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Zijn inzet werd toen beloond met de
nominatie ‘vrijwilliger van het jaar‘.
Intussen is de scoutinggroep een twee-
de (kleiner formaat) blokhut rijker die
in 2007 onder leiding van Marko Mul-
derij werd gebouwd. Een gedeelte
dient als werkplaats, terwijl het tevens
dient als onderkomen voor de Explo-
rers (jongens en meisjes in de leeftijd
15-18 jaar). 

Geen overbodige luxe want de scou-
ting is de laatste jaren flink gegroeid.
Momenteel zijn er 35 verkenners (11-
14 jaar), 28 welpen (7 t/m 10 jaar) en 6
Explorers ook wel Rowans genoemd.
Het geheel wordt aangestuurd door
een 12-koppige leiding. Pieter Kramer:
‘Zoals men wellicht weet, is onze doel-
stelling om op basis van het spel van
het verkennen, de jeugd een zinvolle
invulling van de vrije tijd besteding te
geven.

Bij de welpen is dat gebaseerd op het
boek van Rudyard Kipling, een jungle-
boek waarbij het gaat om de jonge
wolven (welpen) de regels en wetten
van de jungle te leren. Dat spel wordt
bij de gehele scouting ‘all over the
world‘ gespeeld. Het spel van de ver-
kenners is meer gebaseerd op het aan-
leren van technieken, zoals bijvoor-

beeld het kamperen, kompas lezen
e.d. De laatste jaren merk je dat veel
bedrijven, verenigingen of groepen,
survivals organiseren. Dat ‘verschijn-
sel‘ kennen we bij de scouting al veel
langer. Ook al jaren een vast onder-
deel bij de verkenners het ‘primitief
koken‘. Dat noemen ze tegenwoordig
in de volksmond ‘barbecueën‘. De
scouting is in veel gevallen de tijd al
ver vooruit’, zo zegt Pieter Kramer la-
chend.

De Vordenaar, van beroep docent ge-
schiedenis, is al 47 jaar bij de scouting
betrokken. Dat begon voor hem als
groepsleider bij de Albert Schweitzer
groep in Helmond. Daarna was Pieter
jarenlang actief bij scouting Neder-
land. In 1982 werd hij op school Beeck-
land in Vorden benoemd en toen op
gegeven moment zijn zoon Frederik
zich bij de plaatselijke scouting aan-
meldde duurde het niet lang of vader
Pieter was ook weer ‘verkocht‘! Zegt
hij: ‘Scouting is niet alleen een leuke
vrije tijd besteding, maar voor mij
geldt bovendien dat ik het heerlijk
vind om met de jeugd te werken. 

Middels scouting krijgen de kinderen
meer verantwoordelijkheid en zelf-
standigheid. Wanneer de jongens en

meisjes van een kamp terug keren dan
hoor je nadien de ouders dikwijls zeg-
gen dat ze hun kroost bijna niet meer
terug kennen. Ze zijn op allerlei ge-
bied ‘handiger‘ geworden, zo hebben
ze gemerkt’, aldus Pieter Kramer.

Behalve de coördinatie van het gehele
scouting apparaat zorgt Pieter Kramer
ook voor het personeelsbestand en
ziet hij er op toe dat de leiding de
noodzakelijke cursussen blijft volgen.
Wat hem grote zorgen baart, het te-
kort aan leiding dat bij de David G. Al-
fordgroep dreigt te ontstaan. 

Kramer: ‘Dat merken we met name bij
de welpen. Daar hebben we dringend
behoefte aan een paar flinke meiden
(jongens mag ook hoor) in de leeftijd
vanaf 18 jaar. Ze moeten het in de eer-
ste plaats natuurlijk leuk vinden om
met kinderen om te gaan. Ze moeten
tevens bereid zijn om cursussen te vol-
gen en op zaterdagmiddag beschik-
baar zijn. Bij de verkenners kunnen
we ook wel leiding gebruiken. Hier
ligt trouwens een enorme uitdaging
voor bijvoorbeeld studenten ROC rich-
ting SPW. Deze studenten kunnen
hun werkzaamheden bij de scouting
als stage gebruiken. Wij hebben mo-
menteel bij de welpen al een wacht-
lijst van 25 man (ongeveer drie jaar!).
Aangezien de kinderen pas vanaf ze-
ven jaar kunnen instromen, verdient
het aanbeveling dat ouders hun kinde-
ren al op 4-jarige leeftijd op de wacht-
lijst laten zetten.

Ze kunnen zich bij mij opgeven (tele-
foon 553229)‘ zo zegt Pieter Kramer. In
het weekend van 19 en 20 juni organi-
seert scouting Vorden voor de 11e keer
de ‘MidZomernachtHike’, twee dagen
vol met activiteiten en gezelligheid.

Bij scouting David G. Alfordgroep

dreigt een tekort aan leiding

Ergens in de bosrijke omgeving in het buitengebied van Vorden, staat ver-
scholen tussen het lover van de bomen, het complex van de scouting Da-
vid G. Alfordgroep. Een prachtig clubhuis (blokhut) die vijf jaar geleden
werd geopend. De scouting in Vorden kreeg destijds via een bouwconsu-
lent een tip dat er in Arnhem een blokhut stond die men wel mocht over-
nemen. Een ploeg vrijwilligers toog naar Arnhem om het gebouw ‘plank
voor plank‘ af te breken om het later in Vorden weer op te bouwen. Niet
zo eenvoudig want er moest ook nog volop getimmerd en gemetseld wor-
den en voorzieningen worden getroffen voor water, licht en gas. Pieter
Kramer die anno 2009, nog altijd de leiding bij de scouting Vorden in han-
den heeft, was in die hectische bouwdagen zowel voorzitter als secretaris
van de bouwcommissie.

Pieter Kramer.
Tijdens dit bezoek werden de vriend-
schapsbanden verstevigd. De Denen
die nog nooit eerder in deze contreien

zijn geweest, waren zo enthousiast dat
ze bij de plaatselijke VVV folders heb-
ben gehaald met de bedoeling hier
nog eens een vakantie door te bren-
gen. 
De bewoners van de Wehme en Villa
Nuova hebben kunnen genieten van
een optreden van de dansgroep uit
Gudbjerg.

Deense gasten bij de Knupduukskes
De Vordense folkloristische dans-
groep De Knupduuksks heeft in
het Pinksterweekend bezoek ge-
had van de Gudbjergdansere uit
Denemarken.
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De digitale versies bieden enkele voor-
delen boven de papieren uitgaven. Zo
heeft u een overzicht van alle uitgaven
van Weevers en kunt u de archieven
inzien voor oudere uitgaven. Ook de
zoekfunctie over de actuele uitgaven
in het archief is heel handig om via
trefwoorden artikelen terug te vinden.
Op de openingspagina staat een ver-
zameling van artikelen van de voor-
pagina's van de kranten die via E-paper
worden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aan
de redactie, dan is het nu mogelijk om
een logincode aan te vragen voor een
afgeschermd deel van de website
waarmee de aanlevering wordt ver-
eenvoudigd en u zelf meer invloed
heeft op de opmaak van het artikel.
Tevens heeft u een overzicht van alle
artikelen die u via dit systeem heeft
aangeleverd.

De advertenties in de krant staan ook
in de digitale versie. Hierbij bieden wij
de mogelijkheid om de advertentie te
laten doorlinken naar uw eigen web-
site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,
aan de balie, telefonisch, via e-mail of
post. Dit blijft allemaal mogelijk, er is
alleen een mogelijkheid bijgekomen,
want u kunt nu ook via de website van
www.contact.nl heel eenvoudig uw
Contactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook
"Exposities & Musea" en een aantal
interessante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreiding
van deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers een
nieuw product. Komt u foutjes of verbeter-
punten tegen, laat het ons weten op ons 
e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledig
verzorgd door ons webbureau: 
Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-
gaven, verschijnen de weekbladen
van Contact nu ook wekelijks op
Internet in de vorm van "E-paper",
de electronische krant. Op een zeer
gebruiksvriendelijke wijze kunt u
door de pagina's "bladeren" en arti-
kelen aanklikken om leesbaar te
vergroten. Wilt u graag via uw
computer op de hoogte blijven van
het laatste nieuws of leest u toch
liever vanaf krantenpapier, wij bie-
den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weer
bij elkaar in het Dorpshuis. We zullen
ons deze avond gaan bezig houden
met 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-
KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomst
over alcohol en verkeer. 

Want wat doet u als uw gasten hebben
gedronken en vervolgens in de auto
willen stappen? Voelt u zich verant-
woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waar
ligt de grens? 

Mevrouw Marleen van de Hoek van de
Gelderse verslavingszorg gaat met ons
in gesprek en vertelt over haar ervarin-
gen. Graag nodigen wij u uit om aan-
wezig te zijn op onze Passageavond,
dinsdag 28 november a.s. in de boven-
zaal van het Dorpshuis. Gasten zijn
hartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met de
Najaarsmarkt die jongstleden zater-
dag in hetzelfde gebouw werd gehou-
den en dat werd georganiseerd door
de ‘Commisie Bus’. De opbrengst van
die markt wordt namelijk aangewend
voor het onderhoud en de vervoerskos-
ten van het ‘busje van de Wehme’. En
dan vier dagen later een bazaar van
het Rode Kruis, toch wellicht een beet-
je teveel van het goede, zo vond de
Welfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voor
de verkoop werden aangeboden wa-
ren veelal gemaakt door de deelneem-
sters, wonende in de Wehme zelf en
door mensen die nog zelfstandig in
het dorp wonen. Veel geborduurde –
en gehaakte kleden, schortjes, truien,
poppenkleertjes e.d. 

De opbrengst wordt aangewend om
nieuw handwerkmateriaal te kopen
en om enkele gezellige middagen voor
de deelneemsters te bekostigen. 
De organisatie hoopt de niet verkoch-

te handwerken te slijten op de kerst-
markt die op 10 december in het Lud-
gerusgebouw in Vierakker zal worden

gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-
den is daar namelijk met een verkoop-
stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare Rode
Kruis Vorden waren woensdagmid-
dag na afloop van de bazaar toch
een tikkeltje teleurgesteld. De ba-
zaar die in het verzorgingshuis De
Wehme werd gehouden, trok min-
der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdt
de PCOB afd. Vorden haar middagbij-
eenkomst om 14.340 uur in het Stam-
pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Dan
zal dhr. Job Teeuwen uit Lochem een
diapresentatie houden over "De Ach-
terhoek, cultuur en natuur in een Gel-
derse landstreek".
Het gaat over kastelen, Saksische boer-
derijen, de aanpassing van planten- en
dierenleven aan de menselijke bedrij-
vigheid, over hessenwegen, elk met
hun eigen historie. Kortom: de Achter-
hoek vormt het decor, waarover heel
wat plaatsjes en praatjes te maken
zijn. Tevens zal in deze vergadering
het 150e lid worden verwelkomd. Bo-
vendien is er nog een verrassing voor
de aanwezigen. Iedereen is op deze bij-
eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berends
uit Doetinchem voor de vereniging
‘Oud Vorden’ een dialezing houden
over het onderwerp ‘Adel en boeren-
adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-

der meer vertellen over scholtenboe-
ren, de boerenadel uit deze omgeving,
kasteeladel e.d. De bijeenkomst die in
zaal De Herberg wordt gehouden, be-
gint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.

Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.

De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.

Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.

E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. 

De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad Contact

Weekblad Contact ook op
Internet
Naast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.
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De digitale versies bieden enkele voor-delen boven de papieren uitgaven. Zoheeft u een overzicht van alle uitgavenvan Weevers en kunt u de archieveninzien voor oudere uitgaven. Ook dezoekfunctie over de actuele uitgavenin het archief is heel handig om viatrefwoorden artikelen terug te vinden.Op de openingspagina staat een ver-zameling van artikelen van de voor-pagina's van de kranten die via E-paperworden gepubliceerd.Als u regelmatig nieuws aanlevert aande redactie, dan is het nu mogelijk omeen logincode aan te vragen voor eenafgeschermd deel van de websitewaarmee de aanlevering wordt ver-eenvoudigd en u zelf meer invloedheeft op de opmaak van het artikel.Tevens heeft u een overzicht van alleartikelen die u via dit systeem heeftaangeleverd.De advertenties in de krant staan ookin de digitale versie. Hierbij bieden wijde mogelijkheid om de advertentie telaten doorlinken naar uw eigen web-site. Het aanleveren van Contactjes ge-

beurt nu op verschillende manieren,aan de balie, telefonisch, via e-mail ofpost. Dit blijft allemaal mogelijk, er isalleen een mogelijkheid bijgekomen,want u kunt nu ook via de website vanwww.contact.nl heel eenvoudig uwContactjes aanleveren.Op de vernieuwde website vindt u ook"Exposities & Musea" en een aantalinteressante sites om te bezoeken.

Hebt u zelf een idee voor uitbreidingvan deze sites, laat het ons dan weten.E-paper is voor Drukkerij Weevers eennieuw product. Komt u foutjes of verbeter-punten tegen, laat het ons weten op ons e-mailadres: info@contact.nl. De website www.contact.nl is volledigverzorgd door ons webbureau: Weevers Net.

Weevers vernieuwt de website van Weekblad ContactWeekblad Contact ook opInternetNaast de vertrouwde papieren uit-gaven, verschijnen de weekbladenvan Contact nu ook wekelijks opInternet in de vorm van "E-paper",de electronische krant. Op een zeergebruiksvriendelijke wijze kunt udoor de pagina's "bladeren" en arti-kelen aanklikken om leesbaar tevergroten. Wilt u graag via uwcomputer op de hoogte blijven vanhet laatste nieuws of leest u tochliever vanaf krantenpapier, wij bie-den u beide mogelijkheden.

Dinsdag 26 november komen wij weerbij elkaar in het Dorpshuis. We zullenons deze avond gaan bezig houdenmet 'WAT KAN IK VOOR JE INSCHEN-KEN''. Een voorlichtingsbijeenkomstover alcohol en verkeer. Want wat doet u als uw gasten hebbengedronken en vervolgens in de autowillen stappen? Voelt u zich verant-woordelijk? Kan 1 glas nog wel of waarligt de grens? Mevrouw Marleen van de Hoek van deGelderse verslavingszorg gaat met onsin gesprek en vertelt over haar ervarin-gen. Graag nodigen wij u uit om aan-wezig te zijn op onze Passageavond,dinsdag 28 november a.s. in de boven-zaal van het Dorpshuis. Gasten zijnhartelijk welkom.

Passage

Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. De opbrengst wordt aangewend omnieuw handwerkmateriaal te kopenen om enkele gezellige middagen voorde deelneemsters te bekostigen. De organisatie hoopt de niet verkoch- te handwerken te slijten op de kerst-markt die op 10 december in het Lud-gerusgebouw in Vierakker zal worden gehouden. De Welfare Rode Kruis Vor-den is daar namelijk met een verkoop-stand aanwezig.

Bazaar Welfare Rode KruisDe dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over deAchterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on- der meer vertellen over scholtenboe-ren, de boerenadel uit deze omgeving,kasteeladel e.d. De bijeenkomst die inzaal De Herberg wordt gehouden, begint om 20.00 uur.

Oud Vorden
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Heeft waarschijnlijk te maken met deNajaarsmarkt die jongstleden zater-dag in hetzelfde gebouw werd gehou-den en dat werd georganiseerd doorde ‘Commisie Bus’. De opbrengst vandie markt wordt namelijk aangewendvoor het onderhoud en de vervoerskos-ten van het ‘busje van de Wehme’. Endan vier dagen later een bazaar vanhet Rode Kruis, toch wellicht een beet-je teveel van het goede, zo vond deWelfare-organisatie.

De artikelen die op deze bazaar voorde verkoop werden aangeboden wa-ren veelal gemaakt door de deelneem-sters, wonende in de Wehme zelf endoor mensen die nog zelfstandig inhet dorp wonen. Veel geborduurde –en gehaakte kleden, schortjes, truien,poppenkleertjes e.d. 
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Bazaar Welfare Rode Kruis
De dames van de Welfare RodeKruis Vorden waren woensdagmid-dag na afloop van de bazaar tocheen tikkeltje teleurgesteld. De ba-zaar die in het verzorgingshuis DeWehme werd gehouden, trok min-der bezoekers dan verwacht.

Verkoop kleedjes bij de Welfare

Op donderdag 23 november a.s. houdtde PCOB afd. Vorden haar middagbij-eenkomst om 14.340 uur in het Stam-pertje (Dorpscentrum) te Vorden. Danzal dhr. Job Teeuwen uit Lochem eendiapresentatie houden over "De Ach-terhoek, cultuur en natuur in een Gel-derse landstreek".Het gaat over kastelen, Saksische boer-derijen, de aanpassing van planten- endierenleven aan de menselijke bedrij-vigheid, over hessenwegen, elk methun eigen historie. Kortom: de Achter-hoek vormt het decor, waarover heelwat plaatsjes en praatjes te makenzijn. Tevens zal in deze vergaderinghet 150e lid worden verwelkomd. Bo-vendien is er nog een verrassing voorde aanwezigen. Iedereen is op deze bij-eenkomst van harte welkom.

PCOB lezing over de
Achterhoek

Woensdag 22 november zal J. Berendsuit Doetinchem voor de vereniging‘Oud Vorden’ een dialezing houdenover het onderwerp ‘Adel en boeren-adel in de Achterhoek’. Hij zal dan on-
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DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos
Pioenrozen

van 4.99 voor

€2.99

Elke dag een reden om naar
Plus te gaan!

•  Hollandse bloemkool
€ 0.99

•  Verse worst
500 gram € 2.25

•  Het hele biologisch assortiment

groente/fruit NU 25% korting
Bij een besteding van minimaal € 25,00 aan

boodschappen, elke donderdag:

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

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766

Vacatures plaats je bij:

OLDENHAVE
PERSONEELS-

DIENSTEN
www.oldenhavepersoneelsdiensten.nl

0575-54 69 86

Gld.dichtbij

Kijk
op provinciepagina

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

�De Stichting Veilingcom-
missie Vorden houdt iedere
zaterdag van 9 tot 12 uur in
het HAVO-gebouw (Burg.
Galleestraat 59) te Vorden,
verkoop van meubels, boe-
ken, huish.artikelen, glas-
werk, enz. Ook kunt u daar
terecht na tel.afspraak met
Dhr. Harmsen tel. 0575-
551486. Tevens vragen wij
goederen voor de te houden
Veiling, Pleinmarkt en Boe-
kenbeurs. Telefonisch aan-
melden op de volgende
tel.nrs. 0575-551486 en
0651380097.

Hervormde kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur ds. J. Kool, gezamenlijke dienst,
doopdienst.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur ds. J.Kool, gezamenlijke dienst in
de Dorpskerk, doopdienst.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 14 juni 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 14 juni 10.00 uur Eucharistieviering, m.m.v. Cante-
mus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 13 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Dameskoor.
Zondag 14 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
Herenkoor.

Tandarts
13/14 juni P.J. Waart, Barchem, tel. (0573) 44 17 44.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

Wooncorporatie ProWonen
Postbus 18, 7270 AA Borculo
Woonwinkel Vorden/Borculo/Ruurlo

Telefoon: (0575) 43 85 60
vorden@prowonen.nl
Woonwinkel Lichtenvoorde/Hengelo (Gld.)/Zelhem
Telefoon: (0544) 39 48 00
lichtenvoorde@prowonen.nl
www.prowonen.nl

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

�Bent u op zoek naar een
lieve en vertrouwde oppas
voor uw kinderen bij u thuis?
En dat in de omgeving van
Vorden, Zutphen, Warnsveld,
Ruurlo? Dan zou u contact
met mij kunnen opnemen.
Mijn naam is Sarah Bos, ik
ben 26 jaar oud, gediplo-
meerd als Helpende Welzijn
en ik heb veel ervaring met
kinderopvang. Van het gezin
waar ik als gastouder werkte,
gaat nu ook de jongste naar
school, waardoor ik weer tijd
heb voor een nieuw gastou-
dergezin. Misschien bij u?
Dan hoor ik graag van u! U
kunt mij bereiken per e-mail:
bos971@hotmail.com

�Koffie, thee of wijn
Bij de WERELDWINKEL
moet je zijn.

�Te huur: 2/3 kamer appar-
tementen in het centrum van
Zelhem. Huur ca. € 550,- incl.
serv.kosten. Info: http://si-
tes.google.com/site/zelhem-
huis of 06-13241141.

�Te koop: Vers van 't land:
Bloemkool, spitskool, brocco-
li, sla, andijvie, rode bieten en
peulen. 
Sla-, andijvie-, peterselie-,
selderij- en komkommerplan-
ten. Rode-, witte-, spruit-,
broccoli-, spits- en bloem-
koolplanten. André Snellink,
Bekmansdijk 4, Vorden, tel.
0575-556876.

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

�Gez. zelfst. woonruimte
(huur) regio Doetinchem/Zel-
hem/Hengelo/Toldijk v. nette
werk. vrw. Tel. 0613832741.

�Aangeboden: 3ha gras; zelf
maaien. Tel. 06 53 37 91 32.

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Dagmenu’s
10 t/m 16 juni 2009 

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

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

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

Woensdag 10 juni 
Tomatensoep/Wokki wokki van kip, wokgroente, jus en rijst.

Donderdag 11 juni 
Varkensmedaillons met stroganoff saus, aardappelkroketten
en rauwkostsalade/chocolademousse en slagroom.

Vrijdag  12 juni 
Tomatenbouillon met ravioli/Visfilet op Italiaanse wijze
bereid, pasta, pesto en rauwkostsalade.

Zaterdag 13 juni (alleen afhalen/bezorgen) 
Hollandse biefstuk met pepersaus, aardappelen en
groente/ijs met slagroom.

Maandag 15 juni
Aspergesoep/Duitse biefstuk met gebakken uien, frieten en
groente.

Dinsdag 16 juni 
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/ijs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai       € 6,55

6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

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

Weekaanbieding

Luikse Wafels  2 stuks € 1,50

Slagroomsoesjes 10 st. € 2,95
aanbiedingen geldig van di 9 juni t/m za 20 juni

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

�

�T.K.Zwarte Labrador pups
gefokt vlgs NLV eisen HD-A,
ED en oogziekte vrij groeit op
met kinderen tel.
0575555770

�Woonruimte te huur voor 
1 á 2 personen. Woonka-
mer,keuken,slaapkamer,dou
che & toilet en bergruimte.
€445,- all-in. telefoon 0575-
461733.



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Zorgkwekerij "De Stek"
heeft plek op de woensdagmiddag 
van 12.00 tot 16.00 uur en 
donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.00 tot 16.00 uur. Voor mensen met
een persoonsgebonden budget.

Familie Aaldering 
tel. (0314) 32 43 56
e-mail zorgkwekerijdestek@hetnet.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Bedroefd zijn wij door het plotselinge overlijden van

Carlo Bosch

op de nog jonge leeftijd van 43 jaar.

A.C. Agelink
Richard Oostwal

Arno Bosch

Vorden, 30 mei 2009

Nieuw!! Nieuw!! In Halle
Kringloop 

De zwarte Adelaar
Inkoop & verkoop 
meubels/inboedels
Dorpsstraat 63 Halle.

06-23337809
Open: di/vr. 13.30-17.00 uur.

Za. 13.30-16.00 uur.

Fantastisch idee

Een product fantastiko noemen
schept natuurlijk verwachtingen. Bij
de keurslager zijn we daar niet
bang voor. Deze verrassende combi-
natie van niet te dik varkenshaas,
katenspek en abrikoosjes gevuld
met kaas, voldoet namelijk aan de
stoutste verwachtingen. Daarmee

geef je een fantastische twist aan iedere barbecue of diner!

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

Satévlees met GRATIS
satésaus 500 gram € 6.00

SPECIAL

Fantastiko 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Grillworst +
Keurslager Leverworst

2x 500 gram € 3.98

TIP VAN DE KEURSLAGER

Kip cordon bleu
4 stuks € 4.98

MAALTIJDIDEE

Kippenpoten gegrilld
4 stuks € 3.98

IN MEMORIAM

13 juni 2008 13 juni 2009

Dinie Kremer-Bulten

Uit het leven, niet uit het hart.

Fam. Kremer

Hengelo Gld.

verbijsterd
bedroefd

en verslagen…

Carlo Bosch

* 10 mei 1966 † 30 mei 2009

Irma

Jeremy

Mitchell

Jill

Larenseweg 4
7251 JL  Vorden

De rouwdienst en begrafenis hebben in besloten
kring plaatsgevonden.

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

Alleen op afspraak.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, is kind worden en
naar de sterren kijken en daarheen langzaam worden
opgericht.

Verdrietig dat we haar moeten laten gaan, maar blij
met wat ze voor ieder van ons heeft betekend is op
25 mei 2009 overleden onze liefdevolle, betrokken
en levenslustige vrouw, moeder en oma

Harmina Christina Ringlever-Bijenhof
Tine

Geboren op 25 juli 1927 te Vorden.

Ad Ringlever

Joost en Henny
Marieke
Jeroen
Dorine en Niels
Wouter

Gerdien en Gerhard
Sanne
Michiel en Sanneke

Christa en Angela
Thomas
Luuk
Loes

Erik en Corien
Stef
Anouk

Correspondentieadres:
J. Ringlever
Insulindelaan 58
7251 EK Vorden

De begrafenis heeft plaatsgevonden op zaterdag
30 mei 2009 op de Algemene Begraafplaats te Vorden.

Geneeskrachtige Kruidencursus 
in Vorden! Voor mens en dier.
Thema: Reiniging.
www.kunehuijben.nl 06-41223741

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

Op zaterdag 6 juni 2009 om 08.55 uur is onze
zoon en ons broertje geboren

Wij noemen hem

Nick

Harry, Linda, Tom en Esmee 
van Leijden

Het Wiemelink 20
7251 CZ  Vorden
Tel. 0575-55 57 00

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

Op 14 juni 2009 zijn wij 25 jaar getrouwd en
bestaat ons loonbedrijf bijna 12,5 jaar.

Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Wilt u ons hiermee feliciteren, dan bent u van harte
welkom op zaterdag 20 juni a.s. vanaf 19.30 uur
bij ons thuis aan de Heideweversweg.

Theo en Gerlanda Zweverink
Heideweversweg 4a
7255 LV  Hengelo (Gld.)

Wij zoeken, 
tegen redelijke vergoeding,
voor onze moeder, 84 jaar,
woonachtig in de gemeente
Bronckhorst, iemand die
enkele dagdelen en event. 
af en toe een nacht haar

gezeldschapsdame/heer 
wil worden.

Voor reacties bellen met
06-27216508.

 

Uw uitvaart in vertrouwde handen.  
 

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

 

Telefoon 0575 – 45 20 20 
 

Dag en nacht bereikbaar 
 
Uw uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp  
Henriët Klein Geltink-ten Arve 
 
Vordenseweg 2, 7218 BP Almen 
website: www.eppinkruiterkamp.nl 
e-mail: a_ruiterkamp@zonnet.nl 

 

Feestprijzen
ter gelegenheid van de hoofdprijs 

voor de winnende rauwkost
en ons 1-jarig bestaan

Onze aanbiedingen:
Heerlijke Hollandse aardbeien

grote doos 1,00
Hollandse bloemkool vol smaak 1,00
Bij aankoop van onze winnende
Groentenman rauwkost
2e bakje naar keuze 250 gram 1,00
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Carlo,

Ook voor jou een plekje in mijn hart.

Janny Woltering-Woestenenk

Vorden, juni 2009.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Zaterdag 20 juni is iedereen van harte welkom op de Gelderse 

regiodag. Een bijzondere dag in een bijzonder mooi deel 

van Gelderland: de Veluwe. Voor jong en oud hebben we 

een gevarieerd en aantrekkelijk programma samengesteld 

op diverse Veluwse plekken. Ook bij u in de buurt is de 

provincie actief. Wie op de Veluwe woont vindt binnenkort 

de programmafolder in zijn of haar brievenbus. Ga voor 

meer informatie naar www.gelderland.nl/regiodag.  

Gedeputeerden, Statenleden en ikzelf kijken er naar uit u 

op de Gelderse regiodag te verwelkomen.

Clemens Cornielje

commissaris van de Koningin

Beste Gelderse inwoner,

Over Gelderse wegen en fi etspaden 

naar het werk of naar school. 

