan zat in
een vrachtwagen op weg naar huis
toen de wagen tegen een andere
vrachtauto botste met als gevolg vier
doden en zeven zwaar gewonden. Jan
Peppelman: ‘Ik was vijf dagen bewus-
teloos, in totaal heb ik veertien dagen
in Deventer in het ziekenhuis gelegen.
Toen ik daar lag kwam Dien mij elke
dag opzoeken. Zij fietste dan op een
fiets met massieve banden van Aalten
naar Deventer, pakweg honderd kilo-
meter, terwijl ze voor en na de tocht
op de boerderij moest werken. Echte
liefde’, zo zegt Jan teder onderwijl een
traantje wegpinkend. Jan en Dina Pep-
pelman traden op 27 mei 1949 in het
huwelijk. In 1951 werd zoon Jan gebo-
ren en vier jaar later (1955) dochter
Anja. Het diamanten paar heeft één
kleinzoon (Daniël).

Na hun huwelijk namen Jan en Dina
in Varsseveld de boerderij over van
oom en tante Kemper. In 1956 verhuis-
de het paar naar de Kerkhoflaan in
Vorden. Daar hadden tante en oom
Lenselink (van Dina’s kant) een kip-
penbedrijf zonder opvolgers. Ze vroe-
gen Dina of zij dit bedrijf samen met
haar man wilde overnemen. Zo ge-
zegd, zo gedaan. Dina deed de huis-
houding, zorgde voor het gezin en de
kippen en verrichtte bovendien nog
veel vriendendiensten in de buurt. Jan
werkte eerst bij een veevoederbedrijf
en later jarenlang bij de Nederlandse
Spoorwegen als overwegwachter en
stations-assistent. In de herfst waren
Jan en Dina ook altijd druk bezig met
het inzamelen van eikels voor Staats-
bosbeheer. In de maand december was
men druk bezig met de verkoop van
kerstbomen. Onderwijl Jan de bomen
verkocht zorgde Dina voor koffie en
koek.

In zijn vrije tijd was Jan Peppelman ve-
le jaren leider bij elftallen van de voet-

balvereniging Vorden. Bij belangrijke
wedstrijden verzuimde Jan niet om op
zaterdagavond de kroeg in te duiken
om te kijken of zijn spelers het niet ‘te
bont ‘maakten. De andere dag moest
er immers weer fit aan de wedstrijd
worden begonnen! Voetballen was (en
is) zijn grote hobby. Helaas voor hem
maakte een beenbreuk al op jonge
leeftijd (18 jaar) een eind aan zijn ac-
tieve voetballoopbaan. ‘Jammer, heel
erg jammer, want ik was een hele
goeie‘, zo zegt de 87-jarige bruidegom
met een ‘dood – ernstig‘ gezicht! Rich-
ting toekomst zijn er ten aanzien van
o.m. De Delle en de Beekdelle zoals be-
kend ‘verhuisplannen‘. Dochter Anja
hierover: ‘Ik hoop wel dat papa en ma-
ma de rest van hun leven, net als nu,
zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen
blijven wonen’.

Beiden zeer actief in het verzet!

Diamanten bruidspaar
Jan en Dina Peppelman
Afgelopen woensdagmiddag vier-
den Jan en Dina Peppelman in de
Wildenborcherhof hun 60-jarig hu-
welijksfeest, waarbij ook wethou-
der Ab Boers namens de gemeente
Bronckhorst zijn gelukwensen
kwam aanbieden. Bruidegom Jan
(net als zijn vrouw 87 jaar) verkeert
nog in een goede gezondheid, rijdt
zelf nog auto en zo nu en dan een
voetbalwedstrijd van Vorden be-
zoeken, behoort eveneens tot zijn
favoriete bezigheden. Voor bruid
Dina (roepnaam Dien) sloeg in
2005 het noodlot toe. ‘Mama kreeg
een beroerte en geraakte aan één
zijde verlamd. Dit heeft papa en
mama heel veel verdriet gedaan,
want sinds een paar jaar kunnen
zij niet meer samen wonen. Mama
wordt op de Beekdelle verzorgd en
om toch dicht bij haar te zijn,
woont papa hier op de Delle. Daar-
door kunnen zij elkaar gelukkig
wel elke dag zien’, zo vertelt doch-
ter Anja.

De ontmoeting tussen agrariërs, stads-
mensen en buitenliefhebbers staat za-
terdag 5 september centraal. In alle
winkels vinden leuke en leerzame ac-
tiviteiten plaats om het platteland te
ervaren en ontdekken! Op de Dag van
het Platteland gaat het vooral om loka-
le attracties en activiteiten. Zo kunt u
oogst- en streekproducten proeven. Ie-
dere winkel vult zelf het programma
in en geeft zo zijn eigen tintje aan de-
ze feestelijke dag. Kom 5 september ze-

ker langs. U wordt ontvangen met kof-
fie en koek en kunt alles rustig bekij-
ken. Heeft u zin in actie? Mooi! In de
winkel kunt u meebieden op de mooie
artikelen van de Boerenveiling en er
zijn verschillende boerenactiviteiten.
Daarnaast zijn er veel demonstraties,
waaronder boerenbrood bakken en
nog veel meer. Natuurlijk zijn er voor
de kinderen extra leuke dingen te
doen, waaronder een kleurwedstrijd,
dieren aaien én eten geven. 

Ook u kunt meedoen aan de dag van
het platteland! 
Verwerkt u oogstproducten tot jam,
beheerst u een vergeten ambacht of
bent u in het bezit van een oude land-
bouwmachine? Als het te maken heeft
met het platteland, dan vinden wij het
interessant! Informeer bij Welkoop
Vorden aan de Stationsweg 16 hoe we
samen van 5 september een onvergete-
lijke dag kunnen maken.

Dag van het Platteland
het leukste dagje uit voor het hele gezin
Zaterdag 5 september staan alle
winkels van Welkoop geheel in het
teken van het platteland. Ontdek
het zelf: kom kijken, proeven, rui-
ken, aaien en beleven. De Dag van
het Platteland is een totaalervaring
voor jong en oud. U bent van harte
welkom! Reken maar dat er van al-
les te beleven valt. De dag wordt
door het hele land op eigen wijze
ingevuld.

Een evenement dat de fijnproever niet
mag missen! Het roken van ham, rook-
worst en paling word gedemonstreerd
en natuurlijk mag u ook proeven. Voor
de rokers onder u is er een ambachte-
lijke sigarenmaker en melangeur aan-

wezig. Ook aan de kinderen is ge-
dacht, zij kunnen zich uitleven op een
springkussen en bij mooi weer zijn er
waterspuitspelletjes. Een treintje
brengt u eventueel naar het pittoreske
Bronkhorst waar u kunt genieten van
een streekproductenmarkt in dit
mooie stadje.
U kunt vanaf 11 uur tot 17 uur vrij bij
ons binnenlopen. De toegang is gratis.

Rookdag bij Achterkamp
bedrijfsopleidingen
Op zondag 7 juni a.s. vindt bij ons
op de Maalderij te Baak onze "rook-
dag" plaats.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Hortensia

€4.99

Elke dag een reden om naar
Plus te gaan!

•  Riblappen
500 gram € 3.00

•  Grolsch
pijpjes of beugels € 9.00

•  Nectarines of Perziken
500 gram € 1.29

Bij een besteding van minimaal € 25,00 aan
boodschappen, elke donderdag:

Krat bier naar keuze voor slechts € 8.83
(max. 2 kratten)

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Deze week
in Contact

AutoContact



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.

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. A. Sies-Koning uit Neede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg, Viering HA.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 7 juni 10.00 uur ds. M. Brummelman, Twello.

R.K. kerk Vorden
Zondag 7 juni 10.00 uur Viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 6 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Volkszang.
Zondag 7 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
Herenkoor.

Tandarts
6/7 juni G.W. Jelsma/Ruskamp, Lochem, tel. 0573-251870,
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. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.     
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, alleen op
afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. Aangifte doen via
de website van de politie kan ook.

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

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. 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

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

Dagmenu’s
3 t/m 9 juni 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 3 juni
Minestronesoep/Wiener Zwiebelrostbraten met aardappelen
en rauwkostsalade.

Donderdag 4 juni 
Thaise kip in Oostersesaus met rijst en
rauwkostsalade/Bavarois met slagroom.

Vrijdag 5 juni 
Aspergesoep/Urkervispot met aardappelpuree en groente.

Zaterdag 6 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Italiaanse cordon bleu met frieten en lentesalade/ijs met
slagroom.

Maandag 8 juni 
Champignonsoep/Spies Hawaii met kerriesaus,
aardappelen en groente.

Dinsdag 9 juni   
Wiener Schnitzel met frieten en voorjaarsrauwkostsalade/
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

Vutter met mobiele 
houtkloofmachine wil wat
om handen hebben door

moten hout voor u te 
kloven. 

Ook op locatie 
[b.v. in het bos]. 

Hij lust de blokken als een
kind tum tum. 

Mijn telefoonnummer is
0623026444.

lindie@hetnet.nl

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

�Te Koop: isolatie pl. 4-6-8-
10cm. Partij underlayment pl.
balk en regelhout. Houtbe-
werk. machine. Toyota hef-
truck Diesel met swidelift.
Alum. schuifladders. Tel.
0650502680.

�Te Koop: Hooibergen
7,20m Tel: 0650502680.

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

Vlaai v/d week

Vers fruitvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

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

Week-aanbieding

Puddingbroodje € 1,00

Aardbeiencake € 3,50
met aardbeien en room

Aanbiedingen geldig van di. 26 mei t/m za. 6 juni 2009

Decoratie en boedelverkoop voor
dumpprijzen

Alles moet weg! vrijdag 5 en
zaterdag 6 juni

Van 10.00 tot 17.00 uur aan de
Nijverheidsweg 5 Ruurlo

Ook interessant voor de handel.
06-53154507

Een week er tussenuit?
Wandelen in romantisch

Bohemen. Volgende vertrek-
data 11 juli, 1 augustus en 17

oktober. Een onbezorgde
wandelweek met GEA VOET-

TOCHTEN Wandelingen op
maat in prachtig en mysteri-
eus Tsjechisch Natuurpark.

Info 0575 451718
of  06 512 545 78

www.voettochten.net

�Vakantie in uw eigen bun-
galow in Thailand in de grote
tuin van Vordens echtpaar
www.bandokmaai.com

�Te huur in het buitengebied
van Zelhem een zeer luxe
bungalow voor een langere
periode. Voor info bellen naar
06-50286350.

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

�Speeltuinconcert Sursum
Corda Vorden:
Dinsdag 9 juni: Bij de vijver
op het Joostink/Biesterveld.
AANVANG 19.30 UUR.

�WWilt u uw oud ijzer kwijt?
Bel gewoon Frits Peppelink-
hausen, tel (0575) 55 29 16,
(06) 51 60 15 16.

Zelfplukzondag 7 juni van aardbeien
op het biologische bedrijf Korenblik,
Geesinkweg 13 te Warnsveld. Van
11 tot 4 uur met andere activiteiten.

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.

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



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

K a p s a l o n :
Knippen dames en heren
Kleuren
Permanenten
Feestkapsels enz.

S c h o o n h e i d s s a l o n :
Gelaatsbehandelingen dames en heren 
Maria Galland huidverzorging
Flitslamp ontharing
Feest make-up enz.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

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

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

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.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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).

WITTE SESAM-
BOLLETJES

NU 6 VOOR 2.25

BOLUSSEN
PER STUK 0,70

NU 6 VOOR 2.99

SOVITAL
EEN LEKKER LICHT

MEERGRANENBROOD

NU VOOR 1.75

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 2 t/m zaterdag 6 juni.

TROPICAL
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

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

Megalekker!

Bij de Keurslager smaken megabur-
gers nog echt naar vlees. Bovendien
krijgt u er deze week gratis onions bij!
Dat zijn uiringen met een krokant
beslagjasje. Heerlijk in combinatie met
de pittig gekruide hamburgers. Of je
deze nou op de barbecue of in de
pan bereidt: je krijgt er nooit genoeg

van! Daarom nu 4 megaburgers voor maar € 6,–!

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

Megaburgers met saus +
Gratis onions 4 stuks € 6.00

SPECIAL

Crocante
100 gram € 1.50

VLEESWARENKOOPJE

Rauwe ham +
Gebraden spek 2x 100 gram € 3.49

TIP VAN DE KEURSLAGER

Mixed-grill
100 gram € 1.69

MAALTIJDIDEE

Spaghetti
500 gram € 3.49

Wij gaan trouwen!

Wouter Buunk 
en

Linda Bogchelman
op 12 juni 2009 om 12.30 uur in Kasteel Huize
Ruurlo.

U bent van harte welkom op onze receptie van
15.00 uur tot 16.30 uur bij Huize Buunk, Groenlose-
weg 7a te Ruurlo.

Ons adres:
Scheerdershof 58
7232 BN Warnsveld

Uw speciaalzaak in verf, behang, isolatieglas,
zonwering, raamdecoratie en gordijnstoffen

Rijkenhage 16 • Zutphen • Tel. (0575) 54 13 95

De volgende merken verf zijn uit voorraad leverbaar:

Herberts • Allihol • Sigma • Histor • Sikkens • Flexa
Wijzonol • Niveau • Ceta Bever

en uiteraard alle schildersbenodigdheden

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze
zoon en mijn broertje

Mathieu
Mathieu is geboren op 25 mei 2009 om 05.59 uur.
Hij weegt 3460 gram en is 52 cm lang.

Herbert en Ingrid Hulstijn-Huurneman
Lianne

Geurkenweg 3
7251 MN Vorden
Tel: 0575-559251

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en
broertje

Thijmen
Gerardus Albert

Hij is geboren op 22 mei 2009, weegt 4160 gram
en is 54 cm lang.

Reinoud, Angela en Daphne 
Maalderink

Beekstraat 8
7255 KS Hengelo Gld



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

De vier Superieur rundvleesproducten
zijn afkomstig van het speciale run-
derras Irish Hereford. Dit is een bijzon-
der sterk ras, waardoor zij het hele
jaar buiten in de wei kunnen verblijven.
Irish Hereford veehouderijen staan
bekend om hun kleinschaligheid en
natuur- en diervriendelijkheid. 

Bij de vervaardiging van deze Superi-
eur rundvleesproducten wordt net als
bij de andere rundvleesproducten van
Super de Boer ook nog eens voldaan
aan de standaard richtlijnen van het
Ierse Beef Quality Assurance Scheme.
Hierbij wordt onder andere gecontro-
leerd op traceerbaarheid, gezondheid
en welzijn van dieren.

SMAAKBELEVING DOOR
KWALITEIT EN BEREIDING
Chef-kok Marco Poldervaart is zeer te
spreken over de nieuwe Superieurpro-
ducten. De Friese chef, tevens eigenaar
van restaurant 'De Gastronoom' in
Harlingen, test voor Super de Boer alle
nieuwe producten van de exclusieve
kwaliteitslijn. 

"De uitstekende leefomstandigheden
van deze runderen zijn terug te vin-
den in de hoge kwaliteit van de pro-
ducten," aldus Poldervaart. "Deze pro-
ducten zijn qua smaakbeleving en
malsheid vergelijkbaar met de am-
bachtelijke en biologische producten
die restaurants gebruiken." 

Natuurlijk staat of valt alles met de
bereiding van het vlees. Poldervaart:
"Om onze klanten een restaurant-
waardige maaltijd thuis te kunnen ga-
randeren, hebben we een duidelijke
en eenvoudige bereidingswijze op de
verpakking gezet."

Super de Boer organiseert de komen-
de weken in ruim 90 van haar winkels
speciale proeverijen om zijn klanten
kennis te laten maken met het lekkere
Ierse rundvlees. Het assortiment is het
hele jaar verkrijgbaar.

Super de Boer breidt Superieurlijn uit
met Iers kwaliteits- rundvlees
In aanvulling op zijn Superieurlijn
introduceert Super de Boer vier
soorten Iers kwaliteitsrundvlees.
Vanaf vandaag kunnen klanten in
alle winkels van Super de Boer te-
recht voor superieure ossenhaas,
rib-eye, entrecote en rumpsteak.
Het uit Ierland afkomstige rund-
vlees is van bijzonder hoge kwali-
teit en kenmerkt zich door zijn uit-
gesproken smaak en malsheid.
Chef-kok Marco Poldervaart be-
stempelt de nieuwe producten als
restaurantwaardig.

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Keulig.

B. Schrao.

C. Bluistereg weer.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Naast de kopers zijn gelnteresseerden
welkom voor een kijkje bij De Smids-
hof. Bezoekers kunnen van 15.30 tot
16.30 uur terecht op het bouwterrein
aan de Kerkstraat en de Koldeweiweg
te Keijenborg. 

De makelaars, medewerkers van Ten
Brinke Bouw en ontwikkelaar MVO
Projecten zijn aanwezig om gelnteres-

seerden vrijblijvend rond te leiden en
vragen te beantwoorden. Bezoekers
kunnen in het bijzonder zien dat er
veel variatie in de indeling mogelijk is
bij deze woningen. 

De slaapkamer en de badkamer zijn
realiseerbaar op de begane grond.
Maar ook een royale tuingerichte
woonkamer, keuken aan de voorzijde

en drie slaapkamers op de verdieping
is mogelijk. Deze woningen zijn te
koop vanaf € 215.000,- vrij op naam.

Er zijn nog drie woningen te koop.
Voor informatie en de uitgebreide ver-
koopbrochure kunnen belangstellen-
den terecht bij de verkopend make-
laars: Luimes & Lebbink Makelaars
aan de Hengeloseweg 2 te Zelhem, te-
lefoonnummer 0314 - 62 42 15 of Klein
Hesselink Makelaars aan de Prinses
Irenestraat 3 te Zelhem, telefoonnum-
mer 0314 - 62 51 13. Een vrijblijvende
bezichtiging op afspraak is altijd mo-
gelijk!

Kijkmiddagen woningen
De Smidshof te Keijenborg

De realisatie van het nieuwbouwplan De Smidshof is zeer voortvarend
verlopen. De dakpannen liggen erop, de steigers zijn weg; iedereen kan
zich een voorstelling maken van het mooie eindresultaat. De kijkmiddag
op donderdag 4 juni aanstaande biedt een uitstekende gelegenheid om
op de bouwplaats de woningen van binnen en van buiten te zien.

Plan De Smidshof - type B.

Voorafgaand zal op zaterdagmiddag 6
juni een 40+ springconcours worden
gehouden voor deelnemers vanaf 40
jaar. Deze wedstrijd telt mee voor de
competitie van de Seniorenclub Ach-
terhoek. Op zondag 7 juni begint het
programma om 9.00 uur met de dres-
suur klasse B en L. Alsook het springen

klasse B en aansluitend de klasse L. 's
Middags is er dressuur in de klasse L2,
M1/M2 en Z1/Z2. In de springring ko-
men dan de klasse M, Z en ZZ aan de
start. Het concoursterrein "De Hiet-
maat"is gelegen aan de Zelhemseweg
in Hengelo Gld. en is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Concours hippique te Hengelo Gld
Op zondag 7 juni a.s. organiseert
de landelijke rijvereniging De Bos-
ruiters uit Keijenborg  weer haar
jaarlijkse Concours Hippique voor
paarden op het evenemententer-
rein "De Hietmaat" aan de Zel-
hemseweg in Hengelo Gld.

Voorts zal er een vervolgcursus AMV
gaan draaien. Deze cursus is bedoeld
voor kinderen die al 1 jaar AMV achter
de rug hebben of op een andere ma-
nier al enige muzikale basiskennis
hebben verworven. Beide cursussen
bestaan uit 24 lessen en worden op

donderdag gegeven in het Ludgerusge-
bouw te Vierakker. Tevens is het moge-
lijk om via de muziekvereniging mu-
ziekles te volgen. 

Vanaf groep 6 en 7 basisschool. Er zijn
diverse mogelijkheden bijvoorbeeld.
klarinet, dwarsfluit, bariton, hoorn,
trompet, trombone, altsaxofoon en
slagwerk. Veelal is het mogelijk om na
ongeveer 8 maanden les al mee te spe-
len in het jeugdorkest van Jubal. Alle
lessen worden gegeven door professio-
nele muziekdocenten. 

Wilt u meer weten, dan kunt u bellen
met Everdien Berendsen, na 18.00 uur,
0575 - 795117 of mailen naar Joke
Kamphuis, kamphuis@installect.nl,
onder vermelding van uw naam en
telefoonnummer.

Cursus Algemene Muzikale Vorming
en muziekles bij Jubal
Met ingang van het nieuwe school-
jaar september 2009 zullen er bij
Jubal weer enige muziekcursussen
gaan beginnen. Voor de schoolkin-
deren die in september 2009 in
groep 4 en 5 zitten zal er een cursus
Algemene Muzikale Vorming van
start gaan. In deze cursus wordt ge-
werkt aan de basiskennis op muzi-
kaal gebied. Op speelse, creatieve
manier worden de kinderen ver-
schillende muzikale oefeningen
aangeboden.

Op zaterdagmorgen 6 juni kunt u bij
een aantal politiebureaus in het dis-
trict Achterhoek de gevonden fietsen
bekijken. Alle fietsen die in de afgelo-
pen periode zijn aangetroffen en
waar de politie geen eigenaar van
heeft kunnen achterhalen, worden
deze dag bij zevental politiebureaus
gestald.
Alle benadeelden die aangifte heb-
ben gedaan van diefstal van hun
fiets kunnen die ochtend komen kij-
ken of hun tweewieler op het politie-
bureau staat. Belangrijk is dan wel,
dat u het bewijs van aangifte mee-

neemt. Wanneer u nog geen aangifte
van diefstal hebt gedaan, maar wel
uw gestolen fiets aantreft, dan dient
u een bewijs van eigendom te tonen.
De oproep is om echt te komen kij-
ken, als uw fiets gestolen is, want ve-
le gevonden fietsen staan op hun
rechtmatige eigenaar te wachten
Fietsen die zijn aangetroffen in de
gemeente Doetinchem worden ge-
stald aan de Weemstraat 1 in Wehl.
Fietsen die zijn aangetroffen in de
gemeente Bronckhorst staan bij het
bureau aan de Dr. Grashuisstraat 2 in
Zelhem.

