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Er is lang naar dit moment toe ge-
leefd. Al met al is de verhuizing 
en nieuwbouw al meer dan 15 jaar 
onderwerp van gesprek aan de Zut-
phenseweg 32. De oorspronkelijke 
behuizing, voormalig hotel De Zon, 
voldeed al jarenlang niet meer aan 
de normen. Er waren in al die 15 ja-
ren telkens de nodige vertragingen 
bij de uitvoer van de nieuwbouw-
plannen, o.a. veroorzaakt door de 
verschillende planprocedures. Maar 
eind 2009 werd de oude De Zon dan 
toch eindelijk gesloopt. 

De bewoners hebben daarna ruim 
een jaar gewoond in tijdelijke woon-
units achter in de tuin. Eind de-
cember 2010 werd uiteindelijk de 
nieuwbouw van de Zon opgeleverd 
en begin februari 2011 vond de ver-

huizing plaats. Nu de Zon klaar is 
en het achtergelegen ‘t Jebbink door 
Zozijn is gerenoveerd wonen er in 
totaal 20 mensen op deze prachtige 
locatie. 
Naast wonen wordt er op de Zon ook 
dagbesteding aangeboden – Soos 
Vorden, wat een onderdeel is van 
dagbesteding de Graafschap. Hier 
maken veelal de wat oudere cliënten 
graag gebruik van. Op Soos Vorden 
werken enthousiaste en deskundige 
medewerkers om het verblijf over-
dag voor de cliënten zo zinvol en 
aangenaam mogelijk te maken.Te-
vens verzorgen de cliënten van dag-
besteding de Graafschap De Kaarde-
bol uit Zutphen wekelijks de prach-
tige tuin (aangelegd door Kettelerij 
in Vorden). Deze cliënten doen dit 
met veel plezier, vooral omdat ze 

voor hun natje en hun droogje een 
gastvrij onthaal vinden in de Zon, 
waar ze graag aanschuiven bij de ge-
zelligheid van de Soos. 

De Zon is dus een gezellig en le-
vendig wooncentrum waar cliënten 
uit verschillende doelgroepen en 
leeftijdscategorieën wonen. Ze wor-
den begeleid en verzorgd door de 
enthousiaste, deskundige en goed 
opgeleide medewerkers van Zozijn. 
Elke bewoner heeft een eigen appar-
tement en er is 24-uurs begeleiding 
aanwezig. Iedereen heeft een eigen 
woonkamer, keukenblok, slaapka-
mer, toilet en douche. Naast de ei-
gen woonkamer kan de cliënt ook 
gebruik maken van de grote geza-
menlijke huiskamer waar iedereen 
welkom is. 

De bewoners vinden het fijn om sa-
men koffie te drinken, te eten en an-
deren te ontmoeten. Er worden re-
gelmatig activiteiten georganiseerd 
en ook de Zozijn-school wordt inge-
schakeld om cliënten te begeleiden 
in hun ontwikkeling.

Opening Wooncentrum De Zon en Soos

Vorden - Donderdag 9 juni wordt De Zon in Vorden officieel geopend. 
Dit gebeurt tijdens een feestelijke bijeenkomst met de cliënten in 
de hoofdrol, in aanwezigheid van o.a. burgemeester Aalderink van 
Bronckhorst, Zozijn bestuurder Peter Vriesema, de directeur van de 
regio Graafschap/Salland Louise Rouwhorst, verwanten, medewerkers 
en relaties. Die dag is er vanaf 16.30 tot 19.30 uur, met name voor de 
inwoners van Vorden, open huis.

De kerken van Vorden willen dus 
samen het Pinksterfeest vieren en 
nodigen een ieder van jong tot oud 
hierbij van harte uit. Voorgangers 
zijn ds J. Kool, ds. F.W. Branden-
burg en dhr. T. Rutting.

Er is muzikale medewerking van 
“Cantemus Domino”.

Ook voor de kinderen is er van     
alles te beleven, want voor hen is 
er een eigen invulling. Na afloop 
is er koffie en frisdrank en kan er 
nog gezellig nagepraat worden.

Pinkster-
viering
Raad van 
Kerken 
Vorden
Vorden - Op zondag 12 juni 
a.s. (1e Pinksterdag) is er om 
10.00 uur een oecumenische 
Pinksterdienst uitgaande van 
de Raad van Kerken die gehou-
den zal worden in de Christus 
Koningkerk.

U hoeft geen lid te zijn van de biblio-
theek om iets te kopen. 

Voor meer informatie tijdens de kan-
tooruren van de bieb 0575-551500 
Dorine Reinders.

Boekenverkoop in bibliotheek
Vorden - Zaterdagmorgen 18 juni 
wordt er in de bibliotheek een 
grote verkoop van afgeschreven 
boeken gehouden.

Belangstellenden zijn op zondag 
12 juni vanaf 17.00 uur nogmaals 
welkom. Gratis toegang, wel eigen 
stoeltje, eigen hapje en drankje 
meenemen en laat u verrassen door 
een aantal artiesten, of geef zelf een 
muzikale bijdrage. 
Zie ook www.amare-vorden.nl 
Nog steeds geldt: alléén bij goed 
weer!

Sing-in bij 
Amare

Vorden - In verband met het 
slechte weer is de ‘Sing-in’ die 
zondag 5 juni in de tuin bij 
Amare aan de Komvonderlaan 
6 in Vorden zou worden gehou-
den een week uitgesteld.

Inleveren advertenties en berichten

Maandag 13 juni 2e pinksterdag is ons bedrijf gesloten. 
In verband hiermee verzoeken we advertenties 

en berichten in te leveren op 
donderdag 9 juni voor 17.00 uur.
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk.
Zondag 12 juni Pinksteren Raad van kerkendienst in de 
Christuskoningkerk 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg/Ton 
Rutting/ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 12 juni Pinksteren 10.00 uur ds. Ek, Brummen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 12 juni Pinksteren Raad van kerkendienst in de 
Christuskoningkerk 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg/Ton 
Rutting/ds. J. Kool.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 11 juni 17.00 uur Woord- en communieviering 
Koorleden.
Zondag 12 juni Pinksteren 10.00 uur, Eucharistieviering, 
Dames/heren.

Tandarts
11/13 juni J.J. de Kruif Vorden, tel. (0575) 55 33 72
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

 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 opti-
male 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 huis artsen  post komt. De huis artsenpost is gevestigd in het 
Entreegebouw van zieken huis Het Spittaal in Zutphen.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal 
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek  komen 
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). 
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Za-
terdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bel-
len 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 druk rioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact  opnemen 
met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

De Graafschap dierenartsen
Vorden - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - Eerbeek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder 
de volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of  (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13152104, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

Amivedi
Tel. 0575-520612. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

Dieren bescherming OverGelder 
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr.  dieren mishandeling, tel. (0900) 20 21 210.

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: 06-10465495.
info@noaberhulpzutphen.nl, www.noaberhulpzutphen.nl

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

tijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl, w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.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

– WegWijZer Vorden
Ouderenadviseur: Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op 
het gebied van  wonen, welzijn en zorg. Tevens steunpunt 
mantelzorg van VIT en uitleen van hulpmiddelen.
U kunt WegWijZer Vorden bellen of bezoeken op maandag, 
woensdag of vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. Bezoekadres: 
Nieuwstad 32 in De Wehme, tel. (0575) 55 31 59.
E-mail: w.berns@sswb.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.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door verwijzing 
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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur)  inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de  Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te huur: een gemeubileerd 
appartement i.h. buitenge-
bied, 2 km vanaf het centrum 
Vorden. 0575 - 55 16 02

�

massage en therapie

Xandra Veltman, Baak

www.respectrum.nl
(0575) 44 28 85

 en liefde

méér
levenslust 

�

Dagmenu’s 8 t/m 14 juni
Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-

dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 

bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 8 juni Tomatensoep / Sukadevlees met aard-

appelpuree en rodekool.

Donderdag 9 juni Hollandse biefstuk met pepersaus, met 

gebakken aardappelen en rauwkostsalade / vlaflip met slag-

room.

Vrijdag 10 juni Knoflook crème soep / Pangafilet met pesto 

saus en pasta.

Zaterdag 11 juni Kipsaté met pindasaus friet en rauwkost-

salade / IJs met slagroom (alleen afhalen/ bezorgen).

Maandag 13 juni Pinksteren.

Dinsdag 14 juni Wiener Schnitzel met friet en rauwkost-

salade / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 

of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 

even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Ballonvaren over de 
Achterhoek is genieten!
Bel Paul Kok 0651584145
www.ballonteamgelre.nl

Aanbiedingen geldig t/m maandag 13 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Galia meloen per stuk 1.99
Nieuwe oogst
Opperdoezer aardappelen kilo 2.95
Hollandse
Biologische trostomaten kilo 0.99
De lekkerste mandarijnen
Zoet en zonder pit 20 voor 2.49     
Huisgemaakte aspergesoep
 liter  4.95    

2e pinksterdag Open tuin 
bij de Uuthook, 
Morsdijk 9 te Ruurlo 

van 10.30 tot 17.00 uur 

Entree € 3,-- incl. koffie/thee 

Vlaai van de week
 Appelkruimel-vlaai   € 6,75  

6-8 personen   

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Luikse wafels 4 voor  € 2,95
 Witte bollen  10 halen 8 betalen

Aanbiedingen geldig van di. 7 t/m za. 18 juni

Gezocht: Woonruimte voor 
1 persoon (niet-rokend) in 
Vorden of omgeving. 06-
47327100

�

Zaterdag 23 juli van 11.00-
16.00 uur MOLENFAIR in 
en rondom de Lindesche 
Molen, Lindeseweg 29.

�

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

• Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere za-
terdag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen, 
boeken, enz., in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat 
69) te Vorden. Inbrengen 
van goed verkoopbare ar-
tikelen kan daar op zater-
dagmorgen tussen 9.00 uur 
en 10.00 uur of d.m.v. een 
telefonische afspraak. (tel. 
06-44629049). Tevens kunt 
u via dit nummer ook een af-
spraak maken voor doorde-
weeks halen of brengen van 
spullen. Kijkt u ook eens op 
onze website: www.veiling-
commissie.nl

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



BanenContact

www.weevers.nl

Het actuele vacature-

aanbod bij u in de regio. 

Wekelijks in Weekblad 

 anlE dalbkeeW  ,tcatnoC 

.sdiG esolneorG  ed ne

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 

onze zorg zijn. Vormgeving, 

redactie, opmaak, 

verspreiding: wij denken 

graag met u mee!

Één is al uniek
Twee een dubbel wonder
Dat jullie er nu zijn
Vinden wij heel bijzonder

Hoera! Twee jongens!

Sem en Jurre
Mark Borgonjen en Chantal ten Barge
Broertjes van Lars

1 juni 2011
Het Leemgoor 8
7251 VP Vorden

Wil je de jongens zien? Bel eerst even, anders 
slapen ze misschien.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

Warm, informeel en 
laagdrempelig.

Bel: 0575 - 55 27 49 
(dag en nacht bereikbaar)

Monuta 
Het Jebbink 4A, Vorden
www.monuta.nl

Wij geven u alle ruimte om uw eigen wensen 
te bespreken. Wij denken graag met u mee.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

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

Allemaal zijn we blij,
want we hebben er een kindje bij.
Maar ik heb zelf de meeste schik,
want de oudste, dat blijf ik!
         Carlijn

Esmée
geboren op 29 mei 2011

Harold & Ingrid Groot Roessink

Hengeloseweg 9
7251 PA Vorden

www.marionpolman.nl

 T 06-55-916250

voor een geheel
verzorgde 

persoonlijke 
uitvaart. 

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaart begeleiding

PINKSTERVLAAI 
(BOSVRUCHTEN-

BAVAROISE)

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

ROOMBOTER 
CROISSANTS

NU 2 VOOR
 1.60

ZONNEPITBROOD 
DEZE WEEK VOOR

2.10

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 7 juni t/m zaterdag 11 juni.

PINKSTER-
SLOF

KLEIN 

VOOR   4.25

MIDDEL 

VOOR   6.95

We hebben ze weer!
Verse aardbeien

Familie van Amerongen
Schuttestraat 12, Vorden

Tel. (0575) 55 64 08

DANKBETUIGING

Voor de vele blijken van medeleven die wij van u 
mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve 
vrouw, onze ma en oma

Corrie Hissink - Herberts

betuigen wij onze hartelijke dank.

Jan Hissink
Anneke en Dik
Henny en Wilbert
kleinkinderen

Juni 2011
Zomerweg 67 
Drempt

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

Joep Harmanus Leonardus
 
Joep is geboren op zaterdag 28 mei 2011 
om 11.36 uur.
Hij weegt 3980 gram en is 54 cm lang.
 

Mariska Piek
Stephan Zweverink
Anne Zweverink

Berkenlaan 381
7204 EN  Zutphen
Tel.nr. 0575 - 842091
 
Mariska en Joep rusten van 12.00 - 15.00 uur.

Leeg is de plaats, maar mooi zijn de herinneringen
aan onze lieve vader, opa en ‘ouwe’ opa

Jaap Kettelerij

De overweldigende belangstelling en deelneming 
welke u ons heeft betoond na het overlijden hebben 
ons diep getroffen.

Onze welgemeende dank hiervoor.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Juni 2011

Heerlijk dat je er bent!
 

SIEM
Willem Antoon

 
Geboren op 1 juni om 02.45 uur.
 
               Robert Kornegoor en Marijke Schotman

Van Slichtenhorststraat 18
6821 CL  Arnhem

Het geeft een warm en dankbaar gevoel, dat zoveel 
mensen afscheid kwamen nemen en met ons mee-
leven na het overlijden van

Derk Klein Wassink

Gerda Klein Wassink-Luesink
Kinderen en kleinkinderen

“Obbink” 
Halle, juni 2011

Geboren!

Figo
Bart Willem

5 juni 2011 – 3160 gram – 50 cm – 09.06 uur

 Trotse papa en mama zijn:
 Edwin en Regina Schooltink

Hoetinkhof 173
7251 WH Vorden
Tel. 0575 – 84 18 21



De festiviteiten werden officieel ge-
opend door de heer Bogchelman, 
oud bestuurder van de “Stichting 
tot Huisvesting van Bejaarden te 
Vorden”, die de taart aansneed. 

Bor Veen, manager wonen met zorg 

van Sensire, vertelde iets over de ge-
schiedenis van De Wehme en keek 
samen met de aanwezigen naar de 
toekomst. 

Tijdens de reünie voor alle (oud)me-
dewerkers kon iedereen zijn of haar 

naam op een oude deur schrijven. 
Deze deur zal in de nieuwbouw te-
rug geplaatst worden als herinne-
ring aan het 50-jarig bestaan.
 
De afsluiting van de week bestond 
uit een bingo voor de bewoners met 
mooie prijzen en een heerlijk diner. 
Medewerkers, bewoners en bezoe-
kers blikken terug op een geslaagde 
feestweek.

Geslaagde feestweek

Sensire De Wehme 50 jaar

Vorden - Woonzorgcentrum Sensire De Wehme in Vorden bestaat dit 
jaar 50 jaar Dat is in de week van 23 t/m 28 mei 2011 gevierd tijdens 
een feestweek.

De heer Bogchelman snijdt de taart aan

Naast spelletjes in het water was er 
de mogelijkheid voor de kinderen om 
rondom het bad te hinkelen, touwtje 
springen, hoelahoepen, fietscrossen 

e.d. Aan het eind van de dag werd het
zwembad ‘versierd’ met stoepkrijt. 
Dankzij de grote opkomst van kinde-
ren werd het een geslaagde dag. 

Het personeel van het bad hoopt de
komende maanden nog veel zwem-
mende en spelende kinderen te ont-
vangen!

Buitenspeeldag zwembad 
‘In de Dennen’

Vorden - Afgelopen woensdag 
konden kinderen het buitenspe-
len en zwemmen in het zwembad 
‘In de Dennen’ combineren.

Bezoekers worden verwelkomd door lakeien

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Oud-medewerkers tijdens de reunie
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Bouwkundig Tekenburo
voor al uw bouwkundig tekenwerk, constructieberekening, 

epc berekening, bouwbesluittoetsing en vergunning aanvragen
Hoogstraat 42    7227 NJ Toldijk     tel. 0575 - 452047   

Heeft u bouw- of verbouw plannen?
neem dan vrijblijvend contact op met

TUINHUISJES
in elk gewenst model en 
maat, onderhoudsarm.
Eventueel door ons 
geplaatst.
Kok Tuinhuizen
Ruurlo
tel. 06-27347008
na 17.00 uur

Zondag 12 juni
1e Pinksterdag

in het café:

Rock in
Roll out

ASSELMAN
ASPERGES

Dagelijks vers gestoken

Vrochterdijk 2
Barchem

0573-441419

HENGELO GLD. Vr.pr.  159.000,-- k.k.
Raadhuisstraat 43a - In ’t centrum gelegen, ROYAAL 3-KAMER-
APPARTEMENT (2005) met ruim dakterras op het zuiden (16 m2) 
en buitenberging. Woning is v.v. laminaat, in keukengedeelte liggen 
plavuizen. Keuken is voorzien van inbouwapparatuur (o.a. koelkast, 
gaskookplaat, vaatwasser en combimagnetron). Woonoppervlakte 
± 80 m2. Voor dit appartement kunt u in aanmerking komen 
voor een starterslening bij de gemeente Bronckhorst.

Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
Vorden - Zutphenseweg 31 Vorden Tel. 0575 555733
Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215

info@demakelaarsvanbronckhorst.nl  www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

D E  M A K E L A A R S  V A N  B R O N C K H O R S T

IN PRIJS VERLAAGD

Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 telefonisch bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00h 

(tussen de middag gesloten) 
of digitaal aanvragen op 

www.rowielektro.nl



DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben 
met ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaat-
sen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd
08-06 Kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
08-06 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
07-06 ANBO, bustocht, vertrek vanaf N.H. kerk, Vorden 08.15 uur
11-06 ANBO rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem
15-06 Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
15-06 ANBO afd. Hengelo/Steenderen: koetsentocht
  Wolbrink, Hengelo 13.15 uur
15-06 Welfare Rode Kruis De Wehme, Vorden 14.00 uur
22-06 ANBO afd. Hengelo/Steenderen: fietstocht
  Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
23-06 Seniorensoos: Wichmond/Vierakker Uitstapje
29-06 Regelzorg rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen afspraak
28-06 Geheugenspreekuur Kantoor Stichting Welzijn
  DHK, Hoog-Keppel 10.00 uur
28-06 KBO Autotocht
30-06 Welzijn DHK fietsen Zorgcentrum, Hoog-Keppel 14.00 uur
09-07 ANBO met de scootmobiel op weg Pleintje bij Bruna 14.00 uur
12-07 Fietsend in beweging
 Vertrek bij de N.H. Kerk, Vorden  13.30 uur
20-07 ANBO afd. Hengelo/Steenderen: dagfietstocht
  Wolbrink, Hengelo 10.00 uur

Algemeen

MuseumPlusBus
Er zijn nog enkele plaatsen vrij in de MuseumPlusBus die vertrekt vanuit Vorden op 
12 augustus en ook is het nog mogelijk mee te gaan op 26 augustus vanuit Vorden. 
Bel uw lokale welzijnsstichting en vraag naar de mogelijkheden. De bus die vertrekt 
vanuit Zelhem is volgeboekt.

Preventief fietsen in 10 stappen
Het blijft maar mooi weer en velen van u zullen lekker veel kunnen fietsen. Een 
fietser is op de weg een zwakke en kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Hieronder 
vindt u een rijtje tips waardoor het een stukje veiliger kan worden.
1. Een veilige en goed onderhouden fiets is de eerste stap naar een veilige en verant-

woorde verkeersdeelname.
2. Kies de juiste plaats op de weg: wie geen fietspad kan herkennen of niet weet 

welke plaats hij moet innemen op de weg, is niet tot een veilige verkeersdeel-
name in staat.

3. Ken de wegcode: fietsers moeten zich aan de regels houden!
4. Wijk voorzichtig uit.
5. Sla veilig linksaf.
6. Pas op voor de dode hoek: een extra gevaar voor fietsers is de dode hoek van 

vrachtwagens, bussen en andere (hoofdzakelijk grote) voertuigen. Vooral wan-
neer deze naar rechts willen afslaan, moeten fietsers extra voorzichtig zijn.

7. Fiets in de kijker: veel ongelukken gebeuren doordat voetgangers en fietsers niet 
voldoende zichtbaar zijn in het verkeer.

8. Maak uw wil kenbaar: het is erg belangrijk dat fietsers aan de andere weggebrui-
kers laten weten wat ze van plan zijn. Zo vermijdt u onverwachte situaties en 
mogelijke ongevallen. Hoe meer voorspelbaar het verkeersgedrag, hoe veiliger 
het verkeer.

9. Kies voor veiligheid: soms is het beter om uw voorrang af te staan in plaats van 
deze op te eisen en u zo onnodig in gevaar te brengen.

10. Anticipeer en wees hoffelijk: fietsers zijn zwakke weggebruikers en fietsen houdt 
een zeker risico in. In het verkeer moet je altijd opletten. Het is nodig dat je kunt 
anticiperen op de verkeerssituaties.

En nu ..... veel en veilig fietsplezier!

Schaafwond
Als er toch iets mis ging en u bent gevallen dan is het resultaat vaak een schaaf-
wond. Bij een schaafwond is de bovenste huidlaag afgeschaafd. Deze wonden bloe-
den weinig maar kunnen wel pijnlijk zijn. Vaak zitten er kleine steentjes of vuil in. 
Wat kun je doen?
Was je handen en doe zo mogelijk wegwerphandschoenen aan. Stelp een eventuele 
bloeding door op de wond te drukken. Spoel de wond met zuiver koud stromend wa-
ter van de kraan. Als er geen kraan in de buurt is, gebruik je drinkbaar water. Laat 
het water rechtstreeks op de wond stromen om het vuil te verwijderen. Blijf spoelen 
tot er geen vuil meer in de wond zit.
Wrijf niet in de wond om vuil eruit te halen. Droog na het spoelen de omgeving 
van de wond af, maar kom niet aan de wond zelf. Dek de wond af met een steriel 
kompres.
Was je handen na het verlenen van de eerste hulp. Geef het slachtoffer de raad om 
een arts te raadplegen. Die zal nagaan of het slachtoffer beschermd is tegen tetanus. 
Als er verder niets mis is gegaan zal de wond vanzelf genezen. 
Verwijs het slachtoffer door naar een arts als je de bloeding niet kunt stelpen, je 
de wond niet volledig kunt reinigen, een schaafwond groter is dan de helft van de 
handpalm van het slachtoffer, botten, spieren of andere onderhuidse weefsels zicht-
baar zijn of als er een voorwerp in de wond steekt.

Stichting Samenwerken
Welzijn Bronckhorst

Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Stichting Welzijn Drempt,
Hummelo & Keppel
Burgemeester van Panhuysbrink 1e,
6997 AA Hoog Keppel, tel. (0314) 38 02 32
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl
Bereikbaarheid kantoor dinsdag en donderdag
van 8.30 tot 16.30 uur (Loes van der Laan)
Inloop en telefonisch spreekuur ouderenadviseur
(Ineke Bijsterbosch) dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Tel. (06) 10 68 73 20
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7,
7255 CX Hengelo. Tel. (0575) 46 52 81,
fax (0575) 46 52 82, mob. (06) 10 72 74 74
(ouderenadviseur Ans Vermeulen)
E-mail: info@portaalwegwijzer.nl

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Inloopadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Inloop en telef. spreekuur: ma., di., wo. van 9.00 
tot 10.00 uur en do. van 13.30 tot 14.00 uur, 
tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vorden
Welzijn Ouderen (Louise van Uden)
Inloop maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 11.00 uur
Tel. (0575) 55 34 05
E-mail: stichtingwelzijnouderenvorden@hetnet.nl
of l.vanuden@sswb.nl
Internet: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
WegWijZer (Wilma Berns, ouderenadviseur)
Inloop maandag, woensdag of vrijdag
van 8.30 tot 10.30 uur. Tel. (0575) 55 31 59
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Welzijn Ouderen Zelhem 
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41,
7021 CD Zelhem. Paul Tiggeloven (ouderen-
adviseur/coördinator) Tel. 0314-622074
E-mail: swozel@xs4all.nl

Inloop de Leefwinkel, Stationsstraat 6-8 tevens 
steunpunt WMO-loket, maandag t/m donderdag
van 9.00 tot 11.00 uur. Tel. 0314-621139
Inloop de Zonnekamp, Magnoliaweg 34 elke tweede 
maandag van de maand van 11.00 tot 11.45 uur.
Inloop de Westerhof Halle, Dorpsstraat 87 elke derde 
dinsdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van 
onderstaande activiteiten aan te melden.

Tuinfeest op vrijdag 29 juli
Op het terras van verzorgingshuis Hyndendael te Hum-
melo wordt van 14.00-16.30 uur door Stichting Welzijn 
DHK onze jaarlijkse tuinfeest georganiseerd met mu-
ziek, hapjes en drankjes. De muziekgroep Quartique 
bestaande uit 5 personen zingen voor en met u onder 
begeleiding van 2 accordeons en 3 gitaren.
De eigen bijdrage is €3,00.per persoon en het belooft 
samen met u een sfeervol tuinfeest te worden. Meldt u 
zich aan, Tel: 0314-380232 

Zomer BBQ op vrijdag 12 augustus 
In het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel wordt na 
het succes van vorig jaar weer een gezellige BBQ georga-
niseerd op het terras van de huiskamer. Een klein buffet 
met een goed glas wijn, fris en meer zal aanwezig zijn.
Aanvang 17.30-20.00 uur, kosten €12,50 excl. consump-
ties. Opgave tel. 0314-380232 of opgavenformulier.

Cobra-  en Rijksmuseum te Amsterdam 
Op 12 en 26 augustus en 9 september wordt een gratis 
dagje uit met de bus naar Amsterdam georganiseerd voor 
65+ senioren. Een bezoek aan het Cobra- en Rijksmuse-
um wordt mogelijk gemaakt door de Bank-Giroloterij.
Gaat u mee? Opstapplaatsen zijn: Op 12 aug. te Vorden, 
Nieuwstadt. Op 26 aug. te Hengelo, sporthal De Kamp. 
Op 9 sept. te Vorden, Oranjehof. Aanmelden Tel. 0314-
380232 of E.info@drempthummelokeppel.nl

Kunstbus
Het nieuwe kunstbusprogramma voor het seizoen 2011-
2012 wordt samengesteld. De vaste deelnemers ontvan-
gen eind juli het theateroverzicht.

Tai-Chi-Tao cursus
Door het regelmatig beoefe-
nen van Tai-Chi-Tao  kun je 
zelf bijdragen aan een lang en 
gezond leven. Een leven met 
een ontspannen geest en brui-
send van energie.
De oefeningen worden zittend 
op een stoel of staand gedaan. 
Het laatste kwartiertje van de 
les bestaat uit een ontspan-
ningsoefening. Ervaar je eigen glimlach!
Tijden: dinsdag van 10.00-11.00 uur (direct instromen 
mogelijk)
Kosten: €75.00 voor 10 lessen. Docent: Francis Arntz. 
Locatie: Huiskamer van het Gezondheidscentrum 
Burgm. v. Panhuysbrink 1e te Hoog-Keppel
Voor informatie/deelname kunt u bellen naar: 0314-
380232 ( +voice)op dins-donderdag.

Koken voor Mannen
Wilt u ook het plezier van een zelfgekookte maaltijd er-
varen? De nieuwe cursus start met de eerste les op dins-
dag 18 oktober.
Cursusprijs is €100,00 voor 8 lessen plus de gekookte uit-
geserveerde maaltijden. De cursus wordt in een kleine 
groep gegeven door Gina Spruit kokleermeester. Locatie 
is: “IJssel en Co” aan het IJsselstrand te Doesburg/Ach-
ter-Drempt met Patrick en Gina Spruit. Aanmelden tel. 
0314-380232.

Sjoelen en Koersbal
De zomerstop is ingegaan en de nieuwe start is op don-
derdag 1 september. Vindt u het leuk om samen te sjoe-
len en koersballen? Dan is deze gelegenheid voor u. 
Het is een gezellige en tactische activiteit. De groep
speelt op donderdagmiddag van 13.45 - 15.30 uur in de
huiskamer van het Gezondheidscentrum.
Deelname is gratis. Komt u kijken en/of meedoen.
Opgave bij het secretariaat tel. 0314-380232. 

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele
plaatsen vrij. De oefeningen worden op maat aangebo-
den onder deskundige leiding van een fysiotherapeut.
Hebt u een medisch dossier, dan schenkt de fysiothera-
peut hier aandacht aan.
Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo en
Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel
Tijd: op di.- woe.- don. van 10.00 –11.00 uur.
Kosten: € 60,00 voor 10 lessen,
Na de zomerstop worden de trainingen op 13-14-15 sep-
tember weer gestart.

Rummicub 
Tot september is er een zomerstop Wij vragen aandacht
voor nieuwe deelnemers voor beide locaties. Wilt u ver-
zekerd zijn van een wekelijkse gezellige middag, komt u
dan Rummicub spelen. Elke dinsdagmiddag in het Kerk-
huis te Hoog-Keppel van 13.30-16.00 uur, kosten 
€ 1,00. Ook in zorgcentrum Hyndendael op dinsdagmid-
dag van 14.00-16.00 uur. 
Loopt u eens binnen om kennis te maken en elkaar te
ontmoeten in het spel. 

Tafeltje Dek Je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na
een ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zit-
ten, dan kunt u uw warme, verse maaltijd aan huis la-
ten bezorgen op ma- di- woe- do- vrij- zaterdag (of op uw
keuzedagen)
De maaltijden worden gekookt door restaurant “IJssel
en Co” Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/
Achter-Drempt.
De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 zon-
der soep. 
Aanmelden tel. 0314- 380232 en/of spreek uw boodschap
en telefoonnummer in.