Lekker ontspannen de Gelderse 

natuur in, de bossen, de 

rivieren, de landschappen met 

de karakteristieke  boerderijen, 

landhuizen en kastelen. En 

natuurlijk de Gelderse festivals 

zoals de Arnhemse Mode Biënnale 

de provincie zorgt daarvoor. Echt 

Gelderland, heel dichtbij.

Conny Bieze, fractie VVD

Ja en neen. De belangrijkste 

verantwoordelijkheden van 

de provincies liggen in het 

buitengebied en daar wonen maar 

weinig mensen. De inwoners van 

steden en dorpen hebben het niet 

in de gaten. Maar profiteren er wel 

van: wegen, natuur, recreatie etc.

Eelco Huisman, fractie PvdA

Reageer op gelderland.nl/stelling

Provincie echt 
dichtbij?

Jong talent laat zich zien!

Een wel heel aardig dagje uit!

Wie geïnteresseerd is in techniek, natuur, culinaire verrassingen, kunst 

en cultuur komt zaterdag 20 juni naar de Gelderse regiodag op de 

Veluwe. 

Tussen 10.00 en 17.00 uur laat de provincie Gelderland iedereen 

graag op een leuke manier zien wat het provinciebestuur doet. Alle 

activiteiten hebben namelijk te maken met taken die de provincie 

uitvoert. Maak een keuze uit de meer dan 45 locaties en stippel je eigen 

route uit. Ga bijvoorbeeld naar het groene Renkumse beekdal, waar 

industrie en gebouwen hebben plaatsgemaakt voor plant en dier. 

Neem een camera mee en ontdek de spannende doorkijkjes. Tijdens de 

gratis workshop natuurfotografie zijn de kneepjes van het vak te leren. 

Gevoel voor vaart en oude techniek? Neem dan de stoomtrein tussen 

Apeldoorn en Dieren. Geniet van het schitterende Veluwse landschap 

en stop onderweg op interessante regiodaglocaties. Op vertoon van 

de regiodagbon op deze pagina kan iedereen gebruikmaken van alle 

regiodagaanbiedingen. 

Een gemakkelijk overzicht van de aanbiedingen staat op 

www.gelderland.nl/regiodag.

Veel luwe 

Win kaartjes

Veel luwe betekent zoiets als ‘veel tijd, veel aandacht’. Onder 

dit motto valt tijdens de regiodag op diverse plekken veel 

te genieten van Veluwse 

streekproducten. Ervaar de 

Veluwse koffietafel, lunch of 

picknick. Zie www.gelderland.nl/

regiodag voor meer informatie 

over hoe te reserveren voor de 

lunch, waar de tafels gedekt zijn 

of waar je met een mand vol 

Veluws eten zelf op stap kan gaan.

Openbaar vervoer
Voordelig reizen op de Gelderse regiodag op de Veluwe? 

Op de site www.ervaarhetov.nl is vanaf 6 juni het Gelderse regio-

dagkaartje te downloaden. Voor drie euro kun je op zaterdag 

20 juni de hele dag in Gelderland met de bus en de trein reizen.

De vraag voor de prijsvraag luidt: Welk kasteel is op de Gelderse 

regiodag voor het eerst open voor het publiek? Stuur je antwoord 

voor 1 juli naar de provincie Gelderland, t.a.v. Marjan Luyten, 

Antwoordnummer 411, 6800 WC  Arnhem. Een postzegel is niet 

nodig. Eén inzending per naam en adres. Graag telefoonnummer 

vermelden. De winnaar krijgt toekangskaartjes voor twee 

volwassenen en twee kinderen voor het Nationale Park De Hoge 

Veluwe en het Kröller-Müller Museum in Otterlo.

Jong en creatief? Laat dan de Gelder Talentplay op 

zaterdag 20 juni niet schieten! Villa InterArt op de 

Hommelseweg 169 in Arnhem verandert tijdens de 

regiodag in een multidisciplinaire speeltuin met 

film, cabaret, dans, interactief theater en muziek. 

Gelderse jonge talenten geven performances, 

workshops en voorstellingen. Jason Gwen, 

PowerPlay, Niels van der Steen, Young Stage, Jens 

van Dale, René van Meurs, Focus Filmtheater 

en Firewoodz (o.v.b.) zorgen voor een wel heel 

spetterend programma. De deuren gaan voor 

iedereen open vanaf 14.00 uur! 

Toegang is gratis op vertoon van de regiodagbon.

Zie elders op deze pagina.

Kom ook op zaterdag 20 juni naar de Veluwe!

Laat je verrassen op de Veluwe Bijzondere ontmoetingen

Fotografi e Marco Vellinga, Oosterbeek | Dick Brouwers, Arnhem | Norbert Voskens, Nijmegen 

stelling regiodag veluwe

culinair

drie euro

prijsvraag

Knip uit, neem mee!

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Informatiecentrum

T (026) 359 90 00

Markt 11 

6811 CG Arnhem

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

www.gelderland.nl

post@gelderland.nl



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

Gedurende de open dagen is het mo-
gelijk een kijkje te nemen achter de
schermen. Dat er nogal wat verande-
ringen zijn ten opzichte van vorig jaar,
kan men zelf ontdekken. Zo heeft de
dagbesteding een andere ruimte in ge-
bruik genomen, evenals de dieren en
is de huiskamer van de kamerbewo-
ners wel drie keer zo groot geworden. 

Daar waar deelnemers normaal ge-
sproken aanwezig zijn, zullen ze er nu
ook zijn om te laten zien wat ze zoal
doen tijdens de dagbesteding en hoe
ze leven op de kamers met zorg. Zoals
de laatste jaren gebruikelijk is, draait
er een powerpointpresentatie waarin
duidelijk wordt hoe één en ander ver-
loopt op de Bult. Daarnaast kunnen
bezoekers (enigszins gestructureerd
middels een route) rondlopen op de
Bult om alles te bekijken en misschien

ook wel om hier en daar mee te doen.
Trek er maar een paar uur voor uit.
Degenen die snel een kijkje willen ne-
men, kunnen ook aan hun trekken ko-
men. Dat er nog veranderingen op sta-
pel staan, valt ook her en der te lezen
en te horen.

Sinds begin dit jaar is Wilma voor 20
uur komen werken op de Bult om
deelnemers te begeleiden en dat be-
valt prima. Vorig jaar na de open da-
gen is door klusjesmens en vrijwilliger
Jac begonnen met de verbetering van
de dierenverblijven en we kunnen
constateren, dat dit een sterke verbete-
ring is voor de dieren, de jongelui en
de volwassenen in de omgang met de
dieren. Ook de andere (vrijwillige) me-
dewerkers dragen hun steen bij, waar-
door het plezierig werken is op de Bult
en een ieder zich verder kan ontwikke-

len. Dit ervaren we met z'n allen even-
eens op de jaarlijkse momenten waar-
bij we elkaar treffen zoals bij de kerst-
borrel, de medewerkersuitjes, het be-
wonersuitje, de vergadermomenten
en niet te vergeten de open dagen.

Nog steeds kunnen we uitbreiding van
het team gebruiken van mensen die
ongeveer een uur (of meer) per week
beschikbaar hebben voor de Bult. Te
denken valt aan personen die in de
tuin willen werken (al dan niet met
deelnemers), het mentorschap van
een kamerbewoner op zich willen ne-
men, deelnemers willen begeleiden
bij de klussen op de boerderij, admini-
stratieve handelingen kunnen verrich-
ten, elektriciteit kunnen aan-/verleg-
gen en andere klusjes willen doen.
Vraag vrijblijvend naar de werkzaam-
heden en mogelijkheden (0575-
451305) Tevens vindt er op zaterdag 20
juni de schuurverkoop plaats door de
Jongeren Werkgroep Roemenië ten be-
hoeve van een aantal projecten die ze
gaan uitvoeren in Roemenië van 15 tot
en met 29 augustus.

Open dagen zorg- en recreatieboerderij de Bult

In het derde weekend van juni op 19, 20 en 21 juni houdt zorg- en recrea-
tieboerderij de Bult aan Beekstraat 13 in Toldijk haar open dagen. In te-
genstelling tot voorgaande jaren, wijken deze data af van de landelijke
open dag op 6 juni, maar vinden ze wel plaats in het derde weekend van
juni, zoals gebruikelijk was.

Om half 10 's ochtends kwamen de kin-
deren van de dagopvang van Avontu-
rijn bij het voetbalveld van VV Ruurlo
bij elkaar. De kinderen waren allemaal
al in jubelstemming want iedereen
was startklaar voor een gezellige och-
tend met Oud-Hollandse spelletjes. De
kinderen werden verdeeld in groepjes
en gingen onder begeleiding de activi-
teiten langs. Zo waren er springkus-

sens, skippyballen en werden er kleine
wedstrijdjes eierenlopen gehouden.
Tussendoor werden de kinderen ge-
trakteerd op ranja met een lange vin-
ger. Een ballonnenartiest (www.jes-
sar.nl) heeft de meest prachtige hoeden
en beestjes voor de kinderen gemaakt.
En na een vrolijke schmink beurt was
het een groot feest van piraten, vlin-
ders en prinsessen! Een van de leidsters

was bereid om verkleed in een prachti-
ge 'grabbeljurk' rond te lopen, waarin
voor alle kinderen een kleine attentie
verstopt zat. De kinderen hebben zich
allemaal feestelijk vermaakt. Alsof dat
nog niet genoeg was werden ze aan het
einde van deze morgen getrakteerd op
heerlijke poffertjes, beschikbaar ge-
steld door Supermarkt Kogelman. Alle
kinderen gingen na deze ochtend moe
en voldaan weer naar huis of naar
Avonturijn. Kortom, voor allemaal een
leuke ochtend om op terug te kijken.

Avonturijn uitje

Op 3 juni jl. was het dan eindelijk zover! Het Avonturijn uitje voor de baby-
en peutergroepen van Kinderdagopvang Avonturijn in Ruurlo.

Dit Gert van de Vliege toernooi ge-
opend door mevrouw Annie Garritsen
werd onder geweldige weersomstan-
digheden gespeeld. De finale tussen
De Wogt en Vogelzang moest na de
brilstand vanaf de stip beslist worden.
Hier bleek Vogelzang de betere en
nam de beker dankbaar in ontvangst.
tweede De Wogt derde Dorpstraat en
vierde Walterslagweg .

Het seizoen werd afgesloten voor zo-
wel voetbalvolley en tennis met een on-
derling toernooi. Ook was er voor de
kinderen van allerlei georganiseerd.
Daarna was het goed vertoeven aan

een goed verzorgde BBQ en was het
wachten op de speech van voorzitter
Gerrit Hiddink. Deze haalde DJ Ed ter
Beest naar voren en deze werd terecht
voor zijn muzikale bijdrage in het zon-
netje gezet. Mimie en Toos werden er-
voor bedankt meer dan dertig jaar sa-
men de kantine en andere ruimtes er
altijd spik en span te laten uitzien. Ook
werd er van mensen van de kantine-
dienst afscheid genomen, Joke en
Ruud Olthof en Herro en William Hof-
stede werden na vele jaren inzet in de
welverdiende bloemetjes gezet.

Naar een lang seizoen ziet Socii met
veel vertrouwen de toekomst tege-
moet en zal men het mannetje staan
in de vijfde klasse. Komende weken
staan het clubkampioenschappen ten-
nis op de agenda opgave is nog moge-
lijk.

Socii nieuws
Het straten voetbaltoernooi bij
Socii was weer een groot succes.
Twee poules van vijf teams waar-
van bij elk team een dame bonden
de strijd aan om de beker.

WEDSTRIJDUITSLAGEN
RIJVERENIGING DE GRAAFSCHAP

Springen te Ambt Delden op 7 juni jl.:
Mandy Gotink met Suzie G won in het
L springen de 9e prijs.

Dressuur te Hengelo Gld. op 7 juni jl.:
Karin Groot Jebbink won in de L1 dres-

suur de 5e prijs met Voila B , 187 pun-
ten.

Dressuur te Laren Gld. op 7 juni jl.: Iris
Berenpas won in de L2 dressuur de 1e
en 4e prijs met Walencia, resp. 192 en
187 punten. Anita Berenpas won in de
L2 dressuur de 3e prijs met 188 pun-
ten met Walencia.

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

Er werd erg slecht gevangen. Slechts 8
van de 16 deelnemers wisten vis uit

het water te halen. Ook het weer was
niet best; een keiharde wind blies over
het kanaal en een paar pittige buien
maakten het de vissers niet gemakke-
lijk.

HSV Hummelo en Keppel
Op 26 mei is de 3e wedstrijd van de
zomercompetitie van Hengelsport-
ver. Hummelo en Keppel gevist.

Sinds begin juni heeft de VVV Bronck-
horst in samenwerking met Frans
Janssen eigenaar van de SPAR te Hum-
melo een VVV Service Informatiepunt
ingericht. De gemeente Bronckhorst
heeft een groot aantal ‘parels’ op toe-
ristisch gebied, met allemaal hun ei-
gen schoonheid en aantrekkings-
kracht. De voormalige gemeente
Hummelo en Keppel heeft ook zulke
‘parels’. Qua natuur en cultuur heeft
het veel te bieden, er zijn een aantal
uitstekende horecagelegenheden, pri-
ma campings én het beschikt boven-
dien over een goed onderhouden net-

werk van wandel- en fietspaden. Ook
is er recent een Toeristisch Platform
opgericht, die de schouders onder een
aantal ‘wervende’ evenementen gaat
zetten. Het afgelopen voorjaar zag er
alvast erg goed uit. De kunstwandel-
route, georganiseerd door ’t Web, trok
veel bezoekers en tijdens de onlangs
gehouden Kunst10Daagse was het ook
bijzonder druk in het gebied waarvan
de campings en terrassen hebben kun-
nen profiteren. 

Alle ingrediënten zijn dan nu ook aan-
wezig om het toerisme verder te kun-
nen laten groeien. Op 14 juni zal de
Keppelrun worden gehouden en op 21
juni staat het eerste Keppels Kunst en
Cultuurfestijn op de agenda. 

Ondernemers spelen op deze ontwik-
kelingen in en willen ook steeds meer
hun eigen activiteiten presenteren.
Door deze ontwikkelingen ontstaat
steeds meer vraag naar informatie
hierover. Het VVV Service Informatie-
punt in Hummelo wil in deze behoef-
te gaan voorzien.

VVV Service Informatiepunt

Bij de SPAR in Hummelo is vorige
week een VVV Service Informatie-
punt ingericht. De belangrijkste
wandel- fiets- en autoroutes zijn er
te koop, maar ook Irischeques, bi-
oscoop-, theater- en BOL.com bon-
nen kunt u er aanschaffen. Boven-
dien zullen er extra exemplaren
van Contact Bronckhorst komen te
liggen, deze kunnen gratis worden
afgehaald door toeristen en andere
belangstellenden.



Een eindje verderop stonden de man-
nen van Nefit ; Sjoerd Huisman, Arjan
Mombarg, Gary Hekman, Geert- Jan
van der Wal samen met teammanager
Erik Hulzebosch wat beteuterd na te
praten, over deze voor hen, ondanks
een als ploeg sterk gereden NK, toch
een teleurstellende afloop: geen podi-
umplaats. En dat kwam hard aan ! Al-
leen Arjan Mombarg, de oudste deel-
nemer in het veld, keek met een grijns
op deze NK terug. Nadat hij vorige
week tijdens de World on Wheels com-
petitiewedstrijd in ’t Veld zich zelf
‘pijnlijk ‘ had getest. (‘ Ondanks mijn
trainingsachterstand ging het daar tot
de laatste paar ronden hartstikke
goed, echter toen ging het ‘licht’ bij
mij uit’, zo sprak hij toen) reed zater-
dag in Julianadorp een uitstekende
NK. ‘Arjan Mombarg van beroep ‘oer-
mens ‘ , zoals de speaker hem betitel-
de, nam zijn teamgenoot Sjoerd Huis-
man (favoriet voor de titel) regelmatig

op sleeptouw en zag zijn eigen inspan-
ning beloond met een eervolle tiende
plaats in het eindklassement.

De bermen langs het zes kilometer
lange parcours, boden de natuurlief-
hebber deze zaterdag een prachtige
aanblik. Korenbloemen blauw, rode
klaprozen en de bloeiende witte ‘mar-
grieten’ een kleurrijk plaatje. Een paar
meter achter de bermen een land-
schap vol met tulpen- en koolvelden,
een panorama, waar de skeeleraars ui-
teraard geen oog voor hadden ! Boven
het parcours probeerden gitzwarte
wolken steeds maar weer de strijd te-
gen de blauwe lucht te winnen. Geen
kans, de felle wind in de kop van
Noord Holland (onder de rook van
Den Helder) joeg de wolken steeds
weg. De ‘wind ‘ , het thema van deze
NK, was beurtelings de vriend, maar
ook heel vaak de vijand van de skeel-
eraars. Met de wind in de rug, de laat-

ste kilometers op weg naar de finish
werden snelheden van 60 kilometer
per uur bereikt en dat op ‘wieltjes’!
Aan de overzijde van het parcours na-
men de windvlagen wraak en ‘gesel-
den ‘ zij de rijders. 

Sjoerd Huisman (Nederlands kampi-
oen marathonschaatsen op natuurijs)
en ook een geweldenaar op de skeelers
en de man die ook de nationale titel
bij het skeeleren graag op zijn naam
wilde schrijven, zei het voor de aan-
vang van de NK al: ‘met dit soort
weersomstandigheden kan er onder-
weg van alles gebeuren‘. Profetische
woorden, zo bleek. Echt een wedstrijd
voor krachtpatsers zoals bijvoorbeeld
Arjan Mombarg. Zoals bij hem te doen
gebruikelijk een ‘slow- start’, rustig
bengelend aan de staart van het pelo-
ton. Na de eerste ‘verkenning- ronde’
kwam de Vordenaar in de tweede ron-
de sleurend in een kopgroep van tien
man door met 15 seconden voor-
sprong op het peloton. Toen dit groep-
je door het peloton was achterhaald,
een nieuwe kopgroep van twaalf man.
Een groep met twee ploegmaats van
Mombarg (Gary Hekman en Geert- Jan
van der Wal) , maar zonder hem zelf
en ploegmaat en favoriet Sjoerd Huis-
man. Deze groep pakte maar liefst een
voorsprong van 40 seconden. De strijd
met nog twee ronden te gaan leek be-
slecht, een ronde later, (het was echt
niet te ‘filmen ‘) werden de 40 secon-
den voorsprong weggepoetst ! Een met
nog ‘ één dwaze zes kilometer te gaan
‘ , zoals de speaker het aankondigde,
kwam daar plotseling het peloton in
grote vaart voorbij stuiven met Arjan
Mombarg op kop en Sjoerd Huisman
in zijn kielzog. Zou het dan toch ? Wat
was er in hemelsnaam ‘ aan de over-
kant ‘ van het circuit gebeurd ? Hoe
kan een peloton zo’n groot gat in zo’n
kort tijdsbestek dicht rijden ? Arjan
Mombarg: ‘ Voor ons team verliep de
koers op dat moment perfect. Aange-
zien Koen Verweij geen ploeggenoot
in de kopgroep had, ging hij zo hard
op kop van het peloton rijden dat de
vluchters ingehaald konden worden. 

Dat hij later ook de sprint won, was
grote klasse. Koen Verweij is vandaag
de terechte kampioen. In deze laatste
ronde gebeurde er trouwens van alles.
Een aantal jongens die het niet op een
eindsprint wilden laten aankomen,
probeerden te demarreren. Ik heb ze-
ker vijf keer het gat moeten dichtrij-
den in de hoop dat of Sjoerd of Gary
het zouden afmaken. Helaas gelukte
dat niet (Gary Hekman werd vierde en
Sjoerd Huisman achtste). Over mijzelf
ben ik dik tevreden, als oudste in het
deelnemersveld en een tiende plaats,
niet gek toch? Toch overheerst de
teleurstelling dat niet één van ons
(Nefit) Nederlands kampioen is ge-
worden, maar nogmaals vandaag
heeft de beste gewonnen’, aldus Arjan
Mombarg.

NK skeeleren: Eervolle tiende plaats Arjan Mombarg

Spannend verlopen kampioenschap
belooft wat voor marathon in Vorden

Wanneer de toeschouwers in Vorden over vijf weken hetzelfde spektakel
krijgen voorgeschoteld als het publiek zaterdag tijdens het Nederlands
kampioenschap in Julianadorp, dan zal de skeelersport in de Achterhoek
in één klap nog meer aan populariteit winnen !Het werd een enorm span-
nende strijd, met in het tweede gedeelte van de race tal van demarrages,
waarbij een fotofinish moest uitwijzen wie uiteindelijk winnaar was ge-
worden ,Chrispijn Ariëns of Koen Verweij. De beide kemphanen keken el-
kaar na afloop verbouwereerd aan en op de vraag wie Nederlands kampi-
oen was geworden, bleven zij allebei het antwoord schuldig. Nadat de ju-
ry een aantal keren de beelden van de finish had bekeken kwam het ver-
lossende woord. De 18 jarige Koen Verweij uit Alkmaar, die zich volgend
jaar voor de Olympische Spelen (schaatsen) wil plaatsen, werd uitgeroe-
pen tot de nieuwe Nederlandse kampioen.

Erik Hulzebosch, Arjan Mombarg en Sjoerd Huisman praten na

Op deze avond zijn ouders met kinde-
ren en andere belangstellenden wel-
kom. Men kan de school bezichtigen,
er zijn boeken met informatie, er kun-

nen dvd ’s bekeken worden etc. De Pa-
radox is een streekschool voor leerlin-
gen tussen 4 en 18 jaar, waar volop
ruimte is voor de natuurlijke leergie-
righeid en onderzoeksdrang van kin-
deren. 
Voor meer informatie kan men bellen
0575- 470697 of 
www.schooldeparadox.nl

Open avond school de Paradox
School de Paradox, die is gelegen
aan de Nijverheidsweg 2 houdt
woensdag 17 juni van 18.00 tot
20.00 uur een open avond.

De wandelaars vertrekken die avond
voor de intocht om 20.15 uur bij de
sporthal aan het Jebbink.Vandaar
uit r.a. ’t Jebbink, r.a. De Boonk, r.a.
Zutphenseweg, l.a. Insulindelaan,
l.a. Molenweg, rechtdoor ’t Jebbink,

waarna de stoet bij terugkomst bij
de sporthal zal worden ontbonden.
Deelnemers aan deze door de gym-
vereniging Sparta georganiseerde
wandelvierdaagse konden zich
maandagavond nog inschrijven. De
wandelaars liepen deze avond rich-
ting buurtschap Delden. 
Dinsdag 9 juni wordt er in de omge-
ving van het Galgengoor gewan-
deld, woensdag 10 juni Hackfort en
op de slotdag (donderdag 11 juni)
richting Linde.

Intocht
wandelvierdaagse Sparta
met muziek
Aan de intocht van de wandel-
vierdaagse op donderdagavond
11 juni zal worden medegewerkt
door de beide plaatselijke mu-
ziekkorpsen Concordia en Sur-
sum Corda.

In de 85 CC klasse wist Mischa Kuit de
eerste manche te winnen, echter in de
tweede manche raakte hij geblesseerd,
waardoor hij voor onderzoek naar het
ziekenhuis werd vervoerd. Gelukkig
bleek de kwetsuur niet ernstig. In de

tussenstand in deze klasse heeft Kevin
Hendriksen de leiding. Tim Tuitert is
de leider in de klasse 85 CC en Mar-
nicq Tuininga bij de 85 CC.

De uitslagen waren zaterdag als volgt:
Klasse 50 CC: 1 Roy Hartemink, 2 Ty-
cho Tellen, 3 Roy Dikkeboer, 4 Mika
tellen, 5 Marnicq Tuininga.
Klasse 65 CC: 1 Tim Tuitert, 2 Bjorn
Wisman, 3 Chris Scholten, 4 Ties Hel-
legers, 5 Koen van Dort.
Klasse 85 CC : 1 Thijs Bulten, 2 Jan Wil-
lem Arendsen, 3 Kevin Hendriksen, 4
Youri Pardijs, 5 Ismo Wolsink.

Crosswedstrijden 
De Graafschaprijders
De VAMC De Graafschaprijders
heeft afgelopen weekend op het
Delden circuit, onderlinge cross-
wedstrijden gehouden. Naar aan-
loop van de wedstrijden was de
baan door Stefan en Peter Groot
Nuelend en hun oom Herman per-
fect geprepareerd.

2E JEUGDVISWEDSTRIJD H.S.V
DE SNOEKBAARS 
Op dinsdag 2 juni werd de 2de onder-
linge wedstrijd gevist voor de jeugd.
Deze keer vertrok de jeugd naar Lo-
chem om daar in de gracht te vissen.
In totaal deden er 9 jeugd vissers mee
en vingen totaal 334cm vis. Op 2 na
vingen ze allemaal vis. 
De uitslag is:
1.Sander Arfman 7stuks 96cm
2. Yorick Hissink 5stuks 91cm
3. Bram Bruinsma 4stuks 64cm
4. Patrick Groot Jebbink 2stuks 29cm
5. Ronnie Peters 2stuks 22cm

H.S.V. DE SNOEKBAARS 
SENIORENVISWEDSTRIJD

Op woensdagavond 3 juni werd de 2de
onderlinge viswedstrijd gevist voor de
senioren. Dit keer gingen 15 vissers
naar de Berkel te Zwiep. Het waaide
deze avond stevig waardoor het vissen
niet makkelijker werd. De vissers vin-
gen in totaal 2750gr vis.

Uitslag is als volgt:
1. Ab Vruggink 600gr
2. Jan Groot Jebbink 500gr
3. Rob Golstein 430gr
4. Jan Eggink 340gr
5. Henk Golstein 290gr

De volgende wedstrijd is op 14 juni in
de IJssel. Voor Foto`s en uitslagen kijk
op www.desnoekbaarsvorden.nl

H.S.V de Snoekbaars

Nog even 'een toernooitje doen' aan de
vooravond van de voor de deur staan-
de vakanties is natuurlijk heel aan-
trekkelijk. 

Over het algemeen vond men het 'lek-
ker weer om te tennissen' en had het
spel volgens de organisatie een 'leuk
nivo'. Voor het eerst werd voor alle ca-
tegorieën een poulesysteem gehan-
teerd, waarbij alleen de poulewin-
naars door gingen naar het hoofdsche-
ma. 

Als we kijken naar wat cijfers komen
we op het volgende: zoals al vermeld

waren er 104 partijen, gespeeld door
69 spelers en verdeeld over 88 inschrij-
vingen. In totaal werden er 228 sets
gespeeld via 1788 games. Er werd
gespeeld in vier leeftijdsgroepen: t/m
10 jaar, t/m 12 jaar, t/m 14 jaar en t/m
17 jaar.

WINNAARS RABO-HARBACH
TOERNOOI 2009:
MD t/m 17 
1 Zoë Bouwmeester+Sabien Gijsberts
2 Stephanie Geerdink+Irene Olthaar
ME t/m 17 
1 Irene Olthaar
2 Sabien Gijsberts

JE t/m 17 
1 Niels Krabbenborg
2 Jarno Jansen
MD t/m 14 
1 Merel Grube+Romy Kuipers
JD t/m 14 
1 Justin Au-Yeung+Jesse Ketelaars
2 Jorrit Ridder+Niels Tuqan
ME t/m 14 
1 Zoë Bouwmeester
2 Melissa Roeterdink
JE t/m 14 
1 Niels Tuqan
2 Jorrit Ridder
JD t/m 12 
1 Hidde van Beek+Jeremy Knol
JE t/m 12 
1 Noël Klein Gunnewiek
2 Maurice Klose
JE t/m 10 
1 Teun Scholten
2 Thomas Szóvan

VTP organiseerde Rabo-Harbach Open Jeugdtoernooi 2009
De Vordense tennisclub VTP heeft de afgelopen week het Rabo-Harbach
Open Jeugdtoernooi 2009 georganiseerd. Het toernooi kenmerkte zich
door een hoog aantal deelnemers en een gezellige sfeer. Opnieuw lieten
de weergoden de organisatie niet in de steek, zodat alle 104 partijen pro-
bleemloos konden worden afgewerkt.