Fietskijkochtend 
in de Achterhoek

Direct na hun terugkeer  per boot uit Deventer halen Joost

en Willem de paarden in Zutphen op. Ze laten ze flink 

draven, want voor het invallen van de schemer willen ze op

kasteel Hackfort zijn.  Vlak voor de oprijlaan van het kasteel

laat Joost halt houden. Hij herkent de trouwe bediende van

zijn grootvader Berend. -- Gart, hoe gaat het U? 

Gart kijkt bedroefd naar Joost. -- U komt echt als geroepen,

Jonker. Het gaat erg slecht met Uw grootvader. Zijn laatste

uren... 

Joost schrikt enorm en voelt het bloed direct naar zijn

wangen stijgen. - Maar, dan moet moeder verwittigd worden!  

Stuurt U een bode? Gart knikt: -- Er is al een bode onder-

weg naar Roderlo, Jonker. 

Joost en Willem laten hun paarden bij de entree over aan

een andere bediende. Snel lopen ze het imposante gebouw

binnen. Voor het slaapkamervertrek worden ze door de

chirurgijn opgewacht. -- U mag direct binnentreden, Jonker.

De heer van Hackfort is nog bij bewustzijn. Als Joost het

vertrek binnenloopt, voelt hij een merkwaardige gloed over

zich komen. Hij voelde die kracht ook toen hij met richter

Willem tho Venth over het veemgericht sprak. Dan ziet hij

in de schemer zijn lieve grootvader liggen. - Mijn kleinzoon,

prevelt Berend, doodvermoeid.

JONKER JOOST
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De wedstrijd werd gehouden in Pieve-
bovligiana. De temperatuur bedroeg
tijdens de trainingsdagen circa 30 gra-
den. Op zaterdag, tijdens de eerste
wedstrijddag liep de temperatuur op
tot 35 graden. In de laatste crossproef
zette de Vordenaar de snelste tijd op
de klokken. Uiteindelijk een zevende
plaats. Zondag (tweede dag) kwam het
kwik zelfs boven de 40 graden en was
het voor de coureurs flink afzien. In

de tweede ronde zag Erwin dat er koel-
water uit de waterpomp spoot. Door
adequaat handelen van de monteurs
slaagde Erwin erin om zonder strafse-
conden aan de derde (tevens laatste)
ronde te beginnen. Halverwege de 'ex-
treme-test' voelde hij zich echter, door
een gebrek aan rust, drinken en de hit-
te niet erg lekker en crashte hij bijna.
Toch slaagde hij erin om deze zondag
als zevende te finishen. Deze week ver-
blijft de Vordenaar al in Finland waar
hij een week gaat trainen met zijn
ploegmaat en wereldkampioen Mika
Ahola. Dit ter voorbereiding op de WK
enduro in dit land, op 13 en 14 juni
aanstaande.

Zesde plaats Erwin Plekkenpol
Erwin Plekkenpol is in de derde
wedstrijd om het Italiaans enduro
kampioenschap, na twee dagen, in
het eindklassement op de 6e plaats
geëindigd.

Onder leiding van Renske Ruiterkamp
en Jeanette Hesselink draaide ze mee
in de lessen om de kinderen te leren

gymmen. De kinderen zijn dol op hun
assistent-juf. Afgelopen maand ronde
Laura haar opleiding af en is nu gedi-
plomeerd op een landelijk erkend ni-
veau 1 gymnastiek-assistent. 

Binnen de KNGU gymbond wordt de
opleiding YourTurn genoemd en kun-
nen kinderen dit diploma halen vanaf
hun 10 jaar.

Laura Garritsen behaald diploma

Your Turn bij WIK Wichmond
Laura Garritsen heeft het afgelo-
pen seizoen als assistent in de gym-
lessen meegedraaid. Zelf stopte ze
met gymmen, maar ze bleef wel en-
thousiast komen om de jonge kin-
deren van 5 tot 9 jaar te helpen.

JUNI
3 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
3 Handwerkmiddag en Kraamver-

koop Welfare Rode Kruis, Wehme
4 Klootschietgroep de Vordense Pan
10 Anbo klootschieten 't Olde Lettink
11 Klootschietgroep de Vordense Pan
17 Handwerkmiddag Welfare Rode

kruis in de Wehme
17 ANBO klootschieten 't Olde Lettink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan.
24 ANBO klootschieten t' Olde Lettink
25 Klootschietgroep de Vordense Pan

KUNST AGENDA VORDEN
T/m 15 juni Galerij Amare, tentoon-

stelling Heleen van der Veen en Mar-
tin 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,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

PROGRAMMABOEKJES
ENTREEKAARTEN

RAAMBILJETTEN

Iets te organiseren?
het drukwerk verzorgen wij graag

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@contact.nl

Er is ook een informatie-folder beschikbaar:Uitgave De Achterhoek Vakantiekrant is een uitgave van Drukkerij Weevers

in samenwerking  met het Achterhoeks Bureau voor Toerisme. 

De krant bevat de complete VVV-agenda en bovendien allerlei

informatieve artikelen over bezienswaardigheden en evenementen in

de Achterhoek.

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

gekoppelde internetsite: www.achterhoekagenda.nl

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

de Achterhoek en vele hotels, bungalowparken, campings,

restaurants en attractieparken.

Voor aanlevering persberichten:

Berichten via de plaatselijke VVV of Achterhoeks Bureau voor

Toerisme, Postbus 4106, 7200 BC Zutphen, tel. (0575) 51 93 30, 

e-mail: persberichten@vvvachterhoek.nl 

Adverteren Voor informatie over advertentiemogelijkheden:

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

e-mail: avk@weevers.nl
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Kerkstraat 11, Hengelo Gld. • Tel. (0575) 46 12 35

SOLDERIE
OP ONZE EERSTE ETAGE ACTUELE MODE 2008/2009

50% 
KORTING

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Vol smaak:
Hollandse bloemkool  per stuk 0,99

Grote Galia Smaakmeloen  per stuk 1,99

De lekkerste
Granny Smith appelen  2 kilo 1,98

Uit eigen keuken:

Gebonden tomatensoep  1 liter 4,99

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 8 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850



TMH staat bekend om haar " VOCAL
COACHING" DANS en DRAMA LES-
SEN. Vanaf 6 Jaar kunnen kinderen
instromen bij de populaire combi
klassen. 
TMH heeft ook een eigen "Theater
Company" waarin serieus jong talent
maandelijks op de planken staat
voor publiek. Voor deze Company is
TMH nog op zoek naar JONGENS
vanaf 14 tot 20 jaar met muzikaal

en/of dans talent! Aanmelden voor
de screening kan tot en met 19 Juli
2009.

"TMH COMPANY" ZOEKT JONGENS
Deze Company zal ook in de landelij-
ke kleine theaters spelen. Daarnaast
is er bij TMH de mogelijkheid om
kinderen met een lees achterstand of
kinderen met taal problemen door
middel van theater lessen te trainen
o.h.g.v. spraak, articulatie, begrij-
pend lezen en voorlezen ! Voor alle
GRATIS proef lessen in Juni geldt dat
iedereen zich eerst dient aan te mel-
den via de website www.themoving-
hype.nl of telefonisch op 0575-
570336. (let op! 1 proef les per per-
soon en vol = vol)

De hele maand juni 
gratis proeflessen bij "TMH"
Theaterschool "The Moving Hype"
opent haar deuren gedurende de
maand Juni voor kinderen en jon-
geren die interesse hebben in in-
tensieve training en coaching op
het gebied van verschillende thea-
ter disciplines.

De ontmoeting tussen agrariërs, stads-
mensen en buitenliefhebbers staat za-
terdag 5 september centraal. In alle
winkels vinden leuke en leerzame ac-

tiviteiten plaats om het platteland te
ervaren en ontdekken! Op de Dag van
het Platteland gaat het vooral om lo-
kale attracties en activiteiten. Zo kunt

u oogst- en streekproducten proeven.
Iedere winkel vult zelf het program-
ma in en geeft zo zijn eigen tintje aan
deze feestelijke dag. Kom 5 september
zeker langs. U wordt ontvangen met
koffie en koek en kunt alles rustig be-
kijken. Heeft u zin in actie? Mooi! In
de winkel kunt u meebieden op de
mooie artikelen van de Boerenveiling
en er zijn verschillende boerenactivi-

teiten.  Daarnaast zijn er veel demon-
straties, waaronder boerenbrood bak-
ken en nog veel meer. Natuurlijk zijn
er voor de kinderen extra leuke din-
gen te doen, waaronder een kleurwed-
strijd, dieren aaien én eten geven.

Ook u kunt meedoen aan de dag
van het platteland!
Verwerkt u oogstproducten tot jam,

beheerst u een vergeten ambacht of
bent u in het bezit van een oude land-
bouwmachine? Als het te maken
heeft met het platteland, dan vinden
wij het interessant! 

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

Dag van het Platteland: het leukste dagje uit voor het hele gezin
Zaterdag 5 september staan alle winkels van Welkoop geheel in het teken
van het platteland. Ontdek het zelf: kom kijken, proeven, ruiken, aaien
en beleven. De Dag van het Platteland is een totaalervaring voor jong en
oud. U bent van harte welkom! Reken maar dat er van alles te beleven
valt. De dag wordt door het hele land op eigen wijze ingevuld.

In de regio bruist het van de initiatie-
ven om het economische, sociale en
culturele leven te verbeteren. Om dit
soort projecten te ondersteunen heeft
Rabobank Graafschap-Noord het Co-
öperatiefonds in het leven geroepen.
Volgens het principe van Coöperatief
Dividend stort de bank een deel van
haar winst in het fonds en zet dit in
voor een beter leefklimaat in de regio. 

CRITERIA
Projecten moeten aan een aantal voor-
waarden voldoen om in aanmerking
te komen voor een bijdrage. 

Het gaat om eenmalige, vaak grotere
projecten die worden uitgevoerd bin-
nen de regio van Rabobank Graaf-
schap-Noord. Een groot deel van de be-
volking krijgt profijt van het project.
Politieke, religieuze en individuele
doelen komen niet in aanmerking. 

De aanvraag is concreet, afgebakend
en binnen maximaal twaalf maanden
te zijn uitgevoerd. Verder dient de aan-
vrager een helder beeld te geven van
de financiële haalbaarheid op korte
termijn. Maar geld is nooit allesbepa-

lend voor het welslagen van een pro-
ject. Daarom kijken wordt ook geke-
ken naar de drijvende krachten achter
een idee. Is er voldoende enthousias-
me en overtuiging om een project te
realiseren? Want, uiteraard dient het
geld goed besteed te worden.

BEOORDELING
Elke aanvraag wordt zorgvuldig beoor-
deeld. De jury van het Rabobank Co-
öperatiefonds bestaat uit vertegen-
woordigers van de geografische leden-
panels van de bank, een kantoordirec-
teur en twee medewerkers van Marke-
ting, Communicatie en Coöperatie. 

MEEDOEN?
U kunt een project voordragen voor
het Coöperatiefonds door het invullen
van het inschrijfformulier op de websi-
te www.rabobank.nl/graafschap-noord.
U kunt uw aanvraag indienen tot en
met 13 juli aanstaande.

In september beoordeelt de jury alle
aanvragen en in oktober wordt be-
kend gemaakt welke projecten in aan-
merking komen voor een bijdrage uit
het fonds.

Samen met het Coöperatiefonds
uw initiatief realiseren?
€ 150.000,= beschikbaar voor projecten in de regio

Het Coöperatiefonds van Rabobank Graafschap-Noord is van start gegaan. Tot en met 13
juli aanstaande kan iedereen een bijdrage uit het fonds aanvragen voor projecten die het
economische, sociale en culturele leven verbeteren in de regio van de bank. In september be-
slist een jury welke projecten een deel van de beschikbare € 150.000,= krijgen toegewezen.
In oktober maakt de Rabobank de winnende projecten bekend en worden de bedragen uit-
gekeerd. Meer informatie en de geldende criteria staat op www.rabobank.nl/graafschap-
noord. Daar kunnen de projecten ook worden ingediend via het online formulier.

Arjan: ‘We kijken binnen onze ploeg,
bij elke wedstrijd, altijd eerst naar de
‘vorm van de dag’. Het uitgangspunt
bij de NK is uiteraard altijd dat ie-
mand van Nefit de titel pakt. Wat dat
betreft, was het toen Arjan Smit nog
bij Nefit reed, vrijwel altijd raak. Arjan
Smit won de Nederlandse titel liefst
zeven keer op rij, onder andere in
2004 in Vorden. In 2006 werd ploegge-
noot Gary Hekman kampioen’, zo zegt
Arjan Mombarg. Als de koers het toe-
liet mocht Arjan voor eigen kansen rij-
den en werden de rollen in het Nefit
team omgedraaid. ‘Dat was bijvoor-
beeld in 2007 tijdens de NK in Nijver-
dal. Daar werd ik tijdens de eindsprint
met een paar centimeter verschil ge-
klopt door Geert Jan van der Wal, in-
middels mijn ploeggenoot’, zo zegt
Mombarg.

Zoals gememoreerd, de Vordenaar
deed diverse keren van zich spreken.
Dat begon al in 1999 tijdens zijn eerste
NK in Uitgeest, waar hij vierde werd.
Een jaar later in Kamerik eindigde hij
op de 12e plaats.In 2001 (Staphorst)
werd Mombarg vijfde, in 2002 (Hooge-
veen) vierde. Een jaar later (Naaldwijk)
derde. Tijdens de NK in Vorden (2004)
12e en in 2007, zijn beste prestatie in
Nijverdal, een eervolle tweede plaats.
Overigens zal deze fraaie eindklasse-
ring altijd in het geheugen van Arjan
Mombarg gegrift blijven. Na de adem-
benemende finish met Geert Jan van
der Wal, knalde Arjan Mombarg bo-

venop een fotograaf die, midden op de
weg staande, dacht even het ‘ultieme
plaatje ‘ te schieten, met als gevolg dat
Arjan voor de rest van het seizoen was
uitgeschakeld! 

Zaterdag dus het Nederlands kampi-
oenschap 2009. Arjan Mombarg: ‘ Ik
behoor zeer zeker niet tot de favorie-
ten. Zoals de laatste jaren wel vaker is
gebeurd, heb ik ook nu een trainings-
achterstand. De werkzaamheden
thuis en bij Free Wheel slokken nu
eenmaal veel tijd op waardoor de trai-
ning er nog wel eens bij inschiet. Dat
wordt vrijwel altijd gecompenseerd
door het rijden van veel wedstrijden.
Zo langzamerhand gaat het steeds be-
ter. Dat bleek nog onlangs tijdens de
‘Klim van Steenwijk‘, een zwaar par-
cours met een fikse klim. We moesten
twintig keer omhoog. Tot mijn eigen
verbazing kon ik vrij gemakkelijk mee
en heb ik een paar keer bij wijze van
test even ‘volle bak ‘ de klim afgerost.
De finale was door het vele duw- en
trekwerk zeer hectisch. Tijdens de
laatste ronde lag ik onderaan de klim
nog op de 35e positie. Het bleek dat ik
nog ‘flink wat‘ over had, want ik werd
14e op slechts vier seconden achter-
stand op mijn ploegmakker Gary Hek-
man. Mooi, dat onze Nefit-ploeg die
dag ook het ploegenklassement won.

Arjan Mombarg’s elfde Nederlands
kampioenschap wordt er één met een
nostalgisch randje. Nefit stopt met het

sponsoren van de skeelerploeg (eind
deze zomer) en met de sponsoring van
de schaatsploeg (1 maart 2010) . Dus
rijdt Mombarg komende winter net
als zijn ploeggenoten voor het laatst in
het schaatspak van de ketelfabrikant
uit Deventer. Overigens heeft één en
ander niets met de huidige recessie te
maken. Nefit heeft twee jaar geleden
al aangegeven tien jaar sponsoring
van het schaatsen en skeeleren ge-
noeg te vinden. Tijd voor een nieuwe
uitdaging, zo vindt men in Deventer.
Arjan Mombarg: ‘Het is jammer, maar
we hebben er allemaal begrip voor. We
hebben als ploeg een fantastische tijd
gehad. De vraag rijst, hoe dan verder?

Arjan: ‘Daar kan ik nog geen ant-
woord opgeven, hangt van diverse om-
standigheden af. Wat mij zelf betreft
benieuwd hoe de rest van het seizoen
zich sportief ontwikkelt. Cedric Mi-
chaud en Erik Hulzebosch zetten defi-
nitief een punt achter hun imposante
skeelercarrière. Momenteel is Erik be-
zig met een haalbaarheidsonderzoek
naar een nieuwe skeelerploeg. Er zijn,
zover ik weet al wel wat contacten.
Mocht deze ploeg van Erik tot stand
komen, dan zullen de ‘jonkies’ Sjoerd
Huisman, Gary Hekman en Geert Jan
van der Wal daar vrijwel zeker deel
van gaan uitmaken. Wie weet is er
voor mij ook nog een rol weggelegd. Ik
wacht maar rustig af’, zo zegt Arjan
Mombarg. Voorlopig richt hij zijn aan-
dacht op de titelstrijd van aanstaande
zaterdag in Julianadorp. ‘Meestal was
ik de man die de gaten dicht reed en
tempo maakte, maar misschien kan ik
dit keer, geheel onopvallend, nog het
nodige voor mijn teamgenoten beteke-
nen en voor de rest ‘je weet maar
nooit’! Ik schaar Chrispijn Ariëns , Ing-
mar Berga, Roy Boeve, Arjan Smit en
ook mijn teamgenoten Gary Hekman
en Sjoerd Huisman tot de favorieten’,
zo zegt Arjan Mombarg.

Zaterdag 6 juni Nederlands Kampioenschap skeeleren

Arjan Mombarg voor de elfde keer
op een NK van de partij !

Zaterdagmiddag 6 juni wordt in de kop van Noord Holland, in Juliana-
dorp het Nederlands kampioenschap skeeleren georganiseerd. Een wed-
strijd over 42 kilometer. Het is voor de 37-jarige Vordenaar inmiddels de
elfde keer dat hij aan een nationaal kampioenschap deelneemt. In al die
jaren heeft hij de ‘skeelerpijp‘ één keer voortijdig aan Maarten moeten ge-
ven. Dat was vorig jaar tijdens het kampioenschap in Almere, toen ploeg-
genoot Sjoerd Huisman dermate zwaar ten val kwam en hij daardoor een
poos ‘buiten westen‘ geraakte. Voor de Nefit ploeg alle reden om vroegtij-
dig te stoppen om Sjoerd Huisman bij te staan. Mombarg heeft tijdens de
vele Nederlandse kampioenschappen heel vaak een rol van betekenis ge-
speeld. In vele gevallen had de ‘meesterknecht’ een aparte status.



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

Samen met Ribé
naar een passende baan
Werk vinden is niet altijd even gemakkelijk,
zeker als je niet weet welk werk het beste bij 
je past. Kun je hierin wel wat ondersteuning
gebruiken? Ribé Re-integratie helpt je graag!

Meer informatie? 
www.ribe-reintegratie.nl

• 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.

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

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

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

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

Voor álle voorkomende
bouwwerkzaamheden. 

Vraag vrijblijvend naar
onze mogelijkheden
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www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

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



Mantelzorgsalon
Ter afsluiting van het seizoen wordt aan de mantelzorgers
een informatieve en ontspannende middag aangeboden door
een bezoekje te brengen aan de IJsboerderij ’t Riefel in Henge-
lo. Walda Schenk van de zorgboerderij De Wilgenhof is uitge-
nodigd om uitleg te geven over het reilen en zeilen van de
zorgboerderij. Gezamenlijk vertrek is om 13.30 uur vanaf de
mantelzorgsalon. Opgave voor deze middag is noodzakelijk
(0573-438400).
In juli en augustus is de mantelzorgsalon gesloten.