Bowlen en fietsen
In de zomermaanden zijn op donderdag 30 juni, 28 juli,
25 augustus en 29 september de fietstochten. Start is op
het plein in Hoog-Keppel en de afstand is 25- 30 km.
Met de nodige gezellige stops zijn de consumpties voor
eigen rekening. Deelname is voor alle 50+ers. Informa-
tie: Arie Schriek tel. 0313-472631 en Jan Renskers tel.
0313-474664.

Welfareochtenden
De Welfareochtenden worden gehouden op woensdag
15 en 29 juni en 13 juli in het Hyndendael te Hummelo.
Op woensdag 8 en 22 juni en 6 juli in het Kerkhuis te
Hoog-Keppel. Aanvang 09.30-11.30 uur. Tevens verkoop
van de gemaakte artikelen. Ook is er dagelijks in de och-
tend beperkte verkoop. Voor informatie Dini Tieben, tel.
0313-471656.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdag van
13.30 tot 14.00 uur en op donderdag van 09.00 tot 09.30
uur in het Gezondheidscentrum te Hoog- Keppel.
Tel. 06-10687320.

Computercursussen
Eind september starten weer verschillende computercursussen welke in groepjes van 5 personen worden gegeven.
Zo kan aan iedere deelnemer voldoende aandacht worden besteed. U kunt kiezen uit de maandag, dinsdag of woen-
dag. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Opgave via het secretariaat. 

Cursus  Datum Dagdeel  Lestijd Prijs  Docent
Pc-beginners 10x 26 sept. t/m 28 nov. Maandag  18.30 tot 20.00 uur € 55,- Ton Sandford
Pc-beginners 10x 27 sept. t/m 29 nov. Dinsdag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen
Pc-beginners 10x 29 sept. t/m 01 dec. Dond.dag  18.30 tot 20.00 uur € 55, Wilfried Linsen
Pc-excel 6x 26 sept. t/m 31 okt. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Ton Sandford
Pc-excel 6x 27 sept. t/m 01 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen
Pc-foto Picasa 6x 29 sept. t/m 03 nov. Dond.dag  20.00 tot 21.30 uur € 36,- Wilfried Linsen
Pc-crea/vervolg 4x 07 nov. t/m 28 nov. Maandag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Ton Sandford
Pc-mail/internet 4x 08 nov. t/m 29 nov. Dinsdag  20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen
Pc-mail/internet 4x 10 nov. t/m 01 dec. Dond.dag 20.00 tot 21.30 uur € 24,- Wilfried Linsen
Pc-onderhoud ? ? ?   



Zondag 12 juni overdag is ingeruimd 
voor de Trekkertrekwedstrijden, die 
om 10.00 uur beginnen. Er wordt in 
verschillende klassen, op twee banen, 
getrokken. 
Ook zullen dit jaar voor het eerst en-
kele trucks aan de start verschijnen. 
Het belooft dus een groot spektakel 
te worden. Aangezien het maximale 
aantal van 150 inschrijvingen bereikt 

is moest de inschrijving in de stan-
daardklasse inmiddels worden stop-
gezet. Voor de verschillende sport-
klassen is inschrijving nog steeds 
mogelijk.

Naast de trekkertrek is er een grote 
Oldtimershow. Enkele Oldtimers 
zullen ook een poging wagen om 
de sleepwagen in beweging te krij-

gen. Ook zal er kindervermaak in de 
vorm van springkussens, schminken 
etc. De toegang voor de trekkertrek 
is € 5,-- . Kinderen t/m 12 jaar hebben 
gratis toegang.

Op zondagavond worden de Ooster-
wijkse Pinksterfeesten afgesloten 
met een spetterende feestavond, 
muzikaal verzorgd door de Perfect 
Showband, een professionele band 
met een repertoire dat voor iedereen 
herkenning betekent. De band heeft 
maar één doel en dat is de mensen 
vermaken.

Voor nadere informatie over de 
Oosterwijkse Pinksterfeesten 
kunt u de websites 
www.bvoosterwijk.nl en 
www.cafedetol.nl bezoeken.

Oosterwijkse Pinksterfeesten

Zelhem - De trekkertrekcommissie van buurtvereniging Oosterwijk is 
er, samen met Derk en Bernadette van café ‘de Tol’, in geslaagd om de 
Oosterwijkse Pinksterfeesten te organiseren. In de grote feesttent aan 
de Hogeveldweg in Zelhem begint het feest op zaterdag 11 juni met het 
optreden van twee Achterhoekse bands. De Hengelose rock coverband 
‘Lady en de Vageband’ bijt het spits af en de AC/Dixishowband uit 
Zieuwent en omgeving neemt het tweede gedeelte voor z’n rekening 
met Rockklassiekers voorzien van Nederlandstalige teksten in combi-
natie met een overtuigende podiumshow, waarmee AC/Dixi keer op 
keer weer voor vrolijke taferelen op en voor het podium zorgt.

De gasten worden al om 11.00 uur 
op het festivalterrein welkom gehe-
ten door de big band ‘Studentproof’. 
Ter afwisseling staat vervolgens de 
Nederlandse jazzband ‘OhnO!’ op het 
hoofdpodium. De 14-koppige forma-
tie neemt haar toehoorders mee op 
een spectaculaire en gegarandeerd 
meeslepende reis langs de diverse 
stijlen van de jazz. Vervolgens zijn 
er drie jonge Nederlandse musici Gi-
deon Tazelaar, Jules Monen en Stefan 
Bos die samen met drie ervaren musi-
ci optreden onder de naam Mix of six. 
Meteen hierna inspireert het acht-
tienkoppige orkest ‘Bratislava Hot 
Serenaders’ zijn toehoorders op het 
landgoed. Deze gelegenheidsband uit 
Slowakije speelt uitsluitend de snelle, 
vurige of de rustige, dansbare jazz uit 
de Verenigde Staten, die aan het eind 
van de jaren 1920 ook in Europa zijn 
intrede deed. Doel van het orkest is 
de weerspiegeling van het optimisme 
dat deze muziek ook toen al teweeg 
kon brengen. Eveneens te horen zijn 
‘Jay Jay’s border jazzmen’. Met hun 
zogenaamde close harmony-zang 
vinden de ‘Jay Jay’s border jazzmen’ 
niet alleen gehoor bij jazzvrienden, 
maar ook bij liefhebbers van uiteen-
lopende muziekrichtingen. Tijdens 

de spetterende finale van het festival
is Jazztime at the Keppel Castle vanaf
19.00 uur het toneel van de ‘Mar-
tijn Schok Boogie woogie & blues
show’. Drie uur lang puur genieten
met wereldberoemde sterren uit de
jazzscene, die worden begeleid door
de Martijn Schok band. Daaronder de
saxofoonlegende uit Los Angeles, Big
Jay McNeely. Voor de 84-jarige ras-
muzikant is het optreden in Keppel
onderdeel van zijn afscheidstournee
dit jaar. Aanwezig zijn ook de Britse
Mike Sanchez, rhythm-and-blues-
zanger, pianist en songwriter met
Spaanse en Engelse roots, evenals de
internationaal vermaarde pianist Jörg
Hegemann uit Duitsland. Bezoekers
mogen zich dus alvast verheugen op
een eenmalige jazzbelevenis met eer-
steklas jazzmusici van internationaal
niveau, die van het festival met zijn
indrukwekkende decor een onver-
getelijke gebeurtenis zullen maken.
Kaarten voor het evenement zijn voor
€ 49,50 per persoon verkrijgbaar aan
de dagkassa of in de voorverkoop via
internet op www.jazztime.nl en te-
lefonisch via +31 6 20641012. Meer
informatie over Jazztime at the Kep-
pel Castle kunt u vinden op www.
jazztime.nl

Jazztime at the Keppel Castle

Jazz op z’n best
Laag Keppel - It’s Jazztime again ! Jazzfans kunnen zich nu al verheu-
gen op een elf uur durende non-stop show van prominente orkesten,
bands en solisten uit binnen- en buitenland. Want op 26 juni wordt
voor de tweede keer kasteel Keppel omgetoverd tot het mekka voor
liefhebbers van jazzmuziek in de Achterhoek !

www.weevers.nl

veelzijdig

 media verbindt. 

Uw wens vertalen wij van idee naar concreet product. Al onze specialismen 

staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht.

Opgave voor Cursussen en Activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan Tel. 0314-380232 of antwoordap-
paraat inspreken.
Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 16.30 
uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunt u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg.van Panhuysbrink 1E   6997AA Hoog-Keppel
Site: www.sswb.nl
E-mail: info@drempthummelokeppel.nl

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof
In de Oranjehof is in januari een expositie van werken van Zel-
hemse kunstenaars gestart.
Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof biedt de 

kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en de 
bezoeker om van deze kunstwerken te genieten. Vanaf 01-06-2011 
worden werken van Herman Becking (1940-1998) geëxposeerd.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken dan 
bent u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 
in Zelhem. Telefoon 0314-622074. Openingstijden voor de exposi-
tie: op maandag en donderdag van 10 tot 11.30 uur.
Er is gelegenheid om tegen een kleine vergoeding een kopje koffie 
of thee te drinken. Voor meer informatie: neem contact op met 
de Oranjehof. Tel 0314-622074.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De 
kosten voor de keuring zijn € 27,50.
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Prinses 
Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 
20.00 uur aanmelden Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het 
telefoon¬nummer 06-27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u 
het dan een andere keer. Aanmelding per e-mail is ook mogelijk 
op anbozelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs verloopt 
een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat er gekeurd 
wordt, bij voorbeeld door een opticiën. Zorg voor een formulier 
‘eigen verklaring’- bij de gemeente te verkrijgen (hier zijn kosten 
aan verbonden).
De eerstvolgende keuring is op de zaterdag 11 juni 2011. De daar-
opvolgende keuring is op de zaterdag 27 augustus 2011. Zorgt u 
ervoor, dat u de keuring op tijd aanvraagt. Data voor keuringen 
worden door de ANBO ook gepubliceerd in het Contact.

Bewegingsactiviteiten
Kom in beweging, ontmoet en voel je goed
Bewegen is belangrijk. Dat geldt voor iedereen! Een actieve leef-
stijl, waarin beweging op welke manier dan ook een belangrijke 
plaats inneemt, draagt bij aan de vermindering van overgewicht 
en het voorkomen van allerlei gezondheidsproblemen. Het maakt 
fitter en gezonder. Bovendien heeft regelmatig sporten of bewe-
gen een positief effect op het gevoel van welbevinden. Bewegen 
in groepsverband is ook een mooie manier om andere mensen te 
ontmoeten. Stichting Welzijn Zelhem biedt u de mogelijkheid om 

deel te nemen aan bewegingsactiviteiten met een lage drempel.
In de groepen ‘Fit door bewegen’ is ruimte om deel te nemen.
Locatie: Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, Zelhem.
Dag en tijd: dinsdags van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00uur tot
11.45 uur.
Locatie: Kleine kerk bij ‘De Korenaar’ Halle.
Dag en tijd: maandags van 10.15 tot 11.15 uur. 
Ter introductie kunt u 3 weken geheel vrijblijvend gratis deelne-
men aan de bewegingslessen
Opgave/informatie; via Paul Tiggeloven, telefoon 0314-622074 of
06-13280466. Mailen kan ook: p.tiggeloven@sswb.nl

Activiteiten in de Oranjehof
Koffieochtenden, op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11
uur is er koffiedrinken.
SOOS-middag, op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur
soos middag van Noodhulp.
Spelletjesavond/koersballen, dinsdag 14 en 28 juni van 19.30 tot
22.00 uur. 
Bingo, dinsdag 7 juni en 5 juli, aanvang 19.30 uur.
Huifkarrentocht. Zaterdagmiddag 18 juni wordt er een huifkar-
rentocht georganiseerd. Na afloop is er een koffietafel. De kosten
bedragen € 10,- (inclusief koffietafel). Er kunnen maximaal 30
personen mee. Contactpersoon/inlichtingen: Fien Berendsen tel,
0314-621130.
Barbecue,: zaterdagmiddag 2 juli is er een barbecue. Contactper-
soon/inlichtingen: Fien Berendsen tel, 0314-621130.

Fietsgroep Stichting Welzijn
Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem.
Fietstochten juni/juli
Dinsdag 7 juni: 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Donderdag 16 juni: dagtocht (50 km) start is om 9.30 uur.
Dinsdag 21 juni: 15 km tocht, start om 9.30 uur
Donderdag 30 juni: 25 km tocht, start om 9.00 uur.
Dinsdag 5 juli: 15 km tocht, start om 9.30 uur.
Donderdag 14 juli: 25 km tocht start om 9.00 uur.
De dagtochten zijn ongeveer 50 km. met onderweg 3 stops. Neem
brood mee voor onderweg! Bij de tochten van 15 en 25 km is er één
stop. Contactpersonen: Han en Gerrie van Til, Tel. 0314-625536.

✁
CURSUS/ACTIVITEITEN OPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❍  

❍ 

Heer/mevr.:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Tel.nr:            E-mail:
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Wat is: A. Lechte.

 B. Schraggelen.

 C. Versloeken.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Op zaterdag 23 juli. ‘s Morgens kan 
men starten bij: Partycentrum Lange-
ler, Spalstraat 5, 7255 AA in Hengelo 
Gld. en bij Café-Restaurant Herfkens, 
Zutphen Emmerikseweg 64, 7223 DJ 
Baak. De bedrijven zijn gratis te be-

zichtigen tot 16.00 uur. Voor deelna-
me wordt een vrije gift gevraagd. On-
derweg kan man o.a. kijken bij een
bierbrouwerij, een gemengd bedrijf,
een loonbedrijf, tevens pannenkoe-
kenhuis met muziek, dans en allerlei
handvaardigheden en een vleesboer-
derij. De route is ongeveer 35 km. 
De open dag “Fiets de Boer op” wordt
georganiseerd door de Agrarische
Contactgroep Hengelo. 

Voor meer  informatie over de route: 
Boukje Midden, tel. (0575) 46 46 38.

25e Fiets “De Boer op”
Hengelo - Fietsen over paden 
waarvan men het bestaan niet 
wist en tussendoor een kijkje ne-
men bij zowel agrarische als ook 
bij andere bedrijven. Dat kan al-
lemaal tijdens de jaarlijkse zo-
mer fietstocht in Hengelo (Gld.)

Hengelo - F.U.N.23 sluit de deuren. De winkel aan de Spalstraat in Hengelo gaat met ingang van 1 juli dicht. 
“We gooien het roer om”, zeggen Sylvia en Maarten Piek van F.U.N.23. “Na vier jaar met veel plezier onze 
winkel te hebben gerund, hebben we besloten vanaf 1 juli alleen nog verder te gaan met onze internetwin-
kels”. Zie advertentie elders in Contact.

“Beheer internetwinkels wordt dagtaak”

Winkel F.U.N.23 gaat dicht

Edelsmederij Jansen maakt al sinds 
jaren sieraden enkel op traditionele 
wijze. “Wij maken nieuw werk, 
ontwerpen in samenspraak met de 
klant, maar ook naar eigen ontwerp. 
Deze ontwerpen kunnen klassiek en 
modern van stijl zijn, maar ook een 
combinatie van beide is mogelijk”, 
zegt Walter Jan Jansen. Natuurlijk 
kunt u er ook terecht voor het ver-
maken, verstellen en veranderen van 
sieraden. Hierbij kunt u bijvoorbeeld 
denken aan een oude broche, die u 

liever als collier heeft. Ook het zetten 
van edelstenen behoort tot de mo-
gelijkheden. Evenals het maken van 
rouw- of geboortesieraden. Laat de 
trouwring van uw partner vermaken 
tot een hanger met edelstenen erin of 
bijvoorbeeld tot een ashanger. 
Mokume Gane: De specialiteit van 
Edelsmederij Jansen is Mokume 
Gane. Dit is een zeer oude Japanse 
smeedtechniek, die door de Samurai 
werd geïntroduceerd. Door verschil-
lende lagen (bijvoorbeeld koper en 

zilver) samen te voegen, te smeden en 
herhaaldelijk te vouwen, ontstaat een 
soort houtnerfstructuur, die behalve 
veel sterkte aan het materiaal geeft, 
ook bijzonder mooie versieringstech-
niek is voor sieraden en objecten. 
Naast de eigen gemaakte sieraden 
verkoopt Edelsmederij Jansen ook al-
lerlei andere modeaccessoires, zoals 
betaalbare kettingen, armbanden, 
ringen, oorbellen en sjaals. 
Walter Jan Jansen nodigt u graag uit 
om een kijkje te komen nemen in zijn 
nieuwe winkel. De openingstijden 
zijn: vrijdag van 9.00 tot 20.00 uur en 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Voor 
meer informatie: 06-51607885.

Winkel Edelsmederij Jansen geopend

Hengelo - Hengelo heeft er een nieuwe winkel bij. Vanaf 3 juni is de win-
kel van Edelsmederij Jansen Bi-J oe aan de Spalstraat geopend. De ingang 
van de winkel heeft dezelfde voordeur als van de Wereldwinkel.

Walter Jan Jansen op zijn werkplek.

Ook kunt u heerlijke broodjes kopen, 
zoals een broodje haring of worst. 
Heerlijke wafels zijn er te koop, maar 
natuurlijk ook ijs. Voor mooie prij-
zen moet u bij de loterij zijn! Speciaal 
voor kinderen komen de bekende fi-
guren van het ‘Zandkasteel’ langs de-
ze dag. Kinderen kunnen samen dan-

sen, maar ook op de foto met koning
Koos, Sassa en Toto. Er kan gespron-
gen worden op een springkussen en
gesjoeld worden voor een mooie prijs!
Dit alles wordt buiten bij de hoofd-
ingang van de Bleijke gehouden en
gedeeltelijk binnen in de Bleijke aan
de Beukenlaan 1.

Tussen 11.00 en 12.00 uur zal dans-
groep Old Hengel een optreden ver-
zorgen en van 14.00 tot 15.00 uur
het Dweilorkest ‘Royal Wind Band’.
Bij mooi weer wordt het buiten ge-
houden. Iedereen is van harte uit-
genodigd om op deze dag een kijkje
te komen nemen bij de zomermarkt
van de Bleijke.

Zaterdag 18 juni
Zomermarkt de Bleijke
Hengelo - Op zaterdag 18 juni is 
er bij zorgcentrum de Bleijke een 
zomermarkt. Van 11.00 tot 15.00 
uur zijn er verschillende hobby-
kraampjes. Zoals bijvoorbeeld 
een verkoop van bloemstuk-
jes, sieraden, handwerkspullen, 
kaartjes en mooie naambordjes 
van hout.

De lange boom is mooi versierd met 
ballonnen, vlaggetjes, bierflessen en 
een bierkratje. Aan de boom is een 
bord bevestigd waarop één ludieke 

tekst is geschreven: Na vele jaren
van ellende, nu weer een dolle bende.
Met familie Waenink aan het roer,
gaat ’t Hoekje nu op Culinaire Tour!

Grote meiboom bij 
eetcafé ‘t Hoekje

Hengelo - Een hele grote meiboom hebben leden van de plaatselijke
carnavalsvereniging De Peardenknuppels geplaatst voor het nieuwe
eercafé ’t Hoekje aan de Spalstraat in Hengelo.

Een grote versierde meiboom als start van een goed begin.
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 media verbindt. Uw wens vertalen wij van idee 

naar concreet product. Daarvoor hebben we een kleurrijke schakering aan specialismen in huis: van ontwerp 

 ciënt. Zodat u 

erop kunt vertrouwen dat het goed komt. Onze krachten hebben wij gebundeld tot één full-service bedrijf. 

Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. De verbinding is onze kracht. 

www.weevers.nl
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Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF

*Merken; Bandolera, Expresso, Betty 
Barclay, Gheisha, Angels,Poools, Romano, 

Taifun, Frank walder, Roberto Sarto, Scarva, 
Zerres,Lebek, Reset.

Oude Postkantoor naast de HEMA!

Raadhuisstraat 23 Hengelo (gld)  

Start:

OUTLET STORE 

KORTINGEN

TOT 75%
bijvoorbeeld:

10.-    
EURO!

broeken enrokken v/a TOPJES V/A 
5.00      
  EURO!

Blouses V/A 12.50        EURO!

25.00      
EURO!

Jassen v/a Blazers V/A 17.50     
  EURO!

15.-     
EURO!

Jurkjes en
Tuniek v/a 

Vesten en 
Pullovers 

V/A 15.-   
  EURO!

7.50      
EURO!

T-Shirts v/a 
Eenmalig ivm werkzaamheden 
herinrichting Hengelo. 
Pak die kans en scoor nu 
TOP MERKEN voor 
SUPER LAGE PRIJZEN.

Vrijdag 3 juni
Zaterdag 4 juni
maandag 6 juni
t/m zaterdag 11 juni

Openingstijden: 09.30 - 17.00 uur 
(maandag van 13.00 - 1700 uur, 
vrijdag van 09.30 - 20.00 uur)

Alleen contante betaling! 

NU NOG M
EER OUTLET ARTIK

ELEN!

maandag 6 ju
ni t/

m za
terd

ag 11 
juni

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
ALLES MOET WEG: SLA UW SLAG.

MEGA SALE MET GIGAKORTINGEN, WIJ RUIMEN ALLES OP, 
KORTINGEN TOT 50%. VEEL MERKSPEELGOED:

BIG, GAME ON SPORT, MECCANO EN NOG VEEL MEER!
LET OP: OP=OP

VOOR IEDERE BETALENDE KLANT EEN KORTINGBON VAN 
10% TE BESTEDEN IN ÉÉN VAN ONZE WEBWINKELS.



Met name het prachtige weer op za-
terdag zorgde voor zonnige tafereel-
tjes op het gras, langs de paden, op 
de bankjes en het terras van het ‘Wil-
denborch café‘. 

De 25 kraampjes op de markt op het 
voorplein werden druk bezocht. 
Jong en oud genoot van de gevari-
eerde route door de tuin met ‘verras-
singen‘. 

Ook de kinderen vermaakten zich, 
dankzij het kabouterverhaal over de 
kleine trol Womir die met zijn dieren 
door de tuinen was getrokken. Het 
verfrissende regenbuitje op de vroege 
zondagmorgen zorgde ervoor dat de 
tuinen er op die dag fris en fleurig bij 
lagen. Het zonnetje dat daarop volgde 
deed de rest…

Veel bezoekers open tuindagen 
De Wildenborch

Wildenborch - De open tuindagen die het afgelopen weekend rondom 
kasteel de Wildenborch werden gehouden, zijn zeer succesvol verlo-
pen. In totaal kwamen er ruim 1300 bezoekers een kijkje nemen.

Wandelen door de kaboutertuin

Volop muziek bij het kasteel

Bas Wensink (2000) is ook goed op 
dreef en wint een zilveren en drie 
bronzen medailles, Jamie Stegeman 
( 2000) wint brons op de 400 vrij. 
In heel Nederland wordt er door de 
Minoren mee gezwommen aan de 
Speedo wedstrijden. Elk seizoen zijn 
dat vijf wedstrijden voor zwemmers 
van 6 tot 11 jaar. Alle slagen en af-
standen komen er aan bod. Aan het 
einde van het seizoen wordt er per 
kring (ongeveer een provincie) een 
finale gezwommen. Voor de kringfi-
nale plaatsen zich alleen per afstand 
de beste achttien Speedo zwemmers 
van de kring. Door op zich op elk 
programmanummer in de finale te 
plaatsen zetten de Lochemse Berkel-
duikers op zich al een mooie prestatie 
neer. In totaal mochten de Berkeldui-
kers 58 keer aan de start verschijnen. 
Hoewel het niet mee valt om het hele 

seizoen steeds de volle scherpte vast
te houden wordt er gemiddeld goed
gezwommen. Behalve het flinke aan-
tal medailles, worden er ook weer
mooie persoonlijke records gezwom-
men. Mette Bloemen (2001) zwemt 
een fraaie PR op de 100 m vrije slag,
Marlijn Welmer (2000) verbetert al
haar slagen met meerdere seconden,
Jade Wensveen(2000) haalt vooral
veel van haar 400 m vrij tijd af. Ook
de jongste zwemmers, Zoë Ulkeman
en Indy Stegeman ( 2002) zwemmen
al weer een stuk sneller dan eerder
dit seizoen, Zoë wordt zelfs vierde
op de 50m vlinderslag. Iris van Gij-
tenbeek (2000) zet haar verbetering 
op rugtijd van vorige week nog wat
scherper neer. Jamie Stegeman valt
op de 100 m rug net buiten de me-
dailles en wordt daar vierde, net als
Jordy Wissink (2001).

Torben Lammerdink en Kim Nijland Kampioen
Kring Speedo zwem finale

Lochem- de Berkelduikers Torben Lammerdink (1999) en Kim Nijland
(2000) werden dit weekend Kring Kampioen op respectievelijk 400 m
vrij en 100 m vlinder. Behalve de kampioen medaille neemt Torben
nog drie zilveren en twee bronzen medaille mee naar huis, Kim wint
nog zilver en twee maal brons.

De finalezwemmers (Marike van Rooy ontbreekt op de foto)

Tevens staat er een spelletje ‘bussen 
gooien’ op het programma. Zaterdag 
18 juni is er vanaf de Nijlandweg rich-
ting kasteelweide een ballonnenop-
tocht. Muziekvereniging Concordia zal 

de optocht muzikaal opluisteren en
ook bij de aanvang van de volksspelen
(13.30 uur) nog enkele deuntjes ten 
gehore brengen. Jennine Staring, be-
woonster van kasteel de Wildenborch
zal het feest officieel openen. De vol-
wassenen kunnen zich ’s middags ver-
maken met onder meer vogelschieten,
dogcar- rijden, stoelendans en kegelen.
Ook de Kop van Jut zal niet ontbreken.
Voor de kinderen is er een speciaal pro-
gramma samengesteld.

Oranjefeest Wildenborch
Wildenborch - Het traditionele 
Oranjefeest in het buurtschop 
Wildenborch begint vrijdagavond 
17 juni bij de Kapel. Dan wordt 
er vanaf 20.00 uur voor de gehele 
buurt een barbecue gehouden.

Jeroen Drabbe is een enthousiast verteller en neemt u 
mee in de wereld van beleving. Hoe verkoop ik “bele-
ving”.Waarom spreekt iets de een wel aan en de ander 
niet? Hoe kan ik als ondernemer hier gebruik van ma-
ken? Wat kan ik er mee in de praktijk? Jeroen is eige-
naar van het bedrijf Abel, dat navigatie systemen maakt 

voor fiets- en wandel tochten en neemt daarin de we-
tenswaardigheden van de route op .Ook is hij bedenker 
van het concept Boerderij Spa , een combinatie van well-
nes en buitenleven

16 juni is de laatste bijeenkomst van het Ondernemers-
cafe voor de vakantie.
Op 15 september staat “Happen en Trappen” op het pro-
gramma, een fietstocht langs diverse etablissementen in 
en om Vorden. 20 Oktober volgt een avond over Social 
Media verzorgd door Lidwien Heersink. 17 November 
gaat Odillia Sandberg de leden van het Ondernemerscafe 
vertellen over het wel en wee in de advocaten praktijk. 
Op 15 December is er een Kerst/Eindejaarsborrel. Belang-
rijke data om nu alvast in uw agenda te zetten !

Opgave voor de avonden en/of lid worden van het het 
Ondernemerscafe kan via e-mail: c.smeerdijk@chello.nl

16 juni Ondernemerscafe
Vorden - Op 16 juni is er weer de maandelijkse bij-
eenkomst van het Vordens Ondernemerscafe. Dit 
keer me Jeroen Drabbe als gastspreker. Om 18 uur 
gaan de deuren van Brasserie Lettink open. Hierna 
start Jeroen met zijn verhaal. Daarna zorgt Bras-
serie Lettink voor een uistekende maaltijd. Het 
Ondernemerscafe is voor zelfstandigen een zeer 
geschikte plek om te netwerken en elkaar in een 
andere, informele sfeer tegen te komen. Men hoeft 
geen lid te zijn van de VOV, maar wel een zakelijke 
binding hebben met Vorden

Door de opbrengst van deze sponsor-
loop en de verkoop van KIKAberen, 
pannenkoeken, hamburgers, koffie, 
cake en koek werd dit mooie bedrag 

bijeengebracht. De initiatiefnemers, 
Liam Wagenvoort en Boele Heijenk,
hebben woensdag 1 juni de cheque
overhandigd aan Mevr. Danen, vrij-
willigster bij KIKA. Zij was zeer ver-
rast. 

Mede namens haar: hartelijk dank aan
alle deelnemers en alle gulle gevers.

Het Hoge loopt € 7.106,35 
bij elkaar voor KIKA!
Vorden - Op 24 mei liepen kinde-
ren van school  “Het Hoge “ een 
sponsorloop ten bate van KIKA  
(kinderen kankervrij).

Geef dan een Bibliotheek cadeau! 
Een enorm cadeau:duizend span-

nende verhalen, duizend spannende
films, duizend cd’s, duizend ant-
woorden. 

Al voor iets meer dan tien euro kun
je vader verrassen op deze speciale 
dag. Vraag ernaar in de bibliotheek.

Vaderdag: Verras vader 
met wat anders!
Vorden - Geen ideeën voor een 
origineel geschenk en heb je een 
vader die graag leest, muziek luis-
tert of films kijkt?