De finalistes van MD t/m 17: Sabien Gijsberts en Irene Olthaar
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Als service naar hun klanten toe orga-
niseert Masselink Loonwerk deze jaar-
lijkse inzameldag van landbouwplas-
tic en –folie op de zaterdag van het
Pinksterweekend. 

Het was een komen en gaan van trac-
toren en wagens. Veehouders vanuit
de regio, maar ook ver daarbuiten zo-
als Empe, Brummen, Doesburg en El-

lecom, brachten hun verzamelde plas-
tic massaal. Eenmaal op het terrein
van Masselink werd het folie en plastic
van elkaar gescheiden en in contai-
ners gepakt. Masselink voert al het in-
gezamelde af naar een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in de verwerking van
plastic materialen. Het landbouwplas-
tic wordt verwerkt en hergebruikt, de
folie is een restproduct.

Masselink Steenderen bestaat uit drie
segmenten. Zo is er Masselink Loon-
werk die al het boerenwerk verricht,
Masselink B.V. voor sloopwerk en
grondverzet en Masselink Recycling
voor alle afvalstromen en de verwer-
king van puin tot granulaat. 

Het hele jaar door kan er dan ook door
bedrijven en particulieren diverse
afvalstromen gestort worden.

Meer informatie over Masselink is te
vinden op de site 
www.masselinksteenderen.nl

Jaarlijkse inzameldag bij Masselink Steenderen

Een dag druk met 
landbouwplastic en -folie

Van de Landbouwplastic en -folie inzameldag bij Masselink in Steenderen
aan de Covikseweg werd zaterdag 30 mei jl. veel gebruik gemaakt. Tussen
9.00 en (uiteindelijk) 17.15 uur werd 53 ton landbouwplastic en 17 ton fo-
lie gestort.

Tijdens de inzameldag bij Masselink werden vele tonnen plastic en folie ingezameld.

Voor het gemeentehuis aan de Raad-
huisstraat in Hengelo stond het nieu-
we materieel opgesteld. De brandweer

kreeg onder meer een boot (voor op de
IJssel) voor de post Steenderen. Verder
werden een slangenvoertuig, nieuwe

bluspakken, ademluchttoestellen en
een warmtebeeldcamera aangeschaft,
waarmee brandweerlieden in ruimtes
met dichte rook kunnen zien. Bij de
demonstratie van het materieel waren
van alle brandweerposten brandweer-
mensen aanwezig.

Gemeenteraad Bronckhorst krijgt 

demonstratie nieuw materieel brandweer

De brandweer van Bronckhorst gaf afgelopen donderdag een presentatie
aan de leden van het gemeentebestuur van het nieuw materieel dat begin
dit jaar in gebruik is genomen.

Brandweer Bronckhorst pakte uit met nieuw materieel.
Het merk Same wordt dit jaar 50 jaar
in Nederland gelmporteerd. Het is bij
LMB Drempt en Lochem altijd ver-
kocht. Dat is ook de reden dat er in de
Achterhoek veel Same liefhebbers
zijn. Same kent een lange geschiede-
nis. Francesco Cassani, in 1942 samen
met zijn broer de oprichter van het Sa-
me concern gevestigd te Treviglio,
geldt als een van de pioniers van de
Italiaanse tractor industrie. Al in 1927
had hij als eerste een tractor ontwor-
pen met een direct ingespoten diesel-
motor met het merk Cassani en bouw-
de hij toen al motoren voor de auto in-
dustrie en de scheepsbouw. In 1944
kwam de driewielige motormaaier
met een 8 pk motor op de markt, daar-
na volgde de 4R10 en al spoedig de DA
serie. Het begin van de echte boeren
trekker met een vermogen vanaf 12 pk
tot en met het zwaarste type van 67
pk. De voorwielaandrijving met een
centrale aandrijving vanuit de achter-
brug was een uitvinding van Same en
als eerste in serieproductie toegepast
op alle type tractoren. Daarnaast
maakte Same zijn eigen brandstof-
pompen onder het merk Spica. Na de
oorlog kwam de productie van tracto-

ren met petroleum- en dieselmotoren
voor het boerenwerk pas echt op gang
met trekkers voorzien van luchtge-
koelde motoren in lijn- en V uitvoe-
ring en uitgerust met een hydrauli-
sche hefinrichting. In 1959 werd het
Centraal Bureau, het latere Cebeco-
Handelsraad, de importeur van Same
in Nederland en werden de verkoop
en service verricht vanuit het bedrijf
in Steenwijk. Met een ruime dealeror-
ganisatie door het hele land vonden
de Same tractoren hun weg naar het
boerenbedrijf, loonwerkers en tuin-
ders. In de loop der tijd werden Lam-
borghini en Hurlimann aan het Same
concern (dan SLH) toegevoegd. Later
werd ook Deutz-Fahr opgenomen in
het SLH concern die nu in Nederland
vertegenwoordigd wordt door Same
Deutz-Fahr Holland BV te Veenendaal.

Omdat het dit jaar precies 50 jaar gele-
den is dat Same in Nederland kwam,
heeft de thema commissie geprobeerd
een overzicht te maken van dit merk
trekker, die in de loop van die 50 jaar
een betrouwbaar arbeidsmiddel was
voor de Nederlandse boer en tuinder
en die nu als oldtimer aanwezig mag
zijn op menige show en toertocht. Tij-
dens dit Agrarisch Verleden Herleeft
op 20 en 21 juni aanstaande, zullen
tussen de 60 en 75 stuks Same tracto-
ren zich in de hal van Manege Stal
‘Het Hoge End’ in Didam presenteren.
Het evenement is op beide dagen ge-
opend van 10.00-17.00 uur.

Meer informatie bij Jo van Keulen, 
tel. (0316) 224892 of
www.otmv-gelderland.nl

Activiteit OTMV afdeling Gelderland

Jaarlijkse Oldtimershow
Agrarisch Verleden Herleeft

Op 20 en 21 juni 2009 organiseert
de Oude Trekker en Motoren Ver-
eniging (OTMV) afdeling Gelder-
land haar jaarlijkse Agrarisch Ver-
leden Herleeft. Een commissie be-
staande uit de heren Schieven uit
Toldijk, Beeftink uit Steenderen,
Gerritsen uit Zelhem en Berendijk
uit Kootwijkerbroek zijn een jaar
bezig geweest om het thema: ‘het
merk Same’ neer te zetten.

De thema commissie Same, met (v.l.n.r.) de heren H. Gerritsen, B. Schieven en B. Beeftink.
De heer J. Berendijk ontbreekt op de foto.

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juli or-
ganiseert LR & PC de Gompert te
Hengelo Gld. een avondconcours.

Het is de eerste keer dat de Gompert
een avondconcours organiseert nadat
deze afgelopen jaar kwam te verval-
len. In totaal zullen er 8 dressuur rin-
gen worden opgebouwd en zal er gere-
den worden in de klasses B-Z dressuur.
Op donderdagavond zullen de ruiters
en hun paarden hun beste prestaties

laten zien en op vrijdag is het de beurt
aan de ruiters met de pony's. De eerste
ruiters starten om 18.00 uur en rond
22.00 uur vindt de laatste prijsuitrei-
king van de avond plaats. De vereni-
ging gaat er een gezellig, sportief en
professioneel concours van te maken.
Deelnemen is nog mogelijk en in-
schrijven kan via www.startlijsten.nl
Bezoekers zijn van harte welkom om
een kijkje te komen nemen, de entree
is gratis.

Avond concours Hengelo Gld.

Op, onder, tussen, voor en achter de
kramen zijn weer de meest uiteenlo-
pende artikelen te vinden. Misschien
wel juist dat gesneuvelde kopje van het
dure servies. Voor de inrichting van de

studentenkamers is er weer volop keu-
ze. Ook is er een ruim assortiment aan
speelgoed en boeken. De supporters
zijn aanwezig met de bekende wafel-
kraam. De opbrengst van de rommel-
markt wordt gebruikt voor onder meer
de aanschaf van instrumenten en uni-
formen en de kosten van muzikale
(op)leiding. De markt wordt gehouden
op het parkeerterrein bij sporthal De
Kamp aan de Sarinkkamp in Hengelo.
Het begint om 10.30 uur en is om 14.00
uur afgelopen.

Zaterdag 13 juni

Rommelmarkt muziekvereniging
Crescendo Hengelo
Zaterdag 13 juni houdt de christe-
lijke muziekvereniging Crescendo
weer haar jaarlijkse rommel-
markt. Al vanaf het begin van het
jaar zijn de leden in de weer ge-
weest om spullen te verzamelen.
De magazijnen puilen weer uit!



Echtgenoot Peter Hoefnagels vertelde
zondagmiddag bij de verwelkoming
van de gasten, dat zijn vrouw waar-
schijnlijk wel op de hoogte was van het
feit dat ze een onderscheiding zou ont-
vangen. Toen ik haar namelijk vroeg of
ze deze zondag meeging voetballen
kijken, gaf ze een ontkennend ant-
woord : ‘Nee hoor, ik blijf liever thuis ‘.
Ik ga er dan ook maar vanuit dat ze op
de hoogte is van de dingen die komen
gaan. In elk geval speelt ze het spelle-
tje goed mee’, aldus manlief. Burge-
meester Henk Aalderink sprak van een
zeer bijzondere Eerste Pinksterdag. ‘
Het is voor het eerst in tachtig jaar dat
er in het Pinksterweekend in Zelhem
geen ‘paardendagen ‘ worden gehou-
den. Ook is het vandaag een belangrij-
ke dag voor de voetbalclub De Graaf-
schap. Toen ik met de auto naar Linde
reed hoorde ik via de radio dat de
stand in Doetinchem momenteel 1-1
is’, aldus Henk Aalderink die toen nog
niet kon vermoeden dat de Superboe-
ren de wedstrijd tegen RKC uiteinde-
lijk met 2-1 zouden gaan winnen en
ook niet dat De Graafschap drie dagen
later, vanwege een 1-0 nederlaag in
Waalwijk zouden degraderen!

‘Vandaag, 12, 5 jaar geleden was het
voor Peter Hoefnagels ook een belang-
rijke dag. Toen werd ook hij koninklijk
onderscheiden (Officier in de Orde van
Oranje-Nassau)’, aldus Henk Aalderink
die terloops memoreerde hoe Peter
Hoefnagels in 1950 een ontmoeting
had met Louis Armstrong. ‘En nu
staan we in Theater Onder de Molen,
een theater met als slogan ‘Dat heb je
niet in Carré’. Hier in Linde komen
kunst, cultuur, leefbaarheid en vrijwil-

ligers bij elkaar. Nelleke Hoefnagels
staat model voor deze groep. Zij heeft
zich de afgelopen jaren op diverse
mannieren verdienstelijk gemaakt
voor de plaatselijke samenleving. Van-
af 1975 tot op heden geeft zij leiding
aan de vrijwilligers van Theater Onder
de Molen. Zij is de oprichter en voorzit-
ter van de stichting De Lindese Molen.

Deze stichting heeft als doel het be-
houd en beheer van deze molen. Nelle-
ke Hoefnagels heeft zich ingezet voor
de algehele restauratie van de molen
na aankoop in 1975. De molen heeft
nu weer een maalwerk en kan volledig
functioneren. Ook is hier het Theater
Onder de Molen gehuisvest, dat een
keur aan artiesten uit binnen- en bui-
tenland trekt. Bovendien heeft de mo-
len een eigen theaterorkest. De arties-
ten treden belangeloos op. De opbreng-
sten zijn bestemd voor het onderhoud
van de molen. Daarnaast wordt van de
locatie regelmatig gebruik gemaakt
voor nascholing, bijeenkomsten en
theatervoorstellingen. Nelleke Hoefna-
gels leidt het theater. Ook is zij vanaf
1975 kunstenaar (o.a. keramische,
schilder- en beeldhouwkunst) in het
atelier bij Theater Onder de Molen. Het
moge duidelijk zijn,dat Nelleke Hoef-
nagels zich geruime tijd voor de sa-
menleving heeft ingespannen. De
aard, duur, diversiteit, maatschappelij-
ke betekenis en uitstraling van haar ac-
tiviteiten hebben tot deze koninklijke
onderscheiding geleid’, zo sprak bur-
gemeester Henk Aalderink onder luid
applaus van de genodigden.

Henk Aalderink ging in zijn toespraak
uitgebreid in op de toekomstvisie die

de gemeente Bronckhorst richting
2030 voor ogen heeft. ‘Er gebeuren
hier op het platteland een aantal be-
langrijke dingen zoals een ‘aflatende
leefbaarheid’. Het verenigingsleven en
de voorzieningen zullen de komende
jaren afnemen. Het aantal inwoners
zal minder worden. De 65 plus leeftijd
stijgt van 17 procent naar 32 procent.
In onze gemeente zal op de arbeids-
markt, met name in de technische - en
verzorging beroepen een tekort ont-
staan. De vraagt rijst wat ga je daar als
gemeente aan doen? Dus moeten wij
veel aan de leefbaarheid doen. Dat
wordt ons speerpunt voor de toekomst
van Bronckhorst. Dus ook trachten
jongeren aan te trekken’, zo sprak hij.
Ook zal volgens burgemeester Aalde-
rink de rol van de vrijwilligers in de
toekomst anders worden ingevuld.
‘Vrijwilligheid staat dan niet meer sy-
noniem voor bereidwilligheid‘.

De ‘nieuwe‘ vrijwilligers willen wel
tijd vrijmaken, maar die tijd willen ze
invullen op het moment dat het hun
uitkomt. Wij zullen deze nieuwe vrij-
willigers moeten ‘binden‘. Het is trou-
wens hartverwarmend te constateren
dat de gemeente Bronckhorst heel veel
vrijwilligers telt. Nelleke Hoefnagels
behoort nog tot de categorie ‘vrijwilli-
ger van de oude stempel‘. Zij vervult
een voorbeeldfunctie’, aldus Henk Aal-
derink. Penningmeester Gerrit Jan
Ochten bood namens de stichting De
Lindese Molen’ zijn gelukwensen aan.
‘Nelleke heeft veel waardering voor de
medemens, ik heb nog nooit klachten
over haar gehoord, zij oogst alleen
maar applaus’, aldus van Ochten. Pe-
ter Hoefnagels ging in zijn toespraak
terug in de tijd toen het Theater Onder
de Molen is ontstaan. ‘Met dank aan
mijn goede vriend Peter Faber, die ons
van veel goede adviezen heeft voor-
zien. Wat Nelleke betreft, zij staat
nooit in het zonnetje, blij dat het van-
daag wel terecht is gebeurd. Ik zal
geen loftuiting over haar afsteken. Dat
doe ik wel in september wanneer wij
45 jaar zijn getrouwd’, aldus Peter
Hoefnagels.

Koninklijke onderscheiding voor Nelleke Hoefnagels

Complimenteuze burgemeester 
Henk Aalderink: 
'Een vrijwilliger van de oude stempel'

‘Ik ben zeer vereerd met deze onderscheiding. Ik zie het als een beloning
voor de gezamenlijke inspanning van al die vrijwilligers die zich inzetten
voor het behoud van de Lindese Molen. Deze molen is een rustpunt in een
prachtig landschap. Ik hoop dat de molen nog heel lang zal bestaan’, zo
sprak mevrouw (Nelleke) P.J.M. Hoefnagels-Blommestijn, nadat zij op Eer-
ste Pinksterdag in het eigen ‘Theater Onder de Molen‘ door Burgemeester
Henk Aalderink koninklijk was onderscheiden (Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau). ‘Mijn man Peter en ik stapten hier in de herfst 1974 van de fiets
en zeiden tegen elkaar ‘wat is dit een mooie plek‘. Ik had toen nog geen
idee dat we hier ooit zouden gaan wonen’, aldus Nelleke Hoefnagels.

Nelleke Hoefnagels met burgemeester Henk Aalderink.
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70plussers in de Wehme, info tel.
552003

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

stelling Heleen van der Veen en Mar-
tin Oostenrijk

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

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

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

Zangdocente Maartje Epema (35) stu-
deerde vorig jaar af aan de Popacade-
mie in Enschede. Op dat moment gaf
ze al vijf jaar zanglessen, onder ande-
re aan de muziekschool en besloot ze
haar eigen zangschool Muziek op Ven-
horst op te richten, vernoemd naar de
boerderij waar ze samen met haar
vriend Frank de Haan (gitarist) en hun
kinderen wonen. "Zingen heeft alles te
maken met passie", legt Maartje Epe-
ma 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 presenteren. Het wordt een
ongedwongen avond met hele afwisse-
lende optredens. Van jazz tot echte
rock. Bijvoorbeeld Ronald Hoenink
met een song van Michael Buble en
Ciske Sipman met een nummer van
Skunk Anansie."

VRIJ TOEGANKELIJK
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. "Voor het
volgende seizoen heb ik nog plek voor
enkele leerlingen", legt Maartje Epe-
ma uit. Verder start ze in het nieuwe
seizoen een muziekcursus voor peu-
ters en kleuters. Een logische keuze als
je weet dat ze voor de Popacademie
ook de Pabo heeft afgerond. Voor meer
informatie en opgave zie ook de websi-
te www.muziekopvenhorst.nl

De gelegenheidsband BoV bestaat
naast Maartje Epema (zang, viool) uit
Marieke Besselink (zang, sax), Frank
de Haan (gitaar), Daniël Winkeler
(toetsen) en Peter Besseling (drums,
percussie). Kom op tijd want vol is vol!.

On stage met zangleerlingen
van Maartje Epema
Zaterdag 13 juni in De Slof

Zo'n kleine twintig leerlingen van de Vordense zanglerares Maartje Epema
geven op zaterdagavond 13 juni vanaf 21.00 uur (begintijd!) een concert in
café De Slof in Vorden. Ze zullen allemaal een of meerdere nummers
zingen. De optredens van de leerlingen worden afgewisseld met de band
BoV (Band op Venhorst).

Zanglerares Maartje Epema

RIJVER. DE GRAAFSCHAP
Wedstrijduitslagen Rijvereniging De
Graafschap. De volgende leden vielen
tijdens het Pinkster Concours te Gees-
teren in de prijzen.

B dressuur paarden: Chris van Dijk
met Amiga Maya 2 x een 2e prijs met
beide keren 184 punten.
L1 dressuur paarden: Ruben Mol met
Ludger een 2e prijs met 195 pnt en een
4e prijs met 187 punten.

August Koster met Udette W een 3e
prijs met 190 punten.
L2 dressuur paarden: Marine Gotink
met Zapp een 1e prijs met 209 pnt en
een 3e prijs met 187 punten.
Z1 dressuur paarden: Lisanne Schip-
pers met Mr. macho 2x een 2e prijs
met resp. 210 en 198 punten.

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

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN
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Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

cussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

doorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

Regio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

fundament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

Berkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

Lochem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

re er volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

De Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

plaatsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

Dankzij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

ook nog weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

de Gelderse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

is er ook nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

en dansers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

clowns, vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

8 juli tot en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

lende groepen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

i voorstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

eigen programma. 

kinderen zijn

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

Dinsdag 26 juni 2007
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Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

wennen, zo ieder apart,

willen mij

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

indje verderop te gaan wonen en dan

de ‘Kranenbarg’ terug

de ze wa-

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

l i landbouwwerktuigen. Er werd te-

pgevoerd. Daar is het

t hij la-

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer

WEEKBLAD

Nu ook op

internet!

Dus k
ijk sn

el op

www.contact.n
l

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

Inleveren kopij/advertenties

f estkrant in het gehele
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De organisatie van J.C.C. Flophouse is

teleurgesteld. “Dat er nieuwe regels

moeten komen, kunnen we best be-

grijpen. Maar dat het per direct, mid-

den in het seizoen moet gebeuren?”

aldus een van de bestuursleden. 

Nieuwe regels kunnen in een nieuwe

seizoen beter worden toegepast, vin-

den ze. “Nu was er op zo’n korte ter-

mijn niet eens een sandwichbord be-

schikbaar!”

Burgemeester Henk Aalderink vond

dat de reclame in de gemeente

Bronckhorst steeds opzichtiger werd. 

Daarom werden in april van dit jaar

de eerste plannen voor een nieuw re-

clamebeleid gestart. Dit nieuwe recla-

mebeleid is nu al een feit. 

Bedrijven en organisatoren van evene-

menten, die al jarenlang op eenzelfde

manier reclame voor hun producten

en activiteiten maakten, hebben hier-

over een brief ontvangen. 

Per direct moeten de reclame-uitingen

aan de nieuwe regels voldoen! De ge-

meente vindt het belangrijk dat recla-

me past in het straatbeeld en dat het

de omgeving niet verstoort. 

Toegestane tijdelijke reclameaandui-

dingen zijn driehoeksborden/sand-

en spandoeken om een

i binnen de

Meer dan twintig jaar aankondigingtraditie is per direct verdwenen

J.C.C. Flophouse in Toldijk teleurgesteld

int moest
Flophouse haalden de borden weg die al meer dan twintig ja-

an hun activiteiten.

voorbeeld landelijke collectes is ook

toegestaan. De borden en spandoeken

hebben een maximale grootte en er

moet een vergunning worden aange-

vraagd voor maximaal 4 weken. Wild-

plakken (het aanplakken van posters

en aankondigingen op bijvoorbeeld

straatmeubilair, schakelkasten etc.) is

illegaal. De afdeling Veiligheid, ver-

gunningen en handhaving ziet op de

naleving van het reclamebeleid toe.

Precies één week voordat het spekta-

kel in Toldijk begint met de Blagen-

rock, moesten alle borden zijn wegge-

haald. Ook de op schakelkasten ge-

plakte posters moesten worden verwij-

derd, maar dat konden de vrijwilligers

begrijpen. 

Voor de borden is het toch anders.

Jeugdsoos Flophouse gebruikte al

meer dan twintig jaren deze zelfde

borden voor de aankondiging van het

Lentefeest, het Normaalweekeind en

de Uitluiweek. En al deze jaren ston-

den de borden op dezelfde plekken, op

particuliere terreinen. 

“Het is onbegrijpelijk, dat die jaren-

lange traditie er nu niet meer is!”.

v/h Jourv/h Journaalnaal ZelheZelhemm /Halle/Halle
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Colofon

Uitgave: Drukkerij van Barneveld bv

Industriestraat 10 - Postbus 96

7590 AB Denekamp

Telefoon (0541) 35 18 69

Fax
(0541) 35 43 45

mail@drukkerijvanbarneveld.nl

www.drukkerijvanbarneveld.nl

Correspondenten:

Zelhem:

Jan Knoef

Brinkweg 22

7021 BW Zelhem

Telefoon (0314) 62 12 66

Fax (0314) 62 21 21

E-mail: jan.knoef@wxs.nl

Drempt, Hummelo en

Hoog en Laag Keppel:

Fred Wolsink

Wisselt 75

7021 EH Zelhem

Telefoon 06-22099960

dhk@gmail.com

WEEKBLAD VOOR ZELHEM - HUMMELO EN HOOG EN LAAG KEPPEL - HALLE - VELSWIJK - HALLE HEIDE -  

Zelhem

Hoog Keppel
Hummelo

HHaallllee

VVeellsswwiijjkk

HHaallllee HHeeiiddee

LLaaaagg KKeeppppeell

VELDHOEK - IJZEVOORDE - SLANGENBURG EN OVERSTEGEN (GEM.DOETINCHEM) OPLAGE 9.500 EXEMPLAREN

Bronckhors t Zu id

Eerste lustrum Vitalisé

GARAGEBEDR
IJF

TTEEEERRIINNKKG
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Beltrum
Medler

Ruurlo

BorculoBarchem

Lochem

Veldhoek

Linde

Wildenborch

de Bruil

het Broek

Lintvelde

Eefsele

edi t ie  warnsve ld

WEEKBLAD VOOR WARNSVELD - LEESTEN - BOGGELAAR - WARKEN EN OMGEVING

Wichmond
Vorden

Zutphen

Warnsveld

Vierakker

Boggelaar
Leesten

Warken

edi t ie  warnsve ld

Colofon

Uitgave: Drukkerij Weevers BV

Nieuwstad 30 - Postbus 22

7250 AA Vorden

Telefoon (0575) 55 10 10

Fax
(0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Rabobank: 3664 02 374

Lid 

Aanleveren advertenties/berichten:

Woensdagavond 20.00 uur

Hans van Geel 

Spiker 33, 7231 JL Warnsveld 

tel. (0575) 52 34 70

Han Groot 

Bieshorstlaan 29, 7231 EE Warnsveld

tel. (0575) 52 46 12 of (06) 13 47 42 44

Overname van advertenties en

berichten is niet toegestaan

Internet: www.contact.nl

! nnp
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Zaterdag 23 juni 2007
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Tijdens de Consumentendag staat va-

kantieland Frankrijk centraal, zo pre-

senteert Gall en Gall een heerlijke wijn

voor de zomerse avonden, de bakkers

Van Zuijlen en Van Asselt bakken geza-

menlijk een bijzonder gevuld Frans

borrelbrood en de restaurants laten

heerlijke amuses voorbij komen, uiter-

aard vers bereid op het kook en bak-

plein. Maar dat is nog niet alles, de vak-

mensen van Marcel de Groenteman,

Ton Snacks, Pannenkoekenhuis Het

Brave Beertje en Super de Boer Stein

zorgen met diverse lekkernijen voor

een perfecte aanvulling. Dus maak op 1

september ruimte in de agenda en kom

gezellig genieten en proeven tijdens de

Warnsveldse Consumentendag!!

Vive la France door de 

Warnsveldse Versondernemers

Dat wordt het thema van de Warnsveldse versondernemers tijdens de

Consumentendag op zaterdagmiddag 2 september aanstaande. Iedereen

is in voorbereiding op de aanstaande zomervakantie, en zoals zovaak, is

deze al voorbij voor je er erg in hebt. Gelukkig laten de Warnsveldse on-

dernemers dat heerlijke gevoel terug komen! De verswinkels en restau-

rants hebben namelijk veel te bieden om heerlijk te genieten en te ont-

spannen. Dagelijks worden met zorg de verste en lekkerste ingrediënten

bereid en klaargezet voor smakelijke producten.

Klanten ontvingen bij elke besteding

aan boodschappen en bij

d ten een Su-

de Boer monopoly actie
Een actieve club vrijwilligers van de af-

deling Stadsbeheer is met veel enthou-

siasme begonnen met de bouw van

een Gondel. De werkzaamheden in de

loods,die iedere dinsdagavond plaats-

vinden vorderen gestaag. Nu zijn we

zover dat je kunt zien wat het gaat

voorstellen. Wij gaan ervoor om met

de andere bouwers een mooie vaart te

laten zien op 31 augustus en 1septem-

ber.

Gondelvaart

Voor de tweede keer gaat stads-

beheer van de Gemeente Zutphen

meedoen met de Gondelvaart in

Warnsveld.

10.79 799

Grolsch

bier

Krat 24 pijpjes

van €10,59

voor €8.
79

Alleen geldig bij 

SdB Leesten
en

SdB gebr. Stein

van ma 25 juni 

t/m zat 30 juni 07
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Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Elna BV 

Bleekwal 10 - Postbus 38

7130 AA  Lichtenvoorde

Telefoon (0544) 37 13 23

Fax
(0544) 37 18 99

E-mail: info@elna.nl

Internet: www.elna.nl

Rabobank: 33.61.07.994

Lid NNP
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Nieuws tot maandag 12.00 uur

Advertenties tot maandag 17.00 uur

Overname van advertenties 
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EERSTE LICHTENVOORDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD

LICHTENVOORDE, HARREVELD, LIEVELDE, MARIËNVELDE, VRAGENDER EN ZIEUWENT

L i c h t e n v o o r d e

De Bruil

Ruurlosebroek

Varsseveld

Aalten

LichtenvoordeHalle

Vragender

Lievelde

Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Ruurlo

Eibergen

k

Heelweg

Halle Heide

Harreveld

Westendorp

Holterhoek

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

EEllnnaa

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Colofon
Uitgave: Grafisch Bedrijf Weevers Emaus

Nieuwstad 17a - Postbus 55

7140 AB  Groenlo

Telefoon (0544) 46 18 28

Fax
(0544) 46 59 84
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Rabobank: 32.34.44.008

Lid NNP

Aanleveren advertenties en berichten:
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Advertenties tot maandag 17.00 uur
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Lichtenvoorde

Vragender

Lievelde
Meddo

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

EibergenBorculo
m

Heelweg

de

Harreveld

il

Ruurlosebroek

Holterhoek

Zwolle

Hupsel

Lintvelde

Avest

Eefsele

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

ningen

Deze weekk iinn ddee

Groenlose Gids

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

nd Beltrumsestraat 49 in Groen-

een geheel nieuwe
maar

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 

Uitgave: Drukkerij Weevers BV • Nieuwstad 30 - Postbus 22 • 7250 AA Vorden • Telefoon (0575) 55 10 10 • Fax (0575) 55 10 86
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Donderdag 19 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDS 
15.00 uur - 22.00 uur:kermis

jaarmarkt met 12 oude ambachten

demonstratie brandweer
clown Henkiedemonstratie Caribische dansen

straattheater: acrobaten Li en Hong
’S AVONDS

feesttent Bakker: M llDe H

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herber

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioe

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

http://www.contact.nl/specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 551010

E-mail: info@contact.nl

WEB-PAPER De digitale krant!