Alzheimer Café 9 juni over dementie en ontspanning
Vooral over ontspanning, geheugentestjes en beweging gaat
het Alzheimer Café voor Doetinchem en Omstreken op dins-
dag 9 juni. De vrijwilligers van het Alzheimer Café hebben
hiervoor een zeer gevarieerd programma samengesteld. Men-
sen met dementie en hun begeleiders worden met diverse ac-
tiviteiten bezig gehouden en geamuseerd. Het Alzheimer ca-
fé wordt van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in Het Borghuis in
het centrum van Doetinchem. Belangstellenden zijn vanaf
19.00 uur welkom. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven
geen lid of donateur van Alzheimer Nederland te zijn. Hoewel
de naam Alzheimer Café mogelijk anders suggereert wordt
tijdens de maandelijkse bijeenkomsten aan alle vormen van
dementie aandacht besteed en dus niet alleen aan de demen-
tievorm Alzheimer. Als men zorgt voor iemand met dementie
zijn informatie, een luisterend oor en een helpende hand in
de eigen omgeving erg belangrijk. De omstandigheden en de
mogelijkheden voor zorg bij dementie verschillen vaak per re-
gio. Alzheimer Nederland afdeling Doetinchem en Omstre-
ken kan voor mensen een steun en vraagbaak zijn en hen de
weg wijzen naar lokale instanties en mogelijkheden voor
hulp in de eigen omgeving. Het Alzheimer Café is een regio-
naal maandelijks trefpunt bedoeld voor mensen die zelf aan
een vorm van dementie lijden, hun partners, familieleden,
vrienden en hulpverleners en alle andere belangstellenden.
Dat het in een behoefte voorziet blijkt uit de aantallen bezoe-
kers. Het café is elke tweede dinsdag van de maand tussen
19.30 en 21.30 uur in Het Borghuis. Het Alzheimer Café heeft
als werkgebied de gemeenten Doetinchem, Montferland, Ou-
de IJsselstreek, Bronckhorst en Doesburg.
De eerstvolgende activiteit na 9 juni is een boottocht op vrij-
dag 18 september in het kader van WereldAlzheimerDag. De
boot vaart over de Oude IJssel van Doetinchem naar Doesburg
en terug.  Mensen met dementie kunnen op deze tocht 1 be-
geleider meenemen. Belangstellenden kunnen zich nu al
aanmelden.  Voor meer informatie: telefoon 06-20412665 of
email doetinchem@alzheimer-nederland.nl. Zie ook de inter-
netsite www.alzheimer-nederland.nl/doetinchem

Voorlichting over incontinentie
Op donderdag 4 juni zal er door Ina Menkveld voorlichting
worden gegeven over incontinentie. Deze middag vindt plaats
in de Leefwinkel Stationsstraat 6-8 in Zelhem. De aanvang is
om 14.00 uur. Wat is incontinentie? Incontinentie betekent
het ongewild verlies van urine of ontlasting. Los van het feit
dat het vervelend is en fysiek ongemakkelijk, brengt het ook
vaak sociale problemen met zich mee. Kunnen mensen mij
ruiken? Komt het omdat ik ouder wordt? Ben ik de enige met
dit probleem? Kan het behandeld worden? Ina is verpleegkun-
dig specialist in dit onderwerp. Zij zal u vertellen over: anato-
mie van de urinewegen, soorten incontinentie, blaastraining,
zelf katheteriseren, bedplassen, toiletbezoek, incontinentie-
materiaal, sociale vraagstukken. Er zijn geen kosten verbon-
den aan deze voorlichting. Ook krijgt u een lekker kopje kof-
fie of thee aangeboden. Wij hopen u te mogen begroeten.

De Regiotaxi
Wanneer u in het bezit bent van een pas voor de Regiotaxi,
dan wilt u uiteraard dat de taxiritten naar uw wens verlopen.
Uit testen blijkt dat in 94% van de aangeboden taxiritten alles
naar wens verloopt, bij 6% van de ritten doen zich problemen
voor (de taxi komt niet op de afgesproken tijd, een onvriende-
lijke chauffeur, een verkeerde taxi komt voorrijden etc). Het
bestuur van de Regiotaxi wil deze klachten graag horen, de
ouderenadviseurs kunnen u helpen bij het indienen van de-
ze klacht. Laat u horen!

heidsoefeningen. De deelnemers waren enthousiast en heb-
ben deze middag als zinvol ervaren. Sommigen waren aan-
vankelijk wat onzeker.

Bij deze test heeft Stichting Welzijn Vorden het bedrijf Hart-
inkbank uitgenodigd met wie de gemeente Bronckhorst bij
de aanschaf van een scootmobiel samenwerkt. Een service-
monteur was aanwezig en heeft ter plekke verschillende tech-
nische probleempjes direct kunnen verhelpen. Hij stelde de
mensen gerust in hun behendigheid zodat bepaalde angsten
konden worden overwonnen. Het algemeen advies aan de
deelnemers was veel oefenen waardoor de onzekerheid eer-
der weg zal zijn. Sommige ouderen laten de scootmobiel
staan en dat lost niks op.

Verder heeft de voorzitter van VVN, H. Cleypool uit Vorden,
aan het eind van de middag een gratis kaartje van Beter Ho-
ren meegegeven met de mogelijkheid de oren gratis te laten
testen. Het streven is dat bij de volgende scootmobieltest een
apparaat aanwezig zal zijn voor een gratis oog- en oortest. De
middag is geslaagd, mede dank zij de hulp van  vrijwilligers
van VVN die meehielpen met de verschillende oefeningen. 

Bezoek- en Oppas Service
Vergeetachtige verwarde ouderen, zieke of eenzame ouderen
hebben veel hulp of aandacht nodig om thuis te kunnen blij-
ven wonen. Veelal worden deze ouderen verzorgd door de
partners, familie of kennissen en door professionele krachten
van een hulpinstantie. Het is echter ook mogelijk gebruik te
maken van de Bezoek en Oppas Service van Stichting Welzijn
Vorden, die op dit moment 17 vrijwilligers beschikbaar heeft
voor aanvullende vrijwillige hulp bij dementerende ouderen,
chronisch zieken en eenzame ouderen. De aanvullende hulp
wordt geboden voor een paar uur of een dagdeel en bestaat
uit gezelschap houden, een eindje wandelen, samen de krant
lezen, thee drinken etc. De vrijwilligers hebben voor het goed
uitvoeren van deze taak een cursus gevolgd via de VIT.
Doel van deze voorziening is dat de mantelzorger even de
handen vrij heeft en tijd krijgt voor ontspanning. Zij hebben
een zware taak, die zij graag willen volhouden. Dit volhouden
zal beter lukken als de mogelijkheid bestaat zo nu en dan
even op adem te komen. De vrijwilligers van de BOS willen
hierbij graag helpen. Wilt u meer weten, dan kunt u contact
opnemen met Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405. Er volgt
dan een kennismakingsgesprek om na te gaan hoe in uw si-
tuatie de hulp het beste kan worden ingezet.

Hobbyclub
De hobbyclub heeft een vakantiestop tot september. Vanaf 5
september van 9.00 tot 12.00 uur is er weer de mogelijkheid
om in het Dorpscentrum bezig te zijn met hout, metaal, pa-
pier of pitriet. Er zijn diverse machines en er is begeleiding
aanwezig die voornamelijk ondersteunt bij het gebruik van
die apparaten. Hebt u belangstelling, komt u dan vrijblijvend
eens kijken.

Vakantiestop Meer Bewegen voor Ouderen
In september wordt er weer gestart met volksdansen in Vor-
den/Wichmond, gymnastiek, sport en spel en zwemmem (bij
de fysiotherapeut Jansen v.d. Berg aan de Christinalaan in
Vorden). Bij al deze activiteiten kunt u in september vrijblij-
vend een kijkje gaan nemen en als het u bevalt, kunt u zich
ter plaatse aanmelden. Voor het zwemmen kunt u zich aan-
melden bij Stichting Welzijn Vorden, tel. 0575-553405.

Alzheimer Café Zutphen
Onderwerp is het effect van bewegen op dementie. Datum: 17
juni van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café De Born,
Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. 06-46540141. U hoeft zich
niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor meer infor-
matie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen, Lochem en
Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot dementie kunt
u 06 46540141 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 
Wie 70 jaar is of ouder, moet zich voor een nieuw rijbewijs
eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de
keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie dagelijks
tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575 552003. De prijs
voor deze medische keuring bedraagt € 25,-. Datum: 27 juni.
Locatie: in de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden.
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Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
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E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Ans Vermeulen)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur
Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
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Denken aan zorg in huis
Iedereen vraagt zich wel eens af: ‘Hoe zal het leven er uitzien
als ik niet meer voor mezelf kan zorgen? Hoe kan ik in zo'n si-
tuatie zelfstandig en onafhankelijk blijven en voorkomen dat
anderen bepalen wat er met me gebeurt? Is het mogelijk om
thuis te blijven, ook als ik veel zorg nodig heb?’
Steeds meer kunnen ouderen er voor kiezen om  noodzakelij-
ke zorg thuis te ontvangen, ook als er veel zorg nodig blijkt te
zijn. Er moet dan wel een en ander geregeld zijn en daarover
kunt u beter nu al nadenken. We hebben immers ook andere
zaken in het leven van te voren al vastgelegd. U kunt er staps-
gewijs over nadenken hoe u in geval van zorgbehoefte thuis,
dat zelf met de mogelijkheden die er zijn het prettigst denkt
te vinden. U neemt de volgende stappen: 
U begint met er over na te denken; praat er over en verzamelt
informatie; laat anderen weten wat u wilt; regelt de zaken. Te
denken valt aan zaken als; is het voor mij belangrijk om thuis
te blijven, wat zijn hiervan de voor- en nadelen; wie wonen er
bij mij in de buurt die mee willen helpen wanneer professio-
nele hulp niet voldoende is en durf ik dat te vragen; ik woon
alleen, is dat wel vertrouwd als ik zorgbehoeftig ben; welke
mogelijkheden zijn er in mijn woonplaats wanneer ik niet
meer zelf kan koken; als het echt niet blijkt te gaan, kan ik
dan toch ergens terecht?
Wie er bij stilstaat of en hoe hij thuis verzorgd en verpleegd
wil worden als het hem minder goed gaat, houdt de keus aan
zichzelf. Wanneer mensen ziek worden en veel verzorging no-
dig hebben is de situatie vaak chaotisch. Vaak nemen ande-
ren dan de beslissing hoe de zorg er uit gaat zien.
Praat er eens met uw huisarts over of met iemand anders met
wie u gemakkelijk van gedachten kunt wisselen. Daarnaast
zijn er verschillende mogelijkheden bij wie u kunt informe-
ren o.a. bij de loketten (de ouderenadviseurs) in de gemeente
Bronckhorst. Adressen zijn hierboven genoemd. Bij iedere
stichting zijn (soms periodiek) seniorenvoorlichters aanwezig
die u ook kunnen informeren of doorverwijzen. Zij hebben
hiervoor een cursus gevolgd en ook hebben zij een naslag-
werk tot hun beschikking of verwijzen u naar de desbetref-
fende organisatie.

Scootmobieltest

Op 12 mei werd in en bij het Sporthal het Jebbink een voor-
lichtingsmiddag gehouden. Veilig Verkeer Nederland heeft
in samenwerking met de Stichting Welzijn Vorden en de
ouderenbonden deze middag voor de scootmobielgebruikers
georganiseerd. Aan deze middag hebben 22 deelnemers deel-
genomen.
Een deel van de middag werd besteed aan het opfrissen van
verkeersregels en de rest van de middag aan de praktijk waar-
onder  voertuigbeheersing in een parcours met behendig-



Er is mij ook regelmatig gevraagd
waarom niet in Hengelo? Ach daar
heb ik waarschijnlijk op zitten
broeden. Toen ik onlangs binnen-
kwam op de Raadhuisstraat 6
dacht ik ja dit is het. 

We zijn nu al een aantal jaren in de
kinderkleding bezig en komen er
steeds meer achter dat er veel vraag is
naar betaalbare stoere kleding Wij
proberen daar ook steeds invulling
aan te geven. 

Vingino is een geweldig merk, maar
toch ook wel aan de prijs. Vandaar dat
wij nu ook met het merk Cars Jeans
beginnen. Stoere betaalbare jeans
voor jongens en meisjes vanaf maat 86
t/m 176. Uiteraard hebben wij nog an-
dere leuke betaalbare merken zoals
Tumble & Dry, Garcia voor de wat gro-
tere tieners, Protest, CKS en Hookipa. 

Wij gaan vrijdagdag 5 juni open om
9.30 uur. Voor de kinderen houden wij
een kleurwedstrijd. Zij kunnen vanaf
vrijdag bij ons in de winkel een kleur-
plaat halen. Bij inlevering van de
kleurplaat krijgen zij een waardebon

voor een ijsje bij Hoogstraat bij ons
aan de overkant. Er zijn ook leuke prij-
zen te winnen. 19 juni is de uitslag. 

We gaan er met veel plezier tegenaan
en hopen een leuke aanvulling te zijn
voor het gezellige Hengelo!

Yvonne Jeugdmode nu ook in Hengelo

In navolging van Vorden en Zelhem nu ook
Yvonne Jeugdmode in Hengelo!

KORTING VOOR BIBLIOTHEEKLE-
DEN
Van maandag 8 juni tot en met zon-
dag 16 augustus kunt u voor slechts €
22,50 (normaal € 72,80) een hele dag
genieten van de comfortabele en rusti-
ge 1e klas van NS. Bent u lid van de bi-
bliotheek? Vraag in Juni – Maand van
het Spannende Boek bij het lenen van
een spannend boek naar de boeken-
legger met bestelcode. Hiermee kunt
u online uw voordelige 1e klas dag-
kaart bestellen.

GEEF VADER EEN SPANNEND
CADEAU
Heb je een vader die graag leest, muziek

luistert of films kijkt? Geef dan een Bi-
bliotheek cadeau! Een enorm
cadeau:duizend spannende verhalen,
duizend spannende films, duizend cd’s,
duizend antwoorden. Al voor tien euro
kun je vader verrassen op deze speciale
dag. Vraag ernaar in de bibliotheek.

BLIND DATE TAS
Houdt u van spanning? Houdt u van
avontuur. Kies dan voor een blind date
in de bibliotheek. De Doetinchemse
bibliotheek heeft voor u een beperkt
aantal tassen klaarstaan met daarin
spannende inhoud. Het lenen van de
Blind Date Tas is gratis: OP=OP! Laat u
verrassen!

SPANNENDE BOEKEN HET POPU-
LAIRST TIJDENS DE VAKANTIE.
Tijdens de vakantie lezen Nederlan-
ders nóg liever spannende boeken dan
ze normaal gesproken al doen. Bent u
ook zo’n lezer en nog geen lid van de
bibliotheek? Dan is dit het moment
om lid te worden zodat u straks met
een koffer vol boeken op uw favoriete
vakantiebestemming aankomt. 

U bent al lid voor nog geen € 1,-- per
maand. Overigens vindt u over uw va-
kantiebestemming in de bibliotheek
ook heel veel informatie. 

Reisbeschrijvingen, landeninformatie
en dvd’s over het land van uw dro-
men? Allemaal te vinden in de biblio-
theek. 

CADEAU: ERKEN MIJ
Erken mij, geschreven door Esther Ver-
hoef, is het cadeautje van de boekwin-
kel bij aankoop van € 12,50 of meer
aan Nederlandstalige boeken.

Wraak: Hét motief voor een spannend boek

De maand van het Spannende Boek
Je bent te schande gezet. Je bent bestolen. Je geliefde heeft je ingeruild
voor een ander. Ze hebben je vrouw of kind wat aangedaan. Een mens kan
op vele manieren diep, diep beledigd worden, gekwetst tot op het bot. Eén
gedachte houdt hem of haar dan vaak nog op de been: genoegdoening,
vergelding, ‘oog om oog, tand om tand’. Kortom, WRAAK! Geen motief
heeft schrijvers van spannende boeken zo gelnspireerd als wraak. Juni, de
maand van het Spannende Boek staat daarom van vrijdag 29 mei t/m dins-
dag 30 juni in het teken van wraak.

Resultaat informatief huisbezoek afgerond
In februari zijn de vrijwilligers gestart met de informatieve
huisbezoeken aan 75+ers. Inwoners van 75 jaar en ouder in de
voormalige gemeente Steenderen hebben eind 2008 een uit-
nodiging ontvangen om zich op te geven voor een informatief
huisbezoek door een vrijwilliger. De informatie die werd ge-
vraagd, ging hoofdzakelijk over de mogelijkheden op het ge-
bied van wonen, welzijn en zorg in de gemeente Bronckhorst,
met name in en om Steenderen. In de periode van februari tot
en met mei werden de ouderen thuis bezocht. 
In het werkgebied Steenderen wonen ongeveer 300 personen
van 75 jaar en ouder. Zij hebben allen een uitnodiging gehad.
Van deze groep zijn er ongeveer  90 ingegaan op de uitnodi-
ging en zijn thuis bezocht. Hadden ouderen een vraag waar-
op de huisbezoeker geen antwoord had, dan kon ruggespraak
worden gehouden met de ouderenadviseur. In sommige ge-
vallen werd door haar nog een bezoek gebracht aan deze
mensen. Ook zijn er mensen geweest die na de uitnodiging
rechtstreeks contact hebben gezocht met de ouderenadvi-
seur. Zij werden door deze uitnodiging op de hoogte gesteld
van het bestaan van een ouderenadviseur. Ook voor de be-
kendheid van deze voorziening was deze actie dus goed om te
doen. Nu de eerste ronde achter de rug is kunnen we terugkij-
ken op een goed geslaagde actie. Hebt u geen uitnodiging ge-
had, maar hebt u ook behoefte aan een huisbezoek, of hebt u
een vraag, dan kun u contact opnemen met de ouderenadvi-
seur Ineke Bijsterbosch, tel: 06 10687320 van maandag tot en
met donderdag.

Verandering spreekuur 
Met ingang van 1 augustus 2009 verandert het donderdag-
spreekuur van  Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator welzijn van Stichting Welzijn Steenderen. Vanaf die da-
tum is er dus spreekuur op maandag, dinsdag en woensdag-
ochtend van 9.00 tot 10.00 uur. En verder donderdagmiddag
van 13.30 tot 14.00 uur. Natuurlijk blijft het op die dagen ook
mogelijk om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.

Voor het komende seizoen worden nieuwe cursussen en acti-
viteiten georganiseerd.

Het zomertuinfeest
Op vrijdag 24 juli  wordt op het terras van verzorgingshuig
Hyndendael te Hummelo  een gezellige middag georgani-
seerd. Met een hapje en een drankje, omlijst door een accorde-
ongroep, belooft het met uw aanwezigheid en stem een ge-
slaagd feest te worden. Bij slecht weer gaan wij naar binnen.
Tijd: 14.00-16.30 uur. Kosten € 2.50 Opgave: tel. 0314-380232 of
voice-mail.

Fitness/beter bewegen
Start op dinsdag 1 en donderdag  3 september.

Fietstochten
Op 4 juni om 9.00 uur een fietstocht van 25 kilometer. Op dins-
dag 9 juni om 9.30 uur een fietstocht van 10 kilometer. Op
donderdag 11 juni kunt u vanaf 9.00 uur een tocht fietsen van
25 kilometer. Dinsdag 16 juni is er een dagtocht. Deze start om
9.30 uur en zal ongeveer 45 tot 50 kilometer inhouden. Dan
kunt u dinsdag 23 juni een tocht maken van 25 kilometer
vanaf 9.00 uur en op donderdag 25 juni zal er om 9.30 uur ge-
start worden voor een tocht van 15 kilometer. Op donderdag 2
juli om 9.00 uur wordt er een tocht gefietst van 25 kilometer
en de start is om 9.00 uur. De fietstochten worden uitgezet
door ouderen en ook begeleid door ouderen. De start is bij de
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem.

Computercursussen ANBO succesvol concept
In goede samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen
Zelhem en de Zonnekamp, is na een half jaar van voorberei-
ding, in het jaar 2008 door 415 cursisten aan de diverse cursus-
sen deel genomen, op de twee locaties de Oranjehof en de Zon-
nekamp zijn de computercursussen voor senioren van start ge-
gaan. Er kon worden deelgenomen aan de cursussen voor be-
ginners, gevorderden, Excel,  fotobewerking en fotografie. Dat
de belangstelling hiervoor groot was, bleek wel uit het aantal
inschrijvingen. Mede door de enthousiaste inzet van de vrij-
willige ANBO docenten, die hebben bijgedragen aan een suc-
cesvolle afronding, kan ANBO Zelhem terugzien op een ge-
slaagd cursusseizoen. Ook met de nieuwe cursussen, die rond
oktober 2009 van start gaan, is het weer mogelijk dat alle seni-
oren hieraan kunnen deelnemen. Er zijn cursussen voor be-
ginners, vervolg, Excel en fotobewerking. Deze cursussen be-
staan uit 10 dagdelen. De cursus fotografie bestaat uit 6 lessen
van een dagdeel. Deze begint al op 3 september omdat het an-
ders te laat in de tijd wordt om op locaties te fotograferen. De-
ze cursus is bestemd voor mensen met een gewone digitale
compact camera.  Opgave voor de cursus fotografie vóór 15 au-
gustus 2009 en de opgave voor de overige cursussen vóór 10
september 2009 bij: Han Legters, E-mail, han-rikie@hetnet.nl
Voor informatie tel. 0314-631036.

Ik /Wij willen ons opgeven voor de cursus: beginners,  
vervolgcursus,  Excel,  fotobewerken,  fotografie.
Graag onderstrepen welke cursus u /jullie willen volgen.
Wij hebben het computerprogramma:  Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista. En het volgende Microsoft Of-
fice pakket is  geïnstalleerd: 2003 of  Microsoft Office 2007.
Graag onderstrepen wat van toepassing is. 

Naam…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Postcode…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Plaats…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opsturen naar Han Legters, Fortstraat 7, 7025 CD Halle.
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Tai-Chi 
Gegeven door mevrouw Francis Arntz start op dinsdagmorgen
6 oktober. Voor gevorderden kan  op donderdagmiddag  gelest
worden.

Nordic-walking
De eerste les is op zaterdag  26 september. Tijd: van 9.00-10.00
uur waarna in het centrum koffie/thee gedronken kan wor-
den. Start is op het plein voor het Gezondheidscentrum te
Hoog-Keppel. Kosten € 50,- voor 5 lessen inclusief gebruik van
poules.

Koken voor mannen
Na het grote succes van de afgesloten cursussen, start de vol-
gende op dinsdagmiddag 6 oktober van 15.00-17.00 uur, waar-
na gezellig getafeld wordt met uw gekookte gerechten.

Mandela tekenen
Op donderdagmorgen 15 oktober start een nieuwe cursus.

Computercursussen
PC-basis start op dinsdag- 22, woensdag- 23 en donderdag-
avond 24 september.
PC-email/etiketten start op dinsdag- 27, woensdag- 28 en don-
derdagavond 29 oktober.
PC-foto start op dinsdag- 22, woensdag- 23 en donderdagavond
24 september.
Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Kunstbus
Rijdt uit: vrijdagavond 9 oktober, woensdag 11 november, vrij-
dagavond 15 januari  en woensdag 14 april. 