Het initiatief bleek een schot in de 
roos. In een mum van tijd hadden ze 
een koor van 100 mannen en vrou-
wen op de planken. Onder leiding van 
de eerste dirigent Martin Glas werd al 
snel een niveau behaald dat knap was 
voor zo’n groot en jong koor. De erva-
ring van de plattelandsjeugd met het 
organiseren van revues kwam goed 
van pas want het koor schroomde 
niet om vaak en op allerlei plaatsen 
op te treden. Zo kon je Backcorner 
tegenkomen op de straathoeken in 
Zutphen, in het Spittaal, of met de 
Kerst bij Eijerkamp. Maar ook in de 
Hanzehof met grote optredens. Ge-
inspireerd door het zingen bij Back-
corner gingen leden van Backcorner 
in kleinere ensembles zingen. In zo’n 
kleiner koor met een strenge selec-
tie op de kwaliteit van de stemmen 
kon je natuurlijk kwalitatief veel be-
ter presteren. Zo verloor Backcorner 
soms z’n beste zangers. Maar Back-
corner is net een levend organisme. 

Het groeit steeds weer aan. In de loop
der jaren ontstond zo een aantal ko-
ren uit Backcorner. 

Voor het 20 jarige jubileum heeft
Backcorner koren uitgenodigd, die
min of meer uit Backcorner zijn ont-
staan. Zaterdagavond 18 juni treden 
zij in hun originele bezetting (bij het
oprichten) weer een keer op. Voor 
een aantal zangers betekent dat een
comeback en er wordt hard aan het
repertoire gewerkt onder leiding 
van de dirigenten die toen ook actief
waren. Iedereen die van popmuziek
houdt kan die avond genieten van de
“Kinderen van Backcorner”. 

Die avond treden op: Eigen Wijs in
originele uitvoering, BATS in de oude
bezetting, No Nuts op volle sterkte en
natuurlijk Backcorner. Het wordt een
spetterende avond in het Dorpscen-
trum in Vorden. Kaarten zijn aan de
zaal verkrijgbaar.

Backcorner bestaat 20 jaar

Warnsveld - In 1991 werd in Warnsveld, door de afdeling van Jong Gel-
re,  het initiatief genomen om te kijken of er belangstelling was voor
een popkoor. Zingen in een koor kon toen wel, maar dat moest dan  
vaak in het kerkkoor of, voor de (volwassen) man, in het mannenkoor.
Zingen van populaire muziek deed je verder onder de douche of op de
steiger. Nu is iedereen bekend met dit genre en bij het programma
“Korenslag” kon men de beste popkoren van Nederland in actie zien.
Voor de liefhebbers  is het boeiend om te zien wat voor prachtige ar-
rangementen er voor meerstemmige koren worden geschreven. Want
een simpel nummer vereist een geraffineerd arrangement om het ge-
schikt te maken voor 4-, 5- of soms zelfs wel 6 stemmen.

Kostbare grondstoffen worden dan 
terug gewonnen. Gooi daarom nooit 
weg maar lever in. Het oude gereed-
schap is nu geld waard bij Welkoop.

Vanaf maandag 6 juni t/m 18 juni is
het mogelijk om bij Welkoop het ou-
de tuingereedschap in te ruilen voor
hoge inruilkortingen. De opbrengst
van de inzamelactie gaat naar Jantje
Beton. Jantje Beton wil dat kinderen
vrij buiten kunnen spelen in hun ei-
gen buurt en bedenkt, financiert en
organiseert daarom projecten die vrij
buitenspelen mogelijk maken. Want
samen buitenspelen is gezonder!

Welkoop Landelijke inzamel-
actie tuingereedschap
Vorden - Veel oud tuingereed-
schap blijft in de schuur of ga-
rage slingeren of verdwijnt in de 
vuilnisbak, terwijl de oude ma-
terialen hiervan goed gerecycled 
kunnen worden.

Precies zo lang als het bestaan (ook 20 
jaar) van de VVV winkel in Vorden. 
Jopie Wullink: ‘De winkel voorziet 
nog altijd in een behoefte. Wel is het 
aantal bezoeken aan de winkel terug-
gelopen. Niet alleen bij ons maar bij 
alle VVV’s in Nederland. De consu-
ment haalt thans veel informatie van 
de websites. Toch is er in de winkel 
nog voldoende werk te doen zoals de 
verkoop van geschenkbonnen, wan-
del- en fietskaarten, cadeauartikelen 
e.d. Ook houden sommige vrijwil-
ligers zich bezig met het up to date 
houden van onze eigen website’, zo 
zegt Jopie Wullink. Bijna een eeuw 
geleden werd de toeristische informa-
tie verstrekt door apotheker W.F. van 
Mourik (tevens bedenker en uitzetter 
van de fietstocht langs de acht kaste-
len in Vorden).
Daarna verschafte Gerrit Eyerkamp, 
die samen met zijn vrouw een siga-
renwinkel in Vorden had, de nodige 
informatie. Eyerkamp was jarenlang 
secretaris van de plaatselijke VVV. 
Vervolgens werden de VVV informa-
ties bij de SNS bank verstrekt. Jopie 
Wullink: ‘Dat kon op gegeven mo-
ment niet meer. Het werd te druk en 
de VVV belemmerde de bankzaken 
bij de SNS. De Vordense Onderne-

mers Vereniging legde toen geld op 
tafel voor een gebouwtje dat jaren-
lang op de markt heeft gestaan. De 
ondernemers waren namelijk terecht 
van mening dat Vorden niet zonder 
een VVV kantoor kon. We noemden 
het gebouw ‘onze duiventil’, want 
daar leek het een beetje op’, zo zegt 
Jopie Wullink lachend.
Het duurde niet lang, of het gebouw 
bleek te klein. Destijds was op de 
hoek Kerkstraat/Burgemeester Gal-
leestraat de winkel van Annet Ba-
rendsen gevestigd. Toen Annet naar 
de Zutphenseweg verhuisde (Etos) 
kwam het pand leeg te staan en werd 
het na verloop van tijd door de VVV 
gehuurd. Thans op deze plek, rechts 
de wereldwinkel en links de VVV win-
kel met daarachter het VVV kantoor. 
De ‘thuishaven’ van de gehele VVV 
Bronckhorst, waarvoor Jopie Wul-
link werkzaam is. (Overigens heeft 
de VVV op diverse plekken in de ge-
meente Bronckhorst een servicepunt. 
O.a. in Hengelo, Steenderen, Bronk-
horst, Zelhem en Hummelo.) Daar 
kunnen de bewoners en toeristen te-
recht voor bijvoorbeeld geschenkbon-
nen en voor producten waar (in die 
plaats) vraag naar is.
Jopie Wullink geniet met volle teugen 

van haar werkzaamheden voor de 
VVV Bronckhorst. ‘Ik hou mij onder 
meer bezig met productontwikke-
ling. Heel leuk werk. ‘Dingen’ verzin-
nen om het de mensen naar de zin te 
maken. Hoewel minder dan voorheen 
(eveneens vanwege de websites) toch 
veel vraag naar groepsarrangemen-
ten, bedrijfsuitjes en familie activitei-
ten. Ondernemers tonen steeds meer 
belangstelling om in samenwerking 
met de VVV wat te organiseren. Een 
voorbeeld: Een groep toeristen boekt 
bij ons een arrangement ( een rit ma-
ken op de Solex, klootschieten, een 
ritje met een huifkar, fietstocht ma-
ken of iets dergelijks )en overnachten 
in de plaatselijke horeca. Wij ontvan-
gen van de ondernemers die hieraan 
meedoen een factuur. Wij ‘bundelen’ 
het geheel en factureren aan de con-
sument. En dat loopt prima’, zo zegt 
Jopie Wullink. Ze laat ons een bro-
chure zien met tal van arrangemen-
ten die in Bronckhorst worden gehou-
den (touringcar door de Achterhoek, 
kerkenpad, monumenten, koetsen-
ritten, fiets- wandel arrangementen, 
nostalgie op de Solex, noem maar op. 
Jopie Wullink: ‘Onlangs kwam hier 
een groep studenten die graag wilde 
‘hout hakken’. Ik heb toen contact 
opgenomen met Natuurmonumen-
ten om ook deze wens in vervulling 
te doen gaan en dat lukte. De consu-
ment kan ook voor het boeken van 
arrangementen in omliggende plaat-
sen bij ons terecht. Wij hebben een 
samenwerkingsovereenkomst met de 
VVV’s in geheel de Achterhoek’, zo 
zegt Jopie Wullink.

Koffie met ‘zwanenhals’ 
voor VVV vrijwilligers

Vorden. ‘Je moet het zien als een blijk van waardering. We hebben 
al jarenlang een stabiele bezetting. En wat heel erg belangrijk is, de 
dames en Lars (de enige man in het gezelschap) zijn zeer loyaal rich-
ting de VVV. Normaal werken ze allemaal een dagdeel per week, in 
het zomerseizoen veelal twee dagdelen. Dus is koffie met de Vordense 
lekkernij een ‘zwanenhals’ wel verdiend’, zo zegt Jopie Wullink, die 
samen met Gerda Ellenkamp, Hanneke Leuftink en Lieske Wessels, 
inmiddels 20 jaar bij de VVV is betrokken.

Feest bij de VVV in Vorden

Te midden van 1400 andere knappe koppen uit het hele 
land is Joris van den Biggelaar (van De Kraanvogel) er in 
geslaagd zich te plaatsen voor die finale! Daarvoor moest 
hij zich in de voorronde door 71 moeilijke opgaven voor 
rekenen, natuur, aardrijkskunde en geschiedenis worste-
len. Ook moest hij in een heel pittige gatentekst de juiste 
woorden invullen. 
Woensdag gaat Joris nu naar de Malietoren - het gebouw 
van VNO-NCW - in Den Haag. Daar moet hij ‘s ochtends 
een taalopdracht (vaak een betoog of een verhaal) maken. 
Ook moet hij een groot vraagstuk op het gebied van den-
ken en rekenen oplossen. Terwijl de finalisten en hun 

begeleiders ‘s middags een mooi programma krijgen aan-
geboden, worden de gemaakte opgaven door een deskun-
dige jury bekeken, waarna aan het eind van de middag de 
uitslag volgt.
De toptoets is een initiatief van de Stichting Cognitief Ta-
lent. Die stichting heeft als doel de cognitieve talenten 
die bij de schooljeugd aanwezig zijn tot ontwikkeling en 
tot uiting te brengen. Wat de stichting “cognitief talent” 
noemt, wordt door anderen vaak betiteld als hoogbegaafd-
heid. Het gaat in ieder geval om goede prestaties op het 
gebied van leren, weten en denken. Het is de stichting 
er vooral om te doen dat talent zich toont. Net zoals dat 
op het gebied van bijvoorbeeld sport of muziek gebeurt, 
moet ook cognitief talent door inspanning en oefening tot 
topprestaties komen. Overigens is het voor De Kraanvogel 
niet de eerste keer, dat leerlingen zich weten te plaatsen 
voor de finale. In 2004 bereikten Hester Eggink en Anne 
van Woerkom al eens de eindronde. In andere jaren kwa-
men enkele leerlingen soms slechts een enkel puntje te-
kort, maar nu is het dus weer gelukt. Het spreekt vanzelf, 
dat de school trots is op zijn toppers!

Joris van den Biggelaar een echte topper!
Kranenburg - Echt sterke leerlingen van groep 8 
van de basisschool hebben sinds 1997 na de Cito-
eindtoets de mogelijkheid om deel te nemen aan de 
zgn. toptoets. De 25 leerlingen die de hoogste scores 
daarbij behalen, plaatsen zich vervolgens voor de 
finale. De winnaar daarvan krijgt de Hugo de Groot-
trofee en een studiebeurs van € 2500. Verder zijn er 
nog drie studiebeurzen van €1000 te verdienen.

ORANJEFEEST WILDENBORCH 

BARBECUEAVOND

BALLONOPTOCHT

VOLKS- EN KINDERSPELEN



Ook de majorette B-groep, een groep 
meiden van 6 t/m 9 jaar, zal onder 
leiding van Irma te Brake en Linda 
Beusink, een spetterende show op-
voeren, evenals het leerlingenorkest 
en de jeugdslagwerkgroep. Deze laat-
ste twee groepen staan onder leiding 
van Geert Jan Dijkerman. Sursum 
Corda beschikt ook over een blok-
fluitopleiding. Elke woensdagmiddag 

leren de kinderen tijdens deze lessen
de eerste beginselen van het muziek
maken. Dit gebeurt op een speelse
manier in een kleine groep van onge-
veer 4 leerlingen. Na twee jaar kun-
nen de kinderen kiezen welk instru-
ment ze graag willen leren bespelen.
De blokfluitgroep staat onder leiding
van Jannie Bakker en ontbreekt na-
tuurlijk niet tijdens het limonadecon-
cert. De middag begint om 15.00 in
het Dorpscentrum en de toegang is 
uiteraard gratis. 

Na afloop van het concert is er gele-
genheid om de verschillende muziek-
instrumenten eens van dichtbij te be-
kijken en eventueel uit te proberen. 
Wilt u of uw kind ook graag een mu-
ziekinstrument leren bespelen, dan
kunt u contact opnemen met Joanne
Lam (joanne3006@hotmail.com)

Limonadeconcert 
Sursum Corda
Vorden - Op zaterdagmiddag 11 
juni organiseert muziekvereni-
ging Sursum Corda het limona-
deconcert. Tijdens dit concert 
zullen alle leerlingen van de mu-
ziekvereniging laten zien wat 
ze in hun mars hebben. Zelfs de 
leerlingen die pas in september 
begonnen zijn, laten horen dat 
ze in amper een jaar al heel wat 
geleerd hebben.

BIOGRAFIE
“Sinds 1991 is schilderen mijn hobby. 
Ik ben begonnen met aquarellessen bij 
Albert Splinter in de Middenbeemster, 
bij wie ik nog steeds elke week in het 
atelier schilder. Na 10 jaar aquarelle-

ren, ben ik me gaan bekwamen in het
schilderen met acrylverf. Ik schilder 
voornamelijk landschappen, stadsge-
zichten en stillevens. Soms naar een
voorbeeld, soms van vakantiefoto’s
of buiten in de natuur. Ook heb ik de
laatste 5 jaar zomers meegedaan aan
het Kleurenpalet van de Achterhoek.
Tot nu toe heb ik 4 x geëxposeerd in
verpleeghuizen van de Zorgcirkel in
Purmerend en Volendam.

U kunt mijn werken bezichtigen
op: www.mijnalbum.nl en ook op
marktplaats voor kunstwerken: 
www.seesle.nl”, aldus Lies.

Expositie in woonzorgcentrum 
de Wehme
Vorden - Vanaf heden tot eind 
augustus hangt er een nieuwe ex-
positie in De Wehme in Vorden, 
Nieuwstad 32 van Lies Reurekas-
Groot uit Purmerend. De exposi-
tie hangt in de gang van De Del-
le 1 t/m De Delle 21. U bent van 
harte welkom om een bezoekje te 
brengen.

IEDERE DAG:

Wehme.
-

gave bij de Wehme.
-

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

sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden .

en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

JUNI
8  ANBO klootschieten, Olde Lettink
9  Klootschietgroep, Vordense Pan
15 ANBO klootschieten, Olde Lettink

Kruis in de Wehme, laatste keer
voor de vakantie

16  Klootschietgroep de Vordense
Pan

22 ANBO klootschieten, Olde Lettink
23 Koffiemorgen PCOB bij hotel Bak-

ker
23  Klootschietgroep de Vordense

Pan
29 ANBO klootschieten, Olde Lettink
30 Klootschietgroep de Vordense

Pan

WAARUIT BESTAAT EEN GEZOND 
BOODSCHAPPENPAKKET?
Een Gezond Boodschappenpakket be-
staat in dit geval natuurlijk uit pro-
ducten die goed zijn voor je lijf - Dieke 

verzorgt immers voedingsadviezen en 
begeleiding bij gewichtsproblemen -. 

vindt het ook belangrijk dat de pro-
ducten ‘gezond’ zijn voor het milieu. 

Daarom zijn de gezonde producten 
bij voorkeur zo puur en eerlijk mo-
gelijk en zo dicht mogelijk bij huis 
gehaald.

Voor het gezonde boodschappenpak-
-

pen gedaan bij verschillende winkels 
in Vorden en omgeving. Daarbij heeft 
de winkel van Urtica de Vijfsprong 
voor het boodschappenpakket boe-
renzuivel ter beschikking gesteld. 

Traiteur uit Vorden heeft diverse pro-
ducten bijgedragen, bovendien werd 
daar het boodschappenpakket mooi 
opgemaakt. Bij de C1000 werden 
Zonnatura-artikelen gehaald en bij de 
Bruna een boekje met wandelroutes 
in de Achterhoek.

Dieke Harmsma reikt 
Gezond Boodschappenpakket uit!

Hengelo - Tijdens de Ladiesnight op 19 mei in Hengelo Gld heeft Dieke 
Harmsma, Praktijk voor Evenwicht een prijsvraag gehouden, waarbij 
een Gezond Boodschappenpakket als prijs in het vooruitzicht werd 
gesteld. Van alle inzendingen was alleen de inzending van Astrid Her-
mus uit de Keijenborg helemaal juist ingevuld. Woensdag 1 juni kwam 
Astrid naar Vorden om de prijs in ontvangst te nemen.

Dieke Harmsma (links) en de prijswinnares Astrid Hermus.

Wim Weenk (Welkoop): ‘Onze win-
kel met ‘verstand van het buitenle-
ven’ stelt ook 5x2 kaarten beschik-
baar voor het concert. Groot Brittan-
nië staat niet alleen bekend om zijn 
muziek, maar ook de tuinen zijn 

vaak toonaangevend en worden met 
veel zorg onderhouden. Natuurlijk 
is een groot aantal producten, dat 
hiervoor nodig is, ook bij Welkoop 
verkrijgbaar. Bij iedere besteding van 
15 euro of meer maakt u kans op 

deze toegangsbewijzen. U deponeert 
de kassabonnen voorzien van naam, 
adres en telefoonnummer in de daar-
voor bestemde ton, waardoor u kans 
maakt op een heerlijke avond ‘Jour-
ney to Britain’. 

Wegens het grote succes loopt deze 
actie nog door tot en met zaterdag 18 
juni aanstaande’, aldus Wim Weenk.

Welkoop Vorden ook sponsor 
Brits Promsconcert

Vorden - Ook Welkoop Vorden is sponsor van het Brits Promsconcert 
dat op zaterdagavond 3 september en op zondagmiddag 4 september 
in de sporthal ’t Jebbink in Vorden zal worden gehouden.

Zangdocente Maartje Epema (37) stu-
deerde drie jaar geleden af aan de 
Popacademie in Enschede. Op dat 
moment gaf ze al vijf jaar zanglessen, 
onder andere aan de muziekschool 
en besloot ze haar eigen zangschool 
Muziek op Venhorst op te richten, 
vernoemd naar de boerderij waar 

wonen. Daarnaast geeft Epema ook 
zangles aan de muziekschool Oost 
gelderland in Doetinchem. 

“Zingen heeft alles te maken met pas-
sie”, legt Maartje Epema uit. “Door 
middel van het concert in De Slof wil 
ik mijn leerlingen de kans geven om 
podiumervaring op te doen maar ook 

om zichzelf aan het publiek te pre-
-

gen avond met hele afwisselende op-
tredens. Met akoestische covers: van

laat zich van zijn gevoelige kant ho-
ren en Onno Eckhardt zingt dit keer
ook zonder zijn zus de sterren van de
hemel. 

Andere leerlingen die optreden zijn 
onder andere Cleo Vlogman, (winna-
res van het Vordens songfestival) en
Kim Visser (een van de vier  zange-
ressen van de welbekende KGB band)
en daarnaast ook weer een een aantal
verrassende nieuwkomers! 

De avond is niet alleen bedoeld voor
vrienden en familieleden van de leer-
lingen maar ook voor belangstellen-
den die bijvoorbeeld overwegen in de
toekomst zangles te nemen. Vanaf
september start Maartje Epema met
een popkoor voor iedereen die van
zingen houdt! Meer informatie zie
www.muziekopvenhorst.nl

On stage met zangleerlingen 
van Maartje Epema
Vorden - Zo’n kleine twintig leer-
lingen van de Vordense zanglera-
res Maartje Epema geven inmid-
dels alweer voor het derde jaar 
op rij zaterdagavond 11 juni een 
concert in eetcafé De Slof in Vor-
den. Ze zullen allemaal een of 
meerdere nummers zingen.



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

Maar liefst zes galeries en vijf ateliers 
in Vorden-dorp en - buitengebied en 
de ABNAMRO bank aan de Raadhuis-
straat Vorden, het nieuwe startpunt 
van KZV, hebben die dag de KZV-vlag 
gehesen en hun deuren geopend. Bij 
de ABNAMRO kunt u eerst de over-
zichtstentoonstelling WIE? WAT? 
WAAR? van alle deelnemende kun-
stenaars bezoeken en zo met behulp 
van het Info-blad bepalen naar welke 
locaties uw voorkeur uitgaat. Het 
kleurige Info-blad, dat vanaf heden 
te verkrijgen is bij de ABNAMRO en 
de VVV, beiden in het centrum, be-
vat een korte beschrijving en afbeel-
ding van de kunst die er per locatie 
te zien is en een plattegrond van het 
gebied. Er wordt u als bezoeker weer 
een grote diversiteit aan hedendaagse 
beeldende kunst en vormgeving ge-
boden: van abstracte en figuratieve 
schilderijen/tekeningen en beelden 
tot organische sculpturen in brons, 
steen en CORTEN staal, van fotografie 
en geluidsinstallaties tot textiel- en 
papierkunst en van keramische ob-
jecten tot glaskunst. Op de meeste lo-
caties kunt u in gesprek gaan met de 
exposerende kunstenaar/vormgever. 
Een van de doelstellingen van KZV 
is nl. om beeldende kunst en vorm-
geving toegankelijker te maken voor 

een breder/groter publiek.

In de Schijnwerper Elke KZV staat 
één deelnemer in de schijnwerper. 
Dit maal is dat Galerie A-quadraat 
aan de Mosselseweg 12 in Vorden. In 
de fraai gerenoveerde galerie komt 
de overwegend figuratieve twee- en 
driedimensionale beeldende kunst 
van kunstenaars uit Nederland en 
België goed tot zijn recht. Vanaf 15 
mei tot 10 juli exposeert de in België 
geboren Gabriëlla Willekens. Haar 
werk getuigt niet alleen van het be-
heersen van het ambacht maar is 
voor haar een zoektocht naar de es-
sentie van het leven. Elke fase van 
werken wordt doorleefd. Dit zie je te-
rug in haar werk. In de vorm vertaalt 
dit zich naar kaders in kaders, zoals 
de horizontale en verticale lijnen di-
mensies van tijd en ruimte symboli-
seren. Haar kleurgebruik is te herlei-
den naar de Egyptische en Italiaanse 
cultuur: gebruik van purperrood, 
roestoranje, bruinen en het warme 
geel. Daarnaast brengt Gabriëlla flar-
den van afbeeldingen uit de oudheid 
aan. In deze periode is tevens het 
bronzen beeldhouwwerk van Sebasti-
aan Brinkhorst in de galerie aanwe-
zig. In zijn werk zie je het verbeelden 
van de spanning, rust en kracht met 

als doel de emotie van dier of mens 
te vangen. Wanneer je kijkt naar zijn 
grote bronzen stier zie je wat hij be-
doelt! De wijze waarop hij zijn brons 
uiteindelijk laat zien start met het 
maken van een anatomische analyse 
van het object: de stier, de fazant of 

het paard. Daarna wordt er van ijzer-
draad een frame gemaakt waarop het 
model in was wordt geboetseerd. Dit 
is een proces van maanden. Daarna 
zet de bronsgieter de mal om in een 
bronzen beeld. De laatste bewerking 
is het patineren, waarbij de juiste 

kleurlaag op het beeld wordt aange-
bracht. 

Op zondag 12 juni, KunstZondagVor-
den zijn beide kunstenaars aanwezig
in de galerie. www.galerie-a-quadraat.
nl en www.kunstzondagvorden.nl

KunstZondagVorden op 1e Pinksterdag

PinkSterKunst
Vorden - Vallen Pasen en Pinksteren op één dag dan is het Sint Jut-
temis, vallen Pinksteren en KunstZondagVorden op één dag dan is er 
PinkSterKunst. Sint Juttemis is nog nooit gevierd maar op 12 juni a.s. 
kunt u écht genieten, want van de kwaliteit van KZV kunt u op aan! 
Van 11 tot 17 uur heten de twaalf aan deze 19de KZV deelnemende 
locaties u van harte welkom.

Wolfersveen - De kinderen van de 
Wolfersveenschool vieren met een 

ijsje het goede resultaat dat de school 
behaalde na een bezoek van de in-

specteur van het basisonderwijs.

Goed resultaat 
Wolfersveenschool

Vorig jaar werd het evenement voor 
het eerst gehouden en was het een 
groot succes. Zo’n zestig Amerikaanse 
auto’s, waaronder de merken Chrys-

ler, Cadillac, Chevrolet, Olds Mobiel,
Buick en Lincoln stonden opgesteld.
Ook enkele zelf gebouwde motoren
en Harley’s waren er toen te bewon-
deren. Ook op 12 juni (1e Pinkster-
dag) kan de liefhebber weer genieten
van de American cars and bikes die
opgesteld staan voor café De Zwaan
in de Spalstraat en gedeeltelijk in de
Kerkstraat en Bleekstraat.

Amerikaanse auto’s en rock en roll bands

‘Rock in Roll Out Hengel’

Hengelo - Op zondag 12 juni wordt 
in Hengelo de tweede editie ‘Rock 
in Roll Out Hengel’ gehouden. 
Het evenement met Amerikaanse 
auto’s en rock en roll bands be-
gint om 13.00 uur.

Al met al een prachtig resultaat voor 
deze jonge sporter. Vol spanning 
wordt dan ook uitgekeken naar de 
komende weken, waarbij de NK baan 
in Heerde verreden wordt en de ma-
rathon NK skeeleren in Otterlo op het 
programma staat.

Na een goed winterseizoen langebaan 
schaatsen, waarbij hij onder meer bij 
de C-junioren kampioen van Noord 
Oost Nederland werd en als 6e ein-

digde op de NK sprint, werd vanaf
eind maart alle aandacht weer op
het skeeleren gericht. En met succes,
want hij behaalde in Almere maar
liefst 2 gouden plakken. Dit was 2
jaar geleden nog volstrekt ondenk-
baar, want Casper besloot pas 2 jaar
geleden op wedstrijdniveau te gaan
skeeleren. Na zijn eerste skeelererva-
ringen opgedaan te hebben in onder
meer de markthal in Doetinchem bij
de Hessenrijders uit Hummelo en
Keppel, werd de training voor het
schaatsen en skeeleren vanaf zijn
13e echt serieus. Week in week uit,
werd en wordt drie keer in de week
onder leiding van zijn trainer Robert
Welle getraind. In de winter voor het
schaatsen op de ijsbaan in Enschede
en de zomer voor het skeeleren in Ei-
bergen. Daarnaast wordt er nog regel-
matig van huis uit getraind (fietsen of
skeeleren). 
Verder worden in de weekenden met
grote regelmaat wedstrijden gereden
in de winter schaatswedstrijden en in
de zomer skeelerwedstrijden.

Nederlands Kampioen 
skeeleren
Laag Keppel - Afgelopen week 
werd Casper de Gier op 2 afstan-
den Nederlands Kampioen skee-
leren. De wedstrijden op de weg 
werden gehouden in Almere. Bij 
de ‘jongens kadetten’ bleef hij 
alle 14 concurrenten voor op de 
200 meter tijdrit. Met een eind-
tijd van 20.515 seconde werd Ca-
sper Nederlands kampioen op dit 
onderdeel.Ook bij de 1000 meter 
online sprint wist hij in de finale 
zijn 6 overgebleven concurrenten 
ruim voor te blijven.

veelzijdig
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staan stuk voor stuk garant 

voor kwaliteit. De verbinding is 

onze kracht.
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15e Omloop van de Graafschap
FOTOPUZZEL OPDRACHT

Tijdens het uitzetten van de fietsroutes zijn een aantal onderwerpen op de foto gezet. Deze zijn 
hier in willekeurige volgorde afgedrukt en bevinden zich uitsluitend aan de RECHTERZIJDE van de 
weg. De onderwerpen staan uitsluitend op het gezamenlijke traject van de 30 en 45 km route. Het 
enige wat u hoeft te doen voor deze opdracht, is die ene foto te vermelden die u onderweg niet 
tegengekomen bent. Ook dient u een schatting te maken van het totale aantal deelnemers tijdens 
dit fietsevenement, dit om loting bij meerdere goede oplossingen te voorkomen. De oplossingen 
kunt u inleveren bij het startbureau. Veel fietsplezier.

2e Pinksterdag, 13 juni 2011

Het Ludgerusgebouw 
met het mooiste terras  van 

Bronckhorst midden in de natuur

Open dagelijks om 10.00 uur. 
Keuken sluit 19.30 uur.

Woensdag gesloten.

Arendsenweg 5
7021 PC Zelhem
tel. (0314) 62 20 61V.O.F.

iedere zaterdag geopend 
van 9.00 tot 16.00 uur

Keijenborg    Tel:  0575 - 461977

FluitTweewielers.nl
Hengelosestraat 14 • 7256 AC Keijenborg
Tel. (0575) 46 34 41 • Fax (0575) 46 47 45

Elektrische fietsen specialist

St. Janstraat 3, Keijenborg
Telefoon (0575) 46 12 67

Het juiste adres
voor al uw feesten 

en partijen

Hoge Wesselink 2 - Steenderen         (0575) 45 19 74

M
M Autobedrijf

Melgers

Onder het motto: 

Mooi Makkelijk Wassen 
biedt Autobedrijf Melgers 

met de wasstraat extra service 
en zorg voor uw auto.