Meer bewegen voor ouderen
In het nieuwe seizoen kan op maandag- of woensdagochtend
van 10.45 tot 11.30 uur  en bij voldoende deelname een twee-
de gymles worden georganiseerd. Plaats: de Hessenhal te
Hoog-Keppel. Kosten: € 40,- voor een heel seizoen.

Mobiele telefoon
De workshop ‘Omgaan met uw mobiele telefoon’ was op 14
mei een groot succes. Circa 20 ouderen maakten gebruik van
de mogelijkheid en werden op voortreffelijke wijze begeleid
door leerlingen van het Graafschapcollege. Voor het nieuwe
seizoen is deze workshop zeker voor herhaling vatbaar.

Opgave  voor cursussen en activiteiten
Tel. 0314- 38-02-32  en voice mail inspreken. Kantoor is ge-
opend op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur.

Vakantie secretariaat
16 juni tot 14 juli. De voice mail wordt afgeluisterd en zo no-
dig wordt actie ondernomen. U kunt niet terecht voor bezoek
aan het kantoor.

Ouderenadviseur
Vanaf 1 augustus heeft de ouderenadviseur spreekuur op dins-
dagmiddag van 13.30-14.00 uur en op donderdagochtend van
09.00- 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
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Het is geschikt voor jong en oud! In-
schrijven v.a. 12.30 tot 13.30. Locatie:
Veermansweg 18 7255 KJ Hengelo gld.

Fietstocht
Bekveld
Zondag 7 juni wordt er een fiets-
tocht georganiseerd door de buurt-
vereniging Bekveld. 

Er zijn twee mooie routes, klein (10
km) + groot (30 km). Iedereen is van
harte welkom!

Tradities vervlakken. De broodleve-
ring en uitdeling kwam zo’n 100 jaar
geleden in het slop, zodat het in 1921
nodig was alles in het werk te stellen
de traditie nieuw leven in te blazen.
De heren Wagenvoort en Bouwmees-
ter formeren een groep van 22 paren
die in Achterhoeksedracht volksdan-
sen uitvoeren tijden de brooduitde-
ling en maken verdere plannen om
een stuk cultuur levendig te houden.
Deze ‘revival’ werd door de bekende
folklorist D.J. v.d. Ven op film gezet. In
zijn film Achterhoeks Lenteleven
komt deze broodlevering weer tot le-
ven. Het grootste brood dat met He-
melvaartsdag in 1921 de oven verliet
bij boerderij Vels in Zelhem, was 80cm
lang breed 40 cm en een hoogte van
25 cm. Dit brood van 76 pond is met
de kruiwagen naar de Muldersfluite
vervoerd. Het tweede brood woog 38
pond en het derde 36 pond. Met een
totaal gewicht van 2289 pond rogge-
brood in 1921 zeker geen slecht resul-
taat. Daarna zwakt het weer af mede
tijden de bezetting jaren. Tijdens de
kerkenraadsvergadering in 1959 in
merken de Zelhemse diaken op dat de
brooduitdeling folklore is. Het is niet
meer nodig, dus opheffen. Willen de
burgemeesters van Zelhem en Henge-
lo doorgaan, dan doen zij dat maar.
Maar voor hun hoeft het niet meer.
Wel is met deze uitspraak de knuppel
in het hoenderhok gegooid. Een
maand later staat in hetzelfde notu-
lenboek een heel ander verhaal: Op-
heffing is in het geheel niet aan de or-
de! Wel anders inrichten, zoals een
paar broden wegen, en de andere boe-
ren een aanslag laten betalen en het
binnengekomen geld verdelen. Er gaat
een brief uit naar de cijnsplichtigen

gehouden tot broodlevering op He-
melvaartsdag, ondertekend door de
burgemeesters van Hengelo en Zel-
hem en de diaconieën en caritas in-
stellingen van Hengelo, Zelhem en
Keijenborg om een vergadering te be-
leggen over te toekomst van de brood-
levering. Er wordt een commissie ge-
vormd, die de historie belicht en aan-
bevelingen doet. Men is zich bewust

van het folkloristisch karakter. Als ele-
ment van armenzorg, bedeling in na-
tura, past het niet meer in deze tijd en
de diakenen twijfelen aan deze vorm
van zorg. Een toenemend aantal cijns-
plichtigen onttrekt zich aan de ver-
plichting of de erven bestaan niet
meer. Een brug slaan naar de toe-
komst heeft alleen zin wanneer een
andere invulling aan het geheel kan
worden gegeven. Omdat men toen ook
al het toerisme wilde promoten werd
de VVV er bij betrokken. De commissie
stelde voor de broodlevering op He-
melvaartsdag te handhaven met alle
gebruiken zoals in het verleden. Het
merendeel van de aan te voeren bro-

den zal niet meer dan 5 pond mogen
wegen. Eerst zullen de grote aange-
voerde broden worden gewogen. De
bekroonde met een of twee flessen
wijn. De overige broden zullen bij op-
bod worden verkocht en de opbrengst
worden verdeeld volgens de bekende
verdeelsleutel onder de diaconieën.
Uit toeristisch oogpunt kan een en an-
der bij de Muldersfluite buiten moe-
ten blijven plaatsvinden, zodat ieder-
een alles goed kan volgen. Verder kun-
nen dansgroepen, accordeonspelers

enz. het karakter van de middag ver-
hogen. Tot op de dag van vandaag is
deze eeuwen oude traditie behouden
en is een ‘parel’ in de cultuur historie
van de gemeente Bronckhorst. Nog
steeds zijn er een aantal grote broden
die bij opbod verkocht worden, waar-
na de kleinere broden aan de beurt ko-
men. Het gaat nog steeds om het ‘de-
len met elkaar’ en de traditie van de
roggebroodweging die de Achterhoe-
ker hoog probeert te houden. In 2002
is het geheel in een stichting onderge-
bracht die jaarlijks deze bijna 500 jari-
ge traditie organiseert in samenwer-
king met diverse cultuurhistorie min-
nende verenigingen en organisaties.

Broodlevering (4)
De broodlevering op Hemelvaartsdag bij de Muldersfluite tussen Zelhem
en Hengelo is een eeuwenoude traditie en uniek in Nederland.

Vele spullen die een tweede kans moe-
ten krijgen om van eigenaar te wisse-
len, zijn de laatste maanden geschon-
ken en verzameld en zullen die dag
worden aangeboden. Dat zijn onder

andere boeken, langspeelplaten, elek-
tra, kinderspeelgoed, diverse meubels,
huishoudelijke artikelen en antiek.
Ook aan de inwendige mens zal wor-
den gedacht door de welbekende wa-

fels, die worden gebakken door de le-
den en vrijwilligers van de vereniging.
Ook zal er een stand staan met verfris-
singen en warme snacks.

Iedereen die op koopjes uit is en een
stukje gezelligheid wil meemaken, is
van harte welkom op zondag 14 juni
in Steenderen. Aanvang van de rom-
melmarkt is precies om 11.00 uur.

Activiteit Muziekvereniging Nieuw Leven 14 juni 2009

Rommelmarkt in Steenderen

Ook dit jaar organiseert Muziekvereniging Nieuw Leven een rommel-
markt. Deze zal worden gehouden op zondag 14 juni op de parkeerplaats
van Super de Boer Aalderink aan de Burgemeester Smitstraat in Steende-
ren. Aanvang stipt 11.00 uur.

Mevrouw H.G. Bleumink – Nieuwen-
huis uit Brummen is zondag 7 juni
voorganger in de kerkdienst van de
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hen-
gelo Gld. De aanvang van de dienst is
om 10.30 uur in de kleine kerk aan de
Banninkstraat.

Kerkdienst
Vrijzinnige
Geloofs-
gemeenschap
Hengelo

Zo heeft Dhr. van Eykel dankzij de
chip zijn kat Otje teruggekregen. Op
een zondagavond in januari is kat Ot-
je zoals gewoonlijk 's nachts van huis
gegaan. Alle katten van meneer van
Eykel kunnen via het kattenluik naar
buiten en komen normaal gesproken
vanzelf weer thuis. Otje is ditmaal wat
verder van huis gelopen en is daarbij
aangereden door een auto. 

De dierenambulance werd ingescha-
keld en heeft Otje naar De Graafschap
Dierenartsen gereden, waar hij wat
shockerig en met schaafwonden werd
opgenomen. Door middel van een
chipreader werd het chipnummer van
Otje afgelezen en is er diezelfde nacht
nog geprobeerd contact te krijgen met
de eigenaar van Otje. Helaas stond de
mobiele telefoon uit en was Otje's baas
niet bereikbaar. De volgende ochtend
werd meneer van Eykel op het tweede
opgegeven telefoonnummer van zijn
werk gebeld door dierenarts Erik
Stoelhorst. Erik Stoelhorst kon hem
vertellen dat zijn kat op de dierenart-
spraktijk in Vorden was en het naar

omstandigheden goed maakte. Die-
zelfde dag mocht Otje weer naar huis.
Hij heeft nog een week wat mank gelo-
pen, maar er verder geen blijvend let-
sel aan overgehouden. Dankzij de chip
is Otje weer bij zijn baasje in zijn ver-
trouwde omgeving. Dhr. Van Eykel
voegt aan het verhaal toe dat hij zelf
ook al eens een kat heeft gevonden,
die dankzij de chip weer met zijn baas
kon worden herenigd. Hij is blij dat al
zijn katten gechipt zijn en zal het ook
iedereen willen adviseren.

Het Landelijk Informatie Centrum Ge-
zelschapsdieren (LICG), dat de Chip-
maand organiseert, wijst er op dat het
belangrijk is dat huisdiereigenaren er
voor zorgen dat de adresgegevens in
de databank up-to-date blijven. "Identi-
ficeren, registreren en controleren" is
dan ook het advies. Het LICG adviseert
huisdiereigenaren dan ook om nog
voor de zomervakantie hun huisdier
te laten chippen. Om het belang van
chippen en registreren nog eens extra
te onderstrepen, organiseert het LICG
de Chipmaand. Bovendien wijst het
LICG hondenbezitters er dit jaar op
dat het Ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit heeft aange-
kondigd dat in 2011 iedere hond in Ne-
derland verplicht geldentificeerd
moet kunnen worden en geregi-
streerd moet staan bij een databank.

De Graafschap Dierenartsen onder-
steunt de campagne "Chip je dier" en
biedt tijdens de maand juni de chip
aan tegen een gereduceerd tarief. Bo-
vendien verzorgt De Graafschap Die-
renartsen de registratie bij een data-
bank. Neem voor meer informatie
contact op met De Graafschap Dieren-
artsen, telefoonnummer 0575-587888
of kijk op www.dgdierenartsen.nl

Huisdier chippen met korting
tijdens Chipmaand
Al sinds enkele jaren is juni Chip-
maand. Deze maand staat hele-
maal in het teken van het laten
chippen en registreren van je huis-
dier. Jaarlijks raken duizenden die-
ren vermist. Een dier dat gechipt is
en bij een databank geregistreerd
staat, kan gemakkelijk met zijn
baasje herenigd worden. Is het dier
niet gechipt of staat het niet bij
een databank geregistreerd, dan is
de kans daarop veel kleiner. Zon-
der chip kan het dier niet geldenti-
ficeerd worden en zonder registra-
tie bij een databank zijn de adres-
gegevens van de eigenaar niet be-
kend.

Voorzitter en reisleider Fred Midden
heette de aanwezigen hartelijk wel-
kom. Hij beschouwde deze reis als goe-
de voorbereiding op de Europese ver-
kiezingen. De eerste koffiestop vond
plaats in Motel Maarsbergen. Tegen
half een arriveerde het gezelschap bij
het Tweede Kamergebouw. 

Na een grondige controle kwam het
gezelschap in de Tweede Kamer. Daar
werden we verwelkomd door Femke,
fractiemedewerkster van de CDA-frac-
tie. Eerst werd een gedeelte van het
nieuwe kamergebouw bezichtigd,
met als architect Pi de Bruijn. Vervol-
gens werd genoten van een goede
lunch. Tijdens de lunch werden we
verwelkomd door kamerlid Joop Ats-
ma. Daarna ging het gezelschap in 2
groepen beurtelings het kamerdebat
(over de maatregelen van de krediet-
crisis) volgen en de video "de kamer
aan het werk". Hierdoor kregen we een

goed beeld van de dagelijkse werk-
zaamheden in de Tweede Kamer.

Na het bezichtigen van het oude Twee-
de Kamergebouw en de Handelingen-
kamer werd daarna in discussie ge-
gaan met het tweede Kamerlid Henk-
Jan Ormel uit Hengelo. Hij zit sinds
2002 in de Kamer , vooral uit zorgen
over de ontwikkeling van het platte-
land en de destijds ontstane veeziek-
ten. Hij is tevens voorzitter van de
commissie Buitenland. Bij de discussie
ging het met name over de noodzaak
van het nertsen fokken, het niet uit-
sluiten van de PVV ( groep Wilders), bij
de as. verkiezingen en de inkomenssi-
tuatie voor ouderen. Bij dit laatste
punt speelt de solidariteit tussen de
generaties en het rekening houden
met de toekomst. Allen kregen een
goede indruk van ons Achterhoekse
kamerlid.

Om half vijf werd de terugreis aan-
vaard met de nodige files in het wes-
ten. Bij de Cantharel in Uchelen (bij
Apeldoorn) werd een uitgebreid diner-
buffet gebruikt, dat iedereen goed
smaakte. De PCOB Vorden kan terug-
zien op een geslaagde reis naar Poli-
tiek Den Haag.

Bijzonder geslaagd uitstapje
naar Tweede kamer in Den Haag
De PCOB afdeling Vorden e.o. hield
woensdag jl. een bustocht naar de
Tweede Kamer in Den Haag. Om
klokslag 9.00 uur vertrok een bus
van Gelderesch reizen met 48 per-
sonen vanaf Dorpscentrum Vorden
richting Den Haag.
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...metsmaak ingericht!
Bruggink. Kwaliteit op alle fronten.
Een keuken kies je met zorg, je wilt er immers

jaren plezier van hebben. In onze showroom

vindt u een ruime variatie in stijlen en prijs-

klassen. Onze adviseurs maken samen 

met u een ontwerp naar uw wensen.

Meer inspiratie vindt u op onze site:

www.bruggink-bv.nl.

Molenweg 11 7055 AW Heelweg/Varsseveld
T 0315 24 29 29 www.bruggink-bv.nl

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

ZATERDAG 6 JUNI AUTOWASDAG

tussen 9.00 en 16.00 uur op de

parkeerplaats aan de Kerkstraat

in Hengelo.

Voor € 7,50 wordt uw auto 

van buiten gewassen.

ZELHEM vr.pr. q 169.000,- k.k.

Zonnebloemstraat 36 - Aan een rustige straat gelegen
royale EENGEZINSWONING met schuren en achtertuin met
achterom op het zuidwesten. Basisscholen en het centrum
van Zelhem bevinden zich op korte afstand. Bouwjaar 1968.
Inhoud woning circa 380 m³. Perceeloppervlakte 158 m².
Onderhoudsvriendelijke buitenafwerking. Parkeergelegenheid
voor de woning. Aantal kamers 4 waarvan 3 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
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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



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 4
Nr. 23, 2 juni 2009

Bouwend Nederland houdt op 6 juni
a.s. op 250 nieuwbouwlocaties ver-
spreid door heel Nederland voor de
vierde keer open huis. Tijdens deze
Dag van de Bouw kunt u van 10.00
tot 16.00 uur kennismaken met de
vele boeiende en verrassende as-
pecten van de bouw. Dit jaar doen
ruim 250 bouwprojecten mee. Al
deze locaties zijn die dag eenmalig
toegankelijk en de bouwbedrijven
geven toelichtingen op hun project. 

Ook ons nieuwe gemeentehuis
aan de Elderinkweg 2 in
Hengelo is die dag open! 

U bent van harte welkom om dan te
komen kijken hoe ver de bouw in-
middels gevorderd is. U kunt zelf
een ronde lopen door het gebouw.
Ook zijn er verschillende kinderacti-
viteiten zoals grimeren, een spring-
kussen en een ballonnenman. 

Minister Cramer
Het thema van deze Dag van de
Bouw is duurzaamheid. En omdat
ons nieuwe gemeentehuis qua duur-
zaamheid een voor ons land uniek
kantoorgebouw wordt, is onze
nieuwbouw uitgekozen voor de
landelijke aftrap van de Dag van de
Bouw! Minister Cramer van Ruimte
en Milieu komt hiervoor naar
Bronckhorst en geeft om 10.00 uur
een speciaal startsein.

De dag wordt georganiseerd door
bouwbedrijf BAM Utiliteitsbouw in
samenwerking met de gemeente en
Bouwend Nederland. In Hengelo is
ook de nieuwbouw van zorgcentrum
De Bleijke geopend. 

Voor meer informatie over de Dag
van de Bouw en andere bouwlocaties
die op 6 juni open zijn, kijk op
www.dagvandebouw.nl. 

Kom kijken naar het nieuwe gemeentehuis op 6 juni
tijdens Dag van de Bouw
Landelijke aftrap door minister Cramer in Bronckhorst

Wij verwelkomen u heel

graag in ons nieuwe

gemeentehuis in aanbouw

tussen 10.00 en 16.00 uur!

De gemeente heeft op 12 juni a.s.
een personeelsdag. Op deze dag
zijn het gemeentehuis en -kantoor

gesloten. Wij zijn u op 15 juni graag
weer van dienst.

12 juni a.s. gemeente gesloten

Het Toeristisch Platform Drempt,
Hummelo en Keppel heeft het beste
idee ingezonden om Bronckhorst
tijdens de Vuelta wielerwedstrijd op
de kaart te zetten. De gemeente had
hiervoor een wedstrijd uitgeschre-
ven. Het platform wil originele
printen op kunststofpanelen langs
het wielerparcours in Hummelo en
Keppel plaatsen en daarmee de
gemeente promoten. Het ontwerp
van de print is gemaakt door
kunstenaar Herman van den Broek,
die inspiratie haalde uit de Spaanse
stier van Picasso. Op de voorgrond
is de Spaanse stier met fietsstuur
en zadel te zien, terwijl op de
achtergrond een bekende locatie 
uit de gemeente staat afgebeeld.
Het platform is beloond met een
geldbedrag van € 2.500,- om het
idee te concretiseren.

De jury is van mening dat het
ontwerp op een creatieve manier de
Vuelta en Bronckhorst combineert.
“Het idee sluit prima aan bij de
toeristische profilering van
Bronckhorst. Een gemeente die rijk
is aan kunst en cultuur”, aldus
juryvoorzitter burgemeester
Aalderink. De tweede prijs gaat 
naar de inzending van de Vordense
Ondernemers Vereniging, zij willen
een groot Spaans feest organiseren

en met een Ridderpoort Bronckhorst
promoten. Daarvoor ontvangen zij
een geldprijs van € 1.500,-. De derde
prijs gaat naar de inzending van het
Toeristisch Platform Hengelo (Gld),
die arrangementen willen
ontwikkelen rond de Vuelta en deze
op diverse manieren willen
aanbieden aan potentiële bezoekers.
Zij ontvangen een geldprijs van 
€ 1.000,-. Met de geldprijzen
moeten de inzendingen uitgevoerd
worden.

Spaanse stier wint stimuleringsprijs

Vuelta

Toeristisch Platform Drempt, Hummelo en

Keppel ontvangt € 2.500,-

Stel u maakt zich zorgen
om uw dochter van elf,

die meteen na schooltijd
achter de computer
kruipt en daardoor nau-
welijks meer buiten komt? Of u wilt uw zoon van vijf-
tien op een verantwoorde manier leren omgaan met

alcohol, maar hij wil met de groep meedoen en zegt
dat het allemaal wel meevalt met zijn drankgebruik.
Misschien vindt u het ingewikkeld om aan uw kinde-
ren uit te leggen waarom pap en mam uit elkaar gaan.
Advies over dit soort kwesties, 

maar ook luchtige informatie over de opvoeding 
en het opgroeien van uw kinderen vindt u op

www.cjgbronckhorst.nl. 

Vorige week is de website Centrum voor
Jeugd en Gezin feestelijk gelanceerd.

Volgende week treft u op deze gemeente-
pagina's een uitgebreid artikel aan over het CJG
in Bronckhorst.

Website Centrum voor Jeugd en Gezin

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u
goed met de computer leren
omgaan? Kom dan naar de basis-
cursus Digitale vaardigheden 55+.
In de cursus leert u hoe een compu-
ter werkt en waarvoor hij te gebrui-
ken is. Voorkennis is niet nodig.
Juist als u nog nooit met een
computer hebt gewerkt, is deze
cursus geschikt voor u! In de cur-
sus besteden we onder meer
aandacht aan:
• de verschillende onderdelen van

een computer
• leren werken met het toetsen-

bord, de muis etc.
• werken met Windows
• tekstverwerken (Word)
• internet en e-mail

• werken met een rekenprogram-
ma

Startdatum: 8 september 2009
Cursusduur: 1 les van 3 uur per
week (vakanties uitgezonderd),
einddatum 26 januari 2010
Lesdag/lestijd: dinsdagmiddag
13.30 - 16.30 uur
Leslocatie: 't Beeckland, Het Hoge
41, Vorden
Kosten: € 50,- exclusief
cursusboek (ca. € 20,-)
Informatie en aanmelding:
Graafschap College, 
sector Educatie & Scholing, 
Julianaplein 2
7001 HG, Doetinchem, 
tel. (0314) 35 38 00.

Basiscursus Digitale vaardigheden 55+ 

Geef u op en maak uzelf wegwijs in de

digitale wereld



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
• www.europakiest.nos.nl
Wij begroeten u graag op één  van
onze stembureaus.

Legitimatieplicht bij
verkiezingen!
Bij het stemmen op 4 juni is de kie-
zer verplicht een geldig identiteits-
document te tonen (paspoort, identi-
teitskaart, rijbewijs of vreemdelin-
gendocument). Sinds 1 januari 2005
is iedere Nederlander verplicht al-
tijd een geldig legitimatiebewijs bij
zich te dragen. Controleer of uw
document geldig is. Denk niet: “Ze
kennen me daar wel”, want zonder
geldig document mag u niet zelf
stemmen.

Plakplaatsen verkiezings-
posters
De gemeente heeft beleid opgesteld
voor tijdelijke reclameuitingen.
Hierin staat hoe bepaalde
activiteiten en evenementen die 
in de gemeente plaatsvinden,
gepromoot kunnen worden in onze
openbare ruimte. Bijvoorbeeld via

sandwichborden aan lantaarnpalen
of de evenementenportalen bij
ingang van de kernen. Zelf reclame-
borden plaatsen is niet toegestaan.
Enkele inwoners vroegen ons hoe
het dan kan dat voor de komende
verkiezingen wel speciale borden
zijn geplaatst. In ons beleid is
hiervoor een uitzondering gemaakt.
We hebben opgenomen dat we in
aanloop naar verkiezingen
plakplaatsen voor politieke posters
aanwijzen. Ook mogen borden met
affiches geplaatst worden op niet
aangewezen locaties, maar
wildplakken is niet toegestaan.
Hiermee geven wij invulling aan 
art. 7 van Grondwet (vrijheid van
meningsuiting). 

Europese verkiezingen op 4 juni a.s.

B en w stemden vorige week in met
het landschapsontwikkelingsplan.
Het landschapsontwikkelingsplan
(LOP) geeft kaders voor ontwikke-
lingen in het landschap voor de
komende tien jaar. De commissie
beleidsontwikkeling behandelt het
plan op 11 juni en op 25 juni neemt
de gemeenteraad hierover een
besluit. Het LOP bestaat uit ver-
schillende onderdelen: de land-
schapsontwikkelingsvisie, de
uitvoeringsstrategie en het
uitvoeringsprogramma. De
komende vijf jaar wordt jaarlijks
een bedrag van € 200.000,- extra
beschikbaar gesteld, bovenop het
huidige budget, voor het uitvoe-
ringsprogramma. In september
start de uitvoering van drie grote
projecten en zes initiatieven van
inwoners.

In de landschapsontwikkelingsvisie
staat beschreven welke onderdelen
van het landschap kenmerkend voor
Bronckhorst zijn en hoe we deze in
de toekomst kunnen behouden en
versterken. Ook is in de visie
aangegeven binnen welke kaders
ontwikkelingen moeten plaats-
vinden om bij te dragen aan de
herkenbaarheid en duurzaamheid
van het landschap. Het doel van het
landschapsontwikkelingsplan is het
economisch versterken van het

platteland en het gezamenlijk
ontwikkelen van natuur, landbouw,
leefbaarheid, recreatie en toerisme
en overige economische functies.
Met het vaststellen van de land-
schapsontwikkelingsvisie, de uitvoe-
ringsstrategie en het uitvoerings-
programma kunnen we beginnen
met het laatste en belangrijkste
onderdeel: de uitvoering. 

Uitvoering
In het uitvoeringsprogramma staat
waar de accenten liggen voor wat
betreft de inzet van de gemeente
voor drie jaar. Hiervoor zijn al drie
grote projecten en zes initiatieven
van burgers uitgewerkt in project-
plannen. Enkele voorbeelden van
deze burgerinitiatieven zijn: het aan-
leggen van een wandelroute als lo-
kaal ommetje in Voor-Drempt en het
verbeteren van de 'harde' overgang
tussen bebouwing en agrarisch ge-
bied in Olburgen. 

Samen met Lochem en Zutphen
Bronckhorst heeft het landschaps-
ontwikkelingsplan samen met de
gemeenten Lochem en Zutphen op-
gesteld. Bij het opstellen van het
LOP is veel gesproken met
bewoners van het gebied en met
verschillende organisaties op het
terrein van natuur en landbouw, die
in het gebied werken. Op termijn
komt er een website die inwoners
informatie geeft over het LOP. Zij
kunnen deze informatie als leidraad
gebruiken voor het beoordelen van
eigen initiatieven. Het LOP is de op-
volger van de oude landschapsbe-
leidsplannen en we gebruiken het
als Structuurvisie voor het buiten-
gebied. Vervolgens zullen we het
beleid dat in het LOP is opgenomen
doorvertalen in de actualisering en
herziening van bestemmingsplan-
nen voor ons buitengebied.

Gemeente zet met landschapsontwikkelingsplan
flink in op behoud en versterking van ons
landschap

De Rekenkamercommissie voor de
gemeenten Berkelland, Bronck-
horst, Lochem en Montferland doet
onderzoek naar de rechtmatigheid,
doelmatigheid en doeltreffendheid
van het door het gemeentebestuur
(b en w en raad) gevoerde beleid. 
De Rekenkamer kan zelf de onder-
werpen selecteren die zij gaat on-

derzoeken, maar kan dit ook doen
aan de hand van suggesties van
raadsleden, raadsfracties, maar
ook van u, als inwoner, en plaatse-
lijke instellingen. Heeft u een
suggestie voor een onderzoeks-
onderwerp, dan kunt u dit
doorgeven aan de secretaris van de
rekenkamer (via Secretaris RC

BBLM, p/a gemeente Montferland,
Postbus 47, 6940 BA Didam of 
e-mail: h.valkenburg@montfer-
land.info). De Rekenkamer wil
graag weten waarom u een
onderwerp belangrijk vindt. 
Vergeet daarom niet uw suggestie
te motiveren.

Geef onderzoeksonderwerpen door aan Rekenkamercommissie

Op 28 mei jl. vergaderde de
gemeenteraad in de raadszaal van
het gemeentehuis. Tijdens de
raadsvergadering is onder andere
gesproken over de volgende
onderwerpen:

• financiële problemen stichting
IJsselgraaf
De vergadering begon met vragen
van de fracties aan wethouder
Boers, die onderwijs in zijn
portefeuille heeft en toezicht-
houder is van stichting IJssel-
graaf, over de stand van zaken
rond de financiële problemen die
de stichting heeft. IJsselgraaf
vormt het bestuur van de open-
bare basisscholen in Bronck-
horst, Doesburg en Doetinchem.
De wethouder gaf aan dat het
waarborgen van de kwaliteit van
het openbaar onderwijs de be-
langrijkste prioriteit van b en w is.
De drie gemeenten hebben
IJsselgraaf gevraagd openheid te
geven, de precieze stand van
zaken grondig te onderzoeken,
aan te geven hoe en waarom de
financiële problemen zijn
ontstaan en wat te doen op korte

en lange termijn. IJsselgraaf doet
op dit moment onderzoek en
komt half juni met een analyse en
een plan van aanpak. De raad
bespreekt dit onderwerp opnieuw
in zijn vergadering van 25 juni a.s.    

• voorstel tot splitsing NUON en
verkoop van aandelen NUON
Energy
De raad stemde in met de voor-
genomen beslissing van b en w
om in te stemmen met de
splitsing van NUON en de
verkoop van de aandelen in 
dit bedrijf  

• subsidieregeling Achterhoek
bespaart 2009
De raad stelde deze regeling vast,
waardoor 100 Bronckhorster
huiseigenaren als zij energie-
besparende maatregelen
toepassen op hun huis in
aanmerking kunnen komen voor
een subsidie van max. € 500.
Maatregelen kunnen zijn: HR++
glas, zonneboilers en -collecto-
ren, vloer-, dak- en gevelisolatie
etc. De maatregelen zijn goed
voor milieu en klimaat. Zie voor
meer informatie ook de rubriek:
Openbare bekendmakingen

onder Gemeentelijke regelgeving
algemeen   

• integraal veiligheidsbeleid,
prioriteiten politie 2010
De raad heeft kennis genomen
van het nieuwe veiligheidsbeleid
van de politie en ging akkoord
met de prioriteiten die hierin, ook
in overleg met de gemeente, zijn
opgenomen. Dit zijn onder
andere: meer toezicht op
evenementen en verkeer(sveilig-
heid) en aanpak van (jeugd)over-
last, overlast door vuurwerk en
woninginbraken 

• financiën en maatregelen GVVP
2009
De raad stelde bijna € 800.000
beschikbaar om verschillende
verkeersveiligheidsprojecten uit
te voeren, waaronder: de Kruis-
bergseweg-Molenenk in Hengelo
verbeteren door de aanleg van
een middengeleider, de fiets-
oversteek bij de Kruisbrinkseweg
in Toldijk verplaatsen, zodat
leerlingen van basisschool De
Rank op een logische plek kun-
nen oversteken, een bromfiets-
cursus voor (bijna) 16 jarigen
subsidiëren, een plateau op de
Zomerweg bij Drempt aanpassen
en een parkeeronderzoek in het
centrum van Zelhem uitvoeren

• keuzenota Kunst- en cultuur-
beleid
B en w zijn bezig met het
opstellen van een kunst- en
cultuurbeleid in Bronckhorst.
Belangrijke uitgangspunten zijn:
verhogen van deelname aan
cultuuractiviteiten, leefbaarheid
bevorderen, afstemming van

activiteiten op het gebied van
kunst en cultuur, stimuleren
diversiteit in aanbod etc. De raad
is geïnformeerd over de voort-
gang rond het opstellen van het
beleid en gevraagd in te stemmen
met de cultuurvisie en een aantal
beleidskeuzes, wat gebeurde.
Voor het beleid voer(d)en we 
ook overleg met inwoners en
kunst en cultuur organisaties/
verenigingen 

• Burgerjaarverslag 2008
De raad complimenteerde de
burgemeester met dit verslag
waarin hij verantwoording aflegt
over de kwaliteit van de
dienstverlening van de gemeente
en de wijze waarop de gemeente
u als inwoner in 2008 betrokken
heeft bij de besluitvorming. Het

geeft ook een overzicht van
allerlei activiteiten waar de
gemeente vorig jaar mee bezig 
is geweest. Volgende week 
treft u het burgerjaarverslag 
in een speciale bijlage in 
Contact aan

Meer info?
Voor alle informatie over de
onderwerpen die besproken zijn
tijdens de vergadering verwijzen wij
u naar de website van de gemeente
(onder Bestuur en organisatie �
Bestuur � Gemeenteraad of via het
Snelmenu naar alle Vergaderstuk-
ken � Gemeenteraad). 

De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 25 juni a.s.

Uit de raad

Kunstwerk bij het station in Vorden.



Openbare bekendmakingen 

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, afsluiten van de Kruijakker, tussen de Zomerweg en de drempel, i.v.m. buurtfeest, 

5 september 12.00 uur tot 6 september 2009 12.00 uur, mevrouw D. Taankink-Aernds
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, vogelschieten voor toeristen, ontheffing verstrekken zwak-

alcoholische dranken, 18 juli 2009 van 13.00 tot 20.00 uur, camping Kom es An 
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, kinder- en

volksspelen en feestavonden met live-muziek, 3 september van 19.00 tot 01.00 uur, 4 septem-
ber van 19.00 tot 01.30 uur en 5 september van 09.30 tot 01.30 uur, afsluiten Hogenkampweg,
tussen de Steenderenseweg en de Koekoekweg, 3 t/m 5 september 2009, buurtvereniging
Bekveld

• Steenderen, Burgemeester Buddingh'plein en 'vogelweide', playbackshow, vogelschieten,
kinderspelen, lunapark en optocht, 10 september van 19.00 tot 00.30 uur en 11 en 12 septem-
ber van 09.00 tot 01.30 uur, afsluiten gedeelte J.F. Oltmansstraat/stopverbod Kastanjelaan en
gedeelte Bronkhorsterweg, 10 t/m 12 september, afsluiten diverse wegen tijdens de optocht,
12 september 2009 van 13.00 tot 18.30 uur, stichting Kermis Steenderen

• Steenderen, Toldijk en Baak, plaatsen driehoeks-/sandwichborden i.v.m. kermis, 
6 t/m 13 september 2009, stichting Kermis Steenderen

• Wichmond, evenemententerrein Lindeselaak, oranjefeest met zeskamp, oriënteringsrit,
lunapark, volks-/kinderspelen, vogelschieten, optocht en feestavonden, 23 augustus van 12.00
t/m 24.00 uur, 25 augustus van 19.00 t/m 00.30 uur, 28 en 29 augustus van 13.00 t/m 01.30 uur
en 30 augustus 2009 van 13.00 t/m 21.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, diverse
verkeersmaatregelen, 25 t/m 30 augustus 2009, stichting oranje comité Vierakker-Wichmond

• Zelhem, afsluiten Stationsplein, 21 november 2009 van 13.30 tot 15.00 uur, ondernemers-
vereniging Zelhem

• Zelhem, afsluiten Velswijkweg, tussen de Kruisbergseweg en de Populierenweg, 14 t/m 16
augustus 2009, buurtvereniging Velswijk

• Zelhem, Brunsveldweg, ontheffing groepskamperen voor ± 80 personen, 26 t/m 30 augustus
2009, Arboricultura

• Zelhem, diverse straten in het centrum, intocht Sinterklaas, 21 november 2009 van 13.45 tot
15.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

• Zelhem, Ermelinkstuk 21, plaatsen van een permanente reclameaanduiding, mevrouw L. van
den Berg-Ebbers

• Zelhem, Velswijkweg, buurtfeest met volks-en kinderspelen en optocht, 14 t/m 16 augustus
2009, buurtvereniging Velswijk

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 
• Baak, Vordenseweg 1, veranderen en restaureren woning met bijgebouw
• Drempt, Torenakker 9A, vergroten woning
• Drempt, Veldweg 11, gedeeltelijk vergroten woning
• Halle, Halle-Heideweg 26, bouwen woning met bijgebouw
• Halle, Hobelmansdijk 9, gedeeltelijk veranderen woonboerderij
• Hengelo (Gld), Aaltenseweg 2, vernieuwen berging
• Hengelo (Gld), Roessinkweg 2, plaatsen mestscheider
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, bouwen woning
• Keijenborg, Kerkstraat 24, veranderen en vergroten dakkapel
• Toldijk, Beekstraat 1, bouwen bedrijfshal
• Toldijk, Hoogstraat 19A, bouwen berging
• Vierakker, Koekoekstraat 13, uitbreiding veestal
• Vorden, Almenseweg 49, veranderen schuur
• Vorden, Netwerkweg 7, plaatsen fietsenstalling
• Vorden, Zutphenseweg 93, vergroten van de woning
• Zelhem, Palmberg 15, buitengevel isoleren en stucwerk aanbrengen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 14 mei 2009:
• Halle, bij pand Dorpsstraat 11-13, plaatsen van drie vlaggenmasten met reclamevlag, 

zaal Nijhof
Verzonden op 20 mei 2009:
• Hoog-Keppel, volksfeest Keppel en omstreken met optocht, vogelschieten, kinder- en

volksspelen en lunapark, 4 september van 14.00 tot 24.00 uur en 5 september van 09.00 tot
01.00 uur, Burg. van Panhuysbrink, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 4 en 5 september 2009,
stichting volksfeest Keppel en omstreken

• Bronkhorst, plein bij de kapel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. streekproduc-
tenmarkt, 7 juni 2009 van 11.00 tot 16.00 uur, OGB Bronkhorst

• Steenderen, Landlustweg, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. beachtoernooi, 
14 juni 2009 van 10.00 tot 20.00 uur, volleybalvereniging W.I.K.

Verzonden op 26 mei 2009:
• Bronckhorst, huis aan huis collecteren en plaatsen spaarpotten in winkels, 31 mei t/m 6 juni

2009, stichting Help Call
Verzonden op 27 mei 2009:
• Zelhem/Halle, ophangen van drie spandoeken, 1 t/m 6 juni 2009, De Zonnebloem, afdeling

Zelhem/Halle

Kapvergunningen
Verzonden op 26 mei 2009:
• Vorden, Christinalaan 18, vellen van één linde, geen herplantplicht

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Drempt, tijdens de zomermarkt zijn de Kerkstraat, tussen de Gildeweg en de Laakweg, en de

Gildeweg, tussen de Kerkstraat en de Dreef, op 7 juni 2009 van 08.00 tot 20.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een zeskamp is de Winkelskamp, vanaf nummer 1 t/m 9, op 14 juni 2009
van 08.00 tot 21.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het demonteren van de antennes van de toren van de Remigiuskerk
gelden op 23 juni a.s. de volgende verkeersmaatregelen:  
- de Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en de Raadhuisstraat, is van 08.00 tot 10.00 uur

afgesloten voor alle verkeer
- de Kerkstraat, tussen de Ruurloseweg en de Marktstraat, is van 10.00 tot 12.00 uur

afgesloten voor alle verkeer
- op de Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en de Raadhuisstraat, en de Raadhuisstraat,

tussen de Banninkstraat en de Spalstraat, is van 10.00 tot 12.00 uur het éénrichtingsverkeer
tijdelijk opgeheven 

• Vorden, tijdens een buurtfeest is de Julianalaan, tussen de Wilhelminalaan en de Eendracht,
van 6 juni 12.00 uur tot 7 juni 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Hans Memlingstraat, tussen de Jan van Eyckstraat en de
Rogier van der Weydenstraat, van 20 juni 12.00 uur tot 21 juni 2009 12.00 uur afgesloten voor
alle verkeer, met uitzondering van 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, tijdelijke
verkeersmaatregelen en bouwvergunningen) 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 ondertekening.

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

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

Verleende vergunningen

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

De plannen zijn op 28 mei jl. bekendgemaakt aan betrokkenen. De stukken liggen van 4 juni t/m
15 juli 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de
afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of 
W. Hagens, tel. (0575) 75 03 52/53.

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

Monumenten

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

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening 
Verzonden op 15 mei 2009:
• Drempt, Zomerweg 50, voor het tijdelijk bewonen van een bijgebouw en het tijdelijk plaatsen en

bewonen van een woonunit, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 4 juni t/m 15 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 spoed-
eisende 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.

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Legesverordening Bronckhorst 2009
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft in zijn vergadering van 28 mei jl. de Legesverordening
Bronckhorst 2009 vastgesteld.

De verordening ligt voor iedereen ter inzage bij de afdeling Belastingen en organisatieondersteu-
ning in het gemeentekantoor en is hier tegen betaling van de kosten verkrijgbaar, maar gratis te
downloaden via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister �
Financiën en economie. De verordening treedt op 3 juni 2009 in werking. 

Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009
De gemeenteraad heeft op 28 mei 2009 de Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009 vast-
gesteld. Met deze subsieverordening biedt de gemeente 100 huiseigenaren de mogelijkheid om

maximaal 500 euro subsidie te krijgen voor energiebesparende maatregelen in hun woning.
Hiermee willen we huiseigenaren van woningen, waarin ze zelf wonen, stimuleren om energie-
bezuinigende maatregelen toe te passen die goed zijn voor milieu en klimaat. De subsidie is te
krijgen voor de volgende maatregelen: HR++ glas, zonneboilers, zonnecollectoren, vloerisolatie,
dakisolatie en gevelisolatie. Het maximale subsidieplafond is € 50.000,-. Wie het eerst komt, het
eerst maalt en op = op. De woningen moeten zijn gebouwd of zijn opgeleverd voor 1 juni 2009. De
energiebesparende maatregelen moeten uitgevoerd zijn in de periode 1 juni 2009 t/m 1 mei 2010.

De Subsidieverordening Achterhoek Bespaart 2009 ligt vanaf heden ter inzage in het gemeente-
kantoor, bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving, en is tegen betaling verkrijg-
baar. Via www.bronckhorst.nl � Infobalie � Snel naar � Verordeningenregister � Milieu is de
verordening ook (gratis) te downloaden. Op de site staat ook een aanmeldformulier!

De Subsidieverordening treedt de dag na deze bekendmaking in werking.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukker i j

POSTERS

full-
colour

ze knallen er uit

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

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

De strijd voor een gezamenlijke Europese inzet vraagt
om een sterke Partij van de Arbeid in het Europees
Parlement.

Ga aanstaande donderdag 4 juni stemmen en
stem op de PvdA

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

PvdA afdeling Bronckhorst: sec. 0575-463129

Weten wat Reiki voor u kan betekenen?
Kom naar de GRATIS informatie-avond op

dinsdag 16 juni van 20.00 tot 21.00 uur.
Kijk voor meer informatie op www.reiki-vorden.nl

of bel vrijblijvend: 0575 - 55 35 28.

Ruurloseweg 2 - Hengelo Gld - (0575) 46 14 84
Dorpsstraat 27 - Ruurlo - (0573) 45 31 93

Markt 9 - Groenlo - (0544) 46 33 35
www.spannevogel.nl - www.inbetweens.nl

Tevens in ons filiaal in Hengelo: diverse acties op buitenzonwering!
(Bij aankoop hiervan hanteren wij een zgn. ‘brandstofvergoeding’ wanneer u vanuit

Ruurlo of Groenlo naar Hengelo komt.)

..... alss hett méérr moett hebbenn ...