Wie wil genieten van een prachtige fiets-

dag, kan op 2e Pinksterdag meedoen aan 

een fietstocht vanuit Vierakker, Hengelo en 

Keijenborg. Doordat de routes volledig met 

pijlen zijn bewegwijzerd en ook Vorden 

aandoen, kunnen ook fietsers vanuit Vor-

den gemakkelijk deelnemen aan deze 15e 

Omloop van de Graafschap. 

De uitgezette routes van 25, 30, 45 en 55 

km. voeren u over landelijke weggetjes, pit-

toreske fietsbruggetjes en goed berijdbare 

fietspaden, door onze mooie Graafschap. 

Met elk jaar honderden enthousiaste deel-

nemers, is deze fietsdag telkens weer een 

groot succes.

Men passeert kastelen en landgoederen en 

onderweg doet de tocht diverse horeca ge-

legenheden aan, waar u kunt afstappen om 

even op adem te komen. Op de routes van 

30 en 45 kilometer kan men vrijblijvend 

aan de fotopuzzel deelnemen, die in deze 

uitgave van Contact staat afgedrukt. Ook 

kan er een exemplaar van de puzzel afge-

haald worden bij de start.

Ook zijn er deze dag routes voor de race-

fietsers uitgezet met een lengte van 85, 100 

en 115 km. Voor deze afstanden kan men 

uitsluitend starten bij café Winkelman in 

Keijenborg van 8.00 tot 10.00 uur. De routes 

leiden u door de prachtige Achterhoek en 

de Veluwezoom. Op de langste afstand zal 

er een beklimming van de Loenermark te 

volbrengen zijn. Het fietsveer bij Wilp zal 

de wielrenners weer terugbrengen in onze 

mooie Graafschap. 

Starten en inschrijven voor de gezinstochten 

van 25, 30, 45 en 55 kilometer kan men van 

10.00 tot 13.30 uur in Hengelo bij grandcafé 

De Egelantier, bij café Winkelman in Keijen-

borg en het Ludgerusgebouw in Vierakker. 

Fietsers die vanuit Vorden willen beginnen, 

kunnen de uitgepijlde routes volgen vanaf 

brasserie Lettink, waardoor men vanzelf in 

Vierakker aankomt. In Vierakker kan men 

zich dan vervolgens inschrijven. 

De inschrijfkosten bedragen 2,50 euro voor 

volwassenen en één euro voor kinderen. 

Voor nadere info kan men de website van 

de club bezoeken op www.keiaosers.nl.

FOTOPUZZEL OPDRACHT

Tijdens het uitzetten van de fietsroutes zijn 

een aantal onderwerpen gefotografeerd. 

Deze zijn hier in willekeurige volgorde afge-

drukt en bevinden zich uitsluitend aan de 

RECHTERZIJDE van de weg. De onderwer-

pen staan uitsluitend op het gezamenlijke 

traject van de 30 en 45 kilometer route, zo-

dat er op beide afstanden aan de puzzel kan 

worden meegedaan. Het enige wat u hoeft 

te doen voor deze opdracht, is die ene foto 

te vermelden die u onderweg NIET bent 

tegen gekomen. Ook dient u een schatting 

te maken van het totale aantal deelnemers 

tijdens dit fietsevenement, dit om loting te 

voorkomen bij meerdere goede oplossin-

gen. De oplossingen kunt u inleveren bij 

het startbureau.

15e Omloop van de 
Graafschap vanuit 
Keijenborg, Hengelo 
en Vierakker

www.keiaosers.nl

Naam : …………………………………………………………………………

Adres : …………………………………………………………………………

Woonplaats : …………………………………………………………………………

Tel. nr. : …………………………………………………………………………

1. Het onderwerp dat niet op de route staat, is de foto met de volgende letter: ……

2. Het aantal geschatte deelnemers van de Omloop van 2011 is:  ………

Telefoon (0575) 46 29 77

Prettige kermisdagen

Volop keus aan 
 boeketten,  

(tuin)planten, 
 cadeauartikelen.
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AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

“All you can eat and drink”
voor een vaste prijs.
2 uur onbeperkt eten en drinken
(incl bier, wijnen, fris, koffie/thee en sappen)

Maandag t/m donderdag  22,95
Vrijdag t/m zondag en feestdagen (m.u.v. kerst)  24,95
verlenging per 1/2 uur  2,00
Kinderen 0 t/m 3 jaar  0,00
 4 t/m 11 jaar  12,50
verlenging per 1/2 uur   1,00

Groepen vanaf 15 personen krijgen korting. Scholieren hele-
maal! Informeer naar de voorwaarden. Alle reeds gemaakte 
reserveringen, worden in uw voordeel aangepast. 

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

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

Gecombineerd brandstofverbruik: 3,7 - 6,9 (l/100 km) / 27 - 14,5 (km/l); CO2 - emissie: 98 - 162 (g/km). Uitstoot- en brandstof ver bruik  gegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens Europese Verordening 715/2007/EEG.

HERWERS HYUNDAI B.V. GELDERHORST 2, ZUTPHEN, TELEFOON 0575-526590
HERWERS HYUNDAI APELDOORN LAAN VAN DE DIERENRIEM 29, APELDOORN, TELEFOON 055-3696212

Na 2 jaar kunt u gebruikmaken van het doorlopend krediet met een effectief rentepercentage van 5,9% (op basis van de huidige rentestand). Genoemde prijzen zijn incl. BTW en 
BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Dit aanbod betreft een uitgestelde 
betaling en doorlopend krediet van Hyundai Financial Services. Hyundai Financial Services bemiddelt in fi nanciering van Alpha Credit Nederland (Vergunningnummer 12012518). 
Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Prijs- en rentewijzigingen voorbehouden. Prospectus verkrijgbaar via www.hyundai.nl.

Aankoopprijs Aanbetaling/
inruil (50%) Kredietlimiet Termijnbedrag

per maand
Effectieve rente

op jaarbasis
Looptijd in
maanden

Krediet-
vergoeding

Totale prijs
van het krediet

Hyundai i10  7.995,00  3.997,50 3.997,50  0,00 0,0% 24  0,00  3.997,50
Hyundai i20  10.995,00  5.497,50 5.497,50  0,00 0,0% 24  0,00  5.497,50
Hyundai i30  14.495,00  7.247,50 7.247,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.247,50
Hyundai i30 CW  15.245,00  7.622,50 7.622,50  0,00 0,0% 24  0,00  7.622,50

Genoemde prijzen zijn incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaar maken, laktoeslag en verwijderingsbijdrage. Afgebeelde modellen 
kunnen afwijken van standaarduitvoering. Afgebeelde Hyundai i30 CW heeft een meerprijs. Energielabel en wegenbelastingvrijstelling 
is afhankelijk van de verkrijgbare uitvoering. Actie is alleen geldig op de Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai i30 en Hyundai i30 CW 
en geldt op de consumentenprijs excl. opties, accessoires en overige kosten. Betaling 2e helft uiterlijk 2 jaar na registratiedatum. 
Geldt niet op actiemodellen. Voor de voorwaarden verwijzen wij naar de brochure. Druk- en zetfouten voorbehouden. Actie geldig 
met datum koopovereenkomst vanaf 15 april 2011 met een uiterste registratiedatum van 30 juni 2011. Vraag uw dealer naar de 
voorwaarden.

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

 www.herwershyundai.nl

TM
2 jaar 0% rente. 
Daar word je vrolijk van. De actie is simpel. Je betaalt de helft nu (vaak is de inruil van je huidige 
auto al voldoende). En de andere helft over twee jaar. In de tussentijd betaal je geen rente. En 
ontvang je wel meteen 5 jaar garantie. Hoeveel kilometers je ook rijdt. Sommigen herkennen 
kansen. Anderen grijpen ze. Wat doe jij? 

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 23, 7 juni 2011

De gemeente ontmantelt het sport-
park in Hoog-Keppel. Door het 
samengaan van de voetbalclubs 
in Hoog-Keppel en Drempt in HC’03, 
dat speelt vanuit sportpark ‘t Doorn-
slag in Drempt, is het park in Hoog-
Keppel sinds februari dit jaar buiten 
gebruik. Een nieuwe bestemming 
voor de velden is er op dit moment 
niet en daarom is besloten om de 
gronden na de ontmanteling in te 
zaaien en extensief (dit betekent 
enkele keren per jaar maaien) te 
beheren. In het voorjaar zijn we bena-
derd door gebruikers van de sporthal 
en de dorpsbelangenvereniging in 
Hoog-Keppel over het gebruik van het 
veld. Er worden buitensportlessen 
gegeven en jongeren in het dorp 
gebruiken het om een balletje te 
trappen. Omdat in Hoog-Keppel geen 
gemeentelijk trapveld is, is afge-

sproken een deel van het terrein 
als trapveld in te richten, zodat deze 
activiteiten doorgang kunnen blijven 
vinden. Het onderhoud van het trap-
veldje voert de gemeente zelf uit.

Sportpark Hoog-Keppel wordt deels 
natuur en deels trapveldje

Sinds 2006 is de gemeente in over-
leg met stichting het Dorpscentrum 
in Vorden en eventuele partners 
om te komen tot een opwaardering 
(verbreding van het aanbod en 
verbetering van het gebruik) van 
het Dorpscentrum tot Kulturhus. 
Belangrijk onderdeel vormde de 
verhuizing van de bibliotheek naar 
het Dorpscentrum. Ook de stichting 
Welzijn Vorden wil zich vestigen in 
het pand aan de Raadhuisstraat. 
Samen met de gemeente en stich-
ting het Dorpscentrum tekenden 
deze partijen in 2009 een intentie-
overeenkomst om te onderzoeken 
hoe van het Dorpscentrum een 
bruisend middelpunt kan worden 
gemaakt met activiteiten voor vele 
Vordenaren. De bibliotheek geeft 
inmiddels aan minder ruimte nodig 
te hebben dan in eerste instantie 
gedacht. Daarnaast haakte poten-
tiële partner Sensire onlangs af en 
is er geen verder zicht op meer 
gebruikers voor het pand, die nodig 
zijn voor een Kulturhus. Een andere 
voorwaarde voor het plan is een 
sluitende exploitatie, o.a. in verband  
met de subsidiemogelijkheid voor 
Kulturhusen die de provincie biedt. 
Door de genoemde wijzigingen kan 
de stichting hier niet in voldoende 

mate aan voldoen. Deze stagnatie in 
de plannen leidden ertoe dat b en w 
zich nu genoodzaakt zien zich terug 
te trekken uit het plan. Huisvesting 
van de bibliotheek in het Dorpscen-
trum blijft wel een mogelijkheid. 
De huidige locatie van de bibliotheek 
aan de Dorpsstraat vervalt volgens 
het masterplan Vorden Centrum. 
Na de zomer komt het voorstel van 
b en w in de gemeenteraad aan de 
orde.

B en w willen financiële bijdragen 
aan ontwikkeling Kulturhus in Vorden 
stopzetten

Steenderen
Op dit moment zijn we bezig de 
voorbereidingen te treffen voor het 
omvormen van verschillende hees-
tervakken naar gazon in Steenderen. 
Een aantal gedeelten openbaar 
groen nemen we hierbij niet mee om-
dat buurtbewoners gekozen hebben 
dit groen zelf te gaan onderhouden. 
Naast het vervangen van heesters 
door gazon wordt een aantal bomen 
gekapt. De kapvergunning hiervoor 
is aangevraagd. 

Op www.bronckhorst.nl kunt u zien 
welke groenvakken we gaan om-
vormen en welke bomen er gekapt 
gaan worden. De uitvoering start 
in september.

Baak, Kranenburg, Vorden en 
Wichmond
Zoals al eerder aangekondigd, willen 
we ook in Baak, Kranenburg, Vorden 
en Wichmond, van start met het 
omvormingsproject. Hierover zijn 
de dorpsbelangenverenigingen 
inmiddels geïnformeerd. Samen 
met de dorpsbelangenverenigingen 
in Kranenburg, Baak en Wichmond en 
de werkgroep Leefbaarheid Vorden 
starten we in juni met een inventari-
satie van het openbaar groen in deze 
kernen. Na de zomer kunt u als inwo-
ner reageren op het plan dat we naar 
aanleiding van de inventarisatie met 
de dorpsbelangenverenigingen en 
de werkgroep in Vorden voor de vier 
dorpen opstellen.

Omvormingsplannen openbaar groen

Tijdens zware regenval is gebleken 
dat er veel regenwater op het riool in 
het buitengebied wordt geloosd, ter-
wijl deze is aangelegd voor de afvoer 
van alleen het vuilwater. Om storingen, 
extra kosten en schadeclaims in de 
toekomst te voorkomen gaat de 
gemeente de komende maanden alle 
pompputten die vorig jaar in storing 
zijn gevallen controleren op niet 
toegestane aansluitingen van regen-
waterafvoeren. 

Storingen
Wanneer het regenwater op de 
drukriolering wordt geloosd, kunnen 

de pompen en leidingen bij hevige 
regenval dit extra water niet verwer-
ken. Hierdoor ontstaan storingen 
en in het ergste geval kan dit ertoe 
leiden dat vuilwater terugstroomt 
naar uw woning of die van uw buren 
met alle schade van dien. Door het 
verwijderen van de regenwaterlozin-
gen zal de te verwerken hoeveelheid 
afvalwater verminderen, met als 
gevolg minder kans op storingen 
en schade aan woningen en minder 
onderhoudskosten.

Aansluitingen op riool moeten 
worden verwijderd
De gemeente heeft Dusseldorp Riool-
service gevraagd de controle van de 
pompputten uit te voeren. Bewoners 
die lozen op de pompputten schrijven 
wij ongeveer twee weken voor de 
controle aan. Aansluitingen van 
regenwater op het riool die worden 
aangetroffen moeten worden ver-
wijderd op kosten van de bewoners 
van de betreffende woningen. Alleen 
in uitzonderlijke gevallen is het 
mogelijk regenwater op het riool te 
lozen, indien dit de werking ten goede 
komt. In deze gevallen geeft de 
gemeente schriftelijk toestemming.

Controle pompputten riool op lozing 
regenwater

Op maandag 13 juni (Pinksteren) en vrijdag 17 juni a.s. (vanwege de 

jaarlijkse personeelsdag van de gemeente) is het gemeentehuis gesloten. 

Vanaf de eerstvolgende werkdagen erna zijn wij u tijdens onze gebruikelijke 

openingstijden graag weer van dienst. 

Gemeentehuis gesloten op 13 en 17 juni



Daan: “In de Leerplichtwet staat dat 
uw kind zijn of haar school moet 
bezoeken als er onderwijs wordt 
gegeven. Leerlingen mogen dus 
niet zomaar van school wegblijven. 
Natuurlijk zijn er in bijzondere 
gevallen uitzonderingen op deze 
regel mogelijk.” 

Toon: “Zo geeft de wet aan dat u 
verlof kunt krijgen vanwege zoge-
naamde ‘gewichtige omstandig-
heden’. Hieronder vallen bijvoor-
beeld een verhuizing van het gezin 
(maximaal 1 dag), het bijwonen van 
het huwelijk van bloed- of aanver-
wanten tweede t/m derde graad 
(1 of ten hoogste 2 dagen, afhanke-
lijk of dit huwelijk wordt gesloten 
in of buiten de woonplaats van de 
betrokkene), het 121/2-, 25-, 40-, 50- 
of 60-jarig huwelijksjubileum van 
ouders of grootouders (maximaal 
1 dag), het 25-, 40- of 50-jarig ambts-
jubileum van ouders of grootouders 
(maximaal 1 dag), ernstige ziekte 
van bloed- en aanverwanten tot en 
met de derde graad (periode in 
overleg met de schooldirecteur), 
overlijden van bloed- of aanverwan-

ten in de eerste graad (maximaal 4 
dagen), van bloed- of aanverwanten 
in de tweede graad (maximaal 2 da-
gen) en voor andere naar het oor-
deel van de directeur belangrijke 
redenen. U vraagt dit verlof op de 
school van uw kind aan.”

Daan: “De school of de gemeente 
krijgen ook verzoeken binnen die we 
niet kunnen inwilligen. Aanvragen 
worden afgewezen als het gaat om 
het doorbrengen van een vakantie in 
een goedkope periode of in verband 
met een speciale aanbieding, vakantie 
in verband met een gewonnen prijs, 
vakantie bij gebrek aan andere 
boekingsmogelijkheden, uitnodiging 
van familie of vrienden om buiten de 

eigen schoolvakanties op vakantie 
te gaan, eerder vertrekken of later 
terugkeren in verband met (verkeers)
drukte, gewoon bezoek aan familie 
in het buitenland, verlof voor een 
kind omdat andere kinderen uit het 
gezin al of nog vrij zijn en deelname 
aan sportieve of culturele evene-
menten buiten schoolverband.”

Toon: “Een aanvraag voor verlof 
in geval van ‘gewichtige omstandig-
heden’ doet u (bij voorkeur) vier 
weken van te voren, of als dit niet 
mogelijk is uiterlijk twee dagen na 
het ontstaan van de verhindering, 
schriftelijk bij de schoolleiding.”

Daan: “Voor een vakantie onder 
schooltijd wordt alleen in uitzonde-
ringsgevallen toestemming gegeven. 
Zo’n uitzondering is de bruiloft die 
de familie De Jong in Zuid-Afrika 
heeft in principe. Een uitzondering 
kan ook zijn als uw kind tijdens de 
schoolvakanties niet op vakantie 
kan door de specifieke aard van 
het beroep van één van de ouders. 
In dat geval mag de directeur van de 
school uw kind eenmaal per school-
jaar vrijgeven, zodat er toch een 
gezinsvakantie mogelijk is. Het moet 
gaan om de enige gezinsvakantie in 
het schooljaar. Bij de aanvraag moet 
u een werkgeversverklaring voegen 
waaruit de specifieke aard van het 
beroep van de ouder blijkt. Verder is 
het belangrijk om te weten dat u de 
aanvraag minstens acht weken van 
tevoren bij de schooldirecteur moet 
indienen en de verlofperiode niet 
in de eerste twee weken van het 
schooljaar mag vallen.”

Toon: “Helaas komt het wel eens 
voor dat een leerling tijdens de 
vakantie ziek wordt en daardoor 

pas later op school kan terugkomen. 
U moet dit dan zo spoedig mogelijk 
melden aan de schoolleiding en na 
terugkeer een doktersverklaring 
overleggen, waaruit de periode en 
de aard van de ziekte blijken.”

Daan: “Als uw kind plichten moet 
vervullen die voortvloeien uit gods-
dienst of levensovertuiging bestaat 
er ook recht op verlof. Als richtlijn 
geldt hiervoor dat 1 dag per ver-
plichting vrij wordt gegeven. Als uw 
kind gebruik wil maken van deze 
vorm van extra verlof, dient u dit 
minimaal twee dagen van te voren 
bij de directeur van de school te 
melden.”

Hoe dient u een aanvraag in?
Toon: “Aanvraagformulieren voor 
verlof buiten schoolvakanties zijn 
verkrijgbaar bij de directeur van 
de school. Bij hem of haar levert u 
de volledig ingevulde aanvraag, 
inclusief relevante verklaringen, 
ook weer in. De directeur neemt zelf 
een besluit over een verlofaanvraag 
voor een periode van maximaal tien 
schooldagen. Als een aanvraag voor 
verlof vanwege ‘gewichtige omstan-
digheden’ meer dan tien school-
dagen beslaat, wordt de aanvraag 
doorgestuurd naar de gemeente, 

waar onze leerplichtambtenaar 
deze beoordeelt. Over het algemeen 
laat zij zich door de schoolleiding 
adviseren voor ze een besluit neemt. 
Als er sprake is van een medische 
of sociale indicatie, is een verklaring 
van een arts of sociale instantie 
waaruit blijkt dat verlof nodig is, 
noodzakelijk.”

Daan: “Mocht uw verzoek om extra 
verlof worden afgewezen en u bent 
het niet eens met dat besluit, dan 
kunt u schriftelijk bezwaar maken. 
U dient een bezwaarschrift in bij 
de persoon die het besluit heeft 
genomen (dit is of de schoolleiding 
of de leerplichtambtenaar van de 
gemeente). Verlof dat is opgenomen 
zonder dat daar toestemming voor is 
verleend door de schoolleiding of de 
leerplichtambtenaar geldt als onge-
oorloofd schoolverzuim. De school-
leiding is verplicht dit te melden aan 
de gemeente. De leerplichtambtenaar 
kan dan proces-verbaal opmaken.”

Vragen?
Voor vragen of meer informatie 
over leerplicht en schoolverlof 
kunt u terecht bij de schoolleiding 
of de gemeente. U bereikt de ge-
meente via www.bronckhorst.nl of 
tel. (0575) 75 02 50.

Vanuit het gemeentehuis...
Daan en Toon zijn allebei klantadviseur bij de gemeente. Samen met 16 collega’s werken zij aan de publieksbalie 
en beantwoorden zij uw vragen in het telefonisch informatiepunt. Zij zijn dus uw eerste aanspreekpunt als u bij 
ons komt of ons belt. Voor veel producten en diensten kunt u op verschillende manieren contact met ons opnemen. 
U kunt langskomen, bellen, via internet dingen regelen of zoeken, ons e-mailen etc. Daarmee willen we zoveel 
mogelijk aansluiten bij wat voor u het gemakkelijkst is. Komt u langs, dan kunnen we een aantal van onze pro-
ducten en diensten direct voor u verzorgen, voor andere vragen of verzoeken is het nodig een afspraak te maken. 
Wij kunnen u direct helpen met de aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, aangifte van geboorte of een uittreksel 
uit de  gemeentelijke basisadministratie. 

Voor een Wmo-voorziening, zoals een woningaanpassing en een vervoersvoorziening, of voor een vergunning 
 vragen wij u eerst een afspraak te maken. Dan kunnen wij ons voorbereiden op uw verzoek. Wij raden u aan altijd 
eerst even op www.bronckhorst.nl te kijken of te bellen zodat u weet of het nodig is om een afspraak te maken en 
u niet voor niets komt. 

Op deze gemeentepagina’s geven klantadviseurs Daan en Toon u iedere maand via dit feuilleton een kijkje in de 
keuken van een aantal veelgevraagde diensten en producten, waarmee wij u graag van dienst zijn. In verband met 
de zomervakantie slaan we de maanden juli en augustus echter over.

Toon en DaanToon en Daan
Clairly en Ernst de Jong hebben 
twee schoolgaande kinderen, 
Thomas van 7 en Olivia van 10. 
Clairly komt uit Durban in Zuid-
Afrika. Het grootste deel van 
haar familie woont daar en omdat 
haar broer er op 23 november 
gaat trouwen, willen ze half 
november, dus buiten de school-
vakanties, bijna drie weken naar 
Zuid-Afrika. Kan dat? 

Deze week:  Aflevering 9 
Leerplicht en bijzonder verlof aanvragen 
voor uw schoolgaande kind  

... en waarmee zij u graag van dienst zijn

Het is alweer geregeld mooi weer en 
natuurlijk trekken mensen er dan 
graag op uit voor een frisse duik. Bij-
voorbeeld in natuurwater. ‘s Zomers 
wordt de kwaliteit van het zwemwa-
ter in Gelderland nauwlettend in de 
gaten gehouden. Waterschappen en 
Rijkswaterstaat controleren regel-
matig de waterkwaliteit. De provincie 
toetst vervolgens of de waterkwaliteit 
voldoende is. Verder houdt de provin-
cie bij of er gezondheidsklachten 
worden gemeld, of dat er andere aan-
wijzingen zijn dat de waterkwaliteit 
achteruit gaat.  

Problemen
Door de hoge watertemperaturen 
en de verminderde afvoer van water 
wordt het risico op aanwezigheid van 
schadelijke bacteriën en andere ziekte-
verwekkers (o.a. botulisme) in het 
water steeds groter. Wanneer er iets 

met een zwemplaats aan de hand is, 
maakt de provincie dit ter plaatse 
bekend via borden. Ook komt er een 
bericht in regionale dagbladen, vindt 
u er informatie over op de site 
www.gelderland.nl en op NOS teletekst 
(pagina 725) en TV Gelderland (pagina 
390). Heeft u vragen of klachten over 
veiligheid, hygiëne of waterkwaliteit 
van een zwemplas? Dan kunt u terecht 
bij het Provincieloket van de provincie 
Gelderland. Dit kan via een digitaal 
klachtenformulier. U kunt ook bellen 
(026) 359 99 99 of mailen 
provincieloket@gelderland.nl.

Folder
Elk jaar geeft de provincie de folder 
‘Zwemwater in Gelderland’ uit met 
zwemplassen en hun voorzieningen 
in de provincie. Deze vindt u o.a. 
bij campings en bibliotheken.

Zwemmen in natuurwater

De monumentencommissie 
vergadert op 15 juni a.s. om 
09.00 uur in het gemeentehuis, 
zaal Toren. De vergadering is 
openbaar. 

U bent van harte welkom om 
deze bij te wonen. De agenda 
voor deze vergadering vindt u 
op www.bronckhorst.nl → 
Bestuur en organisatie → 
Vergaderstukken → 
Monumentencommissie.

Monumenten-
commissie 
vergadert op 
15 juni a.s.



Tijdens de Algemene 
Ledenvergadering van 
RECRON, de Vereniging 
van Recreatieonder-
nemers Nederland, 
op 29 juni a.s. zal burge-
meester Henk Aalderink 
worden voorgedragen 
als nieuwe voorzitter. 
Door zijn ruime ervaring 
binnen de overheid 
(burgemeesterschap en 
voorheen gedeputeerde 
bij de provincie Gelder-
land) en als zelfstandig 
ondernemer kan hij 
zich actief inzetten 
voor de verbinding 
tussen het recreatieve bedrijfsleven en de overheid. Hij kent het belang van de 
vrijetijdssector en de opgaven waar de recreatieondernemers voor staan. 
In deze nevenfunctie zal hij zich vooral richten op de verdere versterking van 
RECRON als een toonaangevende en ondernemende branchevereniging, zo 
zegt de organisatie. De RECRON vertegenwoordigt ruim 2.000 recreatiebedrijven, 
zoals kampeerbedrijven, bungalowparken, groepsaccommodaties, dagattracties, 
buitensport-bedrijven, zwembaden en sauna’s. 

Nieuwe nevenfunctie burgemeester als 
voorzitter RECRON

Mantelzorgers zorgen langdurig 
voor iemand die hulpbehoevend is, 
chronisch ziek is of een beperking 
heeft. De zorg wordt gegeven vanuit 
een persoonlijke relatie met iemand; 
het kan gaan om een partner, kind, 
ouder of vriend. De zorg kan heel 
divers zijn en heel zwaar. 
Naast zorgtaken hebben mantel-
zorgers veel regeltaken. Voor dit 
regelwerk kunnen mantelzorgers 
uit Oost-Gelderland een beroep doen 
op de mantelzorgmakelaar van VIT 
Oost-Gelderland. Daarnaast biedt 
VIT andere vormen van ondersteu-
ning aan. De mantelzorgmakelaar 
helpt u graag bij allerlei regeltaken 
op het gebied van zorg, werk en 
wonen. Bijvoorbeeld:
• de aanvraag van hulpmiddelen en 

aanpassingen
• het aanvragen van een indicatie of 

persoonsgebonden budget

• zoeken van allerhande informatie
• bemiddeling tussen mantelzorger 

en dienstverlenende instanties
• bemiddeling tussen werkgever en 

werkende mantelzorger

De mantelzorgmakelaar is in dienst 
van het Steunpunt Mantelzorg van 
VIT. De hulp van de makelaar is 

gratis. Bent u mantelzorger, loopt u 
weleens vast in regelgeving, heeft u 
moeite met het invullen van formu-
lieren of weet u de juiste instantie 
niet te vinden, neemt u dan contact 
op met de mantelzorgmakelaar van 
VIT, tel. (0573) 43 84 00 op werk-
dagen tussen 09.00 en 15.00 uur. 
De makelaar helpt u graag!  