Vol-PVC stroken
geschikt voor iedere ruimte

€ 49,95 m2

incl. egaliseren, lijm en legkosten



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 23 van
2 t/m 7 juni 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

LAAGSTE ACTIEPRIJSGARANTIE
OP ALLE A-MERKEN



AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

AUTO
EEN OCCASIONAANBOD VAN AUTOBEDRIJVEN UIT DE REGIO

Citroën Jumpy Jumpy 02-1999 191.161 km € 3.250,-
Daewoo Nubira 1.6 SE 16V wagon 04-1999 131.732 km € 2.250,-
Nissan Almera 1.6 3D SLX 01-1997 156.042 km € 2.750,-
Opel Meriva 1.6 16V Enjoy 01-2006 37.281 km € 13.950,-
Peugeot 206 XS 1.4 3-drs 01-2005 58.670 km € 8.950,-
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 pk FapPack11-2003 219.050 km € 5.500,-
Peugeot 406 SR 2.0 HDI Break 90 pk 01-2002 216.374 km € 4.500,-
Peugeot Partner 2.0 HDi 170c 01-2002 203.791 km € 4.250,-
Renault Scenic Expression 1.9 DTi 80 pk 07-2001 203.874 km € 5.250,-
Suzuki Swift 1.3 3-drs. GLS 06-2005 36.840 km € 9.950,-
Toyota Prius 1.5 Hybrid Synergy business 07-2007 16.401 km € 24.950,-

Nissan Note 1.4
16 v 5D Acenta, 41.523 km

04-2007, € 15.950,-

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

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

Ford Focus , 5drs, 1.4 16v, Airco,Blauw M. 2005 10750,-

Opel Astra, 1.6, 5drs, Zilver M. Airco 2004 10250,-

Renault Twingo 1.2, 3drs, Rood M.,Airco 2002 5750,-

Daewoo Matiz , 5drs, Zilver M. 2004 4950,-

Opel Corsa, 3drs, Groen M. 114000 km 1995 1850,-

Audi A4 Avant
1.6 zwart m. airco, Xenon,

2003, € 14950,-

Bovag autobedrijf - Total tankstation
Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s
Reparatie - Onderhoud - Schadeherstel
A.P.K. keuringstation - Airco service

www.autobedrijfoverbeek.nl
info@autobedrijfoverbeek.nl
Dorpsstraat 4 - 6999 AC Hummelo
Tel.: (0314) 381674
Fax : (0314) 382120

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak            (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

LANDROVER DISCOVERY TD5 4X4 2004 20950
VW PASSAT 138 PK TDI COMFORT STATION 2006 22950
VW BORA 1600-16V COMFORTLINE 2002 10450
OPEL MERIVA 1400-16V COSMO AIRCO 2005 11950
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2002 5950
OPEL CORSA 1200-16V RYTHEM 3-DRS 2004/05 8950
OPEL ASTRA 1600 5-DRS CLUB 2x 1999 4450
OPEL ASTRA 1600 5-DRS COMFORT 2X 2002 7950
OPEL ASTRA 1400-16V SPORT 5-DRS 2004 11950
OPEL ZAFIRA 1600 16V COMFORT 2000 6450
OPEL ZAFIRA 1800 ELEGANCE AUTOMAAT 2002 9950
OPEL ZAFIRA 1600 ELEGANCE 7-PERS. 2001 8950
OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950
OPEL VECTRA 1800 COMFORT 2003 10950
BMW 318 EXECUTIVE 2002 13950
CITROEN PICASSO MPV 2001 6950
SMART 2003 3950
PEUGEOT 206 1.9 D 1999 3950
PEUGEOT 406 1800 AUTOMAAT 2002 6950
FORD FIESTA 3-DRS 1999 3450
FORD GALAXY 2.0 MPV 2004 14950
FIAT STILO 5-DRS 2002 6950
SKODA OCTAVIA 1900 TDI COMBI 1999 5950
TOYOTA AVENSIS 2.0 D4-D VERSO 6-PERS. 2002 12950
TOYOTA AVENSIS 2.0 VERSO 6-PERS. 2003 15950
MERCEDESC 180 CLASSIC NIEUW STAAT 2001 12950
MERCEDESS 500 ELEGANCE/AUTOMAAT 1997 9750
VOLVO V70 2.4 D5 AUTOMAAT AWD 2003 16950

CABRIO`S
OPEL ASTRA 1800 CABRIO 1998 6950
PEUGEOT 206 CC 2.0 CABRIO 2004 15950
OPEL TIGRA 1800-16V CABRIO ROSSA 2006 17950

Volvo
S60 D5 Sport,

2005  € 16.950,-

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

M
M

Peugeot 307 Griffe 
2.0-1.6V 5-drs. 1-2005

36.541 km  € 13.950,-
DAIHATSU CUORE 850 EFI 3DR trendy Aut3 € 2.750 03-1998 53.485 km
FORD FOCUS 1.6 16V 4D GHIA € 5.900 05-1999 110.080 km
MAZDA MX5 1.6i EXCLUSIVE € 10.750 06-1998 123.000 km 
MERCEDES-BENZ E-Klasse E 220CDI Elegance € 11.750 06-2001 166.646 km
NISSAN PRIMERA 2.0 5D GX € 3.750 09-1998 148.000 km  
OPEL MERIVA Z1.6SE 8V ENJOY € 9.750 06-2003 81.000 km 
PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 10.750 07-2003 96.543 km 
RENAULT SCENIC RXT 1.8 16V € 8.250 01-2001 97.000 km 
SEAT LEON 1.8 20V 92KW SPORT € 6.950 11-2000 154.000 km 
SUZUKI IGNIS 1.5 5DR GLS € 9.750 02-2004 88.000 km 
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V sedan Luna € 13.750 09-2003 123.036 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V 55KW 3D TRENDLINE € 5.750 09-1998 106.000 km 
VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D OXFORD € 9.950 01-2003 90.000 km
VOLVO V70 2.4 T MOBI/COMF/PREM AUT5 € 17.250 02-2001 150.364 km

Autobedrijf
Melgers

Reparatie en onderhoud van alle merken auto’s

APK-keurstation

Schadereparatie-service

24-uur service

Wasserette

Verkoop van alle merken nieuw en gebruikt
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Assurantiën en financiële diensten
Spalstraat 11 Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 15 21

U WILT DE
VOORDELIGSTE 
HYPOTHEEK MET
DE LAAGSTE
MAANDLASTEN?

Dat kan! Als onafhankelijk adviseurs bieden we 

u een hypotheekvergelijking van alle hypotheek-

verstrekkers van Nederland met de actuele rente 

en voorwaarden! Zo kunt u zich verzekeren van 

de voordeligste hypotheek en de 

laagste maandlasten! Kortom, een 

hypotheek die het beste bij u past!

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

Menu van de maand

“Juni”
Gekookte lamstong met julienne van komkommer en geroosterde paprika

of 
Gemarineerde zalm met een salade van rozevalaardappel

* * * *
Runderentrecôte met een jus van zwarte olijven, ansjovis en kappertjes

of 
Op de huid gebakken zeebaarsfilet met een frisse tomatenvinaigrette

* * * *
Kaasplankje

OF

Dessert van de dag

€ 27,50 p.p.

Gijsbertplein 1344 no. 1, Bronkhorst • 0575 45 12 65 • info@wapenvanbronkhorst.nl • www.wapenvanbronkhort.nl

Het Wapen van Bronkhorst
C a f é  R e s t a u r a n t

’Onze peerde goat dr
helemoale van glimm'n!’
Aloë vera producten voor

mens en dier, Jannie
Nijkamp. Tel. 0575-521316.

... 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.

4 juni 2009
Europese Verkiezingen

Kies Maria Martens
uw Gelderse kandidaat
CDA - Lijst 1 - nummer 3

Stem op Maria Martens en kies voor:
• Een sterke economie met meer werkgelegenheid
• Veiligheid en een betere bestrijding

van criminaliteit
• Een goede toekomst voor kinderen

en kleinkinderen
• Waarden in Europa
• Afschaffen vergaderen in Straatsburg

www.mariamartens.nl
info@mariamartens.nl
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Doordat onze huisdieren ouder wor-
den en dus langer blijven leven komen
wij steeds meer in aanraking met de
geriatrische patiënt. Hoe weet je nu
wanneer je huisdier de weg kwijt
raakt en wat er aan gedaan kan wor-
den? Met al deze vragen kunt u te-
recht bij uw dierenarts en indien no-
dig zal deze een doorverwijzing doen
naar een gediplomeerd gedragsther-
apeut en samen zullen ze kijken wat
voor u dier de beste optie is. Een ge-
dragstherapeut zal door middel van
een huisbezoek, veel vragen en infor-
matie van de dierenarts een diagnose
kunnen stellen en aan de hand daar-
van een stappen plan maken om uw

huisdier zo veel mogelijk te helpen
met de "oude dag". In de meeste geval-
len zal een onderdeel van de voorge-
schreven therapie zijn dat er zo veel
mogelijk rust en regelmaat in het le-
ven van het oudere of geriatrisch dier
moet komen. En hiermee verschillen
ouder wordende dieren niet zoveel
van ons mensen want ook wij willen
als we ouder worden graag rust en re-
gelmaat.

Over dit onderwerp zal op 9 juni aan-
staande bij De Graafschap Dierenart-
sen een lezing worden gegeven door
gedragstherapeut voor hond, kat en
konijn Gerrie Hannink-Habers. Deze
lezing is ter afsluiting van de maand
mei met het thema ' Senior Care voor
hond en kat'.

Voor deze avond is een maximum van
35 personen ingesteld, dus heeft u in-
teresse om deze gratis avond bij te wo-
nen, geef u dan snel op. Dit kan op te-
lefoonnummer 0575-587880 of op één
van onze vestigingen t.w. Eerbeek,
Hengelo, Ruurlo, Steenderen, Vorden,
Zutphen Centrum en Zutphen winkel-
centrum Leesten. Voor meer informa-
tie kunt u terecht op www.degraaf-
schapdierenartsen.nl. Locatie lezing:
De Graafschap Dierenartsen, Schim-
meldijk 1, te Vorden.

Gewoon oud of toch de weg kwijt?
Mensen worden steeds ouder en
datzelfde geldt ook voor onze huis-
dieren. Wanneer is een hond of kat
"gewoon" oud en wanneer valt deze
in de categorie geriatrische geval-
len? Het antwoord op deze vraag is
voor ieder dier anders. Het ene dier
is met 12 jaar nog niet oud en het
andere dier is dat al met 8 jaar. De
moderne wetenschap zorgt er voor
dat onze dieren steeds langer bij
ons kunnen blijven. Er wordt dan
ook veel onderzoek gedaan niet al-
leen naar de gezondheid maar ook
naar de geestelijke toestand waar-
in een dier verkeerd.

Mantelzorger ben je wanneer je zorgt
voor iemand uit je directe omgeving.
Het kan gaan om zorg voor een de-
menterende ouder, een kind met een
beperking, of een partner met een
chronische ziekte of een psychische
aandoening. Om deze zorg goed vol te
houden is het belangrijk om regelma-
tig te ontspannen. Daarom biedt de
VIT Oost-Gelderland de mantelzorgers
uit de gemeente Bronckhorst een uit-
stapje naar IJsboerderij ’t Riefel aan.

Walda Schenk van zorgboerderij De
Wilgenhof komt uitleg geven over het
reilen en zeilen van een zorgboerderij.
De middag wordt met een koele ver-
snapering afgesloten. 

Aan deelname zijn géén kosten ver-
bonden. Opgave is wel gewenst en kan
tot 2 juni telefonisch 0573-43 84 00 of
via k.hogevonder@vitoost-gelder-
land.nl. Bij opgave aangeven of u om
13.30 uur vanaf de mantelzorgsalon
vertrekt, gevestigd in Partycentrum
Langeler aan de Spalstraat 5 in Henge-
lo Gld., of op eigen gelegenheid gaat.
Rond 16.00 uur zal de middag worden
afgesloten. 
Voor meer informatie of opgave bel de
VIT Oost-Gelderland 0573-43 84 00 of
kijk op www.vitoostgelderland.nl

Mantelzorgers in Bronckhorst
gaan naar ijsboerderij
Voor mantelzorgers uit de gemeen-
te Bronckhorst staat op dinsdag 9
juni een ontspanningsmiddag op
het programma. Van 13.30 uur tot
16.00 uur wordt er een bezoek ge-
bracht aan IJsboerderij ’t Riefel te
Hengelo (Gld).

Dettingen te Deum (Händel) Het 'Te
Deum' is een liturgische hymne ter
verheerlijking van de Heilige Drievul-
digheid. De benaming verwijst naar
de eerste twee woorden van de Latijn-
se tekst 'Te Deum Laudamus' ('Wij prij-
zen U, o God'). De lofzang werd al in de
6de eeuw in het kerkelijke getijden-
boek opgenomen en dateert wellicht
uit de 4de of 5de eeuw. Händel schreef
het Dettingen te Deum in 1743 in op-
dracht, ter gelegenheid van de feeste-
lijkheden rond de overwinning van de
Oostenrijkse en Engelse troepen op de
Fransen bij Dettingen in Zuid-Duits-
land. Dit feestelijk klinkende stuk is
geschreven voor koor en solisten,
waarbij het koor duidelijk de hoofdrol

heeft: in 11 van de 15 delen zingt het
mee. Het bevat achttien solo's en re-
freinen. Het Te Deum wordt ook ge-
zongen bij belangrijke gebeurtenissen
of bijzondere herdenkingen. Zo vormt
het nog steeds de start van de nationa-
le feestdag van België op 21 juli. Bij de
bevrijding van Parijs in 1944 gaf gene-
raal De Gaulle het bevel het Te Deum
te laten zingen in de Notre Dame. 

GLORIA (VIVALDI)
Een Gloria is een onderdeel van de ka-
tholieke mis. Het is de jubelzang van
de engelen die de geboorte van Jezus
aankondigen met de woorden: "Ere zij
God in den hoge, vrede op aarde." Op
bepaalde feestdagen wordt alleen het

Gloria gezongen in plaats van de volle-
dige mis. Vivaldi's Gloria bestaat uit
twaalf vrij korte delen, die allemaal
verschillend van sfeer zijn: feestelijk,
opgewekt, lieflijk, plechtig. Het eerste
deel wordt ingezet door de strijkers
van het orkest. Langzamerhand ko-
men er meer instrumenten bij, en zo
wordt de spanning opgevoerd tot het
koor inzet met een triomfantelijk:
"Gloria!" Vivaldi laat de tekst prachtig
tot zijn recht komen.

De solisten, Dorien Lievers, Esther Eb-
binge, Aart Mateboer en Hans Scho-
ling zijn oude bekenden voor Cappella
Bronckhorst en haar dirigent Hans de
Wilde. Allen hebben al eerder geso-
leerd bij uitvoeringen van het koor,
o.a. bij de Marcus Passion in 2007.  Het
concert wordt in de NH kerk te Steen-
deren gehouden op 7 juni 2009 om
15.30 uur.  Kaarten  in de voorverkoop
(tel. 433799/451917) en aan de kassa.

Jubileumuitvoering  Cappella Bronckhorst
Met het Euregionaal Begeleidingsorkest onder leiding van dirigent Hans
de Wilde vindt dit plaats op 7 juni 's middags in de NH kerk te Steenderen.
Op het programma staan Dettingen te Deum van Händel (het is per slot
van rekening Händeljaar, hij overleed 250 jaar geleden) en Gloria van
Vivaldi.

Omdat de verschillen tussen het oude
en nieuwe systeem groot zijn, hebben

de politiemensen allemaal een gede-
gen opleiding gehad. Toch is zo’n
nieuw systeem wennen. Het kan in de
komende weken bijvoorbeeld voorko-
men dat het opnemen van een aangif-
te, of het doorgeven van een niet-
spoedeisende melding, wat langer
duurt dan normaal. De politie vraagt
daarvoor uw begrip. Na de gewen-
ningsperiode zal het nieuwe systeem
juist sneller werken dan het oude sys-
teem, met tijdswinst voor zowel poli-
tie als de burger tot gevolg.
Het alarmnummer 112 werkt geheel
buiten dit computersysteem om en
een snelle inzet van de politie bij
spoed blijft dus gewaarborgd.

Politie krijg
nieuw computersysteem
De politie Noord- en Oost-Gelder-
land neemt op 8 juni een nieuw
computersysteem in gebruik. Dit
systeem, Basis Voorziening Hand-
having, vervangt het oude Bedrijfs
Processen Systeem, waar al bijna 20
jaar mee wordt gewerkt. Het grote
voordeel van het nieuwe systeem is
dat het een landelijk systeem is en
aan het einde van 2009 door alle
politiekorpsen in Nederland wordt
gebruikt. Daarmee wordt de infor-
matievoorziening beter en dat
maakt de politie slagvaardiger.

Start en finish; 't Gebouw, achter de
basisschool Veldhoek, gelegen aan de

Kapersweg 6. U kunt starten tussen
12.30 en 13.30 u. Na de fietstocht is het
mogelijk om onder het genot van een
kop koffie en/of drankje even gezellig
na te praten in 't Gebouw. 
Tot ziens op 14 juni.

Fietstocht Veldhoek
Zondag 14 juni 2009 organiseert
school- en volksfeestcommissie
Veldhoek haar jaarlijkse fietstocht.

Fysius Rugexperts is een initiatief van
onder andere fysiotherapeut Wyco de
Vries. De Vries was onder de indruk ge-
raakt van een revolutionaire behande-
ling voor mensen met rugklachten: de
door een sportarts ontwikkelde 'Ori-
GENE'-behandelmethode. De resulta-
ten zijn opzienbarend: behandeling
met behulp van de OriGENE-behandel-
methode is zelfs succesvol bij meer
dan 75% van de cliënten die voorheen
geen baat hadden bij andere thera-
pieën. De OriGENE-behandelmethode
is, in combinatie met de rugscan de
sleutel van het enorme succes van Fy-
sius Rugexperts.

Concreet vertaalt dit succes zich in:
• operatieve of andere belastende in-

grepen blijken niet nodig
• verbetering van functie, kracht en

uithoudingsvermogen van de rug 
• zich beduidend energieker voelen
• werk en hobby weer goed kunnen

uitvoeren
• pijn en beperkingen zijn nagenoeg

tot helemaal verdwenen 

Aanpak bij de bron van de pijn
De rugscan brengt eventuele afwijkin-
gen in de stand van de wervels in
kaart. Op deze manier is het mogelijk
rugklachten echt bij de oorzaak aan te
pakken. Bij veel andere bestaande

(gangbare) behandelmethoden en the-
rapieën wordt de pijn slechts tijdelijk
verminderd of verholpen.
Korte behandelperiode
"Heel veel mensen hebben baat bij de
behandelmethode van Fysius en ook
qua tijd is de methode aantrekkelijk.
Voorheen was men veelal gewend om
meerdere keren per week naar thera-
pie te gaan. Wij gaan uit van gemid-
deld één behandeling per week. Al na
een keer of vijf keer voelen de meeste
mensen een enorme verbetering. Over
het algemeen zijn twaalf wekelijkse
behandelingen voldoende om een vol-
ledige ommekeer te bewerkstelligen.
Veel mensen omschrijven het als een
ongekende verbetering van hun kwali-
teit van leven. Als dat punt bereikt is,
worden de intervallen verlengd naar
één keer per twee weken, naar één
keer per maand en uiteindelijk meest-
al naar één keer per drie maanden", al-
dus De Vries. 

Structureel verlost van rugklachten
Fysius Rugexperts is er niet alleen
voor mensen die 'alles al een keer ge-
probeerd hebben'. De methode werkt
eveneens zeer effectief bij sluimeren-
de rugklachten en voor mensen met
acute rugklachten. Ook mensen die te
horen hebben gekregen dat hun rug-
klachten de oorzaak zijn van wervel-

slijtage, komen veelal na een aantal
Fysius-behandelingen soepeler en ster-
ker hun dag door. Voor degenen die
korter dan één jaar rugklachten heb-
ben, ligt het succespercentage op 90%! 

Goed opgeleide fysiotherapeuten
Fysius heeft kwaliteit hoog in het
vaandel staan. Bij Fysius Rugexperts
werken uitsluitend gecertificeerde fy-
siotherapeuten. Zij worden opgeleid
in het eigen opleidingscentrum. Hier
worden zij onder andere bekendge-
maakt met de werking van de OriGE-
NE-behandelmethode. 

Ook zorgverzekeraars enthousiast
Zorgverzekeraars onderkennen de re-
sultaten van Fysius Rugexperts. Vrij-
wel alle zorgverzekeraars vergoeden
(deels) de kosten voor de behandelme-
thode van Fysius; voorwaarde is wel
dat men aanvullend verzekerd is voor
fysiotherapie. Met sommige verzeke-
raars - onder andere met Menzis - is
een maatwerkovereenkomst gesloten.

Gratis rugscan in nieuwe vestiging
Doetinchem
Fysius Rugexperts startte in november
2007 in Apeldoorn. Hierna volgden al
snel de vestigingen in Enschede, Arn-
hem en Ede. Fysius Rugexperts Doetin-
chem aan de Terborgseweg 24-02
wordt de vijfde vestiging. Vanaf 27
april 2009 kunt u er terecht, maar u
kunt nu al bellen voor de openingsac-
tie:  een gratis rugscan ter waarde van
€ 85,- voor de eerste 500 cliënten! Voor
meer informatie over Fysius Rugex-
perts kunt u kijken op www.fysius.nl

Nu ook vestiging Fysius
Rugexperts in Doetinchem 
Rugpijn verdwijnt met unieke behandelmethode Fysius

Is uw rug een bron van pijn? Zorgt uw rug(pijn) voor belemmeringen in
het dagelijks leven? Heeft u het ene na het andere onderzoek ondergaan?
Zijn er röntgenfoto's gemaakt en/of ging u in de MRI-scan, maar is de oor-
zaak van uw pijn nog steeds onbekend? Heeft u geen of onvoldoende baat
bij uw huidige therapie? Een kennismaking met het Fysius-behandelcon-
cept zou wel eens het einde van uw pijn kunnen betekenen!

Tijdens de ledenvergadering van het
Zelhems Christelijk Oratoriumkoor,
gehouden op 19 mei, konden vijf koor-
leden gehuldigd worden. Mevrouw
Minie Gerritsen, mevrouw Gerda Ger-
ritsen en mevrouw Nardie Mulderij

zijn inmiddels 40 jaar lid van het koor
en mevrouw Ineke van der Meulen en
mevrouw Dinie Wolsink werden ge-
huldigd voor het 25 jaar lidmaat-
schap.

Jubilarissen bij Zelhems Oratoriumkoor
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Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Gedoogbeschikking Waterstromen Steenderen B.V. Olburgen
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend,

dat zij op 25 mei 2009 hebben besloten een gedoog-

beschikking te verlenen aan Waterstromen Steenderen 

B.V.Tevens is een gedoogbeschikking verleend door het 

Waterschap Rijn en IJssel.

Het betreft een gedoogbeschikking voor het continueren 

van de bedrijfsactiviteiten met betrekking tot de 

afvalwaterzuiveringsinstallatie aan de Oldenburgseweg 

42 te Olburgen. De gedoogbeschikking wordt verleend 

vooruitlopend op een nieuwe vergunning.

Waterstromen Steenderen B.V. heeft inmiddels een 

definitieve vergunningaanvraag ingediend voor een 

gecombineerde vergunning in het kader van de Wet 

milieubeheer (Wm) en de Wet verontreiniging 

oppervlaktewateren (Wvo).

Aan de gedoogbeschikking zijn voorwaarden verbonden.

De gedoogbeschikking is in werking getreden op 30 mei 

2009 en geldt voor een termijn van zes maanden dan 

wel, indien de nieuwe vergunning binnen deze termijn in 

werking treedt, op het moment dat de nieuwe 

vergunning in werking treedt.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de gedoogbeschikking Wm 

kunt u contact opnemen met mr.T.W.M. Bot,

tel. 026 359 99 30 of de heer J. Rosbender,

tel. (026) 359 8780 van de afdeling Handhaving van de 

provincie Gelderland en over de gedoog beschikking 

Wvo met de heer W.Tillemans, tel. (0314) 36 93 69 van 

het Waterschap Rijn en IJssel. Ook kan een afschrift van 

de gedoogbeschikking opgevraagd worden.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Belanghebbenden kunnen tot en met 10 juli 2009 tegen 

dit besluit bezwaar maken.

Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan 

Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie bezwaar- 

en beroepschriften, t.a.v. mevrouw C.J.M. Kummeling,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief 

duidelijk “bezwaarschrift” vermelden.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij 

de voorzitter van de Afdeling bestuurs rechtspraak van 

de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 

‘s-Gravenhage) een verzoek indienen om een voorlopige 

voorziening te treffen.Voor het behandelen van een 

verzoek om een voorlopige voorziening wordt 

griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van 

betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen 

bij de Raad van State, tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 25 mei 2009

nr. 2009-007062/MPM17117

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 juni

in het café

The Loves
in de discotheek

DJ Martijn

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl

Rijkaart Elektrotechniek B.V.
Bruningweg 15   Postbus 5105   6802 EC Arnhem
Telefoon 026 - 361 16 21   Telefax 026 - 361 55 01

info@rijkaart.nl   www.rijkaart.nl
VOOR VAKKUNDIG ADVIES EN KWALITEIT

Bij Deco Home Harmsen kunt u terecht voor vele verschillende soorten horren. 

Naast de standaard horren zijn er ook vele speciale uitvoeringen, zoals de dubbele 

plisséhordeur voor schuifpuien en inklemhorren voor kiepramen. Voor de schuifpui 

kunt u nu ook kiezen voor een plisséhordeur van maar liefst 2 meter uit één stuk. 

UW HORRENSPECIALIST

dubbele plisséhordeur

DE STERKE PUNTEN VAN 
DECO HOME HARMSEN:
• hoge kwaliteit voor een scherpe prijs

• advies van echte vakspecialisten

• eigen vakkundige montagedienst

• gratis inmeten en advies thuis

inklemhorrolhor

Onze openingstijden zijn:  Ma t/m do 8.30 uur – 17.30 uur, 
Vrijdag 8.30 uur – 20.00 uur, Zaterdag 8.30 uur – 16.00 uur

Zelhemseweg 21, 7255 PS  Hengelo (gld), 

Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen, vloerbedekking en raamdecoratie

HARMSEN
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ZATERDAG 6 JUNI TUSSEN 

9.00 UUR EN 16.00 UUR AUTOWASDAG
Deze zomer gaat er weer een groep jongeren naar Roemenië om tijdens
een werkvakantie mee te helpen aan enkele locale projecten. Voor de pro-
jecten worden er diverse acties en inzamelingen gehouden. De reis en het
zakgeld moeten de jongeren echter zelf financieren. Om deze kosten te
drukken bedenken de jongeren acties waarvan u vast al wel eens wat
gemerkt heeft. Onder andere de flessenactie, zwarte pietenactie, het
organiseren van concerten en het zich inzetten bij allerlei voorkomende
werkzaamheden zijn manieren geweest om opbrengsten te verkrijgen.

Zaterdag 6 juni wordt er een AUTOWASDAG georganiseerd. Op de par-
keerplaats aan de Kerkstraat (tussen de kerk en het '40- '45 museum) in
Hengelo wordt er een "wasstraat" ingericht. U kunt hier zonder afspraak
tussen 9.00 uur en 16.00 uur langs komen rijden om er blinkend weer uit
te rijden. Voor slechts € 7,50 wordt uw auto van buiten gewassen. 

Voor aanvullende informatie over deze actie kunt u contact opnemen
met de heer M. Wiggers, tel. (0575) 46 39 94.

Zomaar es even voor je uit zitten mij-
meren onder het genot van pianomu-
ziek. Dat kan deze zomer bij Het Kla-
vier aan de Ambachtsweg 2b te Vor-
den.  Na afloop van de normale ope-
ningstijd op zaterdag  speelt pianist
Jack van Dodewaard  zijn eigen com-
posities en improvisaties in de sfeer-
volle concertzaal van Het Klavier. 

Iedere eerste zaterdag van de maand
tussen 15.30 en 16.30. Bezoekers kun-
nen binnenlopen, aanschuiven aan de
grote tafel, bladeren in o.a. poëziebun-
dels, en ondertussen genieten van het
spel van deze innemende pianist. De
twee CD's die Jack van Dodewaard
maakte met zijn pianomuziek , met
de titels 'Piano', en 'Weiss', worden veel
gedraaid in de auto, of op andere mo-
menten dat men even wil nadenken of
tot rust komen. Voor wie dat wil, biedt

dit inloopconcert ook de gelegenheid
om nader kennis te maken met de ve-
le mogelijkheden die Het Klavier te
bieden heeft. Na afloop is er dan ook
de gelegenheid om van gedachten te
wisselen over muziek, pianospelen en
piano's. Meer info kan men vinden op
www.het-klavier.nl

Pianomuziek bij het Klavier
Zaterdag 6 juni, 4 juli en 1 augustus
vanaf 15.30 tot 16.30 kan men bin-
nenlopen bij Het Klavier, en een
uurtje genieten van live pianomu-
ziek. De toegang is gratis.

Nu de datum van de fusie (1 jan. 2010)
met rasse schreden nadert, wordt het
hoog tijd dat we eens gaan kennis ma-
ken met de buren. Vanaf nu zal iedere
maand één van de 12 parochies zich
voorstellen in de parochiebladen

De parochie van Vorden heeft zo tus-
sen de 250 en 400 betalende parochia-
nen. Het dorp is overwegend Her-
vormd met ook nog een kleine groep
Gereformeerden. Bij de parochie Vor-
den hoort ook de Kranenburg met zijn
grote katholieke kerk. Vroeger was de
relatie andersom. Toen was de Kranen-
burg de katholieke enclave met een
kerk die in 1856 gebouwd is door de fa-
milie van Dorth tot Medler. 

De katholieke Vordenaren gingen in
Kranenburg ter kerke en ook de kinde-
ren gingen daar naar de katholieke
school. Toen door de bouw van nieu-
we wijken in Vorden het aantal katho-
lieken toenam, is in 1963/1964 de
Christus Koningkerk gesticht. Ook
werd in Vorden een nieuwe katholieke
basisschool gestart. Het dorp Kranen-
burg groeide niet en rond het jaar
2000 heeft het kerkbestuur besloten
om het accent van de parochie te ver-
leggen naar Vorden. De kerk op de Kra-
nenburg is ter beschikking gesteld aan
de Stichting die er een Heiligenbeel-
denmuseum gesticht heeft. Het kloos-
ter naast de kerk op de Kranenburg is
nooit eigendom van de parochie ge-

weest, maar van de Franciscanen. In
1902 heeft de parochie de grond daar-
voor verkocht voor 10 cent per m2 (!). Er
zijn ongeveer 200 vrijwilligers actief,
samen vervullen ze driehonderd vijf-
enzeventig functies. Dat is uitgeschre-
ven in een beleidsplan waarbij ook
een inventarisatielijst hoort van welke
vrijwilliger in welke groep zit. Eén
maal per jaar is er een parochieavond,
die enerzijds gebruikt wordt om de
mensen te informeren, bij te praten
over de actuele ontwikkeling en an-
derzijds benut wordt om de vrijwilli-
gers te belonen voor hun inzet. Er
wordt bijvoorbeeld een interessante
spreker uitgenodigd en er is wel eens
katholiek Bingo gespeeld. Dat is een
spel, waar met de beamer vragen over
katholieke onderwerpen geprojec-
teerd worden, waar dan letters uit
voortkomen, die een woord vormen.
De eerste wie het woord heeft roept
Bingo en wint. 

Vorig jaar was er een borrel en daarbij
hebben alle 7 koren een nummer ten
gehore brachten. Daardoor was het
lekker druk. De kwaliteit van de koren
ligt hoog en de akoestiek in de kerk is
goed. Veel leden van het ene koor zin-
gen ook in een van de andere koren.
Ze worden in onderling overleg wel
een half jaar van te voren ingeroos-
terd. Er zijn meerdere kosters, waaron-
der een hele jonge, die al vanaf jongs
af aan heel trouw kostert. Er is nog

geen officiële pastoraatgroep, maar al
wel een groep die tot januari 2010 ad
interim werkt. Voor de bemensing van
zowel de pastoraatgroep als de locatie-
raad zijn wel mensen benaderd, maar
de animo is nog niet groot. 

Een belangrijke moment is het koffie-
drinken na de kerkdienst. Veel men-
sen blijven napraten en dan voelt het
als een echte gemeenschap. Er is geen
dagkapel die door de week bezocht
kan worden, maar als het secretariaat
aanwezig is komen toch regelmatig
parochianen die dat weten en die
graag even bidden. 

Er is weinig verschil tussen bezoekers-
aantallen bij Eucharistievieringen of
bij Woord en Communiediensten,
maar de middenmoot van mensen
met opgroeiende kinderen komt rela-
tief weinig. Alleen als het jongeren of
kinderkoor zingt komen de ouders.
Op school blijkt dat veel ouders hun
kinderen niet actief katholiek opvoe-
den. Dit maakt het moeilijk om de
jeugd te binden aan de kerk. Na de
Eerste Heilige Communie haken veel
jongeren af of anders na het Vormsel.
Er zijn nauwelijks misdienaars onder
de 18 jaar. Het kerkgebouw wordt met
regelmaat gebruikt voor optredens en
concerten, dit trekt toch ook weer ka-
tholieken naar het gebouw, die de
loop naar de kerk een beetje ontwend
zijn. 

Wat de fusie betreft; er is al een goede
samenwerking met Lochem en met
Ruurlo bij de voorbereiding van huwe-
lijken, daarvoor hoeft niet gefuseerd
te worden. Hopelijk komen er nog
meer voordelen uit de samenwerking.

Buurte mak'n met Vorden
Zoals het Aartsbisdom heeft bepaald, gaan per 1 januari 2010 de 12 paro-
chies van ons parochieverband Graafschap Zutphen op in een nieuwe pa-
rochie. Om een indruk te krijgen van de parochies die met elkaar zullen
gaan fuseren, stellen zij zich voor aan de toekomstige medeparochianen.
Dat gebeurt onder de noemer “Buurte mak’n “. Deze keer is de beurt aan
de Christus Koningparochie van Vorden.

Het Alzheimer café wordt gehouden
in Het Borghuis in het centrum van
Doetinchem. Bezoekers hoeven geen
lid of donateur van Alzheimer Neder-
land te zijn. Hoewel de naam Alzhei-
mer Café mogelijk anders suggereert
wordt tijdens de maandelijkse bijeen-
komsten aan alle vormen van demen-
tie aandacht besteed en dus niet al-
leen aan de dementievorm Alzheimer.
Als je zorgt voor iemand met demen-
tie zijn informatie, een luisterend oor
en een helpende hand in de eigen om-
geving erg belangrijk. De omstandig-

heden en de mogelijkheden voor zorg
bij dementie verschillen vaak per re-
gio. Alzheimer Nederland Afdeling
Doetinchem en Omstreken kan voor
mensen een steun en vraagbaak zijn
en hen de weg wijzen naar lokale in-
stanties en mogelijkheden voor hulp
in de eigen omgeving.
Het Alzheimer Café is een regionaal
maandelijks trefpunt bedoeld voor
mensen die zelf aan een vorm van de-
mentie lijden, hun partners, familiele-
den, vrienden en hulpverleners en al-
le andere belangstellenden. Dat het in

een behoefte voorziet blijkt uit de aan-
tallen bezoekers. Het café is elke twee-
de dinsdag van de maand 's avonds in
Het Borghuis. Het Alzheimer Café
heeft als werkgebied de gemeenten
Doetinchem, Montferland, Oude IJs-
selstreek, Bronckhorst en Doesburg.
De eerstvolgende activiteit na de zo-
mervakantie is een boottocht op vrij-
dag 18 september in het kader van We-
reldAlzheimerDag. De boot vaart over
de Oude IJssel van Doetinchem naar
Doesburg en terug. Mensen met de-
mentie kunnen op deze tocht één be-
geleider meenemen. Belangstellenden
kunnen zich nu al aanmelden via tel.
06-20412665 of via email doetin-
chem@alzheimer-nederland.nl. 
Op de website www.alzheimer-neder-
land.nl/doetinchem vindt u nadere
informatie.

Alzheimer Café over dementie en
ontspanning
De bijeenkomst op dinsdagavond 9 juni van het Alzheimer Café voor Doe-
tinchem en Omstreken staat in het teken van ontspanning, geheugentest-
jes en beweging. De vrijwilligers van het Alzheimer Café hebben hiervoor
een zeer gevarieerd programma samengesteld. Mensen met dementie en
hun begeleiders worden met diverse activiteiten beziggehouden en ge-
amuseerd.

Rianne heeft een praktijk aan huis om
Reikicursussen en Reikibehandelin-
gen te kunnen geven. Maar wat is Rei-
ki eigenlijk? "Reiki komt uit Japan en
de vertaling is: "Universele Levensener-
gie", legt Rianne uit. 

"Deze levensenergie stroomt door ie-
der mens. De stroom kan door stress
geblokkeerd raken, waardoor ziektes
of problemen kunnen ontstaan. En
dan biedt Reiki uitkomst." Hoe werkt
dat dan? Rianne vervolgt: "Reiki geven

doe je met je handen. Zij zijn de ener-
giekanalen. Door jezelf Reiki te geven
(je handen neerleggen dus) wordt het
zelfgenezend vermogen van het li-
chaam gestimuleerd. Met als direct ge-
volg een diep gevoel van ontspanning. 

Door regelmatig te behandelen wordt
je weerstand en vitaliteit vergroot. Rei-
ki ondersteunt bij allerlei soorten van
klachten. Bestrijdt niet alleen sympto-
men, maar bereikt ook de oorzaak."
Nooit meer naar de dokter dus? "Bij

klachten altijd je huisarts raadplegen.
Reiki gaat samen met reguliere medi-
sche geneeskunde, maar komt nooit
in de plaats daarvan!", onderstreept Ri-
anne. "Reiki is een krachtige, liefdevol-
le energie die je niet kunt sturen of
belnvloeden." Is Reiki niet een beetje
zweverig? "Nee hoor", lacht Rianne. 

"Het bijzondere is juist dat het heel ge-
woon is: iedereen kan het leren." Rian-
ne wil met haar praktijk in Vorden
ook anderen kennis laten maken met
Reiki. "Hopelijk gaan zij er net zo en-
thousiast mee aan de slag als ik!"

Eerstvolgende Reikicursussen:
Ik heb weer een aantal Reikicursussen
gepland bij mij aan huis:
15 en 16 juni ((2 dagen)
18, 19 en 20 juni (2 avonden)
Als deze data je niet schikken, neem
dan contact op met mij, dan plannen
we samen een ander moment. Op de
website van Reiki Vorden staan nog
meer data van geplande cursussen. "

BEN JE NIEUWSGIERIG 
GEWORDEN?
Wil jij weten wat Reiki voor je kan be-
tekenen. Wil jij je graag leren ontspan-
nen in deze hectische wereld. Heb je
vragen over Reiki. 

Wil je voor je je aanmeldt eerst kennis-
maken met mij. Kom dan naar de in-
formatieavond op16 juni a.s. bij mij
aan huis. 

De koffie en/of thee staan klaar en be-
antwoord ik graag al je vragen. Graag
vooraf aanmelden per telefoon of
stuur een e-mail.

Reiki Vorden
Rianne Leijten (Reikimaster Usui Shiki
Ryoho),
Smidsstraat 13 te Vorden, 
tel. 0575-553528 (bij voorkeur tussen
17.00 en 19.00 uur).
www.reiki-vorden.nl. leijten@reiki-vor-
den.nl (zie ook de advertentie)

Reiki heeft mijn leven veranderd
"Sinds ik in 2000 kennis gemaakt heb met Reiki, is mijn leven in positieve
zin veranderd" zegt Rianne Leijten, Reikimaster (Usui Shiki Ryoho). "Heel
open en onbevangen heb ik een cursus Reiki 1e graad gevolgd. Daarin leer
je hoe je jezelf Reiki moet geven. Dat doe ik sinds die tijd dagelijks. Voor
mij persoonlijk heeft dit een ommekeer teweeg gebracht. Ik slaap snel in
en mijn spanningshoofdpijn is verdwenen. Ik heb meer zelfvertrouwen
gekregen, voel daardoor beter wat wel en niet goed voor me is. Ik durf nu
keuzes te maken en daar dan ook voor te gaan." De positieve impact die
het beoefenen van Reiki op Rianne had, heeft haar doen besluiten om ook
Reiki 2e graad te volgen. "Inmiddels heb ik de opleiding tot Reikimaster
afgerond. Dat betekent dat ik nu bevoegd ben om mensen Reiki te leren."
vervolgt Rianne. Het toernooi kenmerkt zich ieder jaar

weer als een toernooi, waar flink ge-
streden wordt, maar waar gezellig-
heid ook hoog in het vaandel staat.
Voor elke deelnemer ligt er weer een
presentje klaar en er zijn leuke prijzen
te winnen. 
Er is dit jaar gekozen om te spelen in
poules. Hierdoor kunnen alle spelers
meerdere keren in deze week spelen.
Bent u een tennisliefhebber of kent u
misschien een van de spelers die deze
week spelen op ons park dan bent u
van harte welkom aan de Overweg in
Vorden.

Rabo-Harbach
Open
Jeugdtoernooi
Van maandag 1 juni tot en met
zondag 7 juni 2009 wordt op het
Vordens Tennis Park het Rabo-Har-
bach Open Jeugdtoernooi ge-
speeld. Er wordt gespeeld in de leef-
tijdscategorieën t/m 10, t/m 12, t/m
14 en t/m 17 jaar (enkel en dubbel).
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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

Hebt u twee rechter
handen nodig voor
klussen in en om het
huis? Belt u dan met
Michael, 06-53275236

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

VakantieKlaar,
rijden maar!

Van 1 juni tot 1 augustus 2009 tijdens de VakantieKlaarWeken bij Peugeot

Nu voor € 19,-*

VakantieKlaarControle
op 27 vitale punten. 

En… is uw auto goedgekeurd, 
dan is de eerstvolgende 
APK-controle GRATIS!

ACTIE!

 *Adviesprijs. Wij informeren u graag over de tijdelijke kortingen op vakantie-accessoires, all-in pakketprijzen voor 206 en 307 banden, Assistance pechhulp en gratis APK-controle.

Bij ons bent u op het goede adres voor:
• Binnen en buiten schilderwerk
• Beglazing, ook glas in lood
• Wandafwerking
• Spack spuitwerk
• Bouwkundig onderhoud

Paul Janssen
v.d. Heijdenstraat 11 tel. (0575) 44 24 34
7223 LC  Baak mob. (06) 16 41 16 00

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
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Luxe stacaravan met  60% korting  
Geldig op ruim 30 topcampings.Aankomst en verblijf in juni.Beperkt beschikbaar! VOL=VOL

Alléén geldig op dinsdag 9 juni

Alléén geldig op vrijdag 12 juni25 GRATIS huurauto’s3 dagen autohuur op bestemming, 
cat. A. met volledige verzekering.
Alleen de eerste 25 boekingen! 

Alléén geldig op donderdag 11 juni Vliegreis Europa v.a. € 99,- p.p.8-daagse vliegvakantie, incl. appartement, logies. Vertrek diverse data in juni.Beperkt beschikbaar! VOL=VOL

IJsland  v.a. € 279,- p.p.4-daagse vliegreis incl. hotel obv logies/ontbijt. Vertrek op diverse data in september.Beperkt beschikbaar! VOL=VOL(normale gidsprijs € 425,- p.p.)