Mantelzorgmakelaar helpt mantelzorgers met 
regeltaken

Raadsvergadering 1 juni  
Op 1 juni jl. vergaderde de gemeente-
raad. Op de agenda stonden de 
volgende onderwerpen: 
• Bestuursakoord 2011-2015
 In dit bestuursakkoord (onderhan-

delingsakkoord tussen het Rijk en 
de VNG, de Vereniging van Neder-
landse Gemeenten) worden de 

 afspraken over de taakverdeling 
tussen de overheden vastgelegd 
met de bijbehorende financiële 
geldstromen. De nadruk ligt nu op 
decentralisatie van taken van het 
rijk naar gemeenten, o.a. van de 
taken Wet werken naar vermogen 
(waarbij de diverse regelingen om 
mensen aan de slag te helpen, de 
WWB/WIJ, de Wajong en de Wsw, 
samengevoegd worden in één re-
geling, de Wwnv, Wet werken naar 
vermogen), Begeleiding (dagbeste-
ding van mensen met een beper-
king) en Jeugdzorg. VVD en CDA 
stemden in met het voorstel, 

 waarmee de gemeente bij de VNG 
aangeeft in te stemmen met het 
akkoord, mits extra inzet wordt 

 gepleegd voor de Wwnv
• Programmarekening 2010
 In de programmarekening legt de 

gemeente verantwoording af over 
de verrichte activiteiten in 2010. 
De plannen stonden in de begro-
ting en natuurlijk is het dan 

 belangrijk na afloop van het jaar 
 de balans op te maken. In de pro-

grammarekening staat op een rij 
welke inkomsten de gemeente in 
2010 had en welke uitgaven en 

 investeringen we hebben gedaan. 
Ook geeft de programmarekening 
een overzicht van de vermogens-
positie van de gemeente. Het is één 

van de taken van de gemeenteraad 
toezicht te houden op het finan-

 cieel beheer door b en w. De pro-
grammarekening geeft daar 

 inzicht in. De jaarrekening sloot 
met een voordelig resultaat van 

 € 561.000, waarbij een aantal 
werkzaamheden wordt door-

 geschoven naar 2011. De raad 
stemde met algemene stemmen in 
met de programmarekening 2010

• 1e Tussenrapportage 2011
 De tussenrapportage geeft een 

overzicht van hoe de gemeente in 
de eerste maanden van dit jaar 
heeft gepresteerd. In hoeverre zijn 
doelen die de raad in de gemeente-
lijke programmabegroting 2011-
2014 heeft aangegeven, behaald. 
De raad stemde unaniem in met 

 de 1e tussenrapportage 
• De perspectiefnota 
 De perspectiefnota is een vooruit-

blik naar de begroting 2012-2015 
waar de raad eind dit jaar over 

 beslist. De perspectiefnota staat 
 in het teken van het traject ‘Toe-

komstbestendig Bronckhorst’. We 
hebben als gemeente de komende 
jaren fors minder te besteden om-
dat we minder gelden ontvangen 
van het rijk. We moeten in de 

 komende begroting al de eerste 
bezuinigingen van structureel 
twee miljoen euro verwerken en 
het college doet in deze nota voor-
stellen daarvoor (o.a. privatisering 
Hessenbad en -hal, nauwere 

 samenwerking vier brandweer-
korpsen, waaronder die van ons, 
en aanscherpen van contracten 
met derden). Daarnaast ziet 
Bronckhorst er in de toekomst 

 anders uit dan nu door demografi-
sche ontwikkelingen (afname van 
de bevolking, meer ouderen en 
minder jeugd). Om te zorgen dat 
onze gemeente ook in de toekomst 
een fijne plek blijft om te wonen, 
werken en recreëren (waarbij va-
ker een beroep op u en uw netwerk 
moet worden gedaan en de overheid 
zich meer terugtrekt) hebben we 
het traject naar een toekomstbe-
stendig Bronckhorst (TBB) ingezet, 
samen met inwoners, organisaties 
en verenigingen. Ook hieruit moeten 
voor de komende jaren mogelijke 
bezuinigingen voor de gemeente 
komen. De fracties van PvdA, 
GroenlLinks, D66 en GBB dienden 
vier amendementen in, met het 
voorstel om in de perspectiefnota 
alleen bezuinigingen op te nemen 
die op geen enkele wijze vooruit-
lopen op TBB, om te komen met 
aanvullende bezuinigingen voor 
2012, en om in het kader van de 
komende bezuinigingen een aantal 

geplande uitgaven in 2012 door te 
schuiven. Deze amendementen 
haalden het niet. Het amendement 
om bij de vaststelling van de 

 begroting voor 2012-2015 met een 
concreet wijzigingsvoorstel te 

 komen voor de nota reserves en 
voorzieningen werd met algemene 
stemmen aanvaard. Een amende-
ment van CDA en VVD om het ont-
vangen dividend van Berkel Milieu 
niet als algemeen dividend te 

 behandelen, zoals het college 
 voorstelde, maar aan de egalisatie-

reserve afvalstoffenheffing toe te 
voegen, werd unaniem aangenomen. 
Hierdoor worden deze gelden 
meegenomen als opbrengst in de 
afvalstoffenheffing. CDA en VVD 
stemden in met de perspectiefnota 
en de opgenomen voorstellen, 
waarmee het werd aangenomen

Voor meer informatie over de ‘begro-
tingscyclus’ verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder 
Bestuur en organisatie → Beleid en 
rapporten → De financiën). 
De eerstvolgende gemeenteraads-
vergadering is op 23 juni a.s. 

Op 14, 15 en 16 juni zijn commissie-
vergaderingen van de raad.
Deze openbare vergaderingen begin-
nen om 20.00 uur en u bent van harte 
welkom om de vergaderingen bij te 
wonen.
Commissie Beleids-
ontwikkeling 14 juni 2011
Op 14 juni a.s. vergadert de raads-
commissie Beleidsontwikkeling in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
• Actualisatie bestemmingsplan 

‘Hengelo Dorp’
 Als onderdeel van de actualisering 

van bestemmingsplannen ligt voor 
het bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’ 
een actuele bestemmingsregeling 
klaar. Hoewel er in principe geen 
nieuwe ontwikkelingen worden 
meegenomen, wordt het Master-
plan Hengelo Centrum wel gedeel-
telijk vertaald in het bestemmings-
plan. Om het centrumgebied ook 
na winkelsluitingstijd levendig te 
houden, zijn woningen boven 

 winkels en kantoorfuncties beoogd
• Actualisatie bestemmingsplan 

’Zelhem Buitengebied’
 Als onderdeel van de actualisering 

van bestemmingsplannen kan ook 
het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Zelhem 2011’ worden vastgesteld. 
Daarbij is aangesloten op het ruim-
telijk beleid zoals vertaald in het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Hengelo/Vorden’ en het nadien 
vastgestelde beleid ten aanzien 
van de mantelzorg (verruiming 

 inhoud woning), volkshuisvesting 
(bijstelling woningbouwprogramma) 
en archeologie

Commissie Evaluatie en 
controle 15 juni 2011
Op 15 juni a.s. vergadert de raads-
commissie Evaluatie en controle in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
• Kwijtschelding gemeentelijke 

belastingen voor ondernemers
 Gemeenten krijgen de mogelijkheid 

om de kwijtscheldingsregeling 
voor gemeentelijke belastingen 

 en heffingen voor ondernemers 
 te verruimen. De raad wordt ge-

vraagd akkoord te gaan met het 
voorstel en de voorwaarden om 
per 1 april 2011 het geheel of 

 gedeeltelijk verlenen van kwijt-
schelding van gemeentelijke 

 belastingen aan ondernemers op 
bijstandsniveau mogelijk te maken

• Concept begroting 2012 
Recreatieschap Achterhoek 
Liemers

• Programmaverantwoording 2010 
en Programmabegroting 2012-
2016 van de Regio Achterhoek

• Concept Programmabegroting 
2012 GGD Gelre IJssel

• Normen- en toetsingskader 
rechtmatigheid gemeente 
Bronckhorst 2011

• Rapport Rekenkamercommissie 
‘Recreatief handhaven?’

 Dit rapport gaat over de wijze 
 van handhaven op onrechtmatige 

bewoning van recreatiewoningen 
in de gemeenten Bronckhorst, 

 Berkelland, Lochem en Montfer-
land. De raad wordt gevraagd de 
conclusies en aanbevelingen uit 
het rapport ‘Recreatief handhaven?’ 
te onderschrijven

• Actieve informatie van b en w 
aan de raad

 - kwaliteit van raadsvoorstellen
 - vrijkomende agrarische 
  (bedrijfs)bebouwing
 - evaluatie jongerenwerker

Commissie Beleidsontwikkeling
16 juni 2011
Op 16 juni a.s. vergadert de raads-
commissie Beleidsontwikkeling in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 
• Gemeentelijke bijdrage 
 nieuwbouw kleedaccommodatie 

voetbalvereniging Zelos, Zelhem
 Voetbalvereniging Zelos uit Zel-

hem kampt met een tekort aan 
kleedkamers. De raad wordt 

 gevraagd € 114.700 beschikbaar 
te stellen voor het realiseren van 
vier permanente kleedruimtes 
voor Zelos, onder voorwaarde dat 
Zelos het eigendom, beheer en 

 onderhoud van opstallen en kleed- 
en kantineaccommodaties op het 
terrein van de gemeente overneemt

• Gebiedsontwikkeling locatie 
oude gemeentehuis en omgeving 
Hengelo (Gld)

 Voor de locatie oude gemeentehuis 
e.o. in het centrum van Hengelo is 
een ontwikkelingsplan gemaakt 
(o.a. verplaatsing AH-winkel). Aan 
de raad het verzoek om hiermee in 
te stemmen, inclusief het toestaan 
van avondhoreca in het historische 
gemeentehuis. Daarnaast vragen 

 b en w de raad het grondbod en de 
grondexploitatie vast te stellen 

• Bestemmingsplan Hummelo, 
 De Woordhof
 De gemeente wil twaalf woningen 

realiseren op de locatie van de 
voormalige basisschool De Woord-
hof in Hummelo. De raad wordt 

 gevraagd het bestemmingsplan 
ongewijzigd vast te stellen

• Beëindiging financiële relatie 
stichting Muzehof Zutphen

 Het aantal leerlingen uit onze ge-
meente staat niet in verhouding tot 
het subsidiebedrag dat wij jaarlijks 
uitkeren aan de Muzehof in Zutphen. 
Besloten is de subsidierelatie te be-
eindigen. Voor een aantal kosten-
posten hebben wij nog zorg te dragen. 
Hier is een eenmalig bedrag mee 
gemoeid van € 267.000 waarvoor de 
raad haar goedkeuring moet geven

Spreekrecht tijdens commissie-
vergaderingen
Tijdens commissievergaderingen 
kunt u gebruik maken van het recht 
om in te spreken. In tegenstelling tot 
de raadsvergaderingen kunt u hier 
inspreken over onderwerpen die wel 
op de agenda staan, met uitzondering 
van presentaties en actieve infor-
matievoorziening. De maximale 
spreektijd is vijf minuten. U kunt 
zich hiervoor, bij voorkeur uiterlijk 
24 uur voor aanvang van de ver-
gadering, aanmelden bij de Griffie, 
via tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Vorden, kasteelweide Ruurloseweg/De Horsterkamp, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet 

i.v.m. de Castle Fair, 24 t/m 28 augustus 2011, Castle events B.V.
• Zelhem, afsluiten diverse wegen in het centrum i.v.m. open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit, 
 9 oktober 2011 van 09.00 tot 20.00 uur, Bedrijvig en ondernemend Zelhem (B&OZ)
• Zelhem, hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, Høkersweekend, 2 september van 14.00 tot 

01.30 uur, 3 september van 08.00 tot 01.30 uur, 4 september van 09.00 tot 19.30 uur, ontheffing 
artikel 35 Drank- en Horecawet, 2 september van 14.00 tot 01.00 uur, 3 september van 10.00 tot 
01.00 uur en 4 september van 09.00 tot 20.00 uur, ontheffing groepskamperen, 2 t/m 4 september, 
tijdelijke gebruiksvergunning tent, 2 t/m 5 september, instellen stopverbod en maximumsnelheid 
van 30 km/h voor een gedeelte van de Keijenborgseweg en de Hummeloseweg, plaatsen 

 voetgangersbord gedeelte Keijenborgseweg, 2 september t/m 4 september 2011 24.00 uur, 
 Anhangerschap Normaal

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

Drank- en Horecavergunningen
• Baak, uitoefenen van een horecabedrijf aan de Beukenlaan 18, mevrouw M. Schiphorst-Teunissen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 25 mei 2011: 
• Vorden, Kerkstraat 3, een wijziging op het verbouwen van een horecagelegenheid
Ontvangen op 26 mei 2011: 
• Steenderen, diverse locaties, kappen van diverse bomen
Ontvangen op 27 mei 2011: 
• Laag-Keppel, Dorpsstraat 11/13, plaatsen tuinmuur
Ontvangen op 30 mei 2011:
• Toldijk, Russerweg 2A, 2B, 2C en 2D, aanleggen inrit
• Vorden, Joostinkweg 1, verbouwen boerderij tot woning en twee bed and breakfast units 
• Zelhem, Baaksekampweg 5, slopen diverse schuren
Ontvangen op 31 mei 2011:
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 7, verwijderen asbest dakbeschot
• Hummelo, Keppelseweg 56, brandveilig gebruik basisschool
• Keijenborg, Teubenweg, kappen 5 goudiepen
• Olburgen, Roggeland, kappen diverse bomen
• Zelhem, Doetinchemseweg 2, aanbrengen lichtreclame 
 
Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Hummelo, Dorpsstraat 22, tijdelijk plaatsen bijgebouw 

De stukken liggen van 9 juni t/m 20 juli 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op de plannen naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belang-
hebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn 
geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 27 mei 2011:
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen van tijdelijke reclameborden i.v.m. Høken in Toldiek, 
 10 t/m 27 juni 2011, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Hengelo (Gld), tijdelijke gebruiksvergunning kleedkamers Pax i.v.m. overnachting tijdens jeugdkamp, 

10 t/m 12 juni 2011, V. en A.V. Pax
• Keijenborg, diverse straten, kermisoptocht, 26 juni 2011 van 13.00 tot 15.30 uur, R.K. drumfanfare 

Sint Jan
• Keijenborg, Keijenborg, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten en volksspelen, 24 juni van 

18.00 tot 01.30 uur, 25 juni van 14.00 tot 01.30 uur, 26 juni van 11.00 tot 00.30 uur en 27 juni van 
10.00 tot 00.30 uur, st. evenementen schuttersgilde St. Jan, hoek Kerkstraat/Hogenkampweg, 
ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 24 juni van14.00 tot 17.00 uur en van 20.00 tot 01.30 uur, 
25 juni van 20.00 tot 01.30 uur, 26 juni van 15.00 tot 00.30 uur en 27 juni van13.00 tot 00.30 uur, 
tijdelijke gebruiksvergunning tent op terrein, 24 t/m 27 juni 2011, horeca St. Jan

• Toldijk, Hoogstraat 15 (Flophouse), Høken in Toldiek, 24 juni van 20.00 tot 02.00 uur, optreden 
Normaal en 26 juni van 10.00 tot 18.00 uur koffieconcert, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
24 juni van 20.00 tot 01.30 uur en 26 juni van 10.00 tot 18.00 uur, ontheffing groepskamperen 

 van 24 t/m 26 juni 2011 aan Hoogstraat 17A, stichting ontmoetingscentrum Toldijk
• Zelhem, diverse plekken in en rondom Zelhem, survival activiteiten met diverse hindernissen, 
 13 augustus 2011 van 13.00 uur tot 17.00 uur, VVV platform Zelhem

Drank- en Horecavergunningen
Afgegeven op 30 mei 2011:
• Hengelo (Gld), uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Spalstraat 1, H.G.C. Waenink en 

R.A.M. Jansen

Verleende vergunningen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 27 mei 2011: 
• Halle, Dorpsstraat 85, bouwen magazijn met bergruimte en veranderen entree
Verzonden op 30 mei 2011: 
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 8, restaureren kapconstructie, veranderen interieur, verplaatsen kansel 

en aanbrengen toilet en berging
• Zelhem, Priesterinkdijk 7, vernieuwen dak van woning
Verzonden op 31 mei 2011: 
• Vorden, Riethuisweg 1, verbouwen schuur tot recreatiewoning
• Wichmond, Broekweg 2, kappen 2 populieren

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de kermis zijn de Spalstraat, tussen de Ruurloseweg en de kruising 
 Raadhuisstraat/Veemarktstraat, de parkeerplaats aan de Kerkstraat en de Kerkstraat, tussen de 

Ruurloseweg en de Marktstraat, vanaf 11 juli 08.00 uur t/m 18 juli 12.00 uur, de Spalstraat vanaf 
de kruising Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot aan de kruising Kastanjelaan/Zuivelweg op 13 juli 
van 07.00 tot 16.00 uur, de Spalstraat, tussen de Hummeloseweg en het Iekink, de Tramstraat, 
tussen de Spalstraat en de Welkoop, en het Iekink, tussen de Rozenstraat en de Spalstraat, 

 op 13 juli van 16.00 tot 22.00 uur, de Bleekstraat, tussen de Spalstraat en de Veemarktstraat, 
 op 15 juli van 12.00 tot 21.00 uur, en de Spalstraat van 16 juli 20.00 uur t/m 17 juli 18.00 uur, 
 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Het éénrichtngsverkeer 

wordt opgeheven aan de Raadhuisstraat, tussen de Spalstraat en de Banninkstraat, op 13 juli van 
07.00 tot 16.00 uur en op 16 juli 20.00 uur t/m 17 juli 18.00 uur, op de Spalstraat, vanaf de kruising 
Raadhuisstraat/Veemarktstraat tot het Iekink, op 11 t/m 17 juli, voorzover dit gedeelte van de weg 
niet is afgesloten, en op de Kerkstraat, tussen de Marktstraat en de Raadhuisstraat, van 11 t/m 

 17 juli 2011
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op de Margriethof is parkeerplaats in de straat ter hoogte 

van nummer 12 en 14 van 13 augustus 08.00 uur tot 14 augustus 2011 12.00 uur afgesloten voor 
alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Toldijk, tijdens het Oranjefeest zijn de Hoogstraat, tussen de Holtslagweg en de Zutphen-Emmerikse-
weg, en de Kruisbrinkseweg, tussen de Leemstraat en de Zutphen-Emmerikseweg, op 1 juli 2011 
van 18.00 tot 21.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. 
Ook wordt het doorgaande verkeer op de Zutphen-Emmerikseweg, tussen de rotonde en de 

 Russerweg, stilgelegd tijdens de optocht, van 19.30 tot 19.45 uur en geldt een omleidingsroute van 
18.00 tot 21.00 uur voor het verkeer vanuit Keijenborg via de Holtslagweg, Bakermarksedijk en de 
Dollemansstraat, en voor het verkeer vanuit Steenderen via de Leemstraat en de Hardsteestraat 

• Zelhem, tijdens het buurtfeest is de Lupinestraat van 27 augustus 16.00 uur tot 28 augustus 2011 
02.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens het zomeravondconcert op 1 juli 2011 is de Markt van 18.30 tot 21.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk 
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit 
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld). 
In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
als het gaat om bouwplannen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning 
met de werkzaamheden kan starten. 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. Voor andere onderdelen van de 
omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een 
bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aange-
tekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek 
om een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten 
over de inwerkingtreding van een verleende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons 
opnemen via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.  

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 
3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 mei 2011:
• Zelhem, Terborgseweg 5, bouwen vleesvarkensstal, verleend met ontheffing van artikel 7 lid 3 

van het bestemmingsplan in verband met overschrijding van de bebouwingsgrenzen van het 
bouwperceel. Tevens verleend met toepassing van artikel 50 lid 3 van de Woningwet/doorbreken 
aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers, met ontheffing van artikel 7 lid 3 
van het bestemmingsplan. 

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

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
(art. 3.11 Wabo en 3.41/3.44 Awb)
Verzonden op 31 mei 2011: 
• Hummelo, Dorpsstraat 22, verbouwen kerk tot multifunctionele ruimte
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 9 juni t/m 20 juli 2011 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:
• degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpvergunning
• de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de 
 ontwerpvergunning
• belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben
 ingebracht tegen de ontwerpvergunning.



Openbare bekendmakingen - vervolg

De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen 
bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 
7200 AE Zutphen. Ook een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen. Voor meer informatie over de procedure en 
de eventuele bijkomende kosten verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl 

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2010; Enkweg 2 Zelhem’ en de daarop betrekking 
hebbende stukken liggen van 9 juni t/m 20 juli 2011 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrek-
king op een functieverandering van agrarisch naar wonen op het perceel Enkweg 2 in Zelhem.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00955-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00955-/NL.IMRO.1876.BP00955-ON01

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

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

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Sarinkdijk 15 Hengelo’
B en w van Bronckhorst stelden op 24 mei 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Sarinkdijk 15 
Hengelo’ vast. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht ten opzichte van het 
ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen op het 
perceel Sarinkdijk 15 in Hengelo. In ruil voor de sloop van voormalige agrarische bebouwing wordt 
de bouw van één vrijstaande woning mogelijk gemaakt.

Bestemmingsplannen

De gemeenteraad van Bronckhorst besloot op 26 mei 2011:
• in te trekken het ‘Reglement van orde 2010’, vastgesteld op 31 maart 2010
• vast te stellen het ‘Reglement van orde 2011’
• in te trekken de ‘Auditverordening gemeente Bronckhorst’, vastgesteld op 19 oktober 2006
• vast te stellen de ‘Auditverordening gemeente Bronckhorst 2011’
Het Reglement van orde regelt afspraken over de gang van zaken tijdens de raadsvergadering. 
De Auditcommissie is een interne commissie van de raad en leden van het college, die onderzoeken 
afstemmen tussen accountant, interne controle en Rekenkamercommissie. De verordeningen 
treden in werking met ingang van 8 juni 2011. 

Voor iedereen ligt de verordening ter inzage bij de griffie in het gemeentehuis en is tegen betaling 
van de kosten (leges) verkrijgbaar. Ook is de Verordening te lezen en/of te downloaden via 
www.bronckhorst.nl → Infobalie → Digitaal loket → Regelgeving.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Het wijzigingsplan ligt van 9 juni t/m 20 juli 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen de vast-
stellingsbesluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 AE ‘s-Gravenhage.

Een besluit tot vaststelling van een wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 
die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. 
Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het besluit niet 
in werking voordat op het verzoek is beslist.

Per Ankh
Praktijk voor Oud Egyptische 

geneeswijzen.
Ruurlo 0651120813

Voor al uw buiten zonweringen
voor particulieren en bedrijven

Terrasoverkappingen, Rolluiken e.d.
Profiteer nu van onze actie aanbiedingen, bijvoorbeeld een semi 
cassette terrasscherm met motor v.a.  695,00 
Terrasoverkappingen vanaf  995,00, Rolluiken vanaf  89,00
één van de goedkoopste van heel Nederland

Altijd even bellen, dan zijn we er zeker voor u!

ond op hele euro’s. Het prospectus kunt u vinden op www.rfs.nl. 

Uw klassieker zomerklaar
Wij maken het graag en goed, en nog voordelig ook.

Classic en Ko. Dienstverlening op autogebied.

Industrieweg 3   7251 JT  Vorden   0575-555204   info@classicenko.nl
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Op www.glashart.nl/bronckhorst kunt u zien 
wanneer wij verwachten uw woning aan te sluiten. 
Hoe dichter bij de aansluitdatum, des te preciezer 
de planning is.
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Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 23 van

6 t/m 11 juni 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED
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Hoewel zowel BouwCenter HCI als 
Vihamij als zelfstandige bedrijven 
blijven opereren, verwachten beide 
ondernemingen met dit totaalcon-
cept elkaar te versterken en een aan-
trekkelijke partner te zijn voor ieder-
een die bouwt en/of installeert. 

BouwCenter HCI neemt bouwma-
terialen activiteiten over van Imabo 
Twickel Elst BouwCenter HCI B.V. 
met vestigingen in Hengelo Gld, Ulft 
en Zevenaar neemt per 1 juni 2011 de 
bouwmaterialen activiteiten over van 

Imabo Twickel B.V. in Elst . Bouw-
Center HCI, al 90 jaar een begrip in
de bouwwereld, levert ruwbouw- en
afbouwmaterialen, hout en plaatma-
teriaal, tegels, keukens, ijzerwaren
en gereedschappen, kortom alles om
snel en vakkundig te kunnen bouwen.
Op het bekende adres aan de Nieuwe
Aamsestraat 30 in Elst, worden deze
activiteiten van Imabo Twickel over-
genomen. De met de verkoop van
bovenstaande materialen betrokken
medewerkers in Elst treden in dienst
van BouwCenter HCI.
Vihamij gaat in Elst door met de
groothandel in installatiematerialen
Het zusterbedrijf van Imabo Twickel,
technische groothandel Vihamij B.V.,
zet de groothandelsactiviteiten voor
de installatiebranche voort in Elst.
Het assortiment bestaat uit sanitair,
verwarming en klimaattechniek,
elektrotechniek en dakbedekking.
Met bijna 50 filialen in Nederland
is Vihamij altijd in de buurt, ook in
Elst.

Samen onder één dak in Elst
BouwCenter HCI en Vihamij
Hengelo - In het Gelderse Elst 
ontstaat een unieke situatie: een 
bouwmaterialengroothandel en 
een installatiematerialengroot-
handel onder één dak, maar met 
behoud van de specialistische 
kennis van de verschillende ma-
terialen en toepassingen. Een 
loodgieter vraagt nu eenmaal een 
andere deskundigheid van zijn 
leverancier dan een aannemer.

GGD Gelre-IJssel heeft de resultaten 
op 24 mei aan de gemeenten gepre-
senteerd. Aanbeveling is dat gemeen-
ten een gezonde leefstijl onder oude-
ren blijven stimuleren. Doel hiervan is 
om het moment van ‘kwetsbaarheid’ 
uit te stellen en ouderen zo lang mo-
gelijk zelf de regie te geven. Dat komt 
hun lichamelijke en mentale kracht 
ten goede en het vermindert risico’s 
als depressie en eenzaamheid.

De belangrijkste resultaten van het 
onderzoek zijn:
• Het aantal ouderen dat deelneemt 

aan sport is toegenomen. 
• Ruim een derde van de ouderen 

heeft een verhoogd risico op een 
angststoornis of depressie. Van de 
ouderen geeft 39% aan eenzaam te 
zijn. 

• Ouderen maken veel gebruik van 
welzijnsvoorzieningen. Deze stel-
len hen in staat om langer zelf-
standig te leven. Welzijnsvoorzie-
ningen zijn steeds beter bekend bij 
ouderen. 

• Het aantal 65-plussers dat (bijna) 
altijd problemen heeft met vervoer 
is tussen 2005 en 2010 gestegen 
van 2% naar 6%. Daarnaast heeft 
16% soms problemen met het ver-
voer. Veel 65-plussers vinden het 
gemeenteloket en het WMO-loket 
te ver weg. 

• Zowel het aandeel mensen dat man-
telzorg geeft als het aandeel dat
mantelzorg ontvangt, is sinds 2005
anderhalf keer zo groot geworden.
Ongeveer een kwart van de mantel-
zorgers voelt zich overbelast en/of
heeft behoefte aan ondersteuning. 

MENSEN MET EEN HOGERE 
OPLEIDING HEBBEN EEN BETERE 
GEZONDHEID
Net als in 2005 blijkt uit het onder-
zoek dat hoogopgeleiden op veel ge-
zondheidsaspecten beter scoren dan
laagopgeleiden. Een mogelijke verkla-
ring voor de verbeterde gezondheid
van ouderen is dan ook dat het (ge-
middelde) opleidingsniveau en inko-
men van ouderen hoger is geworden.
De verschillen tussen laag- en hoog-
opgeleiden blijven groot. Zo hebben
laagopgeleiden meer lichamelijke en
psychische klachten dan hoogopgelei-
den. De enige uitzondering is alcohol:
net als in 2005 blijken hoogopgeleide
ouderen vaker en meer te drinken
dan laagopgeleide ouderen. 

REGIONALE EN LOKALE AANPAK
Het aantal ouderen zal de komende
jaren sterk blijven toenemen. Zowel
regionaal als lokaal zullen beleidsma-
kers hierop moeten inspelen. Gezien
de uitkomsten is het wenselijk dat
gemeenten ouderen stimuleren om
in beweging te blijven of te komen.
Dagelijks bewegen helpt om het ge-
wicht onder controle te houden en
vermindert de kans op valongevallen.
Om ouderen te laten deelnemen aan
de samenleving kan een gemeente
goede afspraken maken met ver-
voersmaatschappijen en het voorzie-
ningenniveau in de wijken en dorpen
op peil houden. Ondersteuning door
familie, buren en vrienden is belang-
rijk in een tijd van bezuinigingen.
Gemeenten kunnen extra aandacht
geven aan ondersteuningsmogelijk-
heden voor mantelzorgers.

Gemeenten in regio Gelre-IJssel kunnen gericht aan de slag

Uitkomsten 
ouderenmonitor 2010
Ouderen voelen zich beter dan 
vijf jaar geleden en nemen vaker 
deel aan sportieve activiteiten. 
Tegelijk maken 65-plussers vaker 
gebruik van voorzieningen. Ook 
geven en ontvangen ouderen va-
ker mantelzorg. Daarnaast erva-
ren meer 65-plussers problemen 
met vervoer. Dit blijkt uit onder-
zoek van GGD Gelre-IJssel. Bijna 
9.000 mensen van 65 jaar en ou-
der vulden eind 2010 een vragen-
lijst in over gezondheid, welzijn 
en leefstijl.

Maandag 13 juni (2e pinksterdag) 
zal Ds. Aleida Blanken van de pro-
testantse gemeente Hengelo een 
overdenking houden. De heer Ton 
Rutting van de R.K. parochie Vor-
den zal meewerken aan de uitzen-
ding van maandag 20 juni. In de 
uitzending van 27 juni kan er on-
dermeer geluisterd worden naar Ds. 

J. Kool uit Vorden. Het programma 
‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt 
iedere maandagavond tussen 19.00 
en 20.00 uur uitgezonden via Ra-
dio Ideaal. Na de uitzending kun-
nen er van 20.00 uur tot 20.30 uur 
nieuwe muzikale verzoekjes aan-
gevraagd worden voor de daarop 
volgende week, via het tel. num-
mer 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 en via internet: 
www.ideaal.org

Kerk en radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting“ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer stu-
diogasten uitgenodigd.

Bij de overdracht van de nieuwe 
brandweervoertuigen waren onder 
meer veel leden van de brandweer-
korpsen aanwezig en leden van het 
gemeentebestuur. In de hal van het 

gemeentehuis werd iedereen welkom 
geheten door clustercommandant 
Harriët Tomassen. “Als je gaat klus-
sen moet je goed materiaal hebben. 
Bij de brandweer is dat niet anders. 
Het is belangrijk dat we goede spul-
len hebben, dan kunnen we ons werk 
veilig en goed uitvoeren”, aldus To-
massen. “De werkgroepen die er mee 
bezig zijn geweest hebben er veel tijd 
en energie ingestoken. Het zijn sobe-
re brandweerauto’s. Er zit niets onno-
digs in of aan. Graag wil ik iedereen 
bedanken voor alle inspanningen die 
deze mensen geleverd hebben. Jullie 

mogen supertrots zijn op de brand-
weervoertuigen”, aldus Tomassen tot 
de korpsleden. 