Alléén geldig op zaterdag 13 juni

Parijs v.a. € 49,- p.p.3-daagse eigen vervoerreis incl. **hotel obv logies/ontbijtaankomst diverse data in juli en augustus.Beperkt beschikbaar! VOL=VOL

Tunesië, 
2e persoon GRATIS 8-daagse vliegvakantie, incl. appartement. Vertrek 24 juni.Beperkt beschikbaar! VOL=VOL

Alléén geldig op maandag 8 juni 

Alléén geldig op woensdag 10 juni 

NU of NOOIT! Kom langs en ervaar het zelf!

VakantieXperts  Avanti
Stationsstraat 7
7021 CJ Zelhem

Tel. (0314) 626 171
E-mail: zelhem@vakantiexperts.nl
www.zelhem.vakantiexperts.nl

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

Vorden Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 Tel. 0545-474190

en Z t h T l

Uw Uw slaapcomfort-slaapcomfort-
                     specialistspecialist 

Creëer een oase van rust
in uw slaapkamer door 

slaapcomfort te com-
bineren met een bijpas-

send opbergprogramma.
Helmink biedt een zeer 

uitgebreide collectie box-
springs en in de speciale 
linnenkastenstudio vindt u 

een scala aan kasten in diverse 
maten, uitvoeringen en in 

alle prijsklassen.www.helminkmeubelen.nl

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

Computerhulpzelhem.nl
Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548495.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Keulig:
Koel, fris. "'t is keuleg weer vandage."

B. Schrao: 
1. Schraal. "'t is schrao weer vandage."
2. Nauwelijks of amper

C. Bluistereg weer:
Winderig en buiig. "'t is bluistereg weer vandage."

Door teruglopende oplages en dalende
advertentie-inkomsten moeten de dag-
bladen bezuinigen, met als gevolg dat
jonge journalisten als eerste aan de
dijk worden gezet. Volgens minister
Plasterk is dat een slechte ontwikke-
ling, omdat het 'verjonging en vernieu-
wing' van krantenredacties in de weg
staat. Bestuur en directie van de NNP
wijzen er op dat lokale uitgevers, die in
tegenstelling tot dagbladen aan de
voet van de samenleving opereren en
weinig boodschap hebben aan veelei-
sende aandeelhouders, met dezelfde
problemen te kampen hebben, waar-
door ook daar de begrippen verjon-
ging en vernieuwing onder druk
staan. Het bestuur wijst er bovendien

op dat dagbladen niet de enige partij
zijn die de pluriformiteit van de infor-
matievoorziening bepalen. "Wij zijn
van mening dat de betaalde en onbe-
taalde nieuwsvoorziening op lokaal ni-
veau niet alleen de burgers op hun ei-
gen niveau bereikt, maar dat in princi-
pe ook nog eens doet op een algemeen
informatief en onafhankelijk niveau.
Vandaar dat wij ernstig bezwaar ma-
ken tegen de wijze waarop de dagblad-
sector (opnieuw) bevoordeeld wordt
boven de nieuwsbladsector, die voor-
treffelijke papieren heeft als het gaat
om het waarborgen van de (lokale) de-
mocratie", geeft het NNP-bestuur aan.

Het bestuur verzoekt de minister na-
drukkelijk zich op de hoogte te stellen
van het belang en de betekenis van de
sector lokale nieuwsmedia in het tota-
le medialandschap en nodigt hem
daartoe uit voor een informatief ge-
sprek met bestuur en directie. Daar-
naast verzoekt het bestuur minister
Plasterk in overweging te nemen de
nieuwsbladsector dezelfde financiële
(en daarmee journalistieke) facilitei-
ten toe te kennen als de sector van de
dagbladen. Om de minister te bewe-
gen de sector van de lokale nieuwsme-
dia serieus te nemen, zijn de leden
van de NNP in hun printuitgaven ge-
start met een 'aanwezigheidscampag-
ne' met als titel 'De Haag, laat u onze
krant aan haar lot over?'.

NNP maakt ernstig bezwaar
tegen bevoordeling dagbladen
Het bestuur van de NNP is opnieuw
onaangenaam verrast door de ken-
nelijke voorkeur die de minister
van OCW, Ronald Plasterk, heeft
voor de in Nederland opererende
dagbladen. In een brief aan de mi-
nister maakt de NNP, waarbij ook
deze krant is aangesloten, hierte-
gen dan ook ernstig bezwaar. Be-
stuur en directie zijn in de pen ge-
klommen naar aanleiding van de
toezegging van de minister om vier
miljoen euro beschikbaar te stel-
len voor het aantrekken van 60
journalisten bij de naar schatting
dertig IN Nederland verschijnende
dagbladen.

Alvorens hij directeur werd bij ‘Urtic-
xa de Vijfsprong‘ was hij werkzaam bij
de ‘ onderwijs en begeleidingsdienst
voor vrije scholen in Driebergen. Daar-
voor was hij o.m. werkzaam bij biolo-
gische dynamische bedrijven. Ed Tay-
lor: ‘Toen ik hier op de ‘gemeenschap‘
begon waren hier 18 personen met
een verstandelijke beperking en een
psychiatrische vraag. Thans wonen en
werken hier 50 personen in de leeftijd
tussen de 17 en 67 jaar. Het werken
met de wereld van de dieren, de plan-
ten en de aarde, maakt elkaar gezond.
De mensen die hier werken hebben
een andere kwaliteit dan wij. Ze heb-
ben een verstandelijke beperking en
een hulpvraag. Zij komen op de gewo-
ne arbeidsmarkt niet aan de bak, hier
dus wel. De kwaliteit die deze mensen
wel hebben, proberen we te voorschijn

te halen. Ze werken hier in de tuin, in
de stal, de zuivel, in de winkel of hier
in huis’, zo zegt Ed Taylor.
Naast de Vijfsprong staat een nieuwe
serre-stal, die straks ruimte moet bie-
den aan vijftig koeien en jongvee. De
melk van de koeien wordt verwerkt
tot kwark, kaas, yoghurt. Deze produc-
ten worden , net als de gewassen die
op het land worden verbouwd, weer in
de winkel op het terrein verkocht. De
mensen die bij ‘Urtica de Vijfsprong’
werken, wonen of op de Vijfsprong
zelf, een aantal in zes huizen in het
dorp Vorden, in twee boerderijen op
het landgoed Hackfort en een aantal
in de pastorie in Vierakker, Het bege-
leidingsteam bestaat uit 60 personen
(fulltime en parttime) oftewel 30 FTE.
Het team bestaat uit personen die een
opleiding in de verpleegsector hebben

genoten en weer anderen die een agra-
rische opleiding hebben gevolgd.

Ed Taylor: ‘Ik ben zeer tevreden over
de wijze waarop het hier gaat. Rich-
ting toekomst zou het prachtig zijn
dat het project Hackfort nog met een
tweetal boerderijen zou worden uitge-
breid. Veel groter willen we ook niet
worden. Het grote pluspunt, wij ken-
nen elkaar allemaal. Wat mij persoon-
lijk de grootste voldoening schenkt?
‘Ik constateer bij ‘Urtica de Vijfsprong’
veel levensvreugde en dat voelt goed’,
zo zegt hij. Het vieren van het zilveren
jubileum begint op donderdag 4 juni
(een speciale dag voor genodigden).
Vrijdag 5 juni is er een open dag, die
om 9.30 uur begint met koffie en thee.
Vervolgens is er een symposium waar-
bij wordt teruggekeken op de afgelo-
pen 25 jaar, terwijl ook een blik in de
toekomst wordt gericht. Om 11.30 een
ander interessant item, dan wordt de
oogst binnen gehaald met aanslui-
tend tot 14.00 uur een lunchpauze.
Vervolgens wordt een begin gemaakt
met de rondleidingen, terwijl er bo-
vendien diverse workshops worden ge-
geven. De gehele middag zijn er op
een podium sketches en muziek. Joke
Bloksma, die in het dagelijks leven
boeren bij het in kaart brengen van
hun bedrijfsvoering begeleidt, houdt
om 16.00 uur een afsluitende lezing.
Zaterdag 6 juni bestaat de mogelijk-
heid om de serre-stal te bezichtigen.
Deze stal is vijftig meter lang en 32
meter breed.

Therapeutische leef- en werkgemeenschap viert feest

Zilveren jubileum 'Urtica de Vijfsprong'
te Vorden

Een kwart eeuw geleden namen Derk Klein Bramel en Jan Weijsenfeld het
initiatief om te beginnen met biologische dynamische landbouw, dit in
combinatie met de zorg voor gehandicapten. Met als naam ‘Urtica de Vijf-
sprong’. Ed Taylor, sedert 2004 directeur, vertelt aan de vooravond van de
festiviteiten rondom het jubileum, dat de naam niet zo maar uit de lucht
is komen vallen. ‘Daar is bewust over nagedacht. Urtica betekent, ‘brand-
netel’ en dat is een zeer belangrijke plant, waaruit geneeskrachtige medi-
cijnen worden gemaakt. Het ‘heelt‘ onder meer ook brandwonden. Boven-
dien heeft de brandnetel nog een andere taak, het ordent de chaos in de
grond. Het neemt de taak op zich om de grond te ‘herschikken’. Eigenlijk
hetzelfde motief als bij sommige mensen: ‘hoe ga ik in mijn leven de cha-
os te lijf‘! De Vijfsprong is ook een interessante naam. De leef- en werkge-
meenschap ligt hier natuurlijk op een vijfsprong van wegen. De mens
komt in zijn leven ook wel eens op een ‘kruispunt’, met andere woorden
‘hoe moet ik op gegeven moment verder‘.Vijftien jaar geleden werd het
boerenbedrijf losgekoppeld van de zorginstelling’. Ed Taylor vertelt het
op enthousiaste wijze. ‘Ik heb dan ook een geweldige baan’, zo zegt hij.

Directeur Ed Taylor.

De serre-stal.

Wij hopen vele leden, oud-leden, ou-
ders, begeleiders en alle andere men-
sen die de ponyclub de afgelopen 50
jaar een warm hart toe dragen, te mo-
gen begroeten op zaterdag 13 juni van-
af 13.30 tot 16.30 uur. Wij doen er alles
aan om er een gezellige middag van te
maken en willen daarom ook zoveel
mogelijk mensen verwelkomen. Dus
schieten er meteen personen door uw
hoofd welke u graag nog eens wilt ont-
moeten, laat het ons weten om wie
het gaat dan kijken wij of deze men-
sen al op onze uitnodigingenlijst
staan. Dit kan via ons mail adres; in-

fo@ponyclubhengelogld.nl of telefo-
nisch 06-12119624. Onder het genot
van een hapje en een drankje kunt u
gezellig bijkletsen en genieten van
mooie demonstraties van o.a. onze po-
nyclub leden. Graag tot ziens aan de
Banninkstraat. De commissie 50 jaar
ponyclub Hengelo (GLD)

Voor de collage van 50 ponyclub Hen-
gelo zijn wij op zoek naar foto's en po-
nyclub materiaal. Bent u in het bezit
hiervan en mogen anderen dit ook
zien, zou u dit dan deze maand (voor-
zien van naam en adres voor de re-
tournering) op willen sturen of afge-
ven bij Berlinda Ocks-Hartelman,
Gompertsdijk 9 7255 PM Hengelo GLD
of Hartelman Motoren aan de Mole-
nenk 3 in Hengelo GLD ondervermel-
ding van 50 jarig bestaan ponyclub
Hengelo. Alvast hartelijk dank voor
uw medewerking en graag tot ziens.

Ponyclub Hengelo (GLD) 50 jaar
Dit jaar bestaat de ponyclub Hen-
gelo (GLD) 50 jaar. En dit willen
graag wij samen met u vieren.
Daarom nodigen wij u van harte
uit op zaterdag 13 juni op ons po-
nyclub terrein aan de Bannink-
straat in Hengelo (GLD).

In het interkerkelijke programma "De
Muzikale Ontmoeting bij Radio Ideaal
zijn voor de komende uitzendingen
weer studiogasten uitgenodigd. Op
maandag 08 juni zal mevr. Derkje Go-
tink uit Vorden meewerken aan het
programma. Zij zal enkele gedichten
voordragen. Ds. Marianne Benard-Boer-
tjes uit Wichmond komt in de uitzen-
ding van 15 juni vertellen over haar er-
varingen in de Franse kloostergemeen-
schap Taize, waar ze dan net van terug-

gekeerd zal zijn. dhr.P. Hemels uit Hen-
gelo zal aan de uitzending van 22 juni
zijn medewerking verlenen. Het pro-
gramma 'De Muzikale Ontmoeting'
wordt iedere maandagavond tussen
19.00 en 20.00 uur uitgezonden via Ra-
dio Ideaal. Na de uitzending kunnen er
van 20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe
muzikale verzoekjes aangevraagd wor-
den voor de daarop volgende week, via
het tel. nummer van de studio : 0314-
624002 De kabelfrequenties van Radio
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelderland :
FM 91.1 of 94.00. De etherfrequenties
zijn 105.1 t/m 107.7

Kerk en radio
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WEEKBLAD Nu ook op

internet!

Dus kijk snel op

www.contact.nl

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

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.ultimateadventures.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

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

,

De zomer is in aantocht!

Spalstraat 3 • Hengelo (G)

Zaterdag 6 juni

in het café

The Loves
in de discotheek

DJ Martijn

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

HENGELO (Gld.) AKKERWINDE 20

Aan woonerf gelegen halfvrijstaand goed onderhouden
verrassend ruim woonhuis met onder architectuur aan-
gelegde grote tuin met tuinhuis op het zuidwesten, 434
m2 eigen grond. Inhoud 480 m2. Kortom een huis met
veel privacy voor een optimaal woongenot! 
Indeling: Hal, toilet met zwevend toilet, moderne keu-
ken aan voorzijde van de woning, aan de achterzijde op
het zuiden de woonkamer met tuindeur naar een breed
terras, aangebouwde berging/hobbyruimte met spouw-
muren en daarboven fijne kantoorruimte met veel licht-
inval.
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.

Mogelijkheid tot bezichtiging van de tuin op afspraak
(06)50260694
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BanenContact

Almen

Doetinchem

Gaanderen

Terborg Silvolde

Ulft Dinxperlo

Bocholt

Varsseveld

Aalten

WinterswijkLichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
Doesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Diepenheim

Eefde

Gorssel

Harfsen

Laren

Olburgen

Zeddam

Wehl

Didam

Beek

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Twello

Wilp

Voorst

Empe

Oeken

Bussloo

Leuvenheim

Voorstonden

Eldrik

Wolfersveen

's Heerenberg

Werk vind je
in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

BanenContact

Jouw job ligt 
op de deurmat!

Jouw job ligt 
op de deurmat!

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Euro Planit Personeelsdiensten is een professional op
gebied van uitzenden, detacheren, payrolling, werving &
selectie en executive search. Vanuit onze kantoren in
Gelderland, Overijssel en Zilina (Slowakije) zijn wij in staat
snel resultaatgerichte oplossingen uit te werken op perso-
neelsgebied. Ter versterking van ons team in Vorden zijn wij
op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (Fulltime)

Functie omschrijving:
In deze functie bent u verantwoordelijk voor:
• Verzorgen van interne/externe postbehandeling.
• Inboeken uren van flexkrachten.
• Aanmaken contracten flexkrachten.
• Archiveren van dossiers.
• Verrichten van alle overige administratieve- en

secretariële werkzaamheden.
• Receptie werkzaamheden.

Wat verwachten wij:
• MBO niveau, richting administratie.
• Representatief, communicatief, stressbestendig.
• Discreet en accuraat.
• Ervaring met Word, Excel en MS Office Outlook.
• Administratieve ervaring.

Geboden wordt een veelzijdige en uitdagende functie in een
ambitieuze omgeving.

Contactgegevens:
Sollicitaties kunt u richten aan: Euro Planit B.V.; Postbus 50,
7250 AB Vorden, of e-mail naar e.derksen@eppd.nl. 
Voor informatie betreffende bovengenoemde functie kunt u
contact opnemen met Eelco Derksen, telefoonnummer:
0575-555518.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST (m/v)
Omgeving Aalten / fulltime - Vacature nummer; VJK00459

Als commercieel medewerker binnendienst lever je een belangrijke bij-
drage aan het commerciële traject door informatie uitwisseling en (tele-
fonisch) advies. Je fungeert als spin in het web tussen klant, account
managers en de interne organisatie.

Werkzaamheden:
- Ontvangen, controleren en verwerken van klantaanvragen.
- Opstellen, uitbrengen en opvolgen van offertes.
- Verwerking van orders.
- Adviseren van klanten over aanvragen, uitgebrachte offertes en

gemaakte afspraken i.o.m. de account managers en de werkvoorberei-
ding. 

- Telefonische acquisitie, mailings, correspondentie, beursvoorbereidin-
gen. 

- Werkt in teamverband met de andere afdelingen. Zorgt voor juiste
informatie en een goede interne afstemming met diverse afdelingen.

Functie eisen:
- MBO/HBO opleiding (bij voorkeur in een commerciële richting).
- Relevante ervaring in een verkoop binnendienstfunctie.
- Kennis van techniek (metaalproductie, -technieken en -processen) is

een pré.
- Daarnaast is ervaring met ERP systemen (bij voorkeur ISAH) een pré. 
- Communicatief zeer vaardig.
- Duits en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

ALLROUND MONTEUR (m/v)
Omgeving Zutphen / fulltime - Vacature nummer; VJK00451

Werkzaamheden:
Werkzaamheden bestaan uit het assembleren van lichtbakken in de
werkplaats en het monteren van deze producten op locatie. De werk-
zaamheden vinden door heel Nederland plaats. Bereidheid om af en toe
buiten Nederland te monteren moet geen probleem zijn. Vanzelfsprekend
ben je makkelijk in de omgang met klanten. Bovendien vind je het leuk
dat geen dag hetzelfde is!

Functie eisen:
- Afgeronde MBO-opleiding.
- Technische achtergrond.
- Flexibele teamspeler.
- Ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré.

TEAMMANAGER SALARISADMINISTRATIE (m/v)
Omg. Achterhoek-Liemers / fulltime - Vacaturenummer; VIW00428

Voor één van onze relaties in de Achterhoek-Liemers zoeken wij een
salaris-administrateur met Human Resource affiniteit.

Werkzaamheden:
Als procesmanager bent u in staat om primair werk- en systeemproces-
sen te managen omtrent juiste en tijdige salarisbetalingen. U geeft lei-
ding aan 2 salarisadministrateurs. Tevens biedt u ondersteuning aan het
management m.b.t. het verstrekken van managementinformatie en het
inzetten van personeelsinstrumenten.

Functie eisen:
- Relevante afgeronde HBO opleiding.
- 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.

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

ERVAREN BELETTERAAR (m/v)
Omgeving Zutphen / parttime - Vacature nummer; VJK00450

Werkzaamheden:
Het beletteren en beplakken van alle mogelijke objecten, waaronder
auto's, telekranen, borden, raamdecoraties en complete wanden met full
colour. Je werkterrein zal voor het grootste deel in Nederland zijn, maar
een aantal bezoeken per jaar in Europa zijn geen uitzondering.

Functie eisen:
- Aantoonbare (ruime) ervaring met beletteren.
- In het bezit zijn van een rijbewijs.

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

PROJECTMANAGER (m/v)
Omgeving Apeldoorn / fulltime - Vacaturenummer; VIW00425

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 hoeveelheden binnen de gestelde kaders en regelgeving.
Tevens stelt u managementrapportages op en bent u bezig met relatie-
beheer.

Functie eisen:
- Afgeronde HBO opleiding en vakgerichte commerciële en/ of techni-

sche opleiding.
- Kennis van afvalstromenbeheer en milieutechniek.
- Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. 
- Onderhandelingsvaardig, ondernemend en oplossingsgericht. 
- Analytisch en initiatiefrijk zijn en projectmatig kunnen werken. 
- Ervaring in een soortgelijke functie of werkveld is een pré.

Bijzonderheden; dienstverband bij opdrachtgever.

Ben jij gemotiveerd, heb jij affiniteit met de horeca en
kun jij omgaan met verantwoording? 

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU !
Medewerker bediening m/v

Minimaal 30 uur per week
Uren in overleg

(ervaring is een pré, maar geen vereiste)
en

Part-time medewerker bediening m/v
Minimaal 17 jaar 

Bij voorkeur woonachtig in Lichtenvoorde
(Schoolgangers kunnen ook gerust reageren. )

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken?
Stuur dan een sollicitatie t.a.v. Bram Demkes. 

Of kom langs in ons Restaurant. 

Dijkstraat 8, 7131 DN Lichtenvoorde, telefoon 37 19 92.



• Niet in alle winkels verkrijgbaar.
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 1 juni t/m zondag 7 juni 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

50%
korting!

50%
korting!

1.09 0.54

0.99 0.49 9.90 4.95
50%
korting!

16.47 10.98Tartaartjes
voordeelpak 8.29 16.

Nu bij Super de Boer

heel veel versproducten

voor de halve prijs

Heelvers
 Halve prijs!

4.14
per kiloper kkilo

50%
korting!

Witte- of Color Reus
wasmiddel
alle soorten, vloeibaar flacon 1.5 liter of
poeder pak 1.44 kilo, 3 stuks naar keuze
Met Huis Anubis Doeboek
t.w.v. € 4.99 gratis
OP=OP

3 stuksof 3 st kuks

3e
 gratis!

Witlof
actie-kiloprijs 1.08

per 500 gram
50%
korting!

Ambachtelijk
Kloosterbrood
Waldkorn 1.99 0.99

heel brood

Vifit drink
alle soorten, pak 500 ml

Bijv.: Drink rode vruchten 
WapenaeR Graskaas
vers van het mes• per kilo

Uit onze weekfolder van 1 juni t/m 7 juni

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