Namens de leverancier van het be-

drijf DRV Dutch Rescue Vehicles uit 
Hoogeveen, overhandigde Aary de 
Goede de sleutels van de voertuigen 
aan burgemeester Aalderink. Aal-
derink had veel waardering voor de 
brandweervrijwilligers. “Het is allang 
niet meer allemaal vrijblijvend. Er 
komen steeds meer taken bij voor de 
brandweerman. Ondanks de bezuini-
gingen is deze investering zeker ver-
antwoord. De vrijwilligers staan 365 
dagen in het jaar klaar. Daar hoort 
goed materieel bij om veilig te kun-
nen werken en in het belang voor de 
veiligheid van de inwoners. 

Vervolgens overhandigde de burge-
meester de sleutels aan de drie post-
commandanten van de brandweer-
posten van Zelhem (Mees Siers), Vor-
den (Bennie Hekkelman) en Hengelo 
(Arnold Grotenhuys).
Hierna ging iedereen naar buiten 
om de voertuigen te bezichtigen en 
was er een demonstratie met de drie 
bosbrandvoertuigen. Er werden zes 

nieuwe brandweervoertuigen over-
gedragen. Drie ervan zijn een ‘MAN 
vierwiel aangedreven bosbrandvoer-
tuig’. Naast de mogelijkheid van deze 
voertuigen om rijdend te kunnen 
blussen, zijn deze voertuigen ook 
uitgerust met een schuiminjectie-
systeem voor zowel rijdend blussen 
als voor een hogedruk blussing. Het 
andere voertuig was een MAN man-
schappenslangenwagen. Met dit voer-
tuig kan 1.200 meter transportslang-
leiding worden uitgereden. En verder 
werden er twee VW personenbussen 
overgedragen.

Zes voertuigen overgedragen

Nieuwe brandweervoertuigen 
voor Bronckhorst

Hengelo - Burgemeester Henk Aalderink heeft maandag 30 mei zes 
nieuwe brandweervoertuigen overgedragen aan de brandweerposten 
van Zelhem, Vorden en Hengelo van de gemeente Bronckhorst. De 
overdracht was bij het gemeentehuis in Hengelo.

De nieuwe brandweervoertuigen die werden overgedragen.

Er werd een demonstratie gegeven.

Met het aanstellen van tante Rikie, 15 jaar geleden, wil de 
organisatie aan alle huisvrouwen een ode brengen. Dat 
moest gevierd worden vond de organisatie. En wie kon dat 
nu beter doen dan.. het Huisvrouwen Orkest uit Vorden.. 
vonden ze! Natuurlijk gaan de dames deze uitdaging aan 
en enorm hun best doen om er een spetterend optreden, 
op hun eigen ludieke instrumenten van te maken. En Jan 

Hilferink als dirigent zal zeker zijn talenten gebruiken om 
er een feest voor orkest en toeschouwers van te maken! 
Ook TV Gelderland heeft al belangstelling getoond voor 
evt. tv opnames van het orkest!! Natuurlijk houden we u 
op de hoogte.

Op de site www.vordenshuisvrouwenorkest.nl kunt u alle 
activiteiten van het orkest nog eens nalezen en vele foto’s 
van diverse optredens bekijken. Trouwens wilt u eens een 
repetitie meemaken en wie weet geïnteresseerd raken? 
Men is van harte welkom op de maandagavond in het 
Dorpscentrum.

Vordens Huisvrouwen Orkest op de Zwarte Cross!
Vorden - Het Vordens Huisvrouwen Orkest heeft 
de eervolle uitnodiging gekregen om op zondag 17 
juli rond de middag op te treden tijden het Zwarte 
Cross festival te Lichtenvoorde.
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Walter Plaggenburg, Patrick Groot 
Zevert en hun enthousiaste team van 
Aannemersbedrijf GZ Geveltechniek 
waren blij verrast met deze titel, ze-
ker in deze voor de bouw wat min-
dere tijd.
Miniflat is een degelijke, exclusieve 
producent met een zeer goede prijs- 
kwaliteitverhouding met dealers 
in vrijwel heel Europa. De dealers 
worden onder andere beoordeeld op 

vakkennis en klanttevredenheid en
volgens de heer Groot Zevert is het
gezien de korte periode dat ze dealer
zijn, een hele eer dat ze nu al in de
prijzen vallen. “Het lijkt er op dat on-
ze no-nonsens werkwijze zijn vruch-
ten afwerpt.” Het werd dan ook een
zeer gezellige ‘Bourgondische’ avond
die tot in de late uurtjes voortduurde.
Wilt u meer informatie: 
www.gzgeveltechniek.nl

Aannemersbedrijf GZ Geveltechniek:
Dealer van het jaar 2010

Regio - Op vrijdag 20 mei heeft de Belgische serre, veranda en kozijnen-
producent Miniflat tijdens de jaarlijkse dealerdag Aannemersbedrijf
GZ Geveltechniek uit Lichtenvoorde uitgeroepen tot dealer van het
jaar 2010.

PAASPUZZEL
De puzzel was ook dit keer weer een enorm succes want er zijn er wat 
ingeleverd. De dag nadat de kranten verspreid zijn stroomden de eerste 
oplossingen al binnen en dit bleef heel lang zo. Een enorme stapel was het 
resultaat en daaruit zijn uiteindelijk de winnaars uitgekozen. 

De oplossing: Als maart geeft aprilweer, april geeft maarts weer.

De winnaars zijn:
1e prijs: mevr. M. J. Kerkhof-van Wolven, Wiltinksbrug 12 Doetinchem (€ 45,-)
2e prijs: F. Gelink, Bevrijdingslaan 31 Groenlo (€ 30,-)
3e prijs: mevr. A. Luteyn, Hanenhoek 9 Zelhem (€ 20,-)
4e prijs: A.M. Beunk, Schepersmaat 7 Beltrum (€ 20,-)
5e prijs: M. Elshof, Goudenregenstraat 13 Lichtenvoorde (€ 10,-)
6e prijs: G. Lenselink, Nieuwstad 24 Vorden (€ 10,-)

KLEURPLAAT
De redactie heeft het erg moeilijk gehad om de mooiste kleurplaten uit de 
grote stapel te kiezen, maar uiteindelijk zijn we er wel uitgekomen. Voor 
de kinderen die dit keer niet bij de winnaars horen: doe volgende keer weer 
mee en misschien ben je dan wel een van de prijswinnaars. 

De winnaars zijn: 
1e prijs: Lisa Berentsen, Batenburgstraat 10 Beltrum (€ 15,-)
2e prijs: Mieke Denkers, Singel 13 Hengelo (Gld) (€ 15,-)
3e prijs: Maurits Heetkamp, de Bempte 40 Groenlo (€ 10,-)
4e prijs: Kayleigh Berentsen, de Voornekamp 9 Vorden (€ 10,-)
5e prijs: Maria Ahmad, Ludgerstraat 3 Lichtenvoorde (€ 5,-)
6e prijs: Nulan Sluyter, Leestensepad 38 Warnsveld (€ 5,-)

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd en de prijzen kunnen worden 
opgehaald bij een van de vestigingen van Weevers Grafimedia in Vorden, 
Groenlo of Lichtenvoorde.

Prijswinnaars Paaspuzzel 
en kleurplaat
Regio - In de speciale krant die uit-
kwam voor Pasen stond een mam-
moetpuzzel en een kleurplaat. Beide 
vielen wel erg in de smaak bij onze lezers want er is massaal gere-
ageerd. Niet alleen is er een grote stapel oplossingen ingestuurd, 
maar er zijn ook veel prachtige kleurplaten ingeleverd.

Vanaf 12.00 uur waren de vrijwilli-
gers in de kramen van de Oudheid-
kundige vereniging Salehem, het 
museum Smedekinck, het Oratorium 
koor uit Zelhem, een stand voor de 
restauratie van het interieur van de 
Remigiuskerk en de Imkervereni-
ging ‘De Vooruitgang’ uit Hengelo, 
druk in de weer met het promoten 
van hun artikelen. In de grote tent 
van de Marktcommissie en een aan-
tal kramen was het goed toeven voor 
een aantal oude beroepen. De VVV 
en het Toeristisch Platform Hengelo / 
Zelhem hadden een fietstocht georga-
niseerd langs de cijnsplichtige boer-
derijen in Hengelo en Zelhem en die 
daar voor alle belangstellenden soep 
en roggebrood met nägelholt aan be-
zoekers verkochten. 
Er was door museum Smedekinck 
een groot terras ingericht waar de 
tafels en stoelen onder en bij een 
door hun eveneens meegebrachte 
tent stonden. De firma Slotboom had 
een aanhangwagen vol met fietsen 
gebracht waar de naaf niet in het 
midden zat of het stuur tegengesteld 
werkte. De belangstellenden konden 
deze fietsen en skelters gratis op de 
afgesloten weg uitproberen.
Om kwart over één, gingen de mu-
ziekanten van de blaaskapel de Blo-
asköppen na hun optreden en de 
boerendansgroep Wi’j Eren ’t Olde 
uit Zelhem op weg om gezamenlijk 
de broden te gaan opladen. Een kwar-
tiert later kwam de dansgroep met de 
muziekkapel weer terug met de vol-
geladen broodwagen die door de Zel-
hemse diaconie was versierd met op 
de bok F. Lichtlee. In de stoet was een 
mooie landauer toegevoegd van Stap 
en Draf, die burgemeester Aalderink 

naar de plaats van de broodweging 
bracht. 
Voordat de burgemeester de podi-
umwagen opging, kregen de bur-
gemeester en de koetsiers eerst een 
borreltje aangereikt door voorzitter 
Hein Meurs van de Stichting Histo-
rische broodweging Muldersfluite. 
Op de podiumwagen hadden al de 
afgevaardigden plaatsgenomen van 
de vier kerkgenootschappen, die één-
maal per vier jaar door roulatie de 
opbrengst ontvangen. 
Dit jaar ging de opbrengst van de rog-
gebroodveiling naar de Stichting Han-
dikids Bronckhorst die bij de brood-
weging aanwezig waren. De stichting 
vertelde bij de podiumwagen over 
hun doelstellingen aan het publiek. 
De oproep om bij de aanschaf van 
roggebrood hier aan te denken heeft 
geholpen. 

De notabelen werden allen eerst 
voorzien van een kopje thee met een 
eigen gebakken koekje, gevolgd door 
het uitreiken van Goudse pijpen met 
tabak en een glas rode wijn. Intussen 
werd het opgehaalde roggebrood af-
geladen en door de leden van de boe-
rendansgroep op het podium gezet. 
Burgemeester Aalderink, vertelde in 
het kort over het ontstaan van deze 
traditie en bood later zelf mee op een 
groot roggebrood, welke naar zorgcen-
trum de Bleijke in Hengelo gebracht 
werd. Er was door de cijnsplichtigen 
626 pond roggebrood opgegeven bij 
bakker Sloot. Het zwaarste brood 32 
pond, werd geleverd door de heer G.J. 
Maalderink van boerderij Tankink 
aan de Steenderenseweg 1 in Henge-
lo die beloond met twee flessen wijn 
naar huis ging. Het geleverde brood 

bracht 170 euro op en ging naar de 
90 jaar oude imkervereniging ‘De 
Vooruitgang’. Het tweede brood van 
29 pond werd geleverd door de heer 
F. Peterse van boerderij Veugelink, 
Beijerinkdijk 3 in de Dunsborg. Dit 
brood bracht bij de veilingmeester 
F. Ruiterman 120 euro op. Het derde 
zwaarste brood, 26 pond is geleverd 
door de heer G. Seesink de eigenaar 
van de nieuwe boerderij Tjoonk aan 
de Zelhemseweg 33 in Hengelo en 
was goed voor één fles wijn. Dit brood 
bracht 60 euro op. 
Bakker Sloot maakt al generaties 
lang sinds 1919 het roggebrood voor 
de cijnplichtigen en had een snijma-
chine meegebracht waar iedereen 
met handkracht zijn eigen brood kon 
snijden of hulp bij het snijden kreeg. 
Menigeen liep tevreden met een ge-
sneden brood onder de arm naar 
huis.
De broodweger/penningmeester Har-
ry Somsen en scheidend voorzitter 
Hein Meurs van de Stichting waren 
tevreden over de geslaagde dag die 
mede mogelijk gemaakt werd door de 
vrijwilligers, demonstrateurs, oude 
tractoren en vooral niet te vergeten 
cijnsplichtigen die aan deze eeuwen 
oude traditie meewerken en het als 
een familie-eer zien, een bijdrage te 
kunnen leveren aan de broodweging.
De cijnsplichtige boeren hebben in 
1807 zelf besloten bij het opheffen 
van de Marke, de cijnsplicht in ere te 
houden en hun erven bij voortduring 
daarmee te belasten, ook na verkoop, 
als eeuwen oude vorm van armen-
zorg. Het is goed dat deze tradities 
in stand worden gehouden en het 
bestuur van de Historische broodwe-
ging is steeds bezig om de band met 
de cijnsplichtigen te versterken.
Daarnaast willen zij ook sponsoren 
hartelijk bedanken die dit mede mo-
gelijk maakten.

Veel belangstelling

Historische Broodweging 
Muldersfluite

Hengelo - De eeuwenoude traditionele Roggebroodweging bij de Mul-
dersfluite aan de weg van Zelhem naar Hengelo, op Hemelvaartdag, 
trok ook dit jaar veel belangstellenden.

Het zwaarste brood werd beloond met twee flessen wijn.

Verder is er muziek uit Drenthe en Friesland te horen. Van 
de LP 1’50 Kilometer Dialect’ hoort u het Sont-lieddoor een 
aantal artiesten opgenomen in 1988. In de rubriek ‘Am-
parte Weurden’ is aandacht voor het gesproken woord en 
Meister Sielias leest een verhaal voor over Halle-Heide, met 
als titel ‘Kiek ’s Umme’. Tinus van ’t Rolderveld zit dit keer 
op ‘de proatstoel’. Radio Ideaal Dialect wordt iedere zon-
dagmorgen van 11.00 tot 12.00 uur uitgezonden.

Radio Ideaal dialect
Zelhem - In het programma van zondag 12 juni de-
buteert Bob Sent,een zanger uit Deventer met twee 
nummers in zijn dialect. Hij zingt de nummers 
‘Zommer en ‘’ I-j zet mien an’. Daarnaast hebben 
The Spitfires, de Grolse Hofzangers, Bonne Route en 
Rowwen Hèze een belangrijk muzikaal aandeel in 
dit streektaalprogramma.

zie BanenContact



Met het ‘Rondje Achterhoek’ heeft de regio 
Bronckhorst z’n eigen ‘happen en trappen’ eve-
nement, want ‘de Gouden Karper’ in Hummelo, 
‘de Gouden Leeuw’ in Bronkhorst, hotel Bakker 
in Vorden, eetcafé ‘de Groes’ in Zelhem en ‘Vil-
la Ruimzicht’ in Doetinchem voldeden samen 
aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen 
aan het inmiddels landelijke project. Ten eer-
ste liggen de horecabedrijven op ‘fietsbare’ af-
stand van elkaar. Verder zijn ze alle vijf zeven 
dagen per week overdag geopend. Om de route 
te verkennen, haalden de ‘uitbaters’ van de vijf 
bedrijven hun eigen fiets uit het vet. Hoewel 
het weer met een pittig windje niet optimaal 
was, genoten de horecamensen van de tocht. 
De fotograaf van Contact Bronckhorst trof ze 
aan toen ze, na de etappen Vorden – Zelhem bij 
eetcafé ‘de Groes’ van het hoofdgerecht wilden 
gaan genieten.
Deelnemen gaat eenvoudig. Via de website 
www.happenentrappen.nl kan een deelname-
formulier worden ingevuld en na betaling van 

€ 37,50 (via i-deal) ontvangt u voor elke deelne-
mer een voucher waarmee u bij de vijf betrok-
ken bedrijven uw menu en een fietsroutekaart 
kunt verkrijgen.
Bij het ‘Rondje Achterhoek’ begint de fietstocht 
’s morgens tussen 10.00 en 11.00 uur bij ‘de 
Gouden Karper’ in Hummelo. Eventueel kunt 
u daar ook een fiets huren. Na een heerlijke 
kop koffie (of thee) met gebak vertrekt u via 
een mooie route naar Bronkhorst, het kleinste 
stadje van Nederland met slechts 150 inwoners 
en maar liefst 38 rijksmonumenten, waar u bij 
‘de Gouden Leeuw’ het voorgerecht geserveerd 
krijgt. Lekker uitgerust fietst u vervolgens naar 
het 8-kastelendorp Vorden, waar u bij Hotel 
Bakker de soep kunt nuttigen.
De etappe van Vorden naar Zelhem, gedeeltelijk 
via het Pieterpad en over Landgoed ’t Zand, is 
met bijna 18 km de langste ‘trap’. Maar in Zel-
hem kunt u bij eetcafé ‘de Groes’ heerlijk uit-
rusten en genieten van het hoofdgerecht. Van 
Zelhem naar Villa Ruimzicht is daarentegen de 
kortste etappe en nadat u van het dessert geno-
ten hebt en weer uitgerust bent, kunt u, als uw 
auto in Hummelo geparkeerd staat, de laatste 
kilometertjes naar ‘de Gouden Karper afleggen, 
waarmee het ‘Rondje Achterhoek’ er op zit’.

Alle bijzonderheden omtrent het ‘Rondje Ach-
terhoek’ en de vele andere culinaire fietsroutes 
van ‘Happen en Trappen’ vindt u op de website 
www.happenentrappen.nl.

Rondje Achterhoek, gezellig sportief dagje uit

Happen en trappen - 
 culinair dagje fietsen

Bronckhorst - Het idee ontstond in de Pro-
vincie Brabant waar vijf horecabedrijven 
elkaar vonden in een gezamenlijk aanbod 
aan fietsliefhebbers om voor een reële prijs 
een heerlijk dagje per fiets op pad te zijn 
en onderweg bij de vijf horecabedrijven 
aan te gaan om een onderdeel van een vier-
gangenmenu te nuttigen en vervolgens de 
tocht te vervolgen.

Galeriehouder Ad Borest introduceerde de kunstenares. 
Zij vertelt dat kunst ook zonder nadere verklaring be-
keken en verklaard mag worden, maar het werk van 
Gabriella wordt zoveel rijker wanneer je de gelaagdheid 
in haar werk ook daadwerkelijk kunt waarnemen.

Een zeer aandachtig publiek luistert daarna naar het 
betoog van de van origine Belgische. Zij geeft aan dat 
haar werk in de kunststromingen een plaats heeft in 
het Symbolisch Realisme: de expressie van gevoelens 
via symboliek, uitgevoerd in een krachtige realistische 
schilderstijl. In haar betoog vertelt zij o.a. dat het altijd 
moeilijk blijft om de essentie van het werk weer te ge-
ven, omdat het in haar voelen erg afhankelijk is van de 
‘laag’van het werk waarmee je je verbindt. 

Alle verandering begint met het accepteren van datgene 
wat er is, echte acceptatie, zonder oordeel, zonder weer-
stand. Je bewustzijn hier op richten is niet hetzelfde 
als ervaren dat zoiets ook moeiteloos lukt. Als ik hierin 
wel slaag, dan ervaar ik het als zo indringend alsof de 
afdruk op mijn ziel geëtst wordt en het een onuitwis-
bare indruk nalaat die me motiveert in een moeilijke 
moment. De enige weg ergens uit, is de weg “erin”. Het 
begint met het omarmen van dat wat er is, het buigen 
voor wat groter is, mijn persoonlijkheid die zich opzij 
schuift en zich laat leiden door mijn ziel. De expositie 
duurt nog tot en met zondag 10 juli.
Op 12 juni zijn beide kunstenaars in het kader van de 
Kunstzondag Vorden aanwezig in de galerie.(open van 
1100-1700 uur) www.galerie-a-quadraat.nl

Filosofische lezing in Galerie A- Quadraat
Vorden - Tijdens de Kunst10daagse Bronckhorst 
exposeren Gabriella Willekens met werk in olie-
verf en Sebastiaan Brinkhorst met zijn bronzen 
beelden in Galerie A- Quadraat in het buurtschap 
Mossel. Vorige week hield Gabriella een lezing in 
de boerderij met als thema ‘Leven is mysterie’.

Gabriella Willekens vertelt

Tien dagen lang, van 27 mei tot en met 
5 juni, hebben meer dan veertig kunste-
naars en galeries in de gemeente Bronck-
horst hun deuren opengezet voor kunst-
liefhebbers in het kader van de Kunst-
10daagse Bronckhorst. Enkele duizenden 
bezoekers trokken naar de veelal prach-
tig gelegen woon- en werkomgeving van 
de kunstenaars. Afgelopen vrijdag echter 

zijn er twee kleinere aquarellen gestolen
van beeldend kunstenares Corinne Veen.
De kunstrovers hebben hun slag geslagen
terwijl er meerdere bezoekers tegelijk in
de diverse ruimtes aanwezig waren. De
gastvrouw bemerkte de diefstal enige tijd
nadat een groepje bezoekers weer was
vertrokken op de fiets. De zaak is bij de
politie gemeld.

Diefstal tijdens 
Kunst10daagse Bronckhorst
Bronckhorst - Tijdens de Kunst10daagse Bronckhorst zijn twee schilderijen ge-
stolen uit het atelier van Corinne Veen in Zelhem. Haar expositie ‘Engelen en
bengels’ kreeg een nare bijsmaak toen ze ontdekte dat er tijdens de openstel-
ling twee kleinere werken waren ontvreemd. De kracht van de open atelier rou-
tes is de gastvrijheid van kunstenaars op hun werkplek. De hoge waardering
voor Veen’s werk werd onbetaald kracht bijgezet door kunstrovers.

De gestolen aquarellen van Corinne Veen, de kippen.

Haptonomie workshop: 
Ruimte voelen!
Vorden - Stelt u zich voor: U bent op verjaardagsvisite en u voelt zich niet prettig waar
u zit, maar als u ergens anders gaat zitten dan voelt u zich plotseling helemaal op uw
gemak! Of u staat ‘s ochtend op en denkt: ‘Vandaag heb ik alle tijd voor mezelf!’of juist
‘Oh, jee! Ik moet vandaag zoveel doen! Dit gaat me nooit lukken!’. Of een ander voor-
beeld: U komt een bekende tegen op de markt. Uw bekende is druk aan het praten en u
komt er niet tussen! Terwijl de ander juist denkt: ‘Heerlijk! Aan hem of haar kan ik mijn 
verhaal kwijt!’. Herkenbaar?

Al deze voorbeelden gaan over gevoel
van ruimte, een gevoel dat een grote-
re invloed heeft op ons dan de meeste
mensen zich realiseren. Maar wat is
‘ruimte’? Hoe maakt u ruimte voor
uzelf? Hoe geeft en neemt u ruimte?
Wat voor invloed heeft de ruimte om
u heen op hoe u zich voelt? 

Precies over dit thema, ruimte voelen,
gaat de workshop die Noam Shalgi, 
de haptotherapeut van haptonomie 
praktijk ‘Ontdek je gevoel’, binnen-
kort gaat verzorgen. 

Naast een korte uitleg over haptono-
mie en haptotherapie, biedt het pro-
gramma vooral kansen om ervaring
op te doen rondom dit thema. Deze 
workshop is bedoeld voor iedereen 
die nieuwsgierig is naar zijn gevoel en
voor mensen die meer over haptono-
mie en haptotherapie willen weten. 

Voor aanmelding of meer informatie
kunt u contact opnemen met Noam
Shalgi via telefoonnummer 06 - 57 95
05 82 of per e-mail naar info@ont-
dekjegevoel.nl. Meer informatie vindt
u ook op www.ontdekjegevoel.nl
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Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

Zondag 12 juni
1e Pinksterdag

in het café:

Rock in
Roll out

GILDENWEG 20 - ZELHEM  T. 0314-622308  WWW.HUNTINKKOZIJNEN.NL

VAN DAKKAPEL TOT DEUR... 
KUNSTSTOF!

Denkt u erover te gaan bouwen of verbouwen, denk 
dan direct aan onderhoudsvrij en duurzaam. Of het nu 
gaat om een complete nieuwbouw, een kleine uitbouw of 
het vervangen van enkele ramen of de voordeur, Huntink 
Zelhem biedt diverse oplossingen in kunststof. Naast de 
levering en productie van raam- en deurkozijnen, deuren 
en luiken kunt u bij Huntink tevens terecht voor 
kunststof gevelbekleding en de levering van 
complete dakkappelen. Bel voor info, bezoek 
onze website of kom naar de showroom waar 
we graag de tijd voor u nemen om u over de 
diverse mogelijkheden te informeren.

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk
Lankhorsterstraat 30
7234 ST Wichmond
Tel. (0575) 46 27 10

Mob. 06 51790946

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Bent u zuinig op uw huis én poen,
dan zou u meer met 
Van Hal Schilderwerken moeten doen.
Voor al uw : * binnen- en buitenschilderwerk.

* beglazingswerkzaamheden.
* houtrotreparaties.
* wandafwerking.
* bouwkundig onderhoud.
* en kleuradviezen.

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken,
want sommige klussen laat je alleen over aan Vakmensen!

Van Hal Schilderwerken  v.d. Heijdenstraat 11  7223 LC Baak  
0575-442434      06-19373988      www.vanhalschilderwerken.nl

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

PROFESSIONEEL EN VEELZIJDIG
VAKSCHILDERWERK

www.harmsenvakschi lders.nl

Zelhemseweg 21 Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 40 00

6% BTW

VERF
BEHANG

GORDIJNEN
VLOERBEDEKKING

BINNENZONWERING
ACCESSOIRES

VOOR BINNEN-
EN BUITENWERK

BIJ WONINGEN

OUDER DAN

2 JAAR

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

zoekt

nette medewerkster
in Horecabedrijf.

Liefst met enige ervaring.
Uren in overleg.

We zien je brieven graag tegemoet.

Fam. Wolbrink
Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Gezocht: 
Reachtruckchauffeurs voor Kaemingk in Aalten

De reach- en of heftruckchauffeur zorgt voor de inslag 

& opslag en het verplaatsen van de pallets met pro-

ducten in de stellingen. Je vult daarnaast de orderpick 

locaties en helpt met het lossen van vrachtwagens. 

Lijkt het je een uitdaging om: secuur en zelfstandig 

te werken, een reachtruck te besturen en om flexibel 

als heftrucker op verschillende werkzaamheden te 

worden ingezet, neem dan contact op met Randstad 

logistiek, 06-54978931.
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De CJV zomerkampen staan in deze 
regio bekend om een geslaagde week 
vol plezier, sport, (nieuwe vriend-
schappen) en vooral gezelligheid. 
Voor de kinderen in de leeftijd van 
6 t/m 12 jaar is er het kampterrein 
in Eibergen waar ook dit jaar weer 
de blauw-witte tenten weer worden 
opgezet. In deze week wordt er weer 
van alles ondernomen van zwemmen 
tot knutselen en van spelen in het bos 
tot zingen. 

SURVIVALKAMP
Voor de kinderen van het voorgezet 
onderwijs t/m 15 jaar is er het sur-
vivalkamp. Dit kamp staat in het 
teken van een bomvolle week met 
survivalactiviteiten zoals o.a. kanoën, 
abseilen, stormbanen en nog veel en 

veel meer. Maar natuurlijk staat een
grote dosis humor, gezelligheid en
het maken van plezier bij ons voorop.
Het is gewenst dat deelnemers aan
dit kamp, minimaal 1 jaar naar het
voortgezet onderwijs zijn geweest. 

DE KAMPDATA ZIJN:
• Kamp A: maandag 4 t/m zaterdag 9

juli (8 t/m 10 jaar).
• Kamp B: zaterdag 9 t/m vrijdag 15

juli (10 t/m 12 jaar).
• Kamp C: zaterdag 16 t/m dinsdag

19 juli (6 t/m 8 jaar).
• Survivalkamp: zaterdag 9 t/m zater-

dag 16 juli. (12 t/m 15 jaar).

Ben je geïnteresseerd in de kampen
van het CJV, wil je graag wat meer in-
formatie, of ben je benieuwd wie zich
al heeft opgegeven voor het kamp?
Kijk dan op www.cjvzomerkampen.
nl Op de website kun je je aanmelden
als deelnemer van een van de kam-
pen, als vrijwilliger of als donateur
van de stichting. 
Voor meer informatie kun je ook
contact opnemen met penningmees-
ter Mark Eenink via telefoonnummer
0575-461336 of mail je vraag naar
 info@cjvzomerkampen.nl

Laatste mogelijkheid 
inschrijven CJV Zomerkampen
Hengelo - Nog een aantal weken 
en dan is het al weer zover, dan 
gaan de CJV zomerkampen 2011 
al weer van start. Ook dit jaar 
heeft een groot aantal vrijwilli-
gers er weer veel energie in gesto-
ken om weer een geweldig pro-
gramma op poten te zetten voor 
kinderen in de leeftijd van 6 t/m 
15 jaar.

Het optreden zal plaatsvinden in 1 
van de feesttenten zodat de weersom-
standigheden geen roet in het eten 
kunnen gooien. Onder het genot van 

een bediend drankje, kunt u genieten
van gezellige meezingers, mars mu-
ziek maar ook popmuziek van onder
andere Santana. De parkeerplaats zal
op loopafstand van het festivalterrein
zijn en de toegang bedraagt slechts €
5,- inclusief gratis kopje koffie en wat
lekkers. Vanaf 10:00 uur is iedereen
van harte welkom, zowel jong als
oud!!

“Goedemorgen Reurpop” kaarten
zijn niet in de voorverkoop te verkrij-
gen, alleen aan de kassa. Let wel op:
Ook een weekendkaart geeft gratis
toegang tot dit koffieconcert.

Het koffieconcert voor jong en oud

Nieuw in Ruurlo 
“Goedemorgen Reurpop”
Ruurlo - Zondag 19 juni is het 
dan zover. Voor de eerste keer 
zal er op Reurpop een waar kof-
fieconcert georganiseerd worden. 
Tijdens dit ochtendconcert tre-
den harmonieorkest Sofia’s Lust 
uit Ruurlo en gezelligheidskoor 
Efkes Anders uit Barchem op en 
nemen u mee op een muzikale 
reis langs verschillende muziek-
stijlen.

Geerte neemt ons mee naar het platte-
land, waar het leven mooi maar hard 
was. Er was een duidelijke hiërarchie: 
mensen met geld hadden meer te ver-
tellen dan mensen zonder. En de vele 
(on)geschreven regels over liefde en 
(on)trouw, geld en bezit, ouders en 
kinderen schiepepen duidelijkheid, 
maar voelden soms ook als knellende 
banden. Geerte laat ons veel van haar 
leven zien. Ze is een echte, hardwer-
kende boerenvrouw, die koel en bot 
kan overkomen, maar een heel warm 
hart heeft. 
Bart, haar man, is een heel ander 
type! hij is een vrijbuiter. Hij houdt 

meer van jagen en houtsnijden dan
van ploegen of melken. Hun kinde-
ren, Snoeksken, Dirk en Berend-Jan,
zijn alledrie heel verschillend en be-
zorgen Geerte en Bart heel wat hoofd-
brekens. Voor de knecht, Boksen
Teun, is ook een grote rol weggelegd.
Hij is trouw, maar loopt niet harder
dan strikt noodzakelijk en lust graag
een beetje ‘foezel’. Verder maken we
kennis met allerlei mensen uit de
buurtschap die een rol spelen in het
leven van Geerte en Bart en hun kin-
deren. 

Behalve spelers en figuranten komen
in dit stuk ook veel dieren voor. Ver-
schillende paarden en andere boerde-
rijdieren zullen in de spotlights staan.
Kaarten online te bestellen via: www.
openluchtspelbaak.nl Of bij: Cafe
Herfkens, De Bierkaai of Kusters in
Baak en bij de Welkoop in Hengelo,
Vorden en Toldijk

Openluchtspel Geerte van 
de Voskule in Baak
Baak - Op 11, 12, 15, 17 en 18 ju-
ni wordt in Baak aan de School-
dijk 6, het openluchtspel ‘Geerte 
van de Voskule’ uitgevoerd. Met 
‘Geerte van de Voskule’ gaan we 
200 jaar terug in de tijd, toen Na-
poleon de baas was over de Lage 
Landen.

Het was voor Te Stroet zijn allereerste 
grote zege bij de Beloften. De renner 

uit Keijenborg bewees vorige week in
de Tour de Berlin al in vorm te zijn.
Hij nam met zijn ploeg Cyclingteam
Jo Piels deel aan deze zesdaagse etap-
pekoers. Te Stroet eindigde dankzij
twee toptien-klasseringen en een 19e
plek in de tijdrit uiteindelijk op de 6e
plaats in het eindklassement.

Zege voor Te Stroet
Wichmond - Wielrenner Rens 
te Stroet van RTV Vierakker-
Wichmond heeft zondag 5 juni in 
Exloo de Therme Kasseienomloop 
op zijn naam geschreven.

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

Het Hengelose Performace Racing 
Achterhoek had een grandioos week-
end met hun coureur Frank Bakker, 
deze wist zichzelf te overtreffen met 
twee hele mooie derde plaatsen. 
Grams kan zijn borst nat maken voor 
de volgende races in dit kampioen-
schap waarin hij concurrentie kan 
verwachten van deze twee kanjers. 
Van de andere Hamove leden pakte 
Henri Minnen een 7e en 8e plaats, 
Olaf Romijn werd 11e in de eerste 
race. In de tweede race eindigde hij 
verder naar achter evenals Piet Reede 
die dat tweemaal overkwam.
De race in de 125cc was mede door 
het weer een loterij geworden. De 
coureurs wisten niet welke banden ze 
moesten nemen omdat het vlak voor 
de wedstrijd even flink had geregend. 
Echter na de tweede opwarmronde 
wisselden een aantal rijders weer van 
banden waaronder Hamove talent 
Jerry v.d. Bunt. Dit pakte gedeeltelijk 
goed uit voor v.d.Bunt met een laat-
ste podium plek. Jerry had echter op 
meer gehoopt maar kon het tempo 
van winnaar Bryan Schouten niet bij-
houden. Scott Deroue, normaal uit-
komend in de Redbull Rookies Cup, 
werd 2e. De race had voor hem niet 
langer moeten duren want v.d.Bunt 
was de laatste ronden goed op dreef 
en kwam mede omdat het weer be-
gon te regenen nog aan het achter-
wiel van Deroue.

De Dutch Supersport was een race 
om van te genieten, met name achter 
de terechte winnaar Leon Bovee die 
in Hengelo de allereerste wedstrijd 
van zijn carrière won. Nigel Walra-
ven pakte de 2e plaats omdat Stuart 
Voskamp gediskwalificeerd werd. 
Zijn koelvloeistof zou niet volgens 
het reglement zijn. Voor Voskamp 
was het wel zuur omdat hij het de 
hele race aan de stok had met Walra-
ven. Hierdoor werd Twan v.Poppel 3e 
en PRA rijder Jan Roelofs, die steeds 
beter begint te rijden op zijn Supers-
port machine, 5e. Joop Timmer be-
haalde een keurige 6e plaats voor de 
vereniging en de leden Cliff Kloots en 
Marcel v.Nieuwenhuizen eindigden 
buiten de punten in deze categorie. 
Grootste pechvogel in Hengelo was 
Kervin Bos die op Hemelvaartsdag 
tijdens de eerste training meteen al 
onderuit ging en daarbij zijn enkel 
brak. De belangrijkste race van de 
dag was die van de Dutch Superbike 
met grote favoriet Arie Vos. Hij wist 
voor de 5e keer dit seizoen te win-
nen in deze klasse. De BMW rijder is 
veruit de snelste rijder van het veld. 
Ex MotoGP coureur Chris Burns uit 
Engeland wist voor Raymond Schou-
ten als tweede te finishen. Schouten 
liet na afloop weten dat de overgang 
van de supersport naar de superbike, 
die hij dit jaar maakte, moeilijker was 
dan hij dacht. MRTT/Hugen rijder Bas 

Winkel baalde na afloop ,hij had ver-
wacht dat hij mee kon strijden om 
een plek op het podium. Volgende 
week in Oss waar de volgende race is 
hoopt de Hamove rijder weer verder 
voorin te rijden. Srdanov die ook in 
deze klasse reed werd 9e.
Bennie Streuer en Kees Endeveld 
wisten de overwinning in de zijspan-
klasse naar zich toe te trekken. Veel 
tegenstand had het duo niet want 
de rest van het veld werd op grote 
afstand gereden. Hamove lid Marcel 
Ritzer viel met gelegenheids bak-
kenist Danny de Haas uit. Zijn vaste 
partner Alex Arts was zaterdag nogal 
hard in aanraking gekomen met het 
asfalt .Arts hoopt volgende week in 
Oss weer te rijden .Bij de Classics was 
het Jan Frank Bakker die de overwin-
ning mee naar huis mocht nemen. 
Jarno Onstenk werd 6e en pakte ook 
de nodige punten voor de Hamove 
vereniging. Races waren er niet al-
leen op zondag maar ook afgelopen 
donderdag. Daarbij was zelfs een 
oud wereldkampioen aanwezig in de 
vorm van Jan de Vries. Op de “Vars-
selring” kwamen de nostalgische 50cc 
motoren aan de start met o.a. Aalt 
Toersen en Jan de Vries. Toersen wist 
de race te winnen voor Jaap Groot 
en Jan de Vries. Daarnaast waren er 
nog races voor de KNMV supercup 
600 en 1000.Lars Kooijman behaalde 
de overwinning in de supercup 600 
en Frank de Lange wist de supercup 
1000 winnend af te sluiten. De jaar-
lijkse wegraces werden dit jaar door 
6.000 bezoekers bezocht. De mensen 
die thuis zijn gebleven hebben zeker 
iets gemist !!

Branko Srdanov en Frank Bakker 
 tijdens IRRC op podium “Varsselring”

Hengelo- De twee Hamove leden Srdanov en Bakker reden zondag 5 
juni de sterren van de hemel in de Internationale Road Racing (IRRC) 
klasse. De IRRC klasse rijdt per raceweekend twee races die tellen voor 
het kampioenschap. De Duitser Didier Grams is heer en meester in 
deze klasse en won beide races in Hengelo. Hij wint de meeste races 
met grote overmacht maar kreeg deze overwinningen niet cadeau. Sr-
danov eindigde beide race op een tweetal seconden van de Duitser.

v.l.n..Srdanov,Grams en Bakker. foto Henk Teerink.

In 1997 besloten Michel van der 
Krabben en Jeroen Settels hun mu-
zikale krachten te bundelen. Met de 
oprichting van the Grit legden zij de 
basis voor een melodieuze en krach-
tige rockband. De line-up wordt ge-
completeerd door Serge Marissink 
en Martin Loman  The Grit maakt 
aanstekelijke rockmuziek. Het reper-
toire is gevarieerd: van klein en ont-
roerend tot vette, stevige grooverock. 
De teksten en melodielijnen worden 
veelal geschreven door Michel an der 
Krabben, maar de gehele band werkt 
de songs uit tot een compleet arran-
gement in de ‘Grit-style’. Enkele ja-
ren geleden wist the Grit de bekende 
Nederlandse producer Gordon Groot-
hedde te strikken. Hij is onder meer 
verantwoordelijk voor het werk van 

Rich Wyman, Lemon Crush, Spitball 
en InTwine. De samenwerking in de 
Hollandspoorstudio in Den Haag le-
verde een dijk van een demo op. 
In 2005 werden met Evert Nieuw-
stede, bekend van de Urban Heroes, 
twee singles uitgebracht. ‘Wanna 
make you mine’ en ‘Something 
about you’ werden vervolgens fana-
tiek geplugd bij Radio 2, 3FM en Kink 
FM. Tegelijkertijd verscheen ook het 
debuutalbum ‘No. One’, dat meteen 
op de eerste plaats belandde van Cd 
Top 50. Zowel Kink FM-dj Jan Douwe 
Kroeske als 3FM-dj Giel Beelen pikten 
the Grit op en draaiden nummers van 
de band in hun radioprogramma. 
In 2006 dook the Grit de studio in 
voor hun tweede album ‘Changes’ 
dat in 2007 uitkwam. Het jaar daarop 

stond volledig in het teken van een 
promotietour voor Changes. 
Momenteel concentreert the Grit 
zich op het schrijven en arrangeren 
van nieuwe nummers. De vruchtbare 
samenwerking met ‘It’syourecord’ en 
de daaruit voortgevloeide landelijke 
aandacht deden the Grit besluiten in 
2009 opnieuw in zee te gaan met het 
label van Evert Nieuwstede. Binnen-
kort verschijnen twee nieuwe singles, 
getiteld ‘By my side’ en ‘Escape’. 

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

The Grit bij live@ideaal.org
Zelhem - Woensdagavond 15 juni speelt de band ‘the Grit’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Vanaf 1 juli krijgt 800 m2 van het 
gebouw een andere bestemming. Per 
die datum gaat het kringloopbedrijf 
De Boedelhof van start. Eigenaar 
Wim Nijkamp is thans keihard aan 
het werk om alles ‘op poten ‘ te zet-
ten. De reeds door hem ingezamelde 
spullen zijn tot dusver ondergebracht 
bij vrienden en familie en worden 
binnenkort overgeheveld naar het 
adres Enkweg 17b. De functie van 
De Boedelhof is tweeledig. Naast de 
reguliere verkoop van tweedehands 
goederen zijn er binnen het kring-
loopbedrijf diverse andere activitei-
ten: reparaties, transport, magazijn-
werkzaamheden, administratie e.d. 
Behalve een kringloopbedrijf is het 
ook een dagbesteding voor mensen 
die niet zonder meer meekomen in 
het maatschappelijk verkeer. Ver-
slaafde mensen, overspannen men-
sen e.d. die straks wellicht wel weer 
in het normale leven terecht kunnen 
komen. Wim Nijkamp hoopt t.z.t. op 
een soort win- win situatie voor hem 
zelf, voor de mensen die hulp/bege-
leiding nodig hebben en ook voor de 
gemeente Bronckhorst. Deelnemers/ 
cliënten kunnen geplaatst en bege-
leid worden indien er een financie-
ring achter zit. Dit kan bijvoorbeeld 
via een PGB, een CIZ indicatie of via 
de WMO.
Wim Nijkamp is niet zomaar op het 
idee gekomen om op persoonlijke 
titel een kringloopbedrijf op te zet-
ten. Daarover zegt hij: ‘ Ik ben van 
huis- uit gediplomeerd timmerman. 

Verder diverse cursussen gevolgd, 
onder meer een management oplei-
ding alsmede ook een SPW opleiding 
(Sociaal Pedagogisch Werk). Ik ben op 
26 jarige leeftijd in ‘de zorg ‘ beland 
(o.m. hulpverlening aan moeilijk op-
voedbare jeugd). Ook bij GGNet in de 
psychiatrie gewerkt. In de werkplaats 
leiding geven bij de dagbesteding 
van patiënten. Echter de laatste tijd 
kwam ik daar steeds minder aan toe. 
Ik was meer ‘buitenshuis’ bezig met 
het afsluiten van contracten e.d. Dat 
vond ik jammer want juist het bezig 
zijn met en begeleiden van mensen 
met problemen is mijn sterkste kant. 

Omdat ik al lang met de gedachte 
rondliep om voor mij zelf te begin-
nen, ben ik gestopt. Aangezien ik al 
maatschappelijk betrokken was bij 
kringloopbedrijven en besloot ik zelf 
een dergelijk bedrijf op te zetten.
Daarover heb ik positieve contacten 
gehad met de gemeente Bronckhorst 
en Berkelmilieu (afvalverwerking 
binnen Bronckhorst). Voor mensen 
die door welke oorzaak dan ook in 
psychische problemen zijn geraakt 
en daardoor hulp nodig hebben is 
binnen de gemeente Bronckhorst na-
melijk geen dagbesteding en die is er 
bij De Boedelhof nu wel. Het streven 
is dat er in de toekomst 8 tot 10 per-
sonen aan de slag kunnen. 
Natuurlijk is het runnen van De Boe-
delhof een commerciële activiteit. 
Ik ben idealist en mijn insteek is 
toch wel om genoemde mensen een 
‘trapje hoger op de ladder’ te krijgen, 
zodat ze wellicht later weer in de 
maatschappij kunnen meedraaien’, 
zo zegt Wim Nijkamp. Voor meer 
informatie www.deboedelhof.nl of 
06- 53808658.

De Boedelhof

Nieuw kringloopbedrijf in Vorden

Vorden - Tientallen jaren geleden werkten er meer dan 300 personen 
en werden er duizenden rijwielen geproduceerd. Toen ging het bedrijf 
op gegeven moment ‘kopje- onder’ en stond de ‘Oude Empo Rijwie-
lenfabriek ‘ jaren leeg. Vervolgens werd het in gebruik genomen door 
het Sorbo- concern van de familie de Jong en werd de rijwielenfabriek 
van weleer ‘omgedoopt’ tot het magazijn Nedac- Oost, een onderdeel 
van genoemd concern. Ooit was het boven gedeelte van het pand, het 
domein van Riek Schagen ( bekend als ‘Saartje van Swiebertje’ en na-
dien ‘Sorbo- Saar’). Riek Schagen was niet alleen actrice,maar bovenal 
schilderes. Het bovengedeelte van de ‘Oude Empo’ hing vol met door 
Riek gemaakte schilderijen.

Wim Nijkamp en partner Mariel

Op Reurpop kan dat ook zonder ge-
bruik te maken van je eigen telefoon! 
In de brillenkeet van Sven, vind je een 
Twitter spiegel. 

Met de spiegel kun je dan een foto 
van jezelf maken en twitteren, e-mai-
len of via Facebook verzenden aan je 
relaties. 

Met de vraag of ze ook komen om 
met jou dansen, drinken of alsnog 
even komen “face to face” kletsen. 
Of gewoon met al je vrienden in een 
klein hokje en een foto maken als 
herinnering aan Reurpop 2011.

Bovendien maak je kans op een vrij-
kaart voor Reurpop 2012! Wie wil dat 
nou niet?

Vrienden (Sven) voor Ogen?  Twitterspiegel op Reurpop!!
Ruurlo - Heb jij ook altijd je vrienden helder voor ogen, en laat je elk 
moment van de dag weten waar je bent en wat je doet? Iedereen kent 
Twitter, Hyves, Facebook en de email, iedereen gebruikt ook wel een 
of meer van deze vormen om contact te maken en houden met vrien-
den.

Prestatieveld 4: Mantelzorg en 
vrijwilligers
De Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo) is een wet over wonen, 
zorg en welzijn en zorgt ervoor, dat 
iedereen kan meedoen aan de maat-
schappij en zoveel mogelijk zelfstan-
dig kan functioneren en blijven wo-
nen. Het maatschappelijke doel van de 
Wmo is: MEEDOEN !!!. Meedoen van 
álle burgers aan álle facetten van de sa-
menleving, al dan niet geholpen door 
vrienden, familie of bekenden. Dat is 
de onderlinge betrokkenheid tussen 
mensen. Iedere gemeente voert deze 
wet, naar eigen inzicht, met kennis 
van de behoeften van haar inwoners, 
uit. Omdat de Wmo een groot beleids-
terrein beslaat, is deze in Bronckhorst 
opgedeeld in zeven prestatievelden, 
waarop de inwoners gestructureerd 
inspraak hebben op het beleid en de 
uitvoering van die taken. Binnen de 
participatieraad Wmo van de gemeen-
te Bronckhorst zijn een aantal mensen 
specifiek gekoppeld aan die 7 presta-
tievelden en zij stellen hun betrok-
kenheid in een reeks van publicaties 
in deze krant aan u voor. 
Prestatieveld 4 van de Wmo maakt de 
gemeenten verantwoordelijk voor de 
ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers. Elke gemeente doet de 
ondersteuning van mantelzorgers en 
vrijwilligers op z’n eigen manier. Dat 
kan ook. Er zijn geen richtlijnen en er 
is geen landelijke controle of gemeen-
ten het ook goed doen, wel zijn door 
het ministerie van VWS met diverse 
partijen zgn. Basisfuncties beschre-
ven:

Basisfuncties mantelzorg
Het ministerie van VWS, de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG) en Mezzo stelden basisfuncties 
mantelzorg op. Voor een goed aanbod 
voor mantelzorgers, ongeacht de ge-
meente waar zij wonen. 
Hieronder leest u een samenvatting 
van de basisfuncties mantelzorg.   

1.  Informatie
Mantelzorgers worden geïnformeerd 
over:

het leven (werk en mantelzorg)

Mantelzorgondersteuning is nog 
weinig bekend, daarom is een uitno-
digende benadering nodig, via het 
Wmo-loket en via lokale en regionale 
samenwerkingspartners.

2. Advies en begeleiding
Mantelzorgers krijgen ondersteuning 
en begeleiding bij het:

-
den

Waar mogelijk is de benadering pre-
ventief, bijvoorbeeld preventief oude-
renbezoek.

3. Emotionele steun
Mantelzorgers krijgen in individuele 
gesprekken of groepsbijeenkomsten 
emotionele ondersteuning. Dit is no-
dig omdat zorg, ziekte en snel veran-
derende perspectieven emoties met 
zich meebrengen die het moeilijk 
maken mantelzorg te verlenen zonder 
overbelast te raken.

4. Educatie
Mantelzorgers krijgen voorlichting 
en training. De educatie kan gericht 
zijn op zorg en ziekte, bijvoorbeeld in-
structie voor gebruik van hulpmidde-
len of cursussen voor het omgaan met 
ziektes. Of een cursus empowerment 
(stimuleren zelfredzaamheid) of time 
management (efficiënt tijdsbeheer).

5. Praktische hulp
Mantelzorgers krijgen praktische 
hulp. Vaak is praktische hulp gericht 
op de zorgbehoevende, beter is het om 
ook te kijken naar welke praktische 
hulp de taken van de mantelzorger 
verlicht. Bijvoorbeeld huishoudelijke 
hulp, vrijwillige hulp of administra-
tieve hulp.

6. Respijtzorg
Mantelzorgers kunnen gebruik ma-
ken van respijtzorg, en worden hier-
voor actief uitgenodigd. Respijtzorg is 
een verzamelbegrip voor voorzienin-
gen die de mantelzorg tijdelijk over-
nemen. Zodat de mantelzorger andere 
activiteiten kan ondernemen.

7. Financiële tegemoetkoming
Mantelzorgers kunnen een tegemoet-
koming in de kosten krijgen als ze 
vanwege de zorg in financiële proble-
men komen. Dit kan onder meer via 
bijzondere bijstand. Of vrijstelling van 
sollicitatieplicht.

8. Materiële hulp
Mantelzorgers kunnen materiële hulp 
krijgen. Deze is meestal gericht op 
zorgbehoevende, maar het is van be-
lang ook te mantelzorger te betrekken 
bij de toewijzing. Het kan bijvoorbeeld 
gaan om woningaanpassing, mantel-
zorgwoning of -kamer, parkeerkaart, 
hulpmiddelen en aangepast vervoer.

Basisfuncties vrijwilligerswerk
Zo zijn er ook basisfuncties vrijwil-
ligerswerk opgesteld door het minis-
terie van VWS, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en 
Vereniging Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk (NOV).
Hier leest u een samenvatting van de 
basisfuncties vrijwilligerswerk.

1. Vertalen maatschappelijke ontwikkelin-
gen
De gemeente kan een visie op vrijwil-
ligerswerk ontwikkelen die aansluit 
op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Zoals vergrijzing of verkleuring in de 
wijk. Maar ook op trends als maat-
schappelijke stages en maatschappe-
lijk betrokken ondernemen.

2. Verbinden en makelen
De gemeente kan de verschillende 
maatschappelijke spelers met elkaar 
verbinden. Dit leidt tot netwerken van 
bijvoorbeeld scholen, vrijwilligersor-
ganisaties, woningcorporaties, kerken 
en welzijnsorganisaties. Makelen gaat 
verder: daarbij worden de vraag naar 
en het aanbod van vrijwilligers actief 
bij elkaar gebracht.

3. Versterken
In de gemeente is een infrastructuur 
voor ondersteuning en versterking 
van het werk van vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties. Zo wordt er:

-
geling

-
ganisaties

-
bevordering

En organisaties krijgen desgewenst 
praktische hulp, faciliteiten en onder-
steuning bij financiering.

4. Verbreiden
De gemeente kan vrijwilligerswerk 
promoten en uiting geven aan de 
waardering voor vrijwilligerswerk. 
Promoten kan bijvoorbeeld door een 
vrijwilligersdag of vrijwilligersprijs. 
Waardering uiten kan bijvoorbeeld 
door het verbinden van de gemeente-
naam aan een promotieactiviteit.

5. Verankeren
De gemeente kan de opgedane kennis 
en ervaring in het vrijwilligerswerk 
borgen en vastleggen. Dit kan zowel 
op lokaal als op regionaal niveau.
De komende tijd kunt u regelmatig 
meer over onze activiteiten lezen. 
Op de website van het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(www.invoeringwmo.nl) kunt u de 
landelijke kaders van de wet bekijken. 
En hoe in de gemeente Bronckhorst de 
WMO georganiseerd is, kunt u vinden 
op de website van de gemeente, onder 
Welzijn en Zorg of door informatie te 
vragen op het bezoekadres: Gemeen-
tehuis Bronckhorst, Elderinkstraat 2 
te Hengelo.

Heeft u een suggestie om de uitvoe-
ring van de WMO in onze gemeente 
te verbeteren?
Stuur dan een mail met uw vraag 
of suggestie naar: wmoraadbronck-
horst@gmail.com.
Het postadres van onze raad is Post-
bus 200, 7255 ZJ Hengelo Gld., t.a.v. 
secretariaat

WMO participatieraad.

Nieuws van de WMO raad Bronckhorst
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Tijdens de show die mogelijk wordt 
gemaakt door Focus Fashion uit 
Ruurlo, zullen de capoeiristas het 
beste uit zichzelf halen bij het tonen 
van diverse dansstijlen waaronder 

Macule, Samba en Capoeira. Het pu-
bliek zal overdonderd worden door 
de verbluffende staaltjes acrobatiek 
en dans op het ritme van de swin-
gende Zuid-Amerikaanse klanken. 

De Braziliaanse acrobaten zullen hun 
beste beentje voor zetten om de Reur-
popbezoekers een swingend optreden 
voor te schotelen. 
Nieuwsgierig geworden naar de dans-
kunsten van de MCN capoeiristas? 
Kom dan zondag 19 juni naar de ca-
ribbeantent op het Reurpopterrein, 
kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang!

Caribbeantent uitgebreid met dansgroep

Brazilië komt naar Reurpop!

Ruurlo - Dit jaar zal er mede mogelijke gemaakt door Focus Fashion 
op Reurpop een heuse Capoeira dansshow te zien zijn. Deze groep dan-
sende Brazilianen zullen zondag 19 juni meerdere malen spectaculaire 
optredens verzorgen bij de Carribeantent op het Reurpopterrein.

Om ongestoord rond te kunnen lopen 
in de uitgebreide showroom (500m2) 
en de speciaal ingerichte stijlkamer, 
is er voor de kinderen een gezellige 
kinderhoek ingericht waar zij zich-
zelf kunnen vermaken. Zo kunt u 
zich door één van de aanwezige inte-
rieurstylisten op u gemak laten infor-
meren over kleuren en materialen en 
wat past binnen uw interieur. Door 
de grote keuze binnen de uitgebreide 
collecties is de kans op slagen vrijwel 
100%. Desgewenst komen ze bij de 
klant thuis om in te meten en verzor-
gen zij ook het ophangen, leggen en 
monteren. Ook kunnen zij al het bin-

nen- en buitenschilderwerk aan huis
of gebouw verzorgen.

HOUD DE INSECTEN MOOI BUI-
TEN DE DEUR!
De zomer staat voor de deur. Dat
betekent deuren en ramen open en
genieten van die zachte zomerlucht.
Vakantie, vrije tijd en lekker weer ma-
ken dit jaargetijde vaak tot de favoriet
van velen. Vliegen en muggen houdt
u eenvoudig buiten met horren. Bij
Deco Home Harmsen kunt u ook te-
recht 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.
Desgewenst worden horren voor u in-
gemeten en geïnstalleerd door Deco
Home Harmsen. Loop eens binnen bij
Deco Home Harmsen. U zult verrast
worden door de enorme keuze en
kennis van zaken.

Deco Home Harmsen: 
Ook uw specialist in horren!
Hengelo - Deco Home Harmsen is 
dé speciaalzaak voor Hengelo en 
omgeving op het gebied van verf, 
behang, raamdecoratie, gordijn-
stoffen en vloerbedekking. Bent u 
dus van plan om uw woning bin-
nen of buiten een opknapbeurt 
te geven, dan moet u zeker eens 
kijken bij Deco Home Harmsen, 
Zelhemseweg 21.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 4 juni vlogen de duiven 
van PV De IJsselbode uit Steenderen 
vanaf POMMEROEUL. De duiven wer-
den gelost om 7.00 uur bij een stevi-
ge NO-wind kracht 3. De eerste duif 
maakte een snelheid van 1029 mpm 
en arriveerde om 11.01 uur bij Ria Lu-
esink. Uitslag: Luesink Ria (5/9) 1 3 10 
13 15, Kelderman G.H.H. (4/12) 2 6 18 
19, Hulshof H. (4/10) 4 5 8 11, Wigge-
rink H. (2/18) 7 12, Dieks H. (3/4) 9 16 
17, Stoel G. (1/7) 14. Dit was de laatste 
vitessevlucht, het kampioenschap Vi-
tesse 2011 is als volgt: 1, Hulshof H., 
2. Kelderman G.H.H., 3, Luesink Ria. 

PV VORDEN 
Deze week werd ook afgetrapt voor de 
liefhebbers van de lange adem. Kon-
den ze zich nog weken verschuilen 
achter invlieg duiven, ze moesten nu 
met de billen bloot. Vrijdag 3 juni om 
12.30 uur werden de duiven gelost in 
het Zuid Franse BRIVE. Het werd het 
een loodzware klus om de 850 km te 
over bruggen, maar zoals elke vlucht 
was hier ook een winnaar. Dit maal 
was het de Comb J.Meijer en Zoon die 
zich tot winnaar mochten laten kro-
nen. Uitslag: Comb. J Meijer & Zoon 1 
2 4 5 6 7, F T Hummelink 3. 
Zaterdag 4 juni stonden de 177 dui-
ven van PV Vorden in het Franse AR-
RAS. Ze werden gelost om 7.30 uur. 
Met een te overbruggen afstand van 

317 km moest er hard gewerkt wor-
den voor de haver. Het was opnieuw
de 121 van Hans Hoksbergen, die er
voor zorgde dat de baas met de bloe-
men tevreden huiswaarts keerde. Er
waaide een krachtige noordoosten
wind met tropische temperaturen.
Uitslag: Hoksbergen 1 8 9 10 17 18,
Berentsen 2 5 7 11 13, de Beus 3, Tie-
messen 4 12, Meijer en Zn 6 19, Rick
Wuestenenk 14 20, Gotink 15, Eykel-
kamp 16. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
De 170 duiven van 13 deelnemers
van Steeds Sneller werden op 4 juni
om 7.30 gelost vanuit ARRAS. Uitslag
Wedvlucht: L Te Stroet (10/17) 1 2 6
9 13 14 16 20 28 39, R. Koers (5/29)
3 4 34 38 43, V.C.J. van Melis (2/18) 5
35, G. Kempers (5/16) 7 27 33 37 42,
Comb. Borneman (4/19) 8 10 11 25, G.
Duitshof (3/14) 12 15 30, W. Jansen
(3/8) 17 21 24, J. Teunissen (4/8) 18 22
26 36, W. Willemsen (1/5) 19, S.E.J.
Bergervoet (3/15) 23 40 41, W. Brom
(1/6) 29, C. Te Stroet (2/11) 31 32. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Zaterdag 4 juni vloog De Koerier van-
uit ARRAS. Van 22 deelnemers wer-
den om 7.30 uur 253 duiven gelost.
Uitslag Wedvlucht: A.H. Wassink
(10/19) 1 7 8 12 13 19 20 24 27 61,
H.A. Kamperman (11/18) 2 6 10 15 21
23 29 31 34 45 62, G.J. Wassink (5/11)
3 14 41 44 53, R.T.J. van Aken (4/10)
4 18 25 54, S. Gemmink (2/11) 5 52,
J.Th. Reindsen (9/15) 9 33 42 43 46 48
49 50 56, A. Velthorst (2/12) 11 60, Fr.
Meijerman (2/11) 16 30, Comb. Menk-
horst (4/12) 17 26 35 64, W. Meijer-
man (5/10) 22 36 58 59 63, E. Weenk
(2/7) 28 57, H. Eenink (1/15) 32, J.G.
Poelman (2/14) 37 38, P. van Londen
(2/6) 39 55, G.J.W. Massen (2/8) 40 51,
R. Jansen (1/5) 47.

Duivenberichten 3 en 4 juni 2011
Bronckhorst - De vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. en 
PV De Koerier uit Zelhem vlogen 
vrijdag 3 juni vanuit Brive en za-
terdag 4 juni vanuit Pommeroeul 
en Arras.

Hierbij kan het gaan om onderwerpen 
die al op de agenda voor de raadsverga-
dering staan, maar men kan ook nieuwe 

onderwerpen aansnijden. Het spreek-
uur wordt gehouden op het gemeen-
tehuis in Hengelo. Om te voorkomen
dat men moet wachten én om ervoor te
zorgen dat de fractieleden met de juiste
specialisme aanwezig zijn, wordt men
vriendelijk verzocht om vooraf aan te
melden bij de fractiesecretaris, Jannie
Rexwinkel. Telefoon 0575-463476 of e-
mail: j.rexwinkel@cdabronckhorst.nl

CDA Spreekuur
De fractie van het CDA nodigt de 
inwoners van Bronckhorst op-
nieuw uit voor een spreekuur op 
dinsdagavond 14 juni. Men kan 
dan de mening geven over zaken, 
die de gemeente betreffen.

Elk jaar is de Bronkhorster Molen van 
zes tot zes, van dauw tot schemer ge-
opend tijdens Hemelvaartdag. In alle 
vroegte, de zon kwam rood op en de 
koeien stonden nog met hun hoeven 
in de nevel, werd de molen draaiklaar 
gemaakt. Eerst was er voldoende 
wind, maar plots viel deze weg. Het 
duurde even tot er een wind opstak 
en de molen weer volop in bedrijf 

was. Gasten genoten overigens so-
wieso van de molen en zijn geweldige 
techniek. De deelnemers aan Fiets! De 
Boer Op startten tussen 8.00 en 10.30 
uur met een ontbijtje en kwamen na 
een kilometer of tien fietsen bij de 
molen aan. Velen van hen maakten 
van de gelegenheid gebruik om eens 
binnen te kijken. De molenaars leid-
den ze rond en vertelden over de ge-

schiedenis van de molen, het draaien 
en het malen. 

Veel van hen zullen eenmaal thuis 
heerlijke pannenkoeken gegeten 
hebben, waarvan ze die dag het meel 
kochten in de molenwinkel. Anderen 
hadden plannen om brood, cake, ap-
pelplaatkoek of kruidkoek te bakken.  
Aan het einde van de dag stond de be-
zoekersteller toch op 700 gasten. In-
formatie over de molen en foto’s van 
onder andere Hemelvaartdag 2011, 
staan op de website 
www.bronkhorstermolen.nl.

Dauwdraaien en Fiets! De Boer Op

Zo’n 700 gasten bezoeken 
Bronkhorster Molen

Steenderen - Hemelvaartdag 2 juni was een goede dag voor de Bronk-
horster Molen. Naast het Dauwdraaien van dauw tot schemer, kwa-
men ook deelnemers aan de Fiets! De Boer Op dit jaar bij de molen op 
bezoek. Zeker 700 gasten beklommen de molenbelt.

Hemelvaartdag bij de Bronkhorster Molen: heel veel fietsers nemen er een kijkje.

De entree is 2 euro per persoon. Er 
zijn per lijn prijzen te winnen. Inlich-

tingen bij de secretaris, telefoon (0314)
844221. Opgave voor de zomerdrive
gaarne zoveel mogelijk van te voren,
tot 17.30 uur bij Theo van Aalst, tele-
foon (0575) 451558, (06) 83074518 of
email: theovanaalst@gmail.com. Aan
de zaal inschrijven kan tot 19.15 uur.
Er wordt gebridged van 19.30 uur tot
± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Toldijk - Deze zomer worden door 
de Bridgeclub Bronkhorst vrije 
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld 
op de donderdagen 9 en 16 juni 
in Café Den Bremer te Toldijk.
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Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. Dat is niet 
nodig. De traplift die in het Service-
huis is geïnstalleerd, is in nagenoeg 

ieder huis zonder hak- en breekwerk
in te bouwen. Hij wordt volledig op
maat gemaakt. In bijna alle situaties
is het bovendien mogelijk deze auto-
matische traplift aan de smalle zijde
van de trap te plaatsen, waardoor er
genoeg ruimte overblijft om ook vei-
lig op de trap te lopen. Op donderdag
21 juni is er volop gelegenheid vragen
te stellen over de installatie van een
traplift in huis. 
De traplift demodag vindt plaats in
het Sensire Servicehuis aan de Dorps-
straat 7. Aanmelden is niet nodig.
Naast een traplift bevinden zich in
het Servicehuis allerlei hulpmiddelen
en aanpassingen die geprobeerd kun-
nen worden door bezoekers. Hier-
voor is op 21 juni eveneens gelegen-
heid, maar het is ook mogelijk een af-
spraak te maken voor een individueel
bezoek en uitgebreide uitleg: telefoon
0314 - 357419.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 21 juni 
kunnen geïnteresseerden de 
traplift demodag bezoeken, een 
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels. De traplift demodag 
wordt gehouden in het Sensire 
Servicehuis. Naast deskundig ad-
vies krijgen bezoekers de moge-
lijkheid een ‘proefrit’ te maken 
op de in het Servicehuis geïnstal-
leerde traplift.

Wat is: A. Lechte: 
  A1. “Bi’j ‘t lechte”. Als het daglicht komt, bij het daglicht.
  A2. “Bi’j lechte maone”. Bij volle maan.
  A3. “Argens met veur ‘t lechte kommen”. 
   Ergens mee voor de dag komen.

 B.  Schraggelen: 
  B1. Met moeite lopen. 
   “De kleine kindere schraggelen oaver ‘t onlieke hen”.
  B2. “Deur den winter hen schraggelen”. 
   De winter met moeite doorkomen. 
   “Wi’j bunt good deur den winter hen’eschraggeld”.

 C. Versloeken: 
  “Zich versloeken”. Zich verslikken. 
  “Hee hef zich verslokkene in een butjen”.

Antwoorden

We’j nog van too?

afd. Dialect

De heer G. Bos uit Laag Soeren is zon-
dag 12 juni voorganger in de kerk-
dienst van de Vrijzinnige Geloofsge-

meenschap Hengelo. De aanvang van
de dienst is om 10.30 uur in de kleine
kerk aan de Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap

De verschillende bijeenkomsten had-
den als doel, de jongeren en buurtbe-
woners dichter bij elkaar te brengen, 
zodat zij samen tot een mooi plan 
zouden komen voor de aanpassingen 
aan en rondom de JOP. De afgelopen 
weken hebben de betrokken jonge-
ren en buurtbewoners zeer positief 
samengewerkt met elkaar. Dit geldt 
ook voor overige betrokkenen, zoals 
de gemeente Bronckhorst, de Dorps-
belangenorganisatie Steenderens Be-
lang, het jongerenwerk, de wijkagent 
van Steenderen en JEKK Bronckhorst. 

De positieve samenwerking heeft er-
toe geleidt, dat de jongeren en buurt-
bewoners in goed overleg met de vol-
gende ideeën zijn gekomen voor de 
JOP: Ingang van de JOP verplaatsen 
richting het zwembad, terugplaatsen 
van glasplaten in de JOP, hekwerk 
rondom het voetbalveldje, sterkere 
lamp in de huidige lichtmast en een 
beveiligd lichtpunt in de JOP zelf, 
een metalen tafel in de JOP, een ex-
tra bank in de JOP, extra prullenbak-
ken en het opknappen van de brug. 
Daarnaast willen de jongeren de JOP 

opleuken met graffiti. Dit zal gebeu-
ren in de vorm van een graffitiwork-
shop. 
Op 10 juni aanstaande zullen de be-
trokken jongeren, samen met en-
kele medewerkers van de gemeente 
Bronckhorst, aan de slag gaan met de 
aanpassingen die aan en rondom de 
JOP verricht moeten worden. 

Om 09.00 uur zullen de jongeren sa-
men met de medewerkers van de ge-
meente beginnen met een kop koffie 
bij het zwembad in Steenderen, om 
vervolgens aan de slag te gaan met 
de JOP. Mede dankzij alle positieve 
bijdragen van betrokkenen, kunnen 
we tot dusver spreken van ‘een voor-
beeld’ project.

Jeugd Steenderen aan de slag met JOP

Steenderen - De afgelopen weken hebben er in Sportcafé Het Hooge 
Wessel in Steenderen verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden, 
waarbij jeugd uit Steenderen en buurtbewoners rondom de JOP in 
Steenderen met elkaar in gesprek zijn gegaan over ‘het jeugdhonk’.

De JOP Steenderen zal worden opgeknapt.

Op vrijdag 10 juni vindt er een sport-
dag plaats voor de leerlingen van de 
basisscholen uit Steenderen, Toldijk 
en Olburgen. 

Op zaterdagavond 11 juni verzorgen 
professionele beachvolleyballers een 
demonstratiepartij op het hoofdveld 
en zal DJ Double U2 de avond mu-
zikaal verzorgen. De tribune staat 

klaar! Op zondag 12 juni strijden 63 
teams in drie verschillende poules 
(dames, heren en mix) om het kam-
pioensschap. Daarnaast spelen de 
mini’s van WIK ook een toernooitje 
op het speciale jeugdveld. 
Dit jaar valt het toernooi in het Pink-
sterweekend. Nog geen plannen? 
Kom dan zeker een kijkje nemen bij 
de ‘Rouwenhorst-Arena’ aan de Land-
lustweg in Steenderen.

Pinksterweekend = beachvolleybal-
weekend!

Steenderen - Op 10, 11 en 12 juni 2011 organiseert volleybalvereniging 
WIK Steenderen voor de 15e keer het WIK – De Covik – beachvolley-
baltoernooi. De opbouw is al in volle gang, de teams zijn ingedeeld in 
poules en alle nieuwe plannen worden uitgevoerd… het beloofd dus 
weer een geweldig spektakel te worden!

Op vrijdag zal het beachvolleybaltoernooi voor scholen worden gespeeld.

Waarom de Hessenhal en -bad en het 
Zonnewater? Er staan ingrijpende 
plannen voor deze plek op stapel. De 
fractie van de PvdA in de gemeente-
raad van Bronckhorst beraadt zich op 
een standpunt over het raadsvoorstel 
om zowel bad als hal over te dragen 
aan de Stichting Zonnewater. Het 
voorstel van het college van B en W 
staat op de agenda voor de raadsver-
gadering van 23 juni 2011. 

De PvdA hoort graag de opvattingen 
van gebruikers en bewoners. Voordat 
het standpunt over het collegevoor-
stel definitief bepaald wordt, wil de 

PvdA zo breed mogelijk opvattingen
van gebruikers en bewoners over
deze privatisering ophalen. De PvdA
fractie is op 11 juni van 10.30 tot
13.00 uur aanwezig in sportcafe Spi-
rit. Iedereen wordt uitgenodigd om
even langs te komen en, onder het
genot van een kop koffie, te discus-
sieren en elkaar te informeren over
deze privatisering. Ook het Zonnebad
wordt die ochtend bezocht, zodat de-
ze stichting goed kan toelichten wat
de plannen zijn. 

De fractie van de PvdA gaat vaak op
bezoek bij mensen en instellingen die
betrokken zijn bij besluiten die door
de gemeenteraad genomen gaan wor-
den. Op die manier krijgt de fractie
veel informatie, en dit is minstens zo
belangrijk als het lezen van alle stuk-
ken. De fractie is ook te benaderen
met vragen of ideeën. Op de website
www.bronckhorst.pvda.nl is meer te
vinden hierover.

Privatisering als (sportieve) kans?

PvdA Bronckhorst op 
bezoek in Hoog Keppel
Bronckhorst - Ettelijke keren per 
jaar trekt de PvdA er een dag op 
uit om een werkbezoek af te leg-
gen. Dit jaar is de gehele fractie 
op zaterdagmorgen 11 juni bij 
het Hessenbad, de sporthal en ‘t 
Zonnewater in Hoog-Keppel. U 
bent daar ook van harte welkom.

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



Hij voegde eraan toe dat het bestuur 
van de veilingcommissie dit bedrag 
niet alleen bijeen heeft kunnen krij-
gen. ‘Daarvoor zijn vele vrijwilligers 
nodig’, aldus Geurt Harmsen. Hans 
Aartsen stak op zijn beurt de bewon-
dering voor het werk van de veiling-
commissie niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Wij zijn ontzettend blij dat er 
nog steeds mensen zijn die het werk 
als veilingcommissie willen doen’, zo 
complimenteerde hij. Zoals bekend 
wordt de hervormde dorpskerk na 
een forse opknapbeurt opnieuw in-
gericht. Zo is onder meer een groot 
aantal banken verwijderd, zijn er 
oude vloeren verwijderd waardoor 
enkele oude grafstenen van de kaste-
len Hackfort en Vorden te voorschijn 
kwamen. Er is vloerverwarming aan-
gelegd en een nieuwe betonvloer ge-
stort. Enkele rijen van de typerende 
banken in de ronde theatervorm zijn 
inmiddels herplaatst en verscheide-
ne nieuwe stoelen zullen het nodige 
aantal zitplaatsen complementeren. 
Inmiddels zijn er ook vier van de go-
tische ramen van dit monumentale 
beeldbepalende kerkgebouw geres-
taureerd. 
Henk Vaags, voorzitter van de Stich-
ting Veilingcommissie: ‘Onze stich-

ting is al vanaf 2006 bezig om geld in 
te zamelen om het restaureren van 
alle ramen (glas- in- lood en natuur-
steen), samen met het Rijk, provincie 
en het kerkbestuur mogelijk te ma-
ken. Het bedrag van 75.000 euro is 
bijeen gebracht door de wekelijkse 
verkoop van gebruikte goederen zo-
als onder meer meubels, boeken en 
platen, huishoudelijke goederen, 
kleding, audio- en video apparatuur’, 
aldus Henk Vaags. De zelfstandige 
Stichting Veilingcommissie, die zijn 
onderkomen heeft in de oude HAVO 
borstelfabriek aan de Burgemeester 
Galleestraat 69, houdt al een aantal 
jaren elke zaterdagmorgen van 9.00 
tot 12.00 uur verkoop van alle soor-
ten goederen. 
Henk Vaags: ‘De opbrengsten zijn o.a. 
bestemd voor doelen als voornoemde 
kerkramen. Zo hebben we reeds eer-
der bedragen geschonken voor herstel 
van het voegwerk van de voet van de 
kerktoren. Ook heeft de kapel in het 
buurtschap Wildenborch (waar elke 
maand een kerkdienst wordt gehou-
den) een donatie gehad en is voor ver-
betering van Het Hospice in Zutphen 
een geldbedrag toegezegd. Daarnaast 
is de bus voor onder ander het bejaar-
denvervoer van de Wehme, geheel 

van een nieuw verfje voorzien’, zo 
zegt hij. De actieve Veilingcommissie 
(die ondersteund wordt door zo’n 50 
enthousiaste, hardwerkende vrijwil-
ligers) hoopt voort te kunnen gaan 
met hun nuttige ‘kringloopwerk’. 
Henk Vaags: ‘Echter de huisvesting op 
wat langere termijn baart het bestuur 
de nodige zorgen. Het HAVO gebouw 
staat namelijk op de nominatie om 
t.z.t. door de gemeente Bronckhorst, 
ten behoeve van geplande nieuw-
bouw, gesloopt te worden. Toekom-

stige huisvesting staat dan ook regel-
matig op de bestuursagenda’, zo zegt 
hij. De aanvoer van de te verkopen 
goederen verloopt als volgt: Een ieder 
die ‘goed verkoopbare spullen ‘kwijt 
wil, kan dat doen door te bellen met 
het contactnummer 06-44629049. 
Er wordt dan een ophaalafspraak 
gemaakt. Ook kunnen mensen de 
goederen op zaterdagmorgen tussen 
9.00 en 10.00 uur brengen. Deze wor-
den dan op geschiktheid beoordeeld 
om later weer aan de man te worden 

gebracht. Overigens heeft de commis-
sie geldwerving van de dorpskerk, de
afgelopen maanden keihard gewerkt
om de nodige ‘centen’ ten behoeve
van de herinrichting van de kerk bin-
nen te krijgen. Zo werd er een grote
huis- aan-huisactie gehouden. Men
kon een verjaardagskalender bestel-
len, een set vloertegels bestellen of
een vrije gift doneren. De huis- aan
huis actie heeft tot dusver, inclusief
een bedrag van 10 mille ( opbrengst
kalenders) een bedrag van ruim
49.000 euro opgebracht. De actie 
voor de Vordense bedrijven heeft 20
mille opgebracht, zodat de Vordense
bevolking in totaal bijna 70.00 euro 
bijeen heeft gebracht. 

De eindstand van de tot nu toe ge-
houden acties is momenteel ruim
120.000 euro. In dit bedrag is inbe-
grepen de bedragen van een aantal
fondsen die een subsidie hebben toe-
gezegd. Het streefbedrag van 125.000
euro is daarmee bijna gehaald en 
is de inrichting van de hervormde 
dorpskerk financieel veilig gesteld. 

Gerrit Vlogman, namens de commis-
sie geldwerving: ‘Wij hebben mo-
menteel voor de restauratie van de
kerkramen nog een subsidieaanvraag
lopen bij de BRIM (Besluit Rijkssubsi-
die Instandhouding Monumenten). 
Mocht de aanvraag gehonoreerd
worden, dan worden eerst alle ramen
gerestaureerd en dan pas de nieuwe
vloertegels gelegd. Wij verwachten 
rond 30 juni bericht van de BRIM’,
aldus Gerrit Vlogman.

Voor restauratie ramen

Veilingcommissie schenkt kerk 75.000 euro

Vorden - Blije gezichten en langdurig applaus toen Geurt Harmsen 
zaterdagmiddag in de hervormde dorpskerk namens de Stichting 
Veilingcommissie een cheque van 75.000 euro aanbood aan kerkrent-
meester Hans Aartsen. Het geld is bedoeld ter ondersteuning van de 
kosten voor het restaureren van de eerste vier ramen van de dorps-
kerk. ‘Het geld is reeds door onze penningmeester overgemaakt. Denk 
dus niet dat jullie thans opnieuw 75 mille krijgen’, zo grapte Geurt 
Harmsen.

Hans Aartsen ontvangt cheque Geld bestemd voor restauratie kerkramen

Bezoekers tijdens kijkdag

Vorden - Het Vordens Man-
nenkoor bracht vorige week 
zondag een bezoek aan Linne 
in Limburg.Enkele jaren gele-
den werd contact gelegd met 
Mannenkoor St. Caecillia uit 
Linne dat toen te gast was in 
Vorden. 

Omdat beide koren dit jaar een 
jubileum vieren, Vordens Man-
nenkoor 75 jaar en St. Caecillia 
90 jaar, werd besloten om een 
lenteconcert te verzorgen in 
Limburg. Het koor vertrok eerst 
naar Roermond waar men op 
een rondvaartboot ging voor een 
tocht over de Maas naar het witte 
stadje Thorn, gevolgd door een 
rondwandeling onder leiding van 
enkele gidsen. 

In het openluchttheater “De Ab-
dijhof”, met prima akoestiek, 

werd in de loop van de middag 
door beide koren een concert ge-
geven dat veel belangstelling trok. 
Na afloop van dit concert vertrok-
ken de koren naar Linne voor een 
buffet en een gezellige afsluiting 
van deze mooie dag. 

Het Vordens Mannenkoor begint 
na de vakantie met de voorberei-
ding voor het jubileumconcert op 
29 oktober. Dit zal een bijzonder 
concert worden met medewerking 
van diverse gasten waaraan t.z.t. 
in de media en op de site van het 
Vordens Mannenkoor aandacht 
besteed wordt. Het koor kan nog 
steeds nieuwe leden gebruiken. 
Kom gerust eens de repetitie be-
zoeken op de maandagavond in 
het Dorpscentrum te Vorden. 

Voor meer inlichtingen kijk op 
www.vordensmannenkoor.nl

Vordens Mannenkoor 
op bezoek in Linne



Diverse showroom 
Boxsprings
Halve Prijs

PARKEREN VOOR DE DEUR Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nl 

openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur

vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur Actie’s zijn geldig zolang de voorraad strekt en onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Spreien 20-50% korting

Showroom
matrassen

vanaf 159,-

Badmatten
vanaf 10,-

Toilet + 
Bidetmatten

vanaf 5,-

Diverse showrooms
Ledikanten + bedbodems

20-50% KORTING
Keukensets

vanaf 5,-
en nog veel meer

Badjassen
heren - dames - kinder

vanaf 24,95

Hoofdkussens
synthetisch + veren + dons enz. 

vanaf 15,-

Honderden
Dekbedden

dons + wol + synthetisch  

vanaf 29,-

HEEL VEEL
HOESLAKENS

jersey - katoen 
satijn - badstof

vanaf 5,-

Badhand-
doeken
vanaf 5,-

Badlakens
vanaf 10,-

DUIZEND
Dekbed-

overtrekken
1 persoons

vanaf 15,-
2 persoons

vanaf 25,-
litsjumeaux

vanaf 29,-

VERBOUWINGS
TOTALE

LEEGVERKOOP



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

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

www.bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

* Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten

Voor de snelle 
beslisser 

betalen wij 
de 19% btw!

(op al onze voorraad tegels)van 11 t/m 18 juni *
BTW weg

ermee!

De Stenen 

Tafel? Da’s 

Top!

Gefeliciteerd!

wordt vervolgd...

Winnaar Mei: 
Mevr. Tiny Meijnen
uit Lichtenvoorde

Ook meedoen? 
www.winnenmetweevers.nl

Kunststof en aluminium kozĳ nen 

Kwaliteit voor een betaalbare prĳ s

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier

Showroom dagelĳ ks geopend

Voorjaarsactie: € 250,- korting op een hefschuifpui met                
geïntegreerde rolhor



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Special

www.weevers.nl

Laat ook uw speciale krant 

onze zorg zijn. Vormgeving, 

redactie, opmaak, 

verspreiding: wij denken 

graag met u mee!

Tijdens de vakantie niets 

missen van het nieuws? 

Op www.WebPaper.nl is 

 kjilrednozfa evagtiu eredei 

in te zien. Zo is ‘thuis’ wel 

erg dichtbij. Fijne vakantie!

www.weevers.nl

Lekker op 
...eitnakav 

Waar ligt jouw
ambitie?
BonsenReuling Accountants-Belastingadviseurs is ruim 50 jaar jong, groeit jaarlijks 
op evenwichtige wijze, is een middelgroot accountants- en belastingadvieskantoor 
en heeft vestigingen in Lichtenvoorde, Eibergen en Deventer.

Voor onze vestiging in Lichtenvoorde zijn wij, ter uitbreiding van ons team,
op zoek naar een:

Ben jij die enthousiaste teamspeler met inlevingsvermogen? Kun jij goed organiseren en 
plannen, snel schakelen, heb je sterke communicatieve vaardigheden en gevoel voor taal?
 
Kijk dan op onze website voor een uitgebreid functieprofi el of neem voor meer informatie 
contact op met Carine Aalders, telefoonnummer 0544-39 33 33. Wil je direct solliciteren? 
Zend dan je cv en motivatie naar lichtenvoorde@bonsenreuling.nl

(Junior) Medewerker Officemanagement (fulltime)

Acquisitie n.a.v. deze
advertentie wordt niet
op prijs gesteld.

BonsenReuling, Postbus 50, 7130 AB Lichtenvoorde
www.bonsenreuling.nl

Wij zoeken per direct  een fulltime 
gastvrouw/heer   

 

Ben jij representatief, gastvrij en houdt je 
van afwisseling? 

 

    
 

Interesse? 
Reageren kan per mail info@reijrink.nl  

t.a.v.  
Clemens Reijrink 

        Tel. 0544-371287 
Hotel Restaurant Reijrink Lievelde 

www.reijrink.nl 

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenr.; VIO832479

Werkzaamheden;
Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor de 
invoer van verkoopbestellingen en de verzending van orderbe-
vestigingen en de archivering van verkooporders. Ook ben je 
verantwoordelijk voor het telefonisch adviseren van klanten en de 
ordercontrole in het ERP-systeem. Tevens informeer je klanten 
over de voortgang van de orders. Daarnaast ontvang je klanten in 
de showroom en geef je verkoopadvies.

Functie eisen;
-  Afgeronde MBO opleiding in relevante richting;
-  goede administratieve en communicatieve vaardigheden;
-  servicegerichte instelling; 
-  ervaring met ERP-systemen. 

METAALBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VIO831415

Werkzaamheden;
Aan de hand van technische tekeningen en werkorders ga je materia-
len en onderdelen verzamelen en bewerken. Je bent verantwoordelijk 
voor het samenstellen van de constructies uit enkelvoudige of meer-
voudige componenten. Daarnaast controleer je het werk op kwaliteit 
en maatvoering. Je zorgt voor orde en netheid op je werkplek.

Functie eisen:
-  Minimaal LTS niveau;
-  je beheerst een of meerdere lastechnieken;
-  ervaring in soortgelijke functie;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften;
-  zelfstandig kunnen werken.

 
DIRECTIE ASSISTENT M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VVN831311

Werkzaamheden;
In deze veelzijdige baan bij een organisatie de retailbranche ligt het 
zwaartepunt van de functie in het afhandelen van administratieve 
taken op het gebied van productie en inkoop. Daarnaast zul je ook 
een aantal salesactiviteiten begeleiden. 

Functie eisen:
- Afgeronde HBO opleiding in relevante richting;
- commerciële instelling;
- ervaring in soortgelijk functie;
- je bent fulltime beschikbaar.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenr.; VIO832465

Werkzaamheden;
Als monteur buitendienst ben je verantwoordelijk voor het ver-
voeren, plaatsen, installeren, inspecteren, repareren en monteren 
van toestellen en materialen. Je voert eventueel ter plekke las-
werkzaamheden uit. Indien nodig laad en los je vrachtwagens 
met materialen en gereedschappen. Je bent verantwoordelijk voor 
de eindcontrole van het werk; het eindproduct moet voldoen aan 
opgegeven kwaliteitseisen, maten en toleranties.

Functie eisen; 
-  MTS niveau door opleiding of ervaring verkregen;
-  basis VCA diploma vereist;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften;
-  beheersing van één of meerdere lastechnieken;
-  geen hoogtevrees;
-  bereidheid om in de kost te gaan;
- rijbewijs BE en/of CE.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
(NATIVE SPEAKER DUITS) M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr.; VCP832762

Werkzaamheden;
Als commercieel medewerker binnendienst ben je verantwoordelijk 
voor het onderhouden van contacten met bestaande relaties, het 
uitbreiden van je netwerk met nieuwe relaties en het telefonisch 
beantwoorden van technische vragen. 

Functie eisen;
- Afgeronde MBO opleiding richting commercieel;
- native speaker Duits;
- goede kennis van automatiseringsprogramma’s is gewenst;
- technische affiniteit.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een opdrachtgever uit de omgeving van Vorden zoeken wij 

een:

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST 
VIO832468

Als commercieel medewerker binnendienst informeer en adviseer 

je (potentiële) klanten over levertijd, prijzen en algemene (tech-

nische) vragen. Je behandelt offerteaanvragen en brengt orders 

aan in de computer aan de hand van overeengekomen condities. 

Je signaleert orders die buiten de standaardprocedure worden 

geleverd en informeert de klant over de voortgang van de order. 

Je onderhoudt contact met het bedrijfsbureau over de haalbare 

levertijd en met afnemers en agenten uitvoeringen van producten, 

uitgebrachte offertes, binnenkomende orders en klachten.

Voor deze functie zoeken wij iemand die een aantal jaren ervaring 

heeft in een soortgelijke functie. Je beschikt over goede com-

municatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, in het 

Nederlands (het liefst ook in Duits en Engels). Je hebt affiniteit 

met kantoorautomatisering voor orderverwerking en beschikt 

over goede commerciële en administratieve vaardigheden. Je bent 

klantvriendelijk en in staat een juiste advisering te geven.

Ben jij geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij je van harte 

uit te reageren. Voor meer informatie kun jij je richten aan Ingrid 

Olivier.

Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl