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Urtica de Vijfsprong is een therapeutische leef-werkgemeenschap.
Wij werken op ons terrein nauw samen met het biologisch dyna-
misch agrarisch bedrijf, De Vijfsprong & met de winkel. Bovendien
is er verblijfszorg op twee boerderijen op het landgoed Hackfort, op
de Pastorie in Vierakker (kinder & jeugd) en op enkele woonhuizen
in het dorp Vorden.
De Stichting geeft op ontwikkeling gerichte 24-uurs, dag- en ambu-
lante zorg en behandeling aan mensen met een psychiatrische pro-
blematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. De
antroposofie is hierin een inspiratiebron. De boerderij is een
belangrijk middel.

Voor allerlei voorkomende activiteiten zoeken wij

VRIJWILLIGERS

Bent u enthousiast geworden? Voor meer informatie zie de website
www.urticadevijfsprong.nl item personeel, u kunt ook contact
opnemen met mevrouw Sandra Meijs, tel. 0575-553459 of e-mail:
sandra.meijs@urticadevijfsprong.nlVERENIGING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK ONDERWIJS TE VORDEN

Het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs nodigt u uit tot
het bijwonen van de (vervroegde) algemene ledenvergadering.
Deze wordt gehouden op maandag 15 juni 2009 a.s. in de gemeenschappelijke
ruimte van basisschool Het Hoge, Het Hoge 36 te Vorden om 20.00 uur.

20.00 Agenda:
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de ledenvergadering 2008
4. Jaarverslagen 2008
5. Nieuwbouw
6. Secretariaat
7. Rondvraag en sluiting ledenvergadering

21.00 Pauze: (5 minuten)

8. Ontwikkelingen
9. Sluiting 21.15 uur

De avond wordt besloten met een drankje. U bent van harte welkom.

Het bestuur

In onze SUPER DE BOER supermarkt hebben wij
plaats voor een jonge en enthousiaste 

Allround  verkoopmedewerker  m/v

Flexibel inzetbaar, detailhandels gerichte oplei-
ding, goede contactuele eigenschappen, 20/36
uur per week.

Een uitdaging voor iemand, die met het overige
team onze supermarkt tot een succes wil maken.

Schriftelijke sollicitaties
met C.V. naar:

Aalderink Supermarkt
Dorpsstraat 14
7221 BP Steenderen

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

WALDKORN-
BOLLETJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

SOVITAL
EEN LEKKER LICHT

MEERGRANENBROOD

NU VOOR 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 9 t/m zaterdag 13 juni.

YOGHURT
BAVAROISE

VLAAI
KLEIN 

€ 7.95

GROOT 
€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

ORANJEFEEST WILDENBORCH 

Op VRIJDAGAVOND 19 JUNI is de

BARBECUEAVOND in de kapel.
Aanvang 20.00 uur. Opgeven barbecue voor

zondag 14 juni, tel. 0575-556532.

Op ZATERDAG 20 JUNI:

13.15 uur BALLONOPTOCHT vanaf Nijlandweg.

13.30 uur Opening, ballonnen oplaten,

daarna VOLKS- EN KINDERSPELEN.

WWWIIILLL    JJJ III JJJ    OOONNNZZZEEE    CCCOOOLLLLLLEEEGGGAAA   WWWOOORRRDDDEEEENNN???

Ben je op zoek naar een leuke baan voor het weekend in een
prettige werksfeer en met leuke collega’s, mail of schrijf ons dan.

Shell Groot Jebbink
Rondweg 2, 7251 RV Vorden

liesbeth@groot-jebbink.nl

MAGERE
RUNDERLAPPEN

500 gram  4,95
SCHNITZELS
panklaar

500 gram  5,50

DE TURBOROL
panklare lekkernij 
ca. 250 gram per stuk

per stuk  2,45

TER WEELE
VLEES EN VLEESWAREN

VOOR MEER INFORMATIE KIJK OP WWW.TER-WEELE.NL

TER WEELE VLEES EN VLEESWAREN

Al onze producten komen uit eigen
slagerij/worstenmakerij.

Telefoon (038) 37 641 121



Nadat iedereen verwelkomt was door
cowgirl juf Petra en juf Ans tot hoofd-
sheriff was benoemd, begon de dag
met een zonnedans. Want na al het
mooie weer van de laatste tijd, waren
de weergoden de schoolkinderen deze
dag wat minder gunstig gezind. 

De dans had effect; het werd droog en
zelfs de zon liet zich af en toe zien. De
dag kon nu echt beginnen met een li-

ne-dance demonstratie van juf Ans en
juf Miranda. Al gauw danste iedereen
vrolijk mee op echte western muziek.
Na een welkome dorstlesser en versna-
pering verdeelden de schoolkinderen
zich in groepjes in en om de school
om allerlei spelletjes te doen. Lasso
werpen, koe melken, schatgraven, ka-
tapult schieten, hoefijzers werpen,
kruisboog schieten. Het één ging de
jongens en meisjes beter af als het an-

dere, maar ze hadden allemaal veel
lol. Zoals het echte cowboys en india-
nen betaamt, viel het rijden op een
echte pony zeer in de smaak. 

Rooksignalen van de barbecue nodig-
den de kinderen rond het middaguur
uit voor een stevig broodje hamburger
en worst en een romig toetje. Deze ver-
dwenen snel in de hongerige buiken
van de stoere jongens en meiden. Na
de lunch konden ze een film kijken of
zelf nog even spelen. Met het maken
van popcorn werd deze spectaculaire,
bijzondere schooldag afgesloten.

Het Wilde Westen in het oosten

Cowboys, cowgirls, indianen en zelfs een verdwaalde koe kwamen afgelo-
pen donderdag te voet of op hun stalen ros naar de St. Martinusschool in
Baak. Deze bijzondere schooldag stond in het teken van het Wilde Westen.

In de week van maandag 25 tot en met
zaterdag 30 mei gingen in heel Neder-
land ruim 30.000 vrijwilligers op pad
om huis-aan-huis te collecteren voor
het Nationaal Epilepsie Fonds. Geld
voor de epilepsiebestrijding is hard no-
dig. Het thema van de nationale col-
lecteweek was: 'Epilepsie maakt geen
onderscheid, u wel?'.

Epilepsie is een tijdelijke functiestoor-
nis in de hersenen die zich uit in aan-
vallen. Het thema 'Epilepsie maakt
geen onderscheid, u wel?' is een op-
roep om mensen met epilepsie te steu-
nen. ledereen kan op elke leeftijd epi-

lepsie krijgen en er kan niets worden
gedaan om het te voorkomen. In Ne-
derland zijn er 120.000 mensen met
epilepsie en dertig procent van deze
mensen blijft veel last houden van
aanvallen.

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds
niet bekend. Er is dus geld nodig voor
onderzoek. Maar zeker ook voor voor-
lichting: 1 op de 150 mensen heeft epi-
lepsie maar veel mensen weten niets
over deze aandoening. 
Naast het subsidiëren van onderzoek
en het geven van voorlichting, organi-
seert het Nationaal Epilepsie Fonds va-
kanties voor mensen met epilepsie.
Voor veel kinderen en volwassenen is
dit de enige mogelijkheid om met
vakantie te gaan. Ook verleent het
fonds individuele hulp aan mensen
met epilepsie.

Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt
mensen met epilepsie op vele terrei-
nen. Zij is dankbaar voor de inzet van
de vele vrijwilligers en voor de financi-
ële bijdrage van alle gevers.

Opbrengst collecte
epilepsiebestrijding
De collecte van het Nationaal Epi-
lepsie Fonds - De Macht van het
Kleine, heeft in de gemeente
Bronckhorst in Vorden en Vierak-
ker € 2.181,13 opgebracht. De op-
brengst van de collecte is bestemd
voor wetenschappelijk onderzoek,
voorlichtingsactiviteiten, het orga-
niseren van begeleide vakanties
voor mensen met epilepsie en indi-
viduele hulp.

Het ritje in de echte brandweerauto
was voor de meeste kinderen het aller-
mooiste van dit bezoek. Een aantal le-
den van de vrijwillige brandweer uit

Vorden heeft op een fantastische ma-
nier de kinderen voorzichtig kennis la-
ten nemen van al het werk dat ze kun-
nen en helaas soms moeten doen.

Voor de aanwezige ouders ook vaak
een openbaring. De brandweer hoopt
dan ook dat een aantal van deze moe-
ders zich zal gaan aanmelden voor de
vrijwillige brandweer.

De enthousiaste kinderen willen in ie-
der geval bijna allemaal later brand-
weerman of vrouw worden!

Over 20 jaar genoeg vrijwilligers
bij de Vordense brandweer!

Geen paniek, er is geen brand! De kleuters van school Het Hoge uit Vorden
hebben de afgelopen week een bezoek aan de brandweerkazerne ge-
bracht. Dit omdat de kinderen enkele weken over de brandweer werken
en spelen.

In de ochtenduren was er een mixtoer-
nooi voor de eigen jeugd, met aanslui-
tend een huldiging van de kampioen-
teams. De middaguren en vooravond

waren voor de senioren die een 6x6
toernooi speelden met 32 heren en 8
damesteams. 

Bij de dames wonnen de Witte Wolvin-
nen en bij de heren was het K-OE team
de winnaar, de foto geeft de grote
blijdschap bij dit team goed weer.

Succesvol Wikee de Viking
toernooi VV Vorden

Traditioneel werd het seizoen bij
de voetbalvereniging Vorden afge-
sloten met het Wikee toernooi.

Naast het ‘baantjes trekken’ worden er
in en rondom het bad de gehele week
diverse activiteiten georganiseerd. Zo
staat er maandagavond 15 juni vanaf
18.20 uur het zogenaamde ‘stuiverdui-

ken’ (zonder duikbril) op het program-
ma. Dinsdagavond 16 juni wordt om
half zeven een begin gemaakt met de
open Vordense kampioenschappen
‘langzaam fietsen‘. Woensdagmiddag
17 juni wordt vanaf 13.00 uur het on-
derdeel ‘Wil je een brandweerman
worden’ gehouden. Het ‘Monsterbas-
ketbal’ begint om half zeven s’avonds.
Donderdagavond 18 juni staat er ‘spij-
kerhangen’ op het programma en
worden de finales van het ‘langzaam
fietsen‘ gehouden. Vrijdagavond 19 ju-
ni worden de medailles van de zwem-
vierdaagse uitgereikt en is er tot half
tien ‘disco-zwemmen’.

Zwemvierdaagse zwembad
In De Dennen
In het Vordense zwembad In de
Dennen wordt vanaf maandag 15
juni tot en met vrijdag 19 juni voor
de 35e keer een zwemvierdaagse
gehouden. Wil men voor een me-
daille in aanmerking komen dan
dient er minimaal drie avonden ge-
zwommen te worden. (Volwasse-
nen 20 baantjes en kinderen tien
baantjes )

Een toertocht waarbij iedere avond
ongeveer 80 km zal worden gereden.

De motorrijders vertrekken elke
avond tussen 18.30 en 20.00 uur. De

start was maandagavond 8 juni vanaf
café restaurant de Olde Mölle in Nee-
de. Dinsdag 9 juni wordt bij café Pe-
ters in Borculo gestart, woensdag 10
juni bij café Heezen In Steenderen.
Donderdag 11 is de start bij het club-

huis van de VAMC De Graafschaprij-
ders, aan de Eikenlaan 2A in het
buurtschap Kranenburg. De routebe-
schrijvingen liggen elke avond bij het
vertrekpunt klaar, alsmede bij enkele
clubs voor Garmin GPS. De kosten be-

dragen per rijder per avond 2,50 euro
of negen euro voor vier avonden. 

Voor nadere informatie (na 18.00 uur)
kan men Martijn Jansen bellen (0545-
273810 of tdmartijn@hotmail.com

Gelderse Motor Avondvierdaagse
VAMC De Graafschaprijders uit Vorden organiseert deze week i.s.m. de
motorclubs uit Borculo, Neede en Steenderen de ‘Gelderse Motor Avond-
vierdaagse. 



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

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

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

Samen zorgen 
voor de natuur

III nnn fff ooo rrr mmm eee eee rrr    nnn aaa aaa rrr    ddd eee    vvv eee lll eee    mmm ooo gggg eee lll iii jjj kkk hhh eee ddd eee nnn !!!

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

Kijk op www.oldehietmoat.nl
voor meer informatie

 of bel: 06 1369 1852

7021 JA 5A Zelhem

PELGROM - HUMMELO

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

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

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

GROOT ASSORTIMENT

KKKLLLOOOMMMPPPEEENNN
LLLAAAAAARRRZZZEEENNN
EN WWWEEERRRKKK---

SSSCCCHHHOOOEEENNNEEENNN

VakantieXperts Avanti Tel. (0314) 626 171
Stationsstraat 7 E-mail: zelhem@vakantiexperts.nl
7021 CJ Zelhem www.zelhem.vakantiexperts.nl

Kwekerij Het Bloemenhuisje
voor al uw bloemen in en om de tuin en terras

Deze week grote aanbiedingen aan bloemen en
hangpotten. Let op! Deze aanbiedingen gelden vanaf 12 juni a.s. en

zolang de voorraad strekt.

Zoals hangpotten 25 cm van 9,95
voor 6,25

p.s.

en 3 stuks voor 18,00

Stekplanten 13 cm van 1,75
voor 1,00

p.s.

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks van 5,00
voor 3,95

Zaaiplanten in pot 10 cm van 0,45
voor 0,30

p.s.

Zaaiplanten 10 stuks van 2,50
voor 1,50

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b
7021 JA Zelhem
Tel. (0314) 36 04 21
Mobiel 06-10130222

Wij zijn geopend van maandag
t/m vrijdag van 9.30 tot 18.00
uur en op zaterdag van 9.00 tot
16.oo uur.

 

Het bestuur van de regionale
Zonnebloemafdeling IJsselstreek en
de comissie Roll-Over Bronckhorst
bedankt langs deze weg iedereen 
die dit evenement tot een succes
heeft gemaakt.

Geweldig !  Dank je wel.

De foto’s zijn te zien op de site:
ROLLOVERBRONCKHORST
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De Dag van de Bouw was een initiatief
van Bouwend Nederland waar vijfdui-
zend bedrijven bij aangesloten zijn. De
nieuwbouw van het Bronckhorster ge-
meentehuis was een van de 240 open-
gestelde bouwlocaties. Huizen, brug-
gen, kantoren, scholen, tunnels… We
staan er niet elke dag bij stil wat de
bouw maakt. Maar nu met de open
dag was het een mooie gelegenheid
om een kijkje te nemen achter de
schermen en kennis te maken met de
vele facetten van de bouw.Bij de offici-
ële start bij de nieuwbouw van het ge-
meentehuis Bronckhorst, had Bou-
wend Nederland samen met de ge-
meente Bronckhorst en BAM Utiliteits-
bouw Regio Arnhem een openingspro-
gramma samengesteld.

Na ontvangst van de genodigden,
waaronder de buurt, werd iedereen
welkom geheten door de burgemees-
ter van Bronckhorst, Henk Aalderink.
In zijn openingswoord ging Aalderink
in op de duurzaamheid en het bouw-
proces van het nieuwe gemeentehuis.
Veel waardering had hij voor de goede
samenwerking van alle partijen die bij
de nieuwbouw betrokken zijn. “Na-
tuurlijk zijn we trots met dit gemeen-
tehuis. Maar ook vandaag met de offi-
ciële aftrap is het voor Bronckhorst
weer een bijzondere dag”. 

Dinant te Brinke, directeur BAM Utili-
teitsbouw Regio Arnhem, gaf een toe-

lichting op de bouw van het gemeen-
tehuis en de doelstelling van de dag.
Voor hem zelf is het project ook een
uitdaging waar hij veel plezier aan be-
leefd. “Dadelijk tijdens de rondleiding
kunnen jullie zien wat onze mensen
doen en wordt er informatie gegeven”.
Te Brinke noemde enkele punten
waarom hij zijn werk in de bouw leuk
vindt. “Elke keer heb je een nieuw pro-
ject. Het werk waar je mee bezig bent,
is tastbaar. Maar ook de dynamiek in
het bedrijf en de zelfstandigheid”,
maakt voor hem het werk aantrekke-
lijk, liet hij het aandachtig gehoor we-
ten. De duurzaamheid van het project
gemeentehuis spreekt hem erg aan.
“Bij BAM staat duurzaamheid hoog op
de agenda. Wat wij zeggen maken we
ook waar. Atelier Pro heeft het hele ge-
meentehuis ontworpen. Wij zijn blij
dat we hieraan mogen werken. Ik
hoop dat jullie een idee hebben gekre-
gen over het werk en dat je zegt: ik zou
ook wel in de bouw willen werken”. 

Bouwend Nederland-voorzitter Elco
Brinkman gaf zijn visie op duurzaam
bouwen in Nederland. Dit jaar staat de
open dag in het teken van duurzaam-
heid. Geen toeval, want juist nu is het
goed om te laten zien dat de bouw
hard werkt aan een duurzame ontwik-
keling van Nederland. Of het nu gaat
om nieuwbouw, renovatie of infra-
structuur: de bouw neemt energiebe-
sparing, luchtkwaliteit, materiaalher-

gebruik en geluidsisolatie bijzonder
serieus. Brinkman: “Er liggen nog veel
taken die we kunnen doen. Duur-
zaam, klimaat en milieu daar moeten
we mee aan de slag”. Hij noemde daar-

bij diverse voorbeelden om dit uit te
kunnen voeren. “Belangrijk daarbij is
dat opdrachtgevers met ons aan de
slag willen”. Brinkman vindt de lande-
lijk open dag belangrijk om te laten
zien wat er allemaal gebeurd op diver-
se bouwwerken. “En het belangrijkste
van de Dag van de Bouw is dat deze
projecten van ons allemaal zijn”. Bou-
wend Nederland, de vereniging van
bouw- en infrabedrijven, is met ruim
5.000 aangesloten bouwbedrijven de
grootste werkgeversorganisatie in de
bouw. De sector biedt werk aan ruim
een half miljoen mensen.

Minister Jacqueline Cramer van het
ministerie VROM, was verbaasd hoe
ver de bouw van het gemeentehuis
was gevorderd. Ook zij ging uitvoerig
in op het thema van de dag: duur-
zaamheid. “Dit is voor de hele maat-
schappij belangrijk en het kan heel in-
spirerend zijn. De minister was en-
thousiast over diverse initiatieven die
ze in het land had gezien over nieuwe
vormen van energie die toegepast wor-
den in de bouw. “Duurzaamheid moet
gelntegreerd worden in de bouwpro-
cessen. Daar gaat het vooral om en ze-
ker in de toekomst”, liet Cramer we-
ten. 

Door de economische crisis staat ook
nadrukkelijk de bouw onder druk. Het
kabinet zorgt voor een financiële in-
jectie en heeft 700 miljoen uitgetrok-
ken voor nieuwbouw en 350 miljoen
voor coöperaties. “Het gaat natuurlijk
ook om het behoud van banen en daar
waar projecten net niet van de grond
kunnen komen om daar een extra zet-
je aan te geven”. Het verlenen van ver-
gunning moet daarbij sneller gebeu-

ren. “Ik heb gisteren (vrijdag 5 juni,
red.) juist door het kabinet een besluit
laten nemen, om het ‘vergunningsvrij-
bouwen’ uit te breiden zodat we ook
sneller kunnen handelen”. De minis-
ter vindt dat duurzaamheid in de
bouw vanzelfsprekend moet zijn en
gelntegreerd moet worden in de
bouwprocessen. “Daarmee schiet het
gelukkig flink op. Een paar jaar gele-
den was duurzaam bouwen nog een
aparte branche. Wat mij betreft moet
dat afgelopen zijn. De bouwsector
moet daarvoor voorwaarden creëren
om dit in het bouwproces mee te ne-
men. Meneer Brinkman die trekt er
ook hard aan om dat voor elkaar te
krijgen. We hebben afgesproken dat
we rond 2020 steeds strakkere normen
zullen krijgen en in 2020 klimaatneu-
traal zullen bouwen”. 

Vervolgens werd het gezelschap rond-
geleid door de nieuwbouw van het ge-
meentehuis. Er waren diverse infor-
matiepunten waar uitleg werd gege-
ven. Verschillende standhouders pre-
senteerden hun producten en dien-
sten. Minister Cramer had een goede
indruk gekregen. “Ik ben zeer onder
de indruk hoe energiezuinig het ge-
meentehuis gaat worden. Bovendien
is het ook een heel mooi gebouw. Het
gaat niet alleen om de duurzaamheid
maar ook om de kwaliteit van het ge-
bouw”. De officiële openingshande-
ling van de Dag van de Bouw van de
minister was het uitbrengen van een
toast. Dit ter gelegenheid van het
plaatsen van een meiboom door de
buurt van Plataanweg. Honderden be-
zoekers maakten een rondleiding
door het in aanbouw zijnde gemeente-
huis.

Dag van de Bouw

Minister trapt af in duurzaam gemeentehuis Bronckhorst

Minister Cramer van VROM gaf afgelopen zaterdag in het Gelderse Henge-
lo het startsein voor de landelijke Dag van de Bouw. De dag stond in het
teken van duurzaamheid. De minister van Ruimte en Milieu deed de offi-
ciële openingshandeling bij de in aanbouw zijnde nieuwbouw van het
meest energiezuinige en duurzame gemeentehuis van Nederland, in
Bronckhorst.

Minister Jacqueline Cramer deed de officiële opening van de Dag van de Bouw.

De gasten lieten zich uitvoerig informeren tijdens de rondleiding.

Veel gemeenten zijn al bezig met het
opwekken van duurzame energie of
hebben plannen hiervoor. Oost Gelre

wil wind- en zonne-energie gaan inzet-
ten op het regionale bedrijventerrein
en richt zich daarnaast op het winnen
van energie uit biomassa. De gemeen-
te organiseert hierover in september,
samen met Regio Achterhoek, een bij-
eenkomst genoemd de ‘Werkcentrale’.
Montferland gaat grootschalig zonne-
energie opwekken in een Solar Park.
De provincie heeft hiervoor een subsi-
die van 1,8 miljoen toegezegd en de
gemeente Aalten beschikt over een
windmolenpark. Het Regionaal Bedrij-
venterrein Doetinchem (waaraan ook
Oude IJsselstreek, Bronckhorst en
Montferland deelnemen) gaat een
haalbaarheidsonderzoek doen naar

een biomassacentrale. Winterswijk
wil onderzoeken of een (gemeentelijk)
energiebedrijf kan worden opgezet.
Regio Achterhoek wil deze initiatie-
ven en de al aanwezige kennis graag
bundelen. De lokale initiatieven pas-
sen immers prima in het Aanvalsplan
Achterhoek Authentiek Anders, waar-
in een duurzame toekomst en een
‘groene’ Achterhoek hoog op de agen-
da staan. Een gezamenlijke lobby voor
subsidiering van (onderzoek naar) een
duurzaam energiebedrijf vergoot bo-
vendien de slagkracht van de gemeen-
ten. Daarnaast geven de gemeenten op
deze manier een duidelijk signaal af
aan eventuele marktpartijen.

Achterhoek doet onderzoek naar duurzaam energiebedrijf
De Achterhoekse gemeenten wil-
len onderzoek doen naar het op-
zetten van een duurzaam energie-
bedrijf dat de hele Achterhoek kan
voorzien van ‘groene’ stroom. In
vergadering bijeen, besloten de
acht Achterhoekse gemeenten in
het algemeen bestuur van de Regio
Achterhoek om de initiatieven die
er op dit gebied al zijn, te bundelen
en te onderzoeken of een regio-
naal, duurzaam energiebedrijf kan
worden opgezet.

Wij vragen u een interview over de
betekenis van en omgang met kan-
ker te beluisteren en te beoordelen.
Daarnaast vult u driemaal een vra-
genlijst in (via internet of per post

thuisgestuurd). Er zijn geen kosten
aan verbonden.

Wilt u er mede voor zorgen dat in de
toekomst andere kankerpatiënten
geholpen kunnen worden? 

U kunt zich aanmelden op de website
www.rug.nl/psy/aandachtvoorkanker
of bij mevrouw T.M. Brakel, telefoon
050-3636757. Weet u niet zeker of u
tot de doelgroep behoort of heeft u
andere vragen, dan kunt u mailen
naar onderzoekkwf@rug.nl

Aandacht voor kanker
De Rijksuniversiteit Groningen
zoekt voor niet-commercieel on-
derzoek mensen die zelf de afge-
lopen zes maanden hun behande-
lingen voor kanker hebben afge-
rond. Dit onderzoek wordt gefi-
nancierd door KWF Kankerbe-
strijding.



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 24 van
9 t/m 14 juni 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl
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Veel inzet, veel uren en vooral veel ge-
loof in eigen kunnen, dat moet je heb-
ben om te kunnen slagen en dat is ge-
lukt. Als klap op de vuurpijl kwam het
nieuws dat ze de eerste prijs hadden
gewonnen met een rauwkost, werke-
lijk een product waar je spreekwoor-
delijk de vingers bij af kunt likken, de
gewonnen rauwkostbokaal komt in de
winkel te staan als bewijs van vakman-
schap. Toch weten ze maar al te goed
dat ze veel dank zijn verschuldigd aan
het vertrouwen dat de bevolking van

Vorden en de omgeving van Vorden
aan hen hebben geschonken. Mensen
kwamen in het begin natuurlijk kij-
ken en keuren, dat is vanzelfsprekend,
maar ze bleven komen kopen en ze
vertelden het ook aan anderen, de be-
ste reclame die je kunt maken, veel
klanten komen omdat anderen het
doorvertelden. 

Reinier en Leonie danken vooral ook
hun leverancier Postuma uit Kampen,
volgens hen veruit de beste uit Neder-

land, met veel producten uit de omge-
ving, zo van het land en een dag later
in de winkel, zo moet het, dat is pas
echt vers. Ze hebben een zeer bewuste
keus gemaakt om alleen super kwali-
teit te verkopen, liever nee-verkoop
dan ook maar enige concessie te doen
aan de kwaliteit, die moet gewoon top
blijven. Vorden kan dat waarderen, ze
wensen een betaalbare kwaliteit en al-
leen het beste is best genoeg.

In de feestweek dat ze hun eerste ver-
jaardag vieren pakken ze groot uit,
veel aanbiedingen en veel keuzes,
daar zijn tot nu toe mee geslaagd en
daar willen ze ook mee slagen in de
toekomst.

1 jaar oud en nu al de eerste prijs

Reinier en Leonie van de groente-fruit en traiteurwinkel uit Vorden is het
gelukt. Afgelopen jaar in juni begonnen ze met de winkel, vol hoop en
toch ook een beetje onzekerheid. Nu, een jaar later weten ze beter, het
bleek een groot succes te zijn.

Met grote letters …want het bosfeest
staat altijd garant voor een dag vol ple-
zier en gezelligheid. Maar dat is na-
tuurlijk niet het enige. Wat het bos-
feest dan extra bijzonder maakt? De
saamhorigheid tussen jong en oud!
Zowel de leerlingen (van kleuters tot
schoolverlaters) als de volwassenen
(team en ouders) kijken daarom altijd
uit naar deze dag. Dit jaar met als the-
ma dierentuin. En … dat was te zien!
Niet alleen aan de dagindeling maar
ook aan het team, helpende ouders en
kinderen, die verkleed waren geko-
men naar het feestterrein aan de Ha-
melandweg. 

In de ochtenduren stonden er spelle-
tjes op het programma. Voor de kleu-
ters bijv. slurfje prik en haaien voeren.

De middenbouw (groep 3, 4 en 5) leg-
de het spelletjesparcours in competi-
tieverband af. Zij deden onder andere
een giraffeloop en moesten een die-
renpuzzel oplossen. De groepen 6 en 7
konden zich volop uitleven tijdens het
krabvoetbal en mollenvolleybal. Een
speciale rol is deze dag altijd wegge-
legd voor de schoolverlaters - groep 8.
Zij helpen bij de catering, het mede be-
geleiden van de kleuters en het uitzet-
ten van de speurtochten. Een taak die
zij met veel enthousiasme vervulden. 

Na een heerlijke lunch, gingen de leer-
lingen het bos in voor een 'beestachti-
ge' speurtocht. Er waren drie speur-
tochten uitgezet (onder-, midden- en
bovenbouw) van verschillend niveau
en tijdsduur. Nadat de laatste groepen
teruggekeerd waren op het feestter-
rein, kregen alle leerlingen een lekker
ijsje en vond een gezamenlijke afslui-
ting van de dag plaats. Kortom, een
ouderwets geslaagd bosfeest!

Bosfeest 'De Vordering'
Traditioneel gezellig!
Aan het begin van het schooljaar
stond het al met grote letters op de
kalender vermeld: VRIJDAG 5 JUNI
2009 BOSFEEST!

Maar liefst 10 teams hadden zich door
middel van voorrondes geplaatst om
een plek in de finale te bemachtigen,
een team dat bestaat uit 2 heren en 1
dame, gooien tot de halve finales op
een tijdschema, dit brengt de nodige
spanning met zich mee, de straten-
teams wie hier dit jaar het beste mee
om konden gaan waren De Wogt, De
Kempe, en De Vogelzang met 2 teams
Deze 4 teams moesten uit een best off
7 uitmaken wie zich plaatsten voor de
finale, de loting bepaalde al dat de
winnaar van het vorige jaar De Vogel-

zang in de halve finale tegen elkaar
uitkwamen en dus sowieso verzekerd
was van een plek in de finale, de ande-
re halve finale werd gewonnen door
de De Wogt met een minimaal ver-
schil moest De Kempe genoegen ne-
men met een plek om de 3e en 4e
plaats.

Zo stonden net als het voorgaande jaar
Vogelzang en De Wogt tegenover el-
kaar in de Finale De Wogt wat in gro-
te getale aanwezig was ( maarliefst
6teams) werden luidkeels aangemoe-

digd door hun straatgenoten, waar in
aanvang nog enkele spanning zicht-
baar was bij De Wogt was gaandeweg
de partij niets meer van te zien zo
werd De Vogelzang simpelweg van het
bord gepoetst en mocht De Wogt na
vele jaren wachten zich met recht de
Beste Stratendarters Van Wichmond /
Vierakker noemen. 

De strijd om de 3e en 4e plaats was een
ware titanenstrijd, na een lange avond
waren de Kempe(hanen) die toch zijn
meerdere moesten erkennen in De Vo-
gelzang dat met de 3e plaats aan de
haal ging. Eindstand De Wogt 1e Vo-
gelzang 2e Vogelzang 3e DeKempe 4e .

De Wogt Winnaar Stratendarten Wichmond

Jongstleden vrijdag werden bij café den olde kriet in Wichmond de finales
gespeeld van het stratendarten.

De springwedstrijden zijn geen indivi-
duele wedstrijden. Er wordt gestreden
met een groepje van 6 tot 9 kinderen.
Als groep kun je op verschillende on-
derdelen meedoen. 

Zaterdag werd er gestreden op de lan-
ge mat, de minitrampoline, trampoli-
ne met kast, trampoline met paard en
de airtumblingbaan. Sparta Vorden
deed met drie groepjes mee op de

trampoline en op de lange mat. Sparta
1 (6-8 jarigen) haalde op de trampoline
met een 8,28 een 5e plaats. Op de lan-
ge mat haalden zij een 7,15. Dit was
voldoende voor een 2e plaats. 

Sparta 2 (8-12 jarigen) haalde op de
trampoline met een 8,16 een 1e plaats.
Op de lange mat was een 8,50 voldoen-
de voor een 2e plaats. Sparta 3 (10-15
jarigen) haalde op de lange mat met
een 7,84 een 2e plaats. Op de trampoli-
ne werd met een 8,56 een 4e plaats ge-
haald. Dit scheelde 0,01 met de derde
plaats. Het niveau lag hier dus erg
dicht bij elkaar. 

Gefeliciteerd met dit mooie resultaat.
Dit was de laatste wedstrijd van dit sei-
zoen. Wij wensen iedereen alvast een
fijne vakantie. En veel succes met de
wedstrijden in het volgende seizoen.

Sparta haalt prijzen 
bij springwedstrijden
Afgelopen zaterdag, 6 juni, werden
er springwedstrijden gehouden in
de sporthal te Vorden. De organisa-
tie was in handen van W.I.K. uit
Wichmond en Sparta uit Vorden.
Op de tribunes was het gezellig
druk. Onder de kinderen heerste
een gezonde spanning. Het is even
wat anders dan de andere wedstrij-
den gedurende het seizoen.

De avond wordt ingevuld met verschil-
lende acts zoals playback, soundmix
en sketches. Het publiek zal uiteinde-
lijk bepalen wie de winnaar wordt van
de avond. Er zal een winnaar gekozen
worden uit de categorieën jeugd tot
en met 12 jaar en deelnemers ouder
dan 12 jaar. De winnaars krijgen een
grote wisselbokaal. Natuurlijk krijgen
alle deelnemers (tot en met 12 jaar)

een aandenken, want ten slotte zijn al-
le deelnemers winnaars. De avond zal
plaatsvinden in de feesthal van CWV-
Medo aan de Onsteinseweg en zal be-
ginnen om 19.30 uur. Iedereen die
denkt het publiek goed te kunnen ver-
maken met een playback- soundmix-
of andere act, wordt uitgenodigd zich
op te geven via het e-mailadres in-
fo@medlerfeest.nl . De organisatie
zoekt met name nog enkele live-ge-
zongen acts of live-bandjes, om een
kleurrijke invulling van de avond te
krijgen. Maar ook playback-acts zijn
natuurlijk welkom.
Kijk voor meer informatie op
www.medlerfeest.nl en klik op Medler
"Live". Voor evt. info kunt u bellen met
0575-556506

Opgave voor 
Vrienden van Medler "Live"
Na het grote succes van vorig jaar,
presenteert Stichting Oranjefeest
Medlertol op de vrijdagavond van
het Medlerfeest (3 juli) wederom
"De vrienden van Medler "Live"! Op
deze avond draait alles om "het ver-
maken van het publiek", zowel
jong als oud.

Zo kun je onder andere een heerlijk
ritje maken op een echte pony, je
prachtig laten schminken, je uitleven
in een spellencircuit en na het sprin-
gen op een super gaaf springkussen
weer even bijkomen met een glaasje
ranja. En het is voor pappa of mamma
allemaal heel simpel: zij kopen tijdens
de ochtend eenmalig een "strippen-
kaart" en je kunt daarna aan alle acti-
viteiten mee doen. 

Daarnaast zijn er tijdens de ochtend
nog lekkere versnaperingen te koop. 

Deze ochtend is vooral bedoeld als
heerlijke speelochtend voor alle kinde-
ren, maar je kunt dan natuurlijk ook
kennismaken met Peuterspeelzaal Ot
en Sien van de SPSB en ervaren wat er
zoal op een peuterspeelzaal wordt ge-
daan. 

De medewerkers staan pappa en
mamma deze ochtend graag te woord
om hun vragen te beantwoorden. 

De opbrengst van deze speelochtend
komt ten goede aan de peuters van
Peuterspeelzaal Ot en Sien.

Open dag bij Peuterspeelzaal
Ot en Sien
Hoera, de speelochtend bij Peuter-
speelzaal Ot en Sien komt er weer
aan! Zaterdag 27 juni  zullen er
weer veel leuke activiteiten te vin-
den zijn aan de Kerkstraat 17 in
Vorden.
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Komt u in aanmerking
voor een scootmobiel
via uw gemeente?

Kies dan zelf uw 
scootmobiel met het 
persoonsgebonden 
budget (PGB)

Open zondag 29 maart.

Laat u door ons informeren

Garage Looman BV
Doetinchemseweg 53

7021 BR ZELHEM
0314-621637

www.autolooman.nl

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

MEGA TEGELVERKOOP
STUNTPRIJZEN VOOR VELE TOPMERKEN 

WAND- EN VLOERTEGELS

www.bettingressing.nl

Den Sliem 85  Groenlo
Tel. 0544 - 466811
verkoop@bettingressing.nl

*Geldt alléén zonder tussenkomst van derden. Uitgezonderd lopende acties, orders en projecten

BTW AKTIE:
Alleen op 12-13-15 juni

voor de snelle beslisserbetalen wij de 19% BTW*

WIE DURFT ONS VERKOOPTEAM TE VERSTERKEN?
MAIL UW GEGEVENS NAAR J.SWIENINK@BETTINGRESSING.NL
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Hebt u twee rechter
handen nodig voor
klussen in en om
het huis? Belt u dan
(0575) 57 13 36.

Te huur, Zelhem/Doetinchem.
Appartement (48 m2). Uitzicht op mooi landschap.
Voor ouderen met zorg. Ook logeren is mogelijk.
"Stichting de Heemzorg" op Chr. grondslag.
Tel. 0314-378268, dhr. H. Hanskamp.
Info www.deheemhoeve.nl

HENGELO GLD vr.pr. q 435.000,- k.k.

Spalstraat 46 - In het centrum gelegen,
een KARAKTERISTIEK VRIJSTAAND
HERENHUIS met aangebouwde ruime
garage c.q. werkplaats, fietsenberging
en diepe achtertuin op het zuidwesten.
Inh. ± 800 m³. Perceelsopp. 885 m².
De garage/werkplaats is ook geschikt
te maken voor andere doeleinden.
Schilderwerk binnen- en buitenzijde 2009,
nieuwe dakgoten. Het betreft een zeer
sfeervol geheel. Kamers 5 waarvan
4 slaapkamers.

ZELHEM vr.pr. q 389.000,- k.k.

Kolkstuikweg 3 - Prachtig vrij gele-
gen WOONBOERDERIJ. De woning dient
geheel te worden gerenoveerd.
Sloop en nieuwbouw is ook een optie
voor dit object. Na sloop kan er in de
toekomst een woning worden herbouwd
met 750 m³ inhoud en bijgebouwen met
een totale oppervlakte van 100 m².
Inh. ± 545 m³. Bouwjaar 1920.
Perceelsopp. 1 hectare 17 are 45 centiare.
Aangesloten op gas, water en elektra.

ZELHEM vr.pr. q 189.000,- k.k.

Meindert Hobbemastraat 38 -
In een rustige, ruim opgezette woon-
omgeving gelegen, MIDDENWONING
met vrijstaande stenen berging.
Badkamer en toilet recent vernieuwd.
Bouwjaar 1975. Inh. woning ca. 330 m³.
Perceelopp. 163 m³. Rolluiken aan voor-
en achterzijde (op de begane grond
elektrisch). Achtertuin circa 12 m¹ bij
6 m¹. Kamers 4 waarvan 3 slaapkamers

Zelhem - Hengeloseweg 2 Zelhem Tel. 0314 624215 Hengelo (Gld) - Kerkstraat 4 Hengelo (Gld) Tel. 0575 462359
info@luimes-lebbink.nl www.luimes-lebbink.nl
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HENGELO GLD vr.pr. q 179.000,- k.k.

Hoge Es 17 - Keurig onderhouden
tussenwoning met diepe, onderhouds-
vriendelijke achtertuin en vrijstaande
stenen berging. Ruime tuingerichte
woonkamer met open keuken, 2 slaap-
kamers waarvan één met vaste kast,
badkamer met douche en via vlizotrap
te bereiken bergzolder. Perceelsopp.
152 m². Inhoud ca. 250 m³. Ideale
woning om in te starten.

HENGELO GLD vr.pr. q 369.000,- k.k.

Leliestraat 46 - Op mooie locatie ge-
legen, VRIJSTAAND WOONHUIS met
ruime garage/ schuur op een perceel van
maar liefst 1055 m²! Ruime garage met
bergzolder; afmeting ± 3.00 m x 9.50 m.
Het geheel wordt omgeven door een
goed onderhouden tuin. In de tuin is een
houten tuinchalet aanwezig en een ruim
terras. Bouwjaar ± 1920. Inh. woonhuis
± 465 m³. Prachtige ligging nabij dorps-
centrum.

HENGELO GLD vr.pr. q 215.000,- k.k.

Spalstraat 45a - In de sfeervolle kern
van het dorp gelegen, een in 2005/2006
gebouwd 3-KAMER APPARTEMENT op
de 1e verdieping met royaal balkon,
berging en parkeerplaats. Het apparte-
ment maakt onderdeel uit van een
kleinschalig appartementencomplex
(6 appartementen) ’t Averenck. Voorzien
van liftinstallatie.
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Leuke tip voor Vaderdag: Fietsknooppuntenkaart met Bikepointer!
P A R E L  V A N  D E  W E E K

Te koop bij één van de VVV Service Informatiepunten

Ze zijn er weer. Aardbeien!
Zo van ‘t land!!!

Hollandse bospeen per bos 0.79
Harde Granny Smith deze week 0.99 per kilo

Zoete kersen 500 gram 1.99
Sappige perziken 10 voor 2.50

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

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

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

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

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

NU

KKKIIINNNDDDEEERRR---
KKKLLLEEEDDDIIINNNGGG

555000%%%
KORTING

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

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

Vanaf     60,- p/m² incl leggen

Vloerverwarming vanaf 30,- p/m² 

incl btw geldig tot 1 mei 2009

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl
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Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

Bel voor een vrijblijvende offerte
06-51 534 782 of 0575-55 31 28

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN

Sauerland: Zo dichtbij en
toch Zo anders.

Te huur luxe 10 p. huis en 
18 p. boerderij 

in prachtig vakwerkdorp.
Dicht bij Winterberg.
info: 0573-441565.

profess ionele  voeding voor  d ieren

Konijn of cavia 
die zijn bakje niet leeg eet?

Garvo bv, Molenweg 38, 6996DN Achter-Drempt. Tel. 0313-472321

Probeer de premium cavia en konijnenvoeders van Garvo.
Verkrijgbaar in 800g en 3kg al v.a.      2,95. 

Fabrieksverkoop van Garvo
hobbyvoeders op zaterdag-
ochtend in Achter-Drempt,
of koop bij Garvo dealers in
de gemeente Bronckhorst.
Kijk voor een prijslijst en
dealeradressen op
www.garvo.nl/bronckhorst

Kramen te huur voor Rommel en Hobbymarkt
Camping Het Zwarte Schaar

25 & 26 juli 2009
0313-473128, info@zwarteschaar.nl

ZANGCOACH in Vorden
heeft plek voor volw. leerlingen
op donderdag overd.
www.esthervanderheijden.nl,
proefles?

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Computerproblemen, ADSL

aansluiten of een nieuwe

PC? Wij komen aan huis.

Computerhulpzelhem.nl

Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548494.

Steenderenseweg 11 Hengelo Gld. (0575) 46 21 39
www.goossensatomica.nl
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Bezoek de showroom van HCI; daar vindt u een uitgebreide 

collectie tegels! Maar ook keukens, badkamers en deuren. 

In allerlei stijlen, geheel naar uw wens. Laat u inspireren en 

adviseren in onze showrooms in Hengelo Gld. en Zevenaar!

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

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

Meer informatie op www.binnenhuiscenterhci.nl

Tegels in alle tinten

Elke week weer anders, ook deze week
weer zoveel keus aan nieuwe artikelen!!

Met echt schitterende merken als:
voor de vrouw: Angels, Dreamstar, Poools, Venducci, Cecil, Yest, Ze-Ze en Intown

voor de man: Cars, Collumn, Edc, Lerros, Blue seven, Park en No-exces

Just Men en Just More Damesmode vindt u in het centrum van Zelhem
en voor de dames ook in Dieren (naast de Gazelle-Fabriek) 

Exclusief bij ons: het hele jaar Sloggi 3+1 GRATIS
Ook bij ons verkrijgbaar: Triumph Lingerie

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 59 95

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem
tel. (0314) 62 12 06
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Op de vraag of je nu op dit moment
wel of geen hypotheek moet gaan ne-
men antwoordt dhr. Rijntjes met een
omweg.
Hans Rijntjes: “Eigenlijk moet je an-
ders beginnen. Over het algemeen is
het zo dat mensen een huis zien dat
hen aanstaat. Bij dat huis hoort een
prijs en ze komen met het verzoek tot
het verstrekken van een hypotheek bij
mij of één van mijn collega’s, een
bank of de hypotheker. Daarmee loop
je het risico dat je de betaalbaarheid
van die woning er naar toe gaat pra-
ten. Als koper, maar ook als dienstver-
lener wil je graag dat het gaat lukken,
want je wilt het zo graag en bent be-
reid dieper in de portemonnee te dui-
ken. Wil de éne geldverstrekker het
niet dan loop je naar een ander, totdat
je iemand vindt die het voor je wil re-
gelen. Veel verstandiger is het om
eerst naar een financieel adviseur te
gaan en hem de vraag te stellen wat
reëel haalbaar is. In het geval dat ze
zich bij mij, Hans Rijntjes Financieel
Adviesburo, melden, staat het traject
vast, want sinds 2001 voeren wij het
Keurmerk Financiële Dienstverlening
en dat houdt in dat we gebonden zijn
aan een vaste procedure, die heel
transparant is, maar die daardoor ook
wel eens ‘Nee’ moet verkopen, omdat
een financiering niet verantwoord is.”

Wat houdt het Keurmerk dan in?
Hans Rijntjes: “Via het Keurmerk ver-
plichten we ons dat we volgens een
stappenplan werken met vijf stappen.
De eerste stap heet ‘Informeren’. Wij
vertellen de klant wie we zijn, hoe we
werken, wat we er zelf aan verdienen
en welke producten de
klant bij ons af kan ne-
men. Vervolgens gaan we
‘Inventariseren’. De klant
vertelt wat hij/zij wil en in
het klantprofiel wordt
precies vastgelegd wat de
inkomsten en uitgaven
van de klant zijn. Na de in-
ventarisatie weet de klant
precies wat er mogelijk is
en welke risico’s de klant
daarbij loopt. De derde
stap is het ‘Analyseren en
Adviseren’. Er zijn ver-
schillende mogelijkheden
met verschillende risico’s
en samen met de klant kij-
ken we naar het product
dat het beste bij hem of
haar past. Daarbij spelen
alle gegevens die bij de in-
ventarisatie zijn vastge-
legd weer een rol. In de
vierde stap moeten we van
het Keurmerk Financiële
Dienstverlening een ‘Moti-
vatie’ schrijven, waarin we

met redenen omkleden, waarom we
voor een bepaald product hebben ge-
kozen. Als laatste stap wordt alle verza-
melde informatie in een zogenaamd
‘Klantadvies’ vastgelegd. Dit geheel
wordt met de klant doorgenomen en
de klant wordt verzocht dit te onderte-
kenen, waarmee hij bevestigt dat de
informatie correct is en dat hij/zij ach-
ter het advies staat. Met die gegevens
kun je gericht op zoek gaan naar een
woning die daarbij past, zonder de te-
leurstelling van het bekijken en bie-
den op woningen die achteraf toch
niet in het financiële plaatje passen.”
Maar voor de bemiddelaar maakt het
toch een groot verschil uit waar hij
een hypotheek onderbrengt. Bij de
één krijgt hij toch een hogere bonus
dan bij de ander?
Hans Rijntjes: “Door ons te verbinden
met het Keurmerk Financiële Dienst-
verlening geldt dat voor ons al lang
niet meer, maar ook de Wet Financieel
Toezicht (Wft) maakt van de bemidde-
laar een (financiële) dienstverlener die
zich te houden heeft aan een groot
aantal spelregels om de consument
een zorgvuldige afweging te kunnen
laten maken bij de aanschaf van een
hypotheek, maar ook bij levensverze-
keringen, beleggingen en consumptie-
ve financieringen. Natuurlijk moeten
wij ook verdienen, want het werk dat
ik voor een klant doe, moet betaald
worden. Maar dit is geen onderonsje
met kredietverstrekkers. Het bedrag
dat wij daarbij verdienen staat zwart
op wit in het klantadvies. Als dienst-
verlener zijn we aan banden gelegd
door de Wet Financieel Toezicht en
dat vinden wij niet erg, want door ons

te verbinden aan het ‘Keurmerk’ leg-
gen we onszelf nog veel strengere ei-
sen op.”

Wat is het voordeel voor de klant om
al zijn financiële zaken, verzekerin-
gen, bankzaken, etc. bij dezelfde Fi-
nanciële Dienstverlener onder te bren-
gen. Je kunt toch voordeliger bijvoor-
beeld verzekeringen rechtstreeks bij
verzekeringsmaatschappijen onder-
brengen?
Hans Rijntjes: “Het grootste voordeel
is waarschijnlijk het gemak. Je weet
dat een deskundige meekijkt (en in
ons geval iemand die zich verbonden
heeft aan de verplichtingen van het
Keurmerk) en in de gaten houdt of al-
les wel optimaal geregeld is. Tijd die
iemand aan een klant besteedt, moet
door de klant betaald worden. Dat
moet bij iedereen. Als je de zaken bij
één persoon legt dan kan hij er in ver-
houding voor hetzelfde geld meer
aandacht aan besteden, dan wanneer
het bij meerdere personen, instanties,
banken, etc. verspreid ligt. Soms wordt
het daardoor zelfs goedkoper, maar
dat hoeft niet. Als Keurmerkkantoor
zijn we wel verplicht om verdiensten
en tarieven helder en transparant aan
de klant te melden, zodat de klant
weet hoeveel tijd en aandacht hij
krijgt en wat hem dit kost. Nog een bij-
komend voordeel van een kantoor
met ‘Keurmerk’ is dat we een voor de
klant goede klachtenregeling hebben.
Dus mocht je als klant ontevreden zijn
dan kun je die klacht bij een onafhan-
kelijke klachtencommissie neerleggen
en dan is het Keurmerkkantoor ge-
houden aan de uitspraak van die
klachtencommissie”.
Wellicht is wel het allerbelangrijkste
dat je een vertrouwensrelatie hebt
met de Financiële Dienstverlener,
want het gaat om geld en daar moet je
vol vertrouwen met iemand over kun-
nen praten, zonder dat je het gevoel
hebt dat die dienstverlener het uit je
zak probeert te praten.

In gesprek met Hans Rijntjes

In deze tijd van kredietcrisis en economische crisis kan een gesprek met
een financieel adviseur wellicht helpen om een duidelijk beeld te krijgen
van de situatie en wat dit voor de particuliere spaarder, lener, verzekering-
nemer, belegger kan betekenen. Moeten we de hand op de knip houden
en het geld sparen voor komende slechte tijden of moeten we juist geld
gaan uitgeven om te voorkomen dat het slechte tijden worden. Het ver-
krijgen van een krediet, hypotheek of lening is in ieder geval een stuk
moeilijker geworden.

Uw Keurmerk Adviseurs in uw regio: Hans Rijntjes, Dorien Velthorst, Wouter Kooistra en Remko Smeitink

De deelnemers aan de boottocht kun-
nen uiteraard genieten van de natuur-
schoon aan beide oevers van de Oude
IJssel. De vrijwilligers van de regionale
Alzheimer-afdeling hebben daarnaast
een programma samengesteld dat
vooral het karakter van ontspanning
en lotgenotengevoel heeft.

Een van de medewerksters aan We-
reldAlzheimerDag is de schrijfster
Thea Wamelink. Enige tijd geleden
verscheen van haar hand het boek ‘Bij
jou ben ik veilig’, een autobiografisch
boek waarin Thea Wamelink openhar-
tig vertelt over de periode waarin haar
echtgenoot Alzheimer kreeg en uitein-
delijk overleed. Tijdens de boottocht
zal de schrijfster uitgebreid ingaan op

de inhoud van haar boek en vragen
van belangstellenden beantwoorden.

Vrijwilligers van de regionale afdeling
van Alzheimer Nederland zullen op
de boot een uitgebreide informatie-
stand bemannen. Maar het is van deze
tocht vooral de bedoeling dat de deel-
nemers in een ongedwongen sfeer
contacten met elkaar hebben en ge-
nieten. Met WereldAlzheimerDag wil
Alzheimer Nederland de aandacht
vragen voor de problematiek van de-
mentie. Een kwart miljoen Nederlan-
ders kampt momenteel met demen-
tie. Over 50 jaar zal dit aantal meer
dan verdubbeld zijn als gevolg van de
vergrijzing. Verzorgingshuizen en
thuiszorgorganisaties kunnen nu al
de vraag naar hulp moeilijk aan. Dit
betekent dat primaire zorg vaak moet
worden verleend door partners, kinde-
ren, buren en vrienden van mensen
met dementie.

Nadere informatie over de boottocht
en aanmelding voor deelname kan
telefonisch via tel. 06-20412665, tel.
0314-334867 of via de email op doetin-
chem@alzheimer-nederland.nl. Voor
nadere informatie kunt u de internet-
site www.alzheimer-nederland.nl/doe-
tinchem bezoeken. De afdeling Doe-
tinchem en omstreken van Alzheimer
Nederland omvat de gemeenten Doe-
tinchem, Montferland, Oude IJssel-
streek, Bronckhorst en Doesburg.

Varen over de Oude IJssel
voor mensen met dementie
WereldAlzheimerDag speelt zich
in de regio Doetinchem dit keer op
het water af. De afdeling Doetin-
chem en Omstreken van Alzhei-
mer Nederland biedt mensen met
dementie, samen met een begelei-
der, de gelegenheid een boottocht
over de Oude IJssel te maken. De
boot vaart op vrijdagmiddag 18
september van Doetinchem naar
Doesburg en terug. De tocht begint
om 13.30 uur en duurt in totaal on-
geveer 3,5 uur. De boot biedt plaats
aan een kleine honderd personen.
Om verzekerd te zijn van een plek
op de boot, kunnen belangstellen-
den zich nu al aanmelden.

De broers Frans en Peter Nijenhuis
zijn volop in training voor de zware
mountainbiketocht 'Duchenne He-
roes' 700 kilometer in 7 dagen, welke
verreden wordt in september 2009

vanuit Luxemburg, Belgie, Duitsland
terug naar Nederland. 

Voor meer info en sponsoring:
www.atbteamnijenhuis.nl

Bulten Techniek te Vorden 
sponsort Frans en Peter Nijenhuis

Bulten Techniek te Vorden: het vakkundige adres voor aanschaf, onder-
houd en reparatie van tuin-, bos- en parkmachines.

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

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

Steun de natuur



Hypotheekrente
nu vanaf:

www.kfdkeurmerk.nl

In uw regio hebben alléén de volgende kantoren het Keurmerk:

1,9%
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Dungelen.

B. Foddeken.

C. Rondsjaksen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Ouderen willen steeds vaker zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven
wonen. Om comfortabel van de oude
dag te genieten, is het soms noodzake-
lijk de woning aan te passen. Met de
slaapruimte op de bovenverdieping is
vooral de trap vaak een obstakel en een
reden om naar andere woonruimte
om te zien. Dankzij de moderne trap-
liften is het niet meer nodig om te ver-

huizen en kan men in de vertrouwde
omgeving blijven wonen. In bijna alle
situaties is het mogelijk een automati-
sche traplift aan de smalle zijde van
de trap te plaatsen. Hierdoor blijft er
genoeg ruimte over om ook veilig op
de trap te kunnen lopen.

Het blijkt dat veel mensen vragen heb-
ben over de verschillende mogelijkhe-
den van trapliften. Op vrijdag 12 juni
is er volop gelegenheid deze vragen te
stellen. De traplift demodag is overdag
en vindt plaats in het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden. 

Naast een traplift bevinden zich in het
Servicehuis allerlei hulpmiddelen en
aanpassingen die vrijuit geprobeerd
kunnen worden door bezoekers. Hier-
voor is op 12 juni gelegenheid, maar
het is ook mogelijk een afspraak te
maken voor een individueel bezoek.
Daarvoor kunt u bellen met Sensire.

Traplift demodag bij 
Sensire Servicehuis
Op vrijdag 12 juni kunnen geïnte-
resseerden de traplift demodag
van Sensire bezoeken. De demodag
is een initiatief van de Sensire
thuiszorgwinkels en Thyssen-
Krupp Monoliften B.V. De traplift
demodag wordt gehouden in het
Sensire Servicehuis in Vorden.
Naast deskundig advies krijgen
bezoekers de mogelijkheid een
'proefrit' te maken op de in het
Servicehuis gelnstalleerde 'Swing'
traplift.

Deze stijlen en nog vele andere verte-
genwoordigen bij uitstek het element
passie en temperament, muziek om te
beleven, maar vooral ook om op te be-
wegen. Roma Mirando, de zoon van de
zeer bekende Tata Mirando, komt met
het koninklijkzigeuner orkest. Ook
van Ierse-, Schotse- en Keltische mu-
ziek kunnen we in de kasteeltuin ge-
nieten. De bekende band Ogham
brengt op een unieke en eigentijdse

wijze vooral Schotse volksmuziek, af-
gewisseld met Ierse en zelf gecompo-
neerde nummers. Unicorn staat be-
kend om de prachtige vertolkingen
van o.a. Ierse ballades. Ano Kato speelt
Griekse muziek.

Portugese muziek wordt gebracht
door het bekende fadokwartet Quatro
Ventos met zanger Emanuel Pessanha.
Dan Nicole Philomena & band. Zij
plukt de parels uit de landen waar
haar oog op valt. Van Spanje naar Por-
tugal met uitstapjes naar Afrika, Peru,
Cuba en Mexico. De muziek van de Cu-
baanse band Ache Cubano zal de lief-
hebbers van Salsa op de been brengen.
Ook workshops Griekse dans en Salsa
staan gepland. Een bruiloftsorkest uit
Macedonie met Monique Lansdorp
maakt het feest compleet.

Op www.kunstkringruurlo.nl kunt u
uitgebreide informatie lezen over het
programma.

Temperament & Passie titel 2009

Kasteeltuinconcert Ruurlo
Voor het eerst wordt het festival ge-
houden op zaterdag. Op 25 juli be-
gint het feest al in de middag in
Kasteeltuin Huize Ruurlo (Vorden-
seweg 2). Jong en oud kunnen dit
jaar dus heerlijk lang genieten van
het romantische park, de bruisen-
de muziek en de gezelligheid. Ook
ouders met nog jonge kinderen
kunnen komen luisteren naar de
klanken van de Zigeuner-, Ierse-,
Fado, Griekse, en Cubaanse mu-
ziek.

Gemeenten zijn vanaf 2010 verplicht
om het kunststof verpakkingsafval te
scheiden. De gemeente Bronckhorst is
er al klaar voor. Bij de milieuparkjes
komen speciale containers waar inwo-
ners terecht kunnen met bijvoorbeeld
plastic flessen en flesjes, shampoo- en
wasmiddelflacons, lege tubes van
tandpasta, crèmes en gel, zakken en
bakjes van groente, fruit en salade,
plastic tassen en boterkuipjes. Alle
huishoudens hebben een brief met
een folder van de gemeente Bronck-
horst en Berkel Milieu ontvangen.
Hierin staat wat men wel en niet kan
inleveren en informatie over de recy-
cling.

VAN AFVAL NAAR GRONDSTOF
De gemeente Bronckhorst streeft er-
naar om in 2030 nagenoeg geen restaf-
val meer over te houden. Al het ‘afval’
wordt dan hergebruikt. André Baars:
“Het apart inleveren van het kunststof
verpakkingsafval levert een belangrij-
ke bijdrage aan onze doelstelling voor
2030. Doordat er minder restafval
overblijft, wordt er minder afval ver-
brand en neemt de hoeveelheid CO2-
uitstoot af. Bovendien wordt van het
kunststof weer nieuwe producten ge-
maakt zoals fleecekleding, tennisbal-
len, mobieltjes en nieuwe verpakkin-
gen zoals flessen en flacons”. 

KLEINERE GRIJZE CONTAINER
Door goed te scheiden, hebben inwo-
ners wellicht genoeg aan een kleinere
grijze container. Kunststof verpak-
kingsafval neemt immers veel ruimte
in. 

De komende tijd kunnen inwoners er-
varen of dat ook voor hen geldt. Aan
het eind van het jaar houdt de ge-
meente een gratis omruilactie voor de
grijze container (van groot naar klein). 

Voordat de omruilactie begint, ont-
vangen inwoners informatie hierover.

MEER INFORMATIE
Op www.berkelmilieu.nl staat meer
informatie over het scheiden van
kunststof verpakkingsafval. 

Met vragen kan men ook terecht bij
de Afval-Informatie-Lijn van Berkel
Milieu, tel. 0575-545646.

Scheiden kunststof verpakkingen
van start in Bronckhorst

Op vrijdag 29 mei heeft wethouder André Baars in Hengelo Gld. het start-
sein gegeven voor het scheiden van kunststof verpakkingsafval. Bij alle
milieuparkjes zijn deze week speciale containers geplaatst waar inwoners
het kunststof in kunnen doen. André Baars: “Ik verwacht dat veel mensen
hier gebruik van gaan maken. Het scheiden van kunststof verpakkingen
is namelijk beter voor het milieu én kan financieel voordeel opleveren
doordat men met een kleinere grijze container uit kan”.

Bij het milieuparkje aan de Kastanjelaan/Spalstraat in Hengelo werd door wethouder André Baars het startsein gegeven voor het
scheiden van kunststof verpakkingsafval.

Het parcours voert elke dag in een
andere richting zodat zowel het bos-
rijke, als het coulisselandschap
wordt getoond. Ook het rivierenge-
bied langs de IJssel met de uiterwaar-
den en de vergezichten én het klein-
ste stadje van Nederland, Bronk-
horst, zijn onderdeel van het par-

cours. Vrijdag 12 juni om 11.00 uur
vertrekt de eerste deelnemer. Het
startsein wordt gegeven door burge-
meester Henk Aalderink van de ge-
meente Bronckhorst. Het evenemen-
tenterrein De Hietmaat in Hengelo
Gld. is de vertrek- en aankomstplaats.
De Hietmaat is duidelijk aangegeven
en voor vele paardenliefhebbers een
bekend terrein. 

Voor meer informatie: Martien Ple-
vier, voorzitter. Tel. 0575-467246 en
Wim Kruisselbrink, secretariaat. 
Tel. (0575) 45 19 87. 
Zie ook de website: www.bronckhor-
sterpaardenmeerdaagse.nl

12, 13 en 14 juni

Bronckhorster Paardenmeerdaagse
nieuw evenement
In Bronckhorst vindt op vrijdag
12, zaterdag 13 en zondag 14 juni
2009 een nieuw paardenevene-
ment plaats. Aanspanningen en
ruiters kunnen door zorgvuldig
uitgezette routes drie dagen lang
kennismaken met de gemeente
Bronckhorst.

Joost wisselt een paar lieve woorden met zijn grootvader

Berend. Die zakt snel weg in een diepe slaap. Diezelfde

avond komt moeder Agnes over uit Roderlo. Samen met

Joost houden ze nachtwake bij zijn bed. In de ochtend

blaast Berend van Hackfort zijn laatste adem uit. 

Joost staat zichzelf geen tranen toe. Hij wil er voor zijn

bedroefde moeder Agnes zijn. Telkens flitsen gesprekken

met zijn grootvader door zijn hoofd. Berend was een

belangrijk krijgsheer in het leger van de hertog. Hij kon

prachtig vertellen over verre streken en de natuur.

Samen met het personeel en zijn moeder regelt Jonker

Joost de zaken die moeten gebeuren. 

Ook al is de dood steeds dichtbij, het heengaan maakt

grote indruk op het hele gezelschap. Berend is immers de

pater familias. Samen begraven ze hem een paar dagen

later vanuit Hackfort in de Vordense kerk. 

De grafsteen voor Berend is al gemaakt toen hij ziek werd.

Conform zijn laatste wens zal hij worden bijgezet naast het

graf van zijn pas overleden vrouw in het koor van de

Dorpskerk van Vorden. Op de plaats waar zij altijd samen

zaten... 

Joost is onder de indruk van de steen. Het toont Berend

in volle krijgsuitrusting. -- Precies zoals grootvader was..

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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SMAAK
Het biologische vleesassortiment van
Super de Boer komt met de grootste
zorg tot stand. "Hierbij leggen we voor-
al de nadruk op dierenwelzijn, milieu
en gezondheid," aldus Sheila Bloms-
ma-Muller, Category Manager van Su-
per de Boer. "De bekroning met drie

'Beter Leven'-sterren geeft aan dat het
welzijn van de dieren optimaal is. Het
EKO Keurmerk laat zien dat het pro-
duct en het proces ook aan de biologi-
sche voorschriften voldoen. Dit komt
ook de smaak van onze producten ten
goede." De ambachtelijke bereidings-
methoden versterken de smaakbele-

ving van de biologische producten van
Super de Boer. Zo zijn de biologische
spekreepjes volgens een traditioneel
zout- en rookproces op beukenhout
bereid. 

De droge vleeswaren zoals cervelaat
rijpen op natuurlijk wijze, dus zonder
toevoeging van chemische additieven
die dit proces ongewenst kunnen ver-
snellen. Zo krijgt het gedroogde beleg
de tijd om op natuurlijke wijze smaak
en aroma te ontwikkelen. 

Het Beter Leven Kenmerk is een waar-
deringssysteem van de Dierenbescher-
ming. De toekenning van drie sterren

is het hoogst haalbare en garandeert
een optimale kwaliteit van leven voor
de dieren. Zo kunnen varkens in de
modder wroeten en staan koeien het
grootste gedeelte van het jaar in de
wei. Met het EKO Keurmerk garan-
deert het supermarktconcern te vol-
doen aan de Europese wettelijk gestel-
de normen voor biologische produc-
ten. 
Naast verzekering van dierenwelzijn
moeten de dieren soorteigen gedrag
kunnen tonen en is het verboden anti-
biotica en groeihormonen aan het
voer toe te voegen. Aan de producten
zijn geen kunstmatige geur-, kleur- en
smaakstoffen toegevoegd.

Super de Boer slaat opnieuw slag in verduurzaming assortiment
Bio-vleeswaren Super de Boer ook bekroond met drie sterren van het 'Beter-Leven' kenmerk
Vanaf 2 juni is in alle Super de Boer winkels het gehele assortiment biolo-
gische vleeswaren voorzien van het 'Beter Leven' kenmerk van de Dieren-
bescherming. Super de Boer ontving in navolging van zijn bekroonde bi-
ologische vleesassortiment en scharrelplus eieren ook voor zijn nieuwe
biologische vleeswaren drie sterren van de Dierenbescherming, de hoogst
haalbare norm met betrekking tot diervriendelijkheid en -welzijn. De
vleeswaren voeren tevens het aan zeer strenge regels verbonden EKO
Keurmerk.

Maar aan de andere kant is het ook al-
leen maar het indrukken van een
knopje, waarmee de handeling com-
pleet is en hoe maak je zo’n eenvoudi-
ge handeling zo interessant dat de site
de belangstelling krijgt, die het ver-
dient.

De gemeente ging daarbij niet over
één nacht ijs en maakte van de lance-
ring een flinke happening. Sporthal
‘de Pol’ in Zelhem werd afgehuurd en
alle organisaties, die op de website een
belangrijke rol spelen, waren uitgeno-
digd om een stand in te richten. Ver-
der was er spelmateriaal voor de jon-
geren, kreeg iedere bezoeker een con-
sumptiebon en nog een bon voor een
gratis ijsje en als klap op de vuurpijl
was Idols-winnares ‘Nikki’ uitgeno-
digd om op te treden voor de Bronck-
horst-jeugd en samen met wethouder,
dhr. Ab Boers, de officiële handeling te
verrichten. Om er zeker van te zijn dat
iedereen ook op de hoogte was van het
feest en de lancering, ontvingen alle
gezinnen met kinderen een uitnodi-
ging en werd er in de redactionele ko-
lommen en op de gemeentepagina’s
van Contact Bronckhorst enkele ma-
len aandacht aan geschonken.
Dat ondanks al die aandacht de sport-

hal lang niet vol was, kan de gemeen-
te niet verweten worden en mocht ook
de pret niet drukken, want de aanwe-
zigen genoten van het optreden van
Nikki en de website is ‘on line’ en kan
gebruikt worden. De lancering was
zelfs nog een beetje nationaal nieuws,

want de gemeente Bronckhorst ont-
ving ’s morgens een fraai boeket bloe-
men van minister van Jeugd en Gezin,
dhr. André Rouvoet, om daarmee het
belang van de website te ondersteu-
nen en de gemeente te feliciteren met
de regionale primeur.

Lancering website Jeugd en Gezin

Het moment dat een website ‘on li-
ne’ komt is een belangrijk en toch
ook spannend moment. Voor de
gemeente Bronckhorst kwam er
voor de lancering van de website
‘Centrum Jeugd en Gezin’ nog bij
dat het gaat om een primeur, om-
dat de gemeente de eerste is in de
regio die de site kan presenteren.
De site, te vinden onder de naam
www.cjgbronckhorst.nl, biedt een
compleet overzicht van de hulpmo-
gelijkheden voor gezinnen bij de
opvoeding van hun kinderen.

De directe aanleiding voor deze aan-
passingen was het abrupt aftreden
van een aantal leden van het dagelijks
bestuur, waaronder de voorzitter, die
zich al eerder had teruggetrokken, de
vice-voorzitter, de secretaris en degene
die de functie van hoofd sponsorcom-
missie had. Zij konden zich niet ver-
enigen met de in februari jl. met
meerderheid van stemmen genomen
beslissing om het evenement dit jaar
geen doorgang te laten vinden. De ove-
rige bestuursleden besloten de schou-
ders eronder te zetten. Er bleek een
grondige herstructurering noodzake-
lijk om innoverend en verantwoord
verder te kunnen. Gelukkig konden
snel nieuwe bestuursleden worden
aangetrokken, zodat het evenement
van de Achterhoekse Paardedagen
met een gemotiveerd team de uitda-
ging kan aangaan om in 2010 een goe-
de doorstart te maken. Het overwin-
nen van de hindernissen met betrek-
king tot de huidige slechte economi-
sche situatie gaat nu hand in hand
met het samenstellen van een afwisse-
lend, veelzijdig en aantrekkelijk pro-
gramma voor deelnemers en publiek.
Zo zijn er in het kader van een boei-
end programma een aantal verande-
ringen in de wedstrijden gepland. De
rubrieken zullen minder tijd dan
voorheen in beslag nemen. Dit brengt
met zich mee dat er inschrijflimieten
zullen worden vastgesteld onder het
motto ‘Wie het eerst komt, het eerst
maalt’. Er zullen een aantal meerdaag-
se competities komen met een finale
op maandag, waarvoor de deelnemers
zich moeten kwalificeren. 

Uiteraard (her)krijgen paradepaardjes
in de programmering een prominente
plaats, zoals de prachtige FEI Wereld-
beker kwalificatiewedstrijd Vierspan-
nen, waarin de internationale top aan
de start zal komen. Deze wedstrijd zal
volgend jaar met de dressuur op zater-

dag beginnen, zodat de marathon op
zondag valt en het afsluitende vaar-
digheidsparcours (kegeltjes rijden) en
de prijsuitreiking op de Tweede Pink-
sterdag. Traditiegetrouw zal de breed-
tesport voor paard en pony van zich
kunnen doen spreken. Hierbij is
nieuw dat voor inwoners van de ge-
meente Bronckhorst met een start-
kaart in de disciplines dressuur, sprin-
gen of mennen een speciale wedstrijd
zal worden gehouden (De Bronckhorst
Cup), maar ook andere aanpassingen
zullen aan de orde zijn. Het randpro-
gramma zal met shows, demonstra-
ties en clinics opnieuw worden gedefi-
nieerd. Leidraad hierbij zijn de ont-
wikkelingen op het gebied van de
paardensport en paardenhouderij.
Van dit speciale programma kunnen
alle Nederlandse ruiters en amazones
en alle mensen die paarden een warm
hart toedragen genieten. Op een der-
gelijke leest zal tevens het promodorp
worden geschoeid. 

Voor sponsoren en standhouders zul-
len mogelijkheden worden gecreëerd
om zich beter te profileren, tijdens en
ook voor en na het evenement. Voor
hun gasten zal een passend welkom in
de gewenste vorm worden georgani-
seerd. Een gevarieerde vertegenwoor-
diging van het bedrijfsleven in de Ach-
terhoek en daarbuiten zullen mede
gezichtsbepalend zijn voor het evene-
ment in het algemeen en in het pro-
modorp in het bijzonder. De organisa-
toren hopen dan ook dat onderne-
mers zich zullen kunnen identifice-
ren met het getoonde enthousiasme
en de achterliggende visie, met als re-
sultaat dat zij zich als hernieuwde of
nieuwe deelnemers zullen aanmelden
voor de Achterhoekse Paardedagen.
Voor nadere informatie kunt u bellen,
tel. 0314-632224 of via e-mail op ahgo-
defroy@gmail.com. 

(M)ENDURANCE EN 
FEESTAVONDEN
Tijdens de komende Pinksterdagen
worden in de buurt ‘Oosterwijk’ op za-
terdag en zondag de (m)endurance
wedstrijden, de lange afstanden op en
achter het paard, conform de gebrui-
kelijke programmering verreden. Ook
de feestavonden op zaterdag en zon-
dag vinden zoals gewoonlijk plaats,
nu in samenwerking met café ‘de Tol’.
De wedstrijden voor gemotoriseerde
paardenkrachten, met gewichten tot
wel 9000 kg, worden weer door de
buurtvereniging Oosterwijk georgani-
seerd. Het enige verschil is dat deze
zware jongens dit keer niet op zater-
dag maar op zondag hun krachten ko-
men meten. 

Nadere informatie kan men vinden op
de website 
www.achterhoeksepaardedagen.nl.

Facelift Achterhoekse
Paardedagen in 2010
Het Pinksterweekeinde staat in de
driehoek Zelhem/Ruurlo/Hengelo
traditioneel in het teken van de
Achterhoekse Paardedagen. Dit
jaar werd het grote evenement ech-
ter opgeschort. Wel vonden een
klein aantal activiteiten plaats. In
de relatieve rust is door de be-
stuursleden van de Stichting CH
Zelhem hard gewerkt om de Ach-
terhoekse Paardedagen een facelift
te geven zodat het unieke evene-
ment in 2010 een vernieuwd, brui-
send festijn is met en rondom ver-
schillende takken van de paarden-
sport. Deze activiteiten betreffen
zowel de structuur, de opzet van
het gehele programma als de orga-
nisatie, te beginnen bij het bestuur
zelf. Als eerste resultaat van dit in-
tensieve traject zal binnenkort een
nieuw bestuur worden benoemd.

Van 6 t/m 10 juli organiseert biljartver-
eniging Velswijk voor de 26e keer de
Velswijkse fietsvierdaagse. De start is

tussen 18.00 en 19.00 uur bij café Evers.
Het inschrijfgeld is voor volwassenen
6 euro en kinderen betalen 3 euro.

Fietsvierdaagse Velswijk

Wedvlucht vanaf Les Perdriets over
een afstand van circa 425 kilometer. C.
Bruinsma 1, 3, 6; T. J.Berentsen 2, 9;
H.B.M. Hoksbergen 4, 10, 13, 19, 20;
Rick Wuestenenk 5, 8, 11, 12, 15; Com-
binatie A en A Winkels 7, 14, 18; Marc
Tiemessen 16; W.J.S. Verbeek 17.

Wedvlucht vanaf Limoges over een af-
stand van circa 775 kilometer: Combi-
natie J. Meyer en Zoon 1, 2, 4, 5, 6, 9,
11; Combinatie A en A Winkels 3, 7, 8;
F.T. Hummelink 10.

Wedvlucht vanaf Vervins over een af-
stand van 305 kilometer: T.J. Berent-
sen 1, 9, 10, 11, 14; Rick Wuestenenk 2,
4, 5, 13, 16, 17; C. Bruinsma 3, 6, 7, 12,
15; Combinatie A en A. Winkels 8, 18;
R. de Beus 19, 20.

P.V. Vorden



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

Het Groene Lintje is een initiatief van
GroenLinks om mensen of organisa-
ties die zich op positieve wijze inzet-
ten voor het milieu te bedanken. De
uitreiking van het Groene Lintje vond
plaats in het kader van Wereldmilieu-
dag. Deze dag wordt over heel de we-
reld jaarlijks op 5 juni gehouden. 

Dit jaar heeft GroenLinks Bronckhorst
uit de genomineerden gekozen voor
Joke Masselink uit Laag-Keppel. Me-
vrouw Masselink maakt gebruik van
een scootmobiel omdat zij ernstig reu-
ma heeft. Ondanks deze beperking zet
zij zich op meerdere terreinen in voor
de maatschappij. Eén van de dingen
die zij doet is het nauwkeurig schei-
den van afval. Regelmatig rijdt ze op
haar scootmobiel volgeladen met ver-
schillende zakken afval naar het mi-
lieupark in Hummelo. Het Groene

Lintje is dit jaar toegekend aan ie-
mand die bewust kiest om een eigen
steentje bij te dragen aan het milieu
en daarmee ook een goed voorbeeld
voor anderen is. 
Tijdens de uitreiking complimenteer-
de Max Noordhoek, raadslid voor
GroenLinks, haar inzet: "Het is zo ge-
makkelijk een beperking aan te halen
als reden om iets te laten, maar dat
doet u juist niet". 

Zoals mevrouw Masselink het zelf uit-
drukte: "Wanneer ik rommel in de
berm zie liggen, vraag ik me wel eens
af waarom ik die extra moeite doe.
Maar als ik zie hoeveel lege pakken en
plastic ik in één week verzamel, dan
weet ik weer dat alle beetjes helpen".
Het zijn deze dagelijkse inspanningen
voor het milieu die maken dat haar
groene hart een lintje verdiend heeft.

Groen Lintje voor een groen hart

Dinsdag 2 juni heeft GroenLinks Bronckhorst Joke Masselink in het zon-
netje gezet voor haar inzet voor het milieu. Zij heeft op feestelijke wijze
een Groen Lintje uitgereikt gekregen.

Deze wandeltocht is niet alleen be-
doeld voor diegene die vorig jaar heeft
meegedaan aan de SamenLoop, ieder-

een mag deelnemen. Men kan een
keuze maken uit 3 mooie wandeltoch-
ten met afstanden variërende van cir-
ca 7, 13 of 17 kilometer. 
De start is tussen 10:00 uur en 14:00
uur bij Sportpark Socii in Wichmond.
Men is welkom vanaf 10:00 uur bij
Sportpark Socii, Lankhorsterstraat 3b,
7234 SR Wichmond. 
Meer info: 
www.samenloopvoorhoopbronckhorst.nl

Zondag 14 juni 2009 
SamenLoop voor Hoop wandeltocht
Zoals eerder aangegeven wil men
de herinnering aan de SamenLoop
van vorig jaar warm houden om in
2013 weer een nieuwe SamenLoop
voor Hoop te organiseren. Dit gaan
ze doen door op zondag 14 juni a.s.
wandeltochten te organiseren.

Petra Broere: ‘Als kind droomde ik al-
tijd al om ooit met paarden te werken.
Ik ben in Rotterdam geboren, van
daaruit met mijn ouders naar Warns-
veld verhuisd en vervolgens weer rich-
ting het westen van het land vertrok-
ken. Op gegeven moment ben ik in
Hattem gestart met het organiseren
van trektochten (met paard). Ik vond
het tevens prachtig om ook paarden te
trainen. Mijn voorkeur ging uit naar
het paardenras ‘De Tinker‘ (Gypsy
Horse). Deze paarden komen van oor-
sprong uit Ierland en Engeland en
worden daar door zigeuners gefokt.
De paarden worden geroemd om hun
veelzijdigheid en onverschrokken ka-
rakter. Je herkent de Tinkers aan de
meestal bonte aftekening., prachtige
sokken en lange manen’. Petra Broere
kan er enthousiast over vertellen.

Toen ontmoette zij op een dag haar
huidige echtgenoot Marco. ‘Hij was
ook een enorm paardenliefhebber,
meer op het gebied van de sport
(springen). Ik had mij trouwens altijd
voorgenomen, dat mocht ik ooit een
keer trouwen het met een man moest
zijn die net als ik, ook van paarden

houdt. En dat is gelukt’, zo zegt Petra
lachend maar wel vol overtuiging !
Het echtpaar Broere begon toen in Ede
de ‘Stoeterij Hof van Ede‘. ‘Wij wilden
de stoeterij wat groter gaan opzetten
en kwamen uiteindelijk (via een adver-
tentie) op deze locatie aan de Kostede-
weg terecht’, zo zegt ze. Op deze stoe-
terij in Vorden verblijven 46 paarden,
waarvan de helft voor opfok. Die ko-
men uit alle delen van Nederland. Het
gaat om veulens die na een half jaar
bij de moeder weg gaan. De jonge Tin-
kers leven dan het hele jaar in kudde-
verband op de stoeterij.

Petra Broere: ‘Wij zijn wat dat betreft
als stoeterij uniek en vooruitstrevend.
De kudde die we hier hebben bestaat
uit merries en ruinen en zijn van alle
leeftijden, de oudere paarden voeden
de jongere op. Ze worden als het ware
door de kudde ‘gesocialiseerd’, zo zegt
ze. De Stoeterij Hof van Ede telt tevens
een aan aantal goedgekeurde dek-
hengsten. Ook heeft men op de stoete-
rij een aantal paarden die als een soort
leaseconstructie worden gebruikt. Pe-
tra; ‘Er zijn diverse mensen die wel
graag een paard willen hebben, maar

of daarvoor geen ruimte hebben, of de
financiële middelen ontbreken. Zij
kunnen dan bij ons een paard leasen.
Men betaalt een bepaald bedrag en
dan hebben ze als het ware een ‘eigen
paard‘, waarmee ze een paar keer per
week mogen rijden of anders gezegd
‘wel de lusten en niet de lasten ‘. Deze
leaseconstructie is overigens bedoeld
voor gevorderde ruiters’, zo zegt Petra
Broere. Wil men bij de stoeterij een
‘buitenrit’ maken dan www.hofvan-
Ede.com raadplegen.

VVV Bronckhorst heeft deze zomer be-
halve de Tinkersafari nog een aantal
wekelijkse activiteiten op de agenda
staan. Zo worden er vanaf 26 juni huif-
kartochten georganiseerd, waarbij het
vertrekpunt bij het VVV agentschap
aan de Raadhuisstraat 36 in Hengelo
is. Ook zijn er vanaf 18 juni huifkar-
tochten die op het Stationsplein in Zel-
hem starten. De Achtkastelen fiets-
tochten die vanaf 17 juni worden ge-
houden, hebben als vertrekpunt de
VVV winkel aan de Kerkstraat 1 B te
Vorden. 
De Ezelknuffelmiddagen worden van-
af 17 juni elke woensdagmiddag bij de
Ezelstal de Edelingen aan de Katte-
kolkweg 1 in Zelhem gehouden. De
Jeu de Boules onder begeleiding zijn
vanaf 18 juni wekelijks bij het zwem-
bad In de Dennen in Vorden. In het
stadje Bronckhorst wordt reeds elke
zondagmiddag drie keer een histori-
sche rit in een stoomtram gehouden.
Bij alle VVV kantoren en winkels in de
gemeente Bronckhorst wordt informa-
tie over deze activiteiten gegeven.

Tinkersafari nieuwe attractie VVV Bronckhorst

Stoeterij Hof van Ede 
uit liefde geboren!

De VVV Bronckhorst heeft een nieuwe attractie aan haar weekactiviteiten
toegevoegd. Vanaf 19 juni kan men elke vrijdag in een terreinauto bij
‘Stoeterij Hof van Ede’ aan de Kostedeweg 7 in Vorden, paarden kijken en
voeren of wel men kan een ‘Tinkersafari’ meebeleven. Kennis maken met
paarden in hun natuurlijke leefomgeving. Zo’n Tinkersafari duurt onge-
veer een uur en kost vijf euro per persoon. Voor opgave kan men 06-
10793111 bellen. De eigenaars Petra en Marco Broere willen op deze ma-
nier niet alleen de toerist een leuke ontspanning bieden, maar willen
daarmee tevens meer bekendheid geven aan hun stoeterij. Ze zijn een
paar jaar geleden eigenlijk min of meer bij toeval in Vorden beland.

Petra Broere met goedgekeurde dekhengst Rowan.

Al eens (serieus) nagedacht over vrij-
willigerswerk bij de VBOK? Het team
in jouw omgeving is gelnteresseerd in
jou en komt graag met je in contact.

Nieuwsgierig wat jouw bijdrage kan
zijn? Kijk eens op onze website:
www.vbok.nl en vraag de vrijwilligers-
profielen op, via de site of bel met
vrijwilligerszaken: (033) 460 50 82.
De VBOK biedt hulp bij ongewenste
zwangerschap en na zwangerschaps-
verlies en geeft voorlichting op scho-
len en verenigingen, ervan uitgaande
dat de mens vanaf de conceptie be-
schermwaardig is.

Ja, JIJ
Je ondersteunt ons werk, je ontvangt "Laat Leven". Dankjewel!
Je bent betrokken op de maat-
schappij en volgt met ons de ont-
wikkelingen die er medisch/etisch
zijn. Juist jou hebben we nodig om
ons werk handen en voeten te ge-
ven. Ja, daar; bij jou in de buurt!

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 30 mei werd er door de PV
De IJsselbode gevlogen vanaf Limoges
(774 km). Daarvoor werden op vrijdag
29 mei 10 duiven gelost om 13.30 uur,
waarvan de eerste op zaterdag gecon-
stateerd werd om 10.54 uur bij Dhr. P.
Hendriks. Uitslag: 1., 2. en 3. P. Hen-
driks.

Op zaterdag 30 mei werd er eveneens
gevlogen vanaf Pommeroeul (248 km).
Bij een pittige ONO-wind kracht 3 en
een strakke blauwe lucht, werden 113
duiven gelost om 7.30 uur. De eerste
duif was voor Ria Luesink om 11.06
met een snelheid van 1145 mpm. Uit-
slag: 1., 2., 3. en 5. Ria Luesink, 4., 6. en

8. G. Stoel, 7. H. Hulshof, 9. en 10. G.
Kelderman.
Op zaterdag 6 juni werden 100 duiven
gelost in Pommeroeul (248 km) om
7.15 uur bij een stevige ONO-wind
kracht 3. Met een snelheid van 1074
mpm arriveerde de eerste duif om
11.05 uur bij Ria Luesink. Uitslag: 1., 3.,
6., 7. en 8. Ria Luesink, 2. H. Buiting, 4.
J. Boesveld, 5. G. Stoel, 9. en 10. G. Kel-
derman. Het boeket bloemen viel deze
week op de 6e plaats, voor Ria Luesink.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 30 mei werd er gevlogen van-
af Les Perdriets (415 km). De duiven
werden gelost bij helder weer en een
NO wind 3. Er waren 248 duiven in

concours. De snelste duif was van G.
Kempers, Velswijk en werd geconsta-
teerd om 12.59 uur (snelheid 1106
mpm). Uitslag: 1. G. Kempers, 2. A.
Kamperman, 3. Comb. Borneman en
Zn., 4. L. te Stroet en 5. G. Duitshof. Uit-
slag jeugd: 1. Kelly Bergervoet, 2. Ellen
van Melis.
Zaterdag 6 juni werden de duiven ge-
lost in Vervins (295 km) om 07.00 uur
met ONO wind 3. Er waren 215 duiven
in concours. De eerste duif die werd
geconstateerd was van Leo te Stroet
om 11.14 uur (snelheid 1156 mpm).
Uitslag: 1. L. te Stroet, 2. A. Kamper-
man, 3. B. te Stroet, 4. G. Kempers, 5. E.
Koers. Uitslag jeugd: 1. Ellen van Melis,
2. Kelly Bergervoet.

Duivenberichten 30 mei en 6 juni 2009
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Supermoto is een combinatie van di-
verse takken van motorsport. Het be-
vat elementen van wegrace, motor-
cross en speedway. De motoren zijn af-
geleid van crossmotoren, maar er
wordt wel gereden met gladde banden
(slicks). Dit maakt het geheel speciaal,
want vooral op het asfalt kunnen de
deelnemers al slippend en glijdend de
bochten doorgaan. In het onverharde
deel van het circuit worden de crossca-
paciteiten op de proef gesteld. Super-
moto is een aantal jaren geleden over-
gewaaid uit Amerika. De wedstrijden
worden op een betrekkelijk kort par-
cours verreden. Het circuit ‘de Vinken-
kamp’ in Zelhem is ca. 1300 meter
lang, bestaat voor 70 % uit verharde
ondergrond (asfalt ) en voor 30 % uit
onverharde ondergrond. In het onver-
harde deel zijn diverse flinke hinder-
nissen en springschansen aange-
bracht. 

HET EVENEMENT
De organisatie is in handen van de
stichting ‘SuperMoto Vinkenkamp’,
een samenwerkingsverband tussen de
motorclubs uit Zelhem (ZAMC) en Hal-
le (HALMAC). Na intensief overleg met
de KNMV, de bedrijven op de Vinken-
kamp en de buren ziet de organisatie
met vertrouwen het evenement tege-
moet. Na het succes van de eerste edi-
tie in 2008 is, mede op verzoek van de
rijders, het circuit op een aantal pun-
ten aangepast, zodat het nog meer

borg staat voor spektakel. Het bedrijfs-
leven op ‘de Vinkenkamp’ staat posi-
tief tegenover dit motorsportevene-
ment en dat heeft geleid tot een prima
samenwerking met die bedrijven. Een
aantal bedrijven houdt zelfs op 14 juni
een ‘open dag’ om de bezoekers van de
Supermoto een extraatje te bieden. 

DE WEDSTRIJDEN
De trainingen beginnen op zondag-
morgen om 9.30 uur. Na de vrije trai-
ningen volgt de tijdtraining in de cate-
gorieën Nationaal, Euro en Inters. De
wedstrijden beginnen om ongeveer
12.00 uur en eindigen rond de klok
van 17.00 uur. In alle klassen worden
twee manches gereden. De resultaten
van de beide manches worden samen-
gevoegd tot het dagklassement. In to-
taal worden ruim 150 deelnemers uit
binnen- en buitenland verwacht, die
in groepen van zo’n 30 rijders van
start zullen gaan. Vooral de Inters zul-
len het echte vuurwerk laten zien.
Marcel van Drunen uit Eindhoven is
op zijn viertakt Yamaha leider in de
tussenstand om het Open Nederlands
Kampioenschap. Hij wordt gevolgd
door de Belg Thierry Godfried. Deze
beide mannen zullen in Zelhem terde-
ge rekening moeten houden met Marc
Fraikin, de winnaar van de wedstrijd
in 2008. Fraikin heeft door een schou-
derblessure een wedstrijd moeten mis-
sen, maar staat ondanks dat op een
vierde plaats in het tussenklassement.

Fraikin zal er alles aan doen om het
verloren terrein in Zelhem weer goed
te maken. Outsiders in deze klasse zijn
Theo Bouchee uit Geldrop en Ruurd
Roozendaal uit Steggerda. Ook de
jeugdige Peter van den Berk uit Heer-
len is op zijn Suzuki een geduchte po-
diumklant.

In de Euro klasse zal de strijd zich
gaan toespitsen tussen de Nederlan-
ders Devon Vermeulen en Alexander
de Haan en de Belgen Amaury Leloup
en Thomas Decaigny.

Bij de nationale rijders zal het gevecht
om de punten voornamelijk gaan tus-
sen Ramon van Hamond, Jack de Rooij
en Tom Ellenbroek.

Het wedstrijdprogramma wordt aan-
gevuld met regionale Quad-rijders die
een demonstratie zullen verzorgen.

AANTREKKELIJK VOOR HET
PUBLIEK
Voor de toeschouwers wordt ook deze
keer goed gezorgd. Zoals gebruikelijk
bij Supermoto wedstrijden zijn deze
vanachter een veilig hekwerk van zeer
nabij te aanschouwen. Het circuit is zo
aangelegd dat de wedstrijden perfect
gevolgd kunnen worden vanaf de bui-
tenzijde van het gehele circuit.

In de flinke (feest)tent direct aan het
circuit, zorgt een DJ voor de nodige
muziek en voor hapjes en drankjes
kan het publiek op verschillende
plaatsen langs het circuit terecht. De
entreeprijs is bewust erg laag gehou-
den en bedraagt slechts € 5,-- voor vol-
wassenen en € 2,-- voor de oudere
jeugd. Parkeren kan ‘om de hoek’ en is
gratis.

Van Superboeren naar Supermoto

Na de spannende strijd van de Doetinchemse Superboeren om degradatie
uit de eredivisie voetbal te voorkomen dient zich zondag 14 juni op indus-
trieterrein ‘de Vinkenkamp’ te Zelhem een nieuw Superevenement aan.
De eredivisie van de Nederlandse supermoto coureurs, aangevuld met
veel Belgen en enkele Duitse en Engelse rijders, zullen de strijd aanbinden
om de nodige punten in de wacht te slepen voor het Open Nederlands
Kampioenschap Supermoto.

Speciaal voor deze gelegenheid werd
de 'BRONCKHORST WIND SYMPHONY'
opgericht. Een projectorkest bestaan-
de uit instrumentalisten uit de ge-
meente Bronckhorst, en aangevuld
met musici uit de verre omtrek. In to-
taal zullen straks ruim 60 enthousias-
te orkestleden op het podium gaan
plaatsnemen.

Afgelopen zaterdag vond onder lei-
ding van Joop Boerstoel de eerste repe-
titie plaats. Er werd hard gewerkt op
de ruim twintig titels die op het pro-
gramma staan. Op twintig juni vindt
er weer een orkestrepetitie plaats en
na de zomervakantie is er een dag ge-
pland waarin orkest, koren en solisten
elkaar zullen ontmoeten, zodat u op
5 september kunt gaan genieten van
een fraai promsconcert in Italiaanse
sferen. Om alvast een tipje van de slui-
er op te lichten. Op het programma
staan bekende klassiekers als 'Galop'

uit de Ouverture 'Wilhelm Tell' van
Rossini, de prachtige aria's 'O Mio Bab-
bino Caro' en 'Nessun Dorma' van Puc-
cini, maar ook werken uit de top 2000,
als Vivo Per Lei en Storie Di Tutti I Gi-
orni (Dromen zijn bedrog). De Italiaan-
se filmmuziek is vertegenwoordigd
met composities van Nino Rota en En-
nio Morricone. Daarnaast natuurlijk
volksliedjes die iedereen meteen asso-
cieert met muziek uit de laars van Eu-
ropa: Santa Lucia en Funiculi, Funicu-
la. 

Voor dit evenement wordt momenteel
hard gewerkt om de begroting slui-
tend te krijgen, maar dankzij de steun
van sponsors uit de gemeente Vorden
en inmiddels ontvangen toezeggingen
en medewerking van het VSB-fonds,
Fonds 1819 en de gemeente Bronck-
horst gaat de organisatie vol vertrou-
wen aan de laatste weken van de voor-
bereidingen beginnen.

Eerste bijeenkomst
Bronckhorst wind symphony

Zoals u eerder in Contact hebt kunnen lezen staat het centrum van
Vorden op zaterdagavond 5 september helemaal in het teken van Italië.
Op deze avond organiseert Cultuurfonds Vorden een Promsconcert waar
o.a. het Vordens Mannenkoor en popkoor BackCorner uit Zutphen aan
meewerken. Diverse solisten zullen voor het voetlicht treden en bij
binnenkomst speelt trio 'I Mediati' Italiaanse volksmuziek.

De rente die de bank daarvoor betaald
is de zogenaamde Euriborrente. Zoals
in het vorige artikel reeds vermeld is
die Euriborrente de laatste maanden
flink gedaald. Momenteel leent de
bank tegen een variabele rente van on-
geveer 1,5%. Dit wordt weer uitge-
leend aan u tegen een variabele rente
van ongeveer 4,6%. Het is dus zeker
niet vreemd dat mensen met een vari-
abele rente het idee hebben dat zij te-
veel rente betalen. De bank maakt een
winst van meer dan 200 % op de rente
die zij u in rekening brengen. Mocht u
dus een hypotheek hebben van onge-
veer ¤ 250.000,00 tegen variabele ren-
te dan verdienen zij op jaarbasis dus
3,1% oftewel ¤ 7.750,00 aan u. Geluk-
kig doen niet alle banken dit. Er zijn
nog steeds geldverstrekkers die een
nette variabele rente van ongeveer
2,8% rekenen. Dit zijn Nederlandse
geldverstrekkers die een eerlijk rente-
beleid voeren. Mocht u bij hen de vari-
abele rente weer om willen zetten
naar een vaste rente dan zijn daar
geen kosten aan verbonden. Helaas is
hun lage variabele rente dermate suc-

cesvol dat zij alleen nog maar aanvra-
gen voor variabele rente binnen kre-
gen. Hierdoor begon hun hypotheek-
portefeuille scheef te groeien. Tijdelijk
hebben zij daardoor als maatregel in-
gevoerd dat nog maximaal de helft
van het aangevraagde hypotheekbe-
drag uit variabele rente mag bestaan.
De andere helft moet een vaste rente
hebben. Maar ook deze vaste rentes
liggen onder die van de plaatselijke
banken. 

Een kleine rekensom leert ons dat het
overstappen naar zo'n geldverstrekker
snel weer terugverdiend is. Uiteraard
betaalt u afsluitprovisie en notariskos-
ten als u een overstap maakt, maar dit
is bijna altijd binnen 1 jaar terugver-
diend door het grote renteverschil.
Daarnaast zijn die extra hypotheek-
kosten weer aftrekbaar voor de belas-
tingen waardoor u minimaal 1/3 deel
van de betaalde kosten via uw belas-
tingaangifte weer terugkrijgt. 

Mocht u net als veel andere mensen
gelnteresseerd zijn geworden in wat
uw nieuwe maandlast zou kunnen
worden neem dan contact op met de
hypotheekadviseur van hét onafhan-
kelijke hypotheekadvieskantoor voor
alle inwoners van de hele gemeente
Bronckhorst genaamd Hypotheekad-
vies Bronckhorst. Wij komen graag bij
u langs om samen met u rustig te be-
kijken of uw maandlast een stuk lager
kan worden en zetten voor u netjes al-
le voors en tegens naast elkaar op een
rijtje. U kunt dan zelf beslissen of het
zinvol voor u is om over te sluiten naar
een andere geldverstrekker. Hypo-
theekadvies Bronckhorst staat voor
een eerlijk en goed advies. Wij zijn be-
reikbaar op telefoonnummer 0575-
460038 of via mail info@hypotheekad-
viesbronckhorst.nl Uiteraard kunt u
ook eerst onze website bekijken
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

Verlengingsrente hypotheek
vaak te hoog (2)
Uit de vele reacties op het vorige
bericht blijkt wel dat veel mensen
niet tevreden zijn met hun huidige
rente die zij van de bank aangebo-
den krijgen. Vooral bij de mensen
met een variabele rente leeft de ge-
dachte dat zij veel teveel rente beta-
len. En dat is zeker niet onterecht.
De opslag die sommige banken op
hun uit te lenen hypotheekgeld
zetten is enorm. Alle banken dus
ook de plaatselijke banken lenen
zelf weer geld van de Nederlandse
Bank. Een bank kan namelijk niet
al haar uit te lenen hypotheekgeld
uit het ingebrachte spaargeld ha-
len. Zij zullen zelf ook geld moeten
lenen om dit in de vorm van hypo-
theekverstrekking weer aan u uit
te kunnen lenen.
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Vanuit Keijenborg ging het richting
Barchem en terug naar Vorden, waar-
na men bij Zutphen de Ijssel overtrok.
Op de Veluwezoom aangekomen, was
het tijd voor een koffiestop in Oeken.
Vervolgens had men de keuze uit een
glooiend rondje over de Posbank te
fietsen, of rechtstreeks naar het
Bronkhorsterveer te rijden. Daar aan
de waterkant kreeg men een flesje
drinken en een krentenbol aangebo-
den en kwam de pont ondertussen
over de Ijssel aangevaren. Door het al-
tijd drukke, historische stadje Bronk-
horst, ging het na dit oponthoud in
een sneltreinvaart weer terug door de
mooie Achterhoek.

Ondertussen waren ook vanaf tien
uur de eerste groepen familiefietsers
vanuit de diverse startplaatsen vertok-
ken. Vanuit Keijenborg stapten er 740
mensen op de fiets, waarvan 420 men-
sen op de gewone huis, tuin en keu-
kenfiets. Hengelo trok 215 fietsers, in
Wolfersveen gingen er 78 wielrijders
door de stikke bocht en in Halle ver-
trokken er 155 mensen op hun stalen
ros. Men kon kiezen uit routes van 23,
30, 45 en 60 kilometer lengte. Er was
bewust gekozen om vanuit vier ver-
schillende plaatsen te kunnen starten,

zodat de fietsers vanzelf gespreid wer-
den over de routes. Door deze keuze,
werd het dan ook niet één lang lint
van fietsers zoals bij Fiets de Boer op.
Ook hoefde men hierdoor niet al te
ver te rijden om ergens van start te
kunnen gaan. Door het hele traject
met richtingbordjes uit te zetten, was
het voor de fietsers gemakkelijk ge-
maakt om de route te volgen, zodat er
eigenlijk geen routebeschrijving no-
dig was. Op deze manier kon men al
keuvelend, de tocht fietsen en genie-
ten van de prachtige omgeving. Op de
langste routes stonden de Kerkepaden
rond Mariënvelde en Zieuwent cen-
traal en sloot de route aan op de kort-
ste afstanden die veelal over rustige
weggetjes en fietspaden door de lan-
delijke en bosrijke omgeving van de
Achterhoek voerden. 

Tijdens de tocht stond er op 't Klooster
nog een verrassend broodje kna-
kworst op de mensen te wachten. Ook
kon men op een aantal routes nog
deelnemen aan een fotofietspuzzel.
Van al deze foto's was er één foto die
men onderweg niet tegenkwam, en
dat was de foto met het beeld van een
varken. Blijkbaar zag de meerderheid
juist alles, of juist helemaal niets,
want er werd slechts een honderdtal
oplossingen aangedragen. Binnenkort
krijgen de prijswinnaars bericht die
de oplossing goed hadden en het
dichtst met hun voorspelling van het
totale aantal deelnemers van 1188 aan
de Omloop van de Graafschap zaten. 

Al met al was het dus voor iedereen
een zeer geslaagd fietsevenement en
wil de Toerclub de deelnemers en
sponsoren bedanken voor hun bijdra-
ge. Graag zien we elkaar terug op 2e
Pinksterdag 2010, tijdens de 14e Om-
loop van de Graafschap.

Omloop van de Graafschap
trekt 1188 fietsers
Op 2e Pinksterdag organiseerde
Toerclub Keiaosers uit Keijenborg
de 13e editie van de Omloop van de
Graafschap. Net als vorig jaar wa-
ren de Weergoden hen goed gezind
en kon er die morgen al vroeg ver-
trokken worden in korte broek en
korte mouwen. Voor achten gingen
de eersten van de 320 racefietsers
reeds van start voor afstanden van
rond de honderd kilometer. Er
stond al een lekker zonnetje aan de
hemel, maar tegelijkertijd kwam
hen ook een stevige oostenwind te-
gemoet.

De HAMOVE leden lieten zien dat ze
uit het goede hout zijn gesneden in de
supersport klasse. In de supersport B
categorie pakte Amici-rijder Joey den
Besten meteen de leiding van de race
voor Dennis Verschuren en Antonio
Imbrogiano. Den Besten verloor in de
tweede ronde zijn eerste plaats en
kwam door als derde. Hij liet er echter
geen gras over groeien en knokte zich
terug en eindigde als tweede met
minder dan 1 seconde achter winnaar
Imbrogiano. 

In de supersport A klasse, waar alle
grote namen in rijden, revancheerde
Swen Ahnendorp zich door eerste te
worden nadat Kervin Bos zichzelf uit-
schakelde door een remfout in de eer-
ste ronde. Ahnendorp maakte in Hen-
gelo een foutje waardoor hij tweede
werd in zijn thuis wedstrijd. 

In Oss maakte hij dat meer dan goed
en hij was zichtbaar tevreden mee.
MRTT-Hugen rijder Fabian Heusink-
veld vertrok als een speer en reed een
aantal ronden op de vijfde plaats rond.
Helaas, opgepompte armen zorgden

ervoor dat Heusinkveld als negende
eindigde. Frank Bakker uitkomend
voor het Performance Racing Achter-
hoek pakte zijn eerste punten van dit
seizoen. Hij moest een felle strijd leve-
ren met Alex Zuurbier en Roy van der
Gullik. Bakker besliste dat in zijn voor-
deel en werd dertiende en daarmee de
eerste punten voor het ONK. 

Tonnie Wassink was met de uitslag
van Bakker zeer tevreden en liet weten
dat het naar meer smaakte. De getun-
de motoren van Torleif Hartelman de-
den het ook voortreffelijk in deze race.
Marcel van Nieuwenhuizen de win-
naar van de race in Hengelo werd
tweede en Kevin van Leuven haalde
met zo'n snel blok van Hartelman een
vierde plaats achter derde man Roy
Ten Napel. 

Door een regenbui werd de start van
de Dutch Superbikes uitgesteld zodat
de baan kon opdrogen. Een prima be-
slissing van de organisatie want de
mooiste race van de dag was die van
de superbikes. De Engelse rijder Gino
Rea uitkomend voor het Duntep team
wist, na een felle strijd geleverd te heb-
ben met Raymond Schouten, de over-
winning na zich toe te trekken. Rea en
Schouten wisselden vaak van positie
en reden de hele race nog geen paar
meter van elkaar. 

HAMOVE rijder Bas Winkel werd met
ietwat geluk vierde nadat hij was ge-
vallen. Nog geen halve ronde later
kwam de rode vlag te voorschijn om-
dat het regende op het circuit. Daar-
door telde de ronde daarvoor en toen
was Bas nog vierde. 

De volgende race voor het ONK zijn de
Lustrum races te Assen aankomend
weekend. Ahnendorp, Heusinkveld en
Bakker hopen hier goed voor de dag te
komen omdat zij twee weken later in
het bijprogramma van de Dutch TT
zitten.

Revanche Swen Ahnendorp
in Oss
In het Pinksterweekend werd op
het stratencircuit Paalgraven gere-
den voor het ONK wegracen. De HA-
MOVE leden reden stuk voor stuk
goede races met uitzondering van
Jerry v. d. Bunt. Nadat hij in de trai-
ning de snelste tijd in de 125-cc
klasse op de klokken wist te zetten
moest hij voor de zoveelste maal
dit seizoen uitvallen met techni-
sche problemen. Michael v. d.
Mark, die de dag daarvoor in Duits-
land had gereden, moest achteraan
starten. Bij de start van de wed-
strijd schoot hij echter als een ko-
meet naar voren en bij de eerste
bocht lag hij al op de eerste plaats.
Deze stond hij niet meer af en de
concurrentie werd op grote achter-
stand gereden. Kevin Valk en Davy
Thoonen werden tweede en derde.

Op vrijdagavond 26 juni zal om 20.00
de JPR Strinxband de avond openen.
Deze 6 tallige band is keeping rock en
rolling since 1998. De band staat be-
kend om de pure passie voor rock, die
op het podium gebracht wordt zoals
de Stones dat deden in de jaren 70. De-
ze echte rock en roll band heeft al in
verschillende voorprogramma’s ge-
speeld zoals bij de Golden Earring, De
Dijk, Di-rect, Jovink en nog veel meer.
Het repertoire bevat nummers van on-
der andere Black Crowes, Iggy Pop,
Beatles, Herman Brood, CCR, Rolling
Stones, Rod Steward etc. Met daar-
naast nog hun eigen nummers. Rond
de klok van ongeveer 22.00 zal Nor-
maal het podium in Toldiek betreden
en zal het Høken voor de 33ste keer
echt losbarsten. Kaarten voor vrijdag-
avond 26 juni kosten 22 euro in de

voorverkoop, exclusief 0,50 euro voor-
verkoopkosten. Entree aan de kassa
zal 25 euro bedragen.
Op zondag 28 juni zal het koffiecon-
cert plaats vinden. Om 11.00 uur start
het programma. Er zijn verschillende
optredens gedurende de dag. 

Blaaskapel Freunde Echo uit Overloon 
(www.blaaskapel.nl) is sinds 1969 al ac-
tief en speelt vooral Tsjechische
(Mährische-) blaasmuziek afgewisseld
met moderne muziekstukken. Allan
Gascoigne Trio (www.alangascoigne.tk)
met onder andere de Gaspiepe, een ex
gitarist van Normaal, de Hanska Band
(www.hansduo.nl) en niet te vergeten
Normaal (www.normaal.nl) zullen op
het podium staan. Daarnaast zal er
voor de kinderen een springkussen
staan en kunnen ze geschminkt wor-

den, zodat zij zich ook de hele dag
heerlijk kunnen vermaken. Kaarten
voor zondag 28 juni bedragen 15 euro
in de voorverkoop en aan de kassa
17,50 euro, kinderen van 4 t/m 12 jaar
5 euro en tot 4 jaar gratis.
De voorverkoopadressen van de kaar-
ten voor Høken in Toldiek zijn: Jeugd-
soos Flophouse (alleen op de vrijdag-
avond ) en Café Den Bremer in Toldijk,
Café de Seven Steenen in Steenderen,
Café de Bierkaai in Baak en Café de Tol
in Zelhem. 
Natuurlijk kunnen er ook kaarten ge-
reserveerd worden. Dat kan door over-
making van het aantal kaarten maal
de voorverkoopprijs naar bankreke-
ning 36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetings-
centrum Toldijk. Op de dag van het
evenement kunnen de kaarten wor-
den afgehaald aan de kassa. Neem
voor alle zekerheid een kopie van het
bankafschrift mee. Voor meer infor-
matie kijk op www.flophouse.nl
Zie ook de advertentie in dit blad.

Programma Høken in Toldiek 2009
bekend!

Juni 2009 komt Normaal weer naar Toldijk! Het weergaloze spektakel
‘Høken in Toldiek’, wat ieder jaar terugkeert en zeer gezellig blijkt te zijn,
wordt gehouden op 26 en 28 juni bij J.J.C. Flophouse in Toldiek.

Met het Aanvalsplan ‘Achterhoek, Au-
thentiek, Anders’, dat tot stand kwam
door intensieve samenwerking tussen
overheid, corporaties en bedrijfsleven,
is een nieuwe manier van werken in-
gezet met een groot aantal concrete
projecten en initiatieven tot gevolg.
Tempo maken, duurzaam en innova-
tief ontwikkelen en vooral de krach-
ten bundelen zijn kenmerken voor de
Achterhoekse aanpak. 

In Nieuwspoort werd aan een aantal
tafels een levendige discussie gevoerd
met Tweede Kamerleden, waarbij in-
novatie en duurzaamheid, de Green
Deal, duurzame energie en de infra-
structuur in de Achterhoek de crucia-
le thema’s waren. 

De Achterhoek staat op de Haagse
agenda, zo bleek uit de reacties van de
kamerleden. Henk Jan Ormel, Tweede
Kamerlid voor het CDA, roemde de
Achterhoekse ‘noabereconomie’ en

dacht dat dit karakteristieke gedach-
tengoed het succes van de Achterhoek-
se ‘Green Deal’ verder kon vergroten.
In de Achterhoek weten partijen el-
kaar van oudsher makkelijk en snel te
vinden en kennen ze de kracht van sa-
menwerken. Hij wilde zich er sterk
voor maken dat, op zichzelf goede re-
gelgeving om mens en milieu te be-
schermen, duurzame innovatie niet
(af)remt. 

“De Achterhoek moet een pilotgebied
worden om op een nieuwe manier
met regels om te gaan”, aldus dhr. Or-
mel. Anja Timmer, Tweede kamerlid
voor het PvdA en deelnemer aan de ta-
fel over innovatie, was erg enthousiast
over de innovatieve toepassing van al-
gen (als biobrandstof) door het Borcu-
lose bedrijf Ingrepro. Het feit dat de in-
novatieve toepassing van algen door
Ingrepro wordt geremd door tegen-
strijdige en beperkende regelgeving is
reden voor Timmer om samen met

twee andere kamerleden, mevr. Besse-
link en mevr. de Pater, dit Achterhoek-
se duurzame initiatief tegen het licht
te houden en als proefcase in te bren-
gen bij de Kamer. 

De Achterhoekse delegatie greep het
bezoek aan Nieuwspoort tevens aan
om bij de Kamer draagvlak te krijgen
voor het bestuurlijk voorkeurstracé
van de N18. Draagvlak onder alle par-
tijen voor dit tracé is voor de aanwezi-
ge kamerleden belangrijk in het licht
van een voorspoedige besluitvorming.
De kamerleden waren verheugd te ho-
ren dat de betrokken Provincies, Re-
gio’s en veel gemeenten zich nu kun-
nen vinden in dit voorstel. Bij de ka-
merleden bleek ook begrip voor de
aanvullende voorstellen van de raad
van Oost Gelre. 
De door de Achterhoek bepleite gefa-
seerde aanpak, waarbij eerst het tra-
ject Groenlo-Enschede wordt aange-
pakt, krijgt hun steun. Peter Drenth,
programmavoorzitter Regiomarke-
ting, Lobby en Externe Betrekkingen
van de Regio Achterhoek was zicht-
baar tevreden: “We hebben erkenning
gevonden voor onze slogan ‘Achter-
hoek, Authentiek Anders’. Met be-
houd van onze eigen mentaliteit sla-
gen we er steeds in Den Haag voor on-
ze vooruitstrevende projecten te win-
nen. Dat noem ik een succes!”

Kamerleden enthousiast over
proeftuin Achterhoek
Was woensdagavond 3 juni voor veel Achterhoekse voetballiefhebbers een
avond om weer snel te vergeten door het verlies van de Graafschap, de Ach-
terhoekse delegatie vanzo'n 40 personen uit overheid en bedrijfsleven
houden een positief gevoel over aan deze avond. Zij hadden inperscen-
trum Nieuwspoort in Den Haag een ontmoeting met een groot aantal
Tweede Kamerleden. De Achterhoek heeft zichzelf aan de Kamer gepre-
senteerd als ideale proeftuin voor Den Haag door de eigen Achterhoekse
aanpak en werkwijze voor een duurzame toekomst. De reacties onder de
kamerleden waren positief.
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KUNSTSTOF/ALUMINIUM
KOZIJNEN, SERRES

SHOWROOM:
openingstijden dinsdag en donderdag van 9.00 tot 15.30 uur

zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
’s avonds op afspraak. Mobiel 06 53487085.

Kantoor: Ruurloseweg 118
7251 LZ Vorden (Medler)

Telefoon: (0575) 55 92 32
Fax: (0575) 55 92 67
E-mail: info@mrb-lensink.nl
Internet: www.mrb-lensink.nl

Levering aan particulier en bouw-
bedrijven

Hörmann garagedeuren
Veranda’s
Zonweringen
Rolluiken
Kunststof gevelbekleding

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

Info pianoles: 0575-550756

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak) I dezelfde dag nog aan

de beurt (indien mogelijk) I maandag- en donderdagavond tot 22.00 uur I
dinsdags gehele dag gesloten I zonnekelder met zonnebank

Molenweg 7a - 7223 DN Baak  –  Tel. 0575 44 20 67
hetkniphuus@hotmail.com

KAPSALON

tekenburo
bouwkundig cad tekenburo

Voor: Particulieren, Architecten, Bouwbedrijven, Vastgoedmanagement’s, enz.
U bent bij ons aan het juiste adres voor:

Het maken van digitaal bouwkundig tekenwerk, van schetsontwerp t/m werktekening, voor
verbouw- en nieuw te bouwen woonhuizen, bedrijfsgebouwen, kantoren en overige werken

Daliastraat 2  7221 AN Steenderen   tel.: 0575 - 451641   Hoogstraat 42   7227 NJ Toldijk   tel.: 0575 - 452047
E-mail: info@awa-tekenburo.nl   website: www.awa-tekenburo.nl   tel. mob.: 06 - 30382364   of   06 - 40700995

Bij ons puls spuiten 
zonder waterballet

Ruurloseweg 65c - Vorden • Tel.: (0575) 55 20 80 • Mobiel: (06) 51 631 878

www.bulten-techniek.nl

Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Bodemverontreiniging Velswijkweg 3 in Zelhem,
gemeente Bronckhorst
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 21 april 

2009 door Achterhoek Planontwikkeling V.O.F. een melding

op grond van de Wet bodembescherming ingediend.

Achterhoek Planontwikkeling V.O.F. heeft een 

saneringsplan ingediend van een bodem veront reiniging 

aan Velswijkweg 3 in Zelhem, gemeente Bronckhorst.

Op 7 november 2006 hebben wij reeds vastgesteld dat 

het hier gaat om een niet spoedeisend geval van 

ernstige bodemverontreiniging.

Voor het vaststellen van dit besluit volgen wij de 

zogenaamde “verkorte” procedure. Dit betekent dat het

besluit op grond van de melding niet gedurende zes 

weken ter inzage zal worden gelegd.Wel kunnen 

belanghebbenden reageren op de melding.

Op verzoek zenden wij u een afschrift van dit besluit 

zodra dit is genomen.

Tot twee weken na deze publicatie kunt u uw reacties 

toezenden aan:

Gedeputeerde Staten van Gelderland,Afdeling 

Vergunningverlening/Team Bodem&Nazorg,

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem.

Wilt u meer weten?
Bel het Omgevingsloket,

telefoonnummer (026) 359 99 99.

Arnhem, 5 juni 2009

zaaknummer 2009-007907 / GE187600007

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

Handelsonderneming

Willie Waenink

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN. 

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur.
Of na telefonische afspraak.

Tel./fax : 0575 - 46 22 21 Kroezerijweg 1
Mobiel : 06 - 50 67 60 24 Keijenborg 

Handelsonderneming

Willie Waenink

BERENDSEN

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Nieuwstad 30, 
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
www.weevers.nlWeeversdrukkerij

Is uw drukwerk vakwerk geworden,
dan komt het van Weevers uit Vorden Het keurmerk voor 

producten afkomstig uit 
goed beheerde bossen

©1996
Forest Stewardship Council A.C.

CU-COC-804814
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De presentatie werd geopend met een
woord van welkom aan alle aanwezi-
gen en een bijzonder welkom voor de
Commissaris van de Koningin Cle-
mence Cornielje, oud-deken Hendrik-
sen, vicaris Pauw van het vicariaat
Arnhem en de twee jonge kinderen,
Tom en Roos, die eveneens een boek
ontvingen. “Zij zijn immers de toe-
komst,” aldus de voorzitter van het
hierna opgeheven dekenaat mevrouw
Van Holstein. 

Het schrijven van het boek, waarin 76
katholieke kerken en een aantal
(veld)kapellen in Oost-Gelderland wor-
den beschreven, was een omvangrijk
en tijdrovend werk. De vier schrijvers

J.A.Chr. de Graaf, W.H. Jansen, J.G.M.
Klaassen en Th.J.P. Willems rondden
hun werk dit jaar af. Met schitterende
kleurenfoto’s van de fotografen W. Ge-
linck en H. Visser werd het boek gell-
lustreerd. Commissaris van de Konin-
gin Clemence Cornielje vertelde te
zijn opgegroeid in de tijd van de ver-
zuiling, waar aspecten van het leven,
zoals school, politiek, omroep en
krant, een katholieke invulling kre-
gen. Pas later kregen de mensen een
eigen keuze, maar gingen ook de ker-
ken achteruit. Toch vindt de heer Cor-
nielje het belangrijk kerken te behou-
den. Hij noemde als voorbeeld de
Baakse kerk waarvan de restauratie re-
cent werd afgerond. De provincie Gel-
derland gaf hieraan steun door het
verstrekken van subsidies. Hij gaf aan
blij te zijn met het boek, waarin over
de kerken vele feiten werden verza-
meld.

De vele belangstellenden en vertegen-
woordigers van de parochies die naar
de Baakse St. Martinuskerk waren ge-
komen voor deze boekpresentatie, na-
men na afloop hun bestelde boeken
mee naar huis, maar niet voordat een
bewonderende blik in het boek werd
geworpen.

‘Erfenis voor vandaag
en morgen’

Vrijdag 29 mei jl. verzamelden zich
vele belangstellenden in de St. Mar-
tinuskerk in Baak voor de presen-
tatie van het boek ‘Erfenis voor
vandaag en morgen’. Na een moti-
verende inleiding van een der vier
schrijvers, werd door de voorzitter
van het dekenaat Gelderland-Oost
mevrouw Ied van Holstein-Abra-
hams het eerste boek uitgereikt
aan de commissaris van de Konin-
gin in Gelderland Clemence Cor-
nielje.

Het eerst boeken werden uitgereikt aan Roos, Tom en Commissaris van de Koningin
Clemence Cornielje.

In 2008 is er door het Jekk (Jongeren
en Kleine Kriminaliteit) uitgebreid on-
derzoek gedaan naar het wel en wee
van de jeugd in Bronckhorst, vooral
tieners en jongeren. 

Welke groepen zijn er, welke wensen
en behoeftes, welke oplossingen voor
eventuele overlast en welke behoefte
aan voorzieningen en hulpverlening?
Daar kwam onder meer uit dat we aan
moeten sluiten bij bestaande facilitei-
ten en accommodaties en dat het aan-
bod uitgebreid moeten worden. Daar-
naast bleek er behoefte te zijn aan een

jongerenwerker die groepen op straat
helpt en ondersteunt met het organi-
seren van activiteiten. Het doel is om
deze jongeren te leren hoe ze dit uit-
eindelijk zelf kunnen doen. 

Onlangs is bij sporthal de Kamp in
Hengelo een start gemaakt met het-
graffiti spuiten samen met de plaatse-
lijke hangjeugd. Niet zozeer om nou
te leren hoe het moet als iedereen
weer weg is, maar om iets positiefs te
doen met hun verveling. Onder bege-
leiding van graffiti artiest Franky Mas-
selink en de jongerenwerker Jeroen

Otten heeft de jeugd met graffiti de
zijkant bij De Kamp versierd. Voor de
realisatie hiervan willen we graag be-
danken: de gemeente Bronckhorst, po-
litie, JEKK (Taco Jansen) en alle omwo-
nende en andere betrokkenen.

In de toekomst zijn er ook andere pro-
jecten die invulling zouden kunnen
gaan krijgen bij de jeugd van Hengelo.
Gedacht wordt dan aan het opknap-
pen/pimpen van enkele andere hang-
plekken binnen de regio. Vrijdag 5 ju-
ni stond er weer een graffiti avond op
het programma voor de jeugd. In de
toekomst kunnen jongeren dit wel-
licht zelf organiseren. Omdat de witte
platen afneembaar zijn kan er om de
zoveel tijd eens gewisseld worden en
nieuwe platen worden geplaatst voor
een nieuwe graffitiavond.

Hengelose hangjeugd versierd wand
met graffiti

Jongeren spelen een belangrijke rol in Bronckhorst. Sinds oktober 2008
houdt een team van enthousiaste mensen zich bezig met jeugd- en jon-
gerenwerk in de gemeente. Vanuit het jeugdbeleid is de afgelopen jaren
onderzocht op welke manier en met welke opdracht het jongerenwerk
aan de slag moet.

Jongeren aan het werk met graffiti.

In een grote tent had streekproducten-
winkel Den4Akker een tafel vol heer-
lijke producten uitgestald en liet het
Achterhoeks Wijngoed Kranenburg
verschillende wijnen proeven. 

Bij de kraam van Vleesboerderij Garrit-
sen werd ambachtelijke worst aange-
boden en Steve Gammage tapte zijn
Bronckhorster bier.

Een oud ambacht, glasobjecten ma-
ken, werd beoefend door Karin Kaijen
van Glasgalerie Remery. Zij liet zien
hoe halssieraden werden gemaakt.
Een vertegenwoordiger van de bijen-
vereniging liet verschillende honing-
producten zien. “Ik heb fijne ontmoe-
tingen gehad en nieuwe afspraken
kunnen maken,” zij hij. “Ik kom vol-
gend jaar weer.”

Geslaagde eerste streekproductenmarkt

Het was gezellig druk tijdens de eerste streekproductenmarkt op het Gijs-
bertplein in het stadje Bronkhorst. Vele belangstellenden genoten zon-
dag 7 juni jl. van bijvoorbeeld jam, wijn, bier, worst en honing. Volksdans-
groep ‘de Iesselschotsers’ verzorgde deze dag diverse optredens.

Tijdens de streekproductenmarkt in Bronkhorst werd gedanst door ‘de Iesselschotsers’.

Aan de wand in de poligang hangen
schilderijen van Anky Essink. Anky Es-
sink woont en werkt in Wijhe bij De-
venter. Zij gebruikt gemengde technie-
ken van verf, materie, papier en laks-

oorten. Lichte werken zijn het in ro-
den, gelen en zwarten. Herkenbaar is
het handschrift van een gevoelsmens
die schildert. De poëtische waarde van
het kunstwerk staat bij haar voorop.
De natuur, onder andere die van het
rivierenlandschap rond haar woon-
plaats Wijhe is een bron van inspira-
tie. 

In de serie ‘Kunst uit eigen Huis’ expo-
seert ditmaal ambulance medewerker
en fotograaf Charles Keijser in de gang
van ‘De Kantine’. Zijn grote inspiratie-
bron is het vroege werk van Anton
Gorbijn. Ook Charles fotografeert het
liefst in zwart/wit. Hij heeft een grote
voorliefde voor sociale fotografie,
vooral die van de leefgemeenschap
van het ziekenhuis. In zijn recente se-
rie ‘Weg van het Slingeland’ portret-
teert hij de inzet van medewerkers tij-
dens hun werk en de passie tijdens
hun vrije tijdsbesteding. Niet het
‘licht’ maar de ‘schaduw’ maakt foto’s
interessant, daar maakt hij graag ge-
bruik van. Evenals van humor.

Zomerexposities in het
Slingelandziekenhuis
In de maanden juni en juli zijn in
de expositieruimtes nieuwe ten-
toonstellingen ingericht. In de bin-
nentuin staan de roestvrij staal &
beton werken van Marianne Hol.
Marianne is een veelzijdig kunste-
naar die woont en werkt in Dieren.
Haar werk in staal is een spel van
vorm en beweging. Haar (veel) gro-
ter werk met een doorsnee van 3,5
meter siert pleinen in steden. Ook
in de vitrines staat werk van Mari-
anne Hol. Hier het tere en fijne
werk in gekleurd glas met staal in
golvende lijnen die het proces van
groei en wording uitdrukken.
Speels en verrassend door de ver-
scheidenheid aan mogelijkheden.
De bol- en piramide basisvormen
in marmer zijn ook gecombineerd
met staal.
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De 18-jarige renner van RTV Vierakker-
Wichmond belandde aan het begin
van de wedstrijd in de kopgroep. Op
tien kilometer voor de finish had een
uitgedunde groep van acht renners
een ruime voorsprong op het peloton.
Enkele vluchtpogingen in de laatste
ronde werden teniet gedaan. Wolbert
ging de sprint van kop af aan en wist
zijn voorwiel als eerste over de meet te
drukken. Het was zijn eerste overwin-
ning. "Ik wist van te voren dat ik in een
sprint niet kansloos was", geeft de ren-
ner uit het Gelderse Hengelo aan. "Van
deze overwinning heb ik veel moraal

gekregen. Ik hoop dat ik dit trucje aan-
komende zaterdag in de Ronde van Ol-
demarkt nog een keer kan herhalen." 

Ook de andere renners van RTV Vie-
rakker-Wichmond presteerden naar
behoren. Joost Berentsen eindigde bij
de Junioren als 22e. In de categorie Be-
loften mocht Rens te Stroet uit Keijen-
borg als derde op het ereschavot
plaatsnemen. Rudi Peters uit Wich-
mond bewees met zijn vierde plaats
bij de Masters 50+ nog altijd mee te
doen om de podiumplaatsen. Ook Pe-
ter Makkink wist bij de Masters 40+
een toptienklassering in de wacht te
slepen: hij werd negende. Simon Bar-
geman, onlangs nog tweede in de Wie-
lerronde van Wichmond, eindigde
zijn wedstrijd bij de Amateurs als 29e.

Wielrenner Felix Wolbert
districtskampioen
Wielrenner Felix Wolbert is maan-
dag in het Overijsselse Steenwijker-
wold districtskampioen geworden
bij de junioren.

HKH PRINSES MAXIMA KOMT
Hare Koninklijke Hoogheid prinses
Maxima, zelf moeder van drie jonge
kinderen, viert dit jubileum met
Home-Start mee. Zij zal aanwezig zijn
op het jubileumfeest om kennis te ma-
ken met vrijwilligers en ouders van
Home-Start. 

De coördinator van Home-Start Ach-
terhoek, Will Schippers, een van haar
vrijwilligers met een gezin, zullen
aanwezig zijn bij dit jubileumfeest.

HOME-START TIEN JAAR IN DE
ACHTERHOEK
Het is inmiddels tien jaar geleden dat
de eerste vrijwilliger bij een gezin in
onze regio aanbelde. In 1999 startte
Home-Start in Winterswijk. Sinds
2004 heeft Home-Start een samenwer-
kingsverband met Yunio jeugdge-
zondheidszorg. 

Home-Start ondersteunt gezinnen in
een groot deel van het werkgebied van
Yunio in Oost-Gelderland.

OVER HOME-START
Home-Start is een programma voor
opvoedingsondersteuning, dat in
ruim honderd gemeenten beschik-
baar is voor gezinnen met jonge kin-
deren. Ervaren en getrainde vrijwilli-
gers bieden ondersteuning, praktische
hulp en vriendschap aan ouders. De
gezinnen geven zelf aan op welke ge-
bieden zij steun wensen. Door de on-
dersteuning voorkomt Home-Start dat
alledaagse problemen uitgroeien tot
ernstige en langdurige problemen.
Ook groeit het zelfvertrouwen van ou-
ders. Verschillende onderzoeken heb-
ben uitgewezen dat Home-Start effec-
tief is. Kijk voor meer informatie op
www.home-start.nl of 
www.yuniojeugdgezondheidszorg.nl

Yunio Home-Start Achterhoek op bezoek bij
prinses Maxima
Dit jaar bestaat Home-Start vijftien jaar in Nederland. In die vijftien jaar
hebben 6.200 Home-Start vrijwilligers 14.500 gezinnen ondersteund. Op 9
juni viert Home-Start deze fantastische mijlpaal in Limburg, waar des-
tijds de eerste Home-Start vrijwilliger bij het eerste Home-Start gezin aan-
belde.

Veel gemeenten zijn al bezig met het
opwekken van duurzame energie of
hebben hiervoor plannen. Oost Gelre
wil wind- en zonne-energie gaan inzet-
ten op het regionale bedrijventerrein
en richt zich daarnaast op het winnen
van energie uit biomassa. De gemeen-
te organiseert hierover in september
samen met Regio Achterhoek een bij-
eenkomst genoemd de 'Werkcentrale'.
Montferland gaat grootschalig zonne-
energie opwekken in een Solar Park.
De provincie heeft hiervoor gisteren

een subsidie van 1,8 miljoen toege-
zegd. De gemeente Aalten beschikt
over een windmolenpark. 

Het Regionaal Bedrijventerrein Doe-
tinchem (waaraan ook Oude IJssel-
streek, Bronckhorst en Montferland
deelnemen) gaat een haalbaarheids-
onderzoek doen naar een biomassa-
centrale. Winterswijk wil onderzoe-
ken of een (gemeentelijk) energiebe-
drijf kan worden opgezet.

Regio Achterhoek wil deze initiatie-
ven en de al aanwezige kennis graag
bundelen. De lokale initiatieven pas-
sen immers prima in het Aanvalsplan
Achterhoek Authentiek Anders, waar-
in een duurzame toekomst en een
'groene' Achterhoek hoog op de agen-
da staan. Een gezamenlijke lobby voor
subsidiering van (onderzoek naar) een
duurzaam energiebedrijf vergoot bo-
vendien de slagkracht van de gemeen-
ten. Daarnaast geven de gemeenten op
deze manier een duidelijk signaal af
aan eventuele marktpartijen.

Achterhoek doet onderzoek
naar duurzaam energiebedrijf
De Achterhoekse gemeenten wil-
len onderzoek doen naar het op-
zetten van een duurzaam energie-
bedrijf dat de hele Achterhoek kan
voorzien van 'groene' stroom. Van-
morgen besloten de acht Achter-
hoekse gemeenten in het alge-
meen bestuur van de Regio Achter-
hoek om de initiatieven die er op
dit gebied al zijn te bundelen en te
onderzoeken of een regionaal,
duurzaam energiebedrijf kan wor-
den opgezet.

Kunstenaars uit de gemeente Bronck-
horst en omgeving zullen hun werk
tonen op tal van kramen en in de gale-
rieën van de Dorpsstraat. Er zullen
schilderijen, beelden, textiel, houten
sculpturen, sierraden, keramiek, glas
en objecten te bewonderen zijn. Ook
zijn er gevarieerde optredens op drie
verschillende podia. Te horen en te
zien zijn klassieke muziek, oude jazz
gecombineerd met dans, jazz, popmu-
ziek en volksmuziek. O.a. Fluvio, Gitar
Company, Plebz met Maurits Boeg-
man, M&M, PITS, Jana, Irene,
Hot&Sweet met o.a. dansgroep Lè-
famm, Voix-là. Een speciaal optreden
van Stephan Bos en Gideon Tazelaar,
dit zijn twee 12 jarige muzikanten
met een uitnodiging voor North Sea
jazzfestival! Verder Olden Keppel, de
Eendracht, De Jongs, Willem Blaauw,
Tenminste Houdbaar Tot en nog veel
meer optredens. 

Ook zullen er verschillende kramen
zijn met exclusieve hapjes en Achter-
hoekse wijn. Er zullen tussen de kra-
men picknicktafels geplaatst worden,
zodat iedereen rustig kan genieten
van de speciale hapjes en drankjes. 

Ook voor de kinderen is er van alles te
doen, zoals iets maken met hout,
beeldhouwen en schilderen. Voor hen
zal er ook een voorstelling zijn; ‘Man-
netjes van de maan’ met Victor van
den Broek en Richard Salemink. Zij
brengen liedjes, gedichtjes en toneel
speciaal voor kinderen. Verder is er
een ridder en natuurlijk ook een
clown. 

De stichting KeppelCultuur wil kunst
en cultuur bieden voor een breed pu-
bliek en hoopt op een grote opkomst
en natuurlijk op een mooie eerste
zomerdag!

Vaderdag

Zomercultuur

Op zondag 21 juni houdt KeppelCultuur voor het eerst een groot evene-
ment, genaamd ‘Zomercultuur’. Op dit Keppels Kunst en Cultuurfestijn is
tussen 12.00 en 18.00 uur van alles te zien en te beleven. Het evenement
wordt gehouden in de Dorpsstraat te Laag-Keppel.

Madelief wacht al bij de brug van Laag-Keppel op de bezoekers van het Keppels Kunst en
Cultuurfestijn op 21 juni

We’ve Got the Gun is een driemansfor-
matie uit de Gelderse Achterhoek, die
al behoorlijk lang aan de weg tim-
mert. De band speelt namelijk al meer
dan 25 jaar in dezelfde samenstelling.
De band speelt harmonische maar
ook stevige en vooral eerlijke ‘Rock’. 

Een gitaar een bas en een drums-
tel,…meer heb je echt niet nodig om
goeie muziek te produceren. De stevi-
ge baspartijen van Jody Elburg, Marco
Jansen op drums en dan nog het on-
overtroffen stemgeluid van zanger en
gitarist Wilco te Grotenhuis liegen er
niet om. 

‘We’ve Got The Gun’ speelde in diverse
voorprogramma’s en stond op vele po-
dia in het land. Van een klein podium
in een kroeg tot een gigagroot podium
op een festival. Ze voelen zich in iede-

re omgeving op hun gemak zolang ze
maar mogen rocken. In hun bestaan
wonnen ze diverse popprijzen, waar-
onder de ‘Arnhem Pop Award’. De ‘Ge-
sel van Gelderland’ en ook diverse prij-
zen tijdens de Grote prijs van Neder-
land in Amsterdam. Inmiddels wer-
den een cd en diverse demo’s geprodu-
ceerd. 
We’ve Got The Gun speelt hoofdzake-
lijk eigen nummers die hier en daar
worden afgewisseld door covers van
o.a. Beatles, Bob Dylan en U2. Invloe-
den van die bands zijn ook in hun ei-
gen werk te horen. Wat ooit begon als
een drietal schuchtere jongens, is uit-
gegroeid tot een driemansformatie
met ‘ballen’. De laatste tijd was het
rustig ronde de band, maar ze zijn
niet stil blijven zitten. Dat blijkt uit tal
van nieuwe nummers waar ze hun
energie in hebben gestoken.

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

Natuurlijk spelen de artiesten ook di-
verse nummers live tijdens het pro-
gramma. Kortom het programma
live@ideaal.org wil een podium zijn
voor lokale er regionale artiesten en
als springplank dienen voor nieuw
talent. 

De uitzendingen van live@Ideaal.org
zijn vrij toegankelijk voor publiek, ie-
dereen wordt in de gelegenheid ge-
steld de uitzending bij te wonen, of te
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@Ideaal.org
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

We’ve Got the Gun’ in Live@ideaal.nl
Woensdagavond 27 mei zal de band We’ve got the Gun’ tussen 20.00 uur
en 22.00 uur optreden in het programmalive@Ideaal.org, dat vanuit Café
‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

De weg Zutphen-Winterswijk is nog
niet aangelegd en de kerk in Kranen-
burg is nog niet gebouwd. Het gebied
rondom de Wildenborch was een gel-
soleerd gebied. Ook het Grote Veld
(418 ha) in het noorden van de ge-
meente Bronckhorst was vroeger een
open heidevlakte met zicht tot aan
Vorden, Lochem en Almen waar wei-
nig mensen verbleven. Het is dan ook
goed voor te stellen, dat er
zich in dit gebied, ooit één
der meest geduchte roof-
ridders van de Achterhoek
gevestigd heeft. De plek
was heel goed gekozen,
want het gebied rondom
het kasteel was moeras en
de bezitters konden zich
hier na hun rooftochten
dan ook veilig voelen. In
het jaar 1372 was dit de
verblijfplaats van Sweder
Rodebaert van Wisch. De
naam betekent: burcht in

het wilde moerasgebied. De heren van
Wisch behoren tot de belangrijkste
edelen van het oude hertogdom Gelre.
Tot in de 16e eeuw blijft het kasteel in
handen van het geslacht Wisch en was
de Wildenborch nog een onneembare
vesting in een groot, drassig gebied.
Het is natuurlijk logisch, dat de
schaars begaanbare wegen onderdeel
van een machtssysteem waren. In het
jaar 1482 wordt gewag gemaakt van
een aan de Heren van Wisch toebeho-
rende Vordense tol, die de pachter De-
rick van Hagen in dat jaar 5 1/2 heren
pond aan pacht had opbracht. Niet he-
lemaal duidelijk is of het om een tol
bij de Wildenborch gaat of om de tol
in Vorden zelf gaat, maar de Wilden-
borch had wel de naam een beruchte
‘roofridderburcht’ te zijn.

Bron: o.a. ‘Reizen is tol betalen’ 
J.W. van Petersen.

Heeft u oude foto’s en dergelijke die
geschikt zijn voor deze rubriek?. 
Reageer dan s.v.p. per brief aan de
heer Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH Zelhem. Bellen kan ook via tel.nr.
06-22099960 en reacties per e-mail
kunt u versturen aan: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (92)

Op 6 kilometers afstand van Vor-
den, links van de weg naar Lochem
ligt De Wildenborch. Bij deze
burcht hoorde in de 17e eeuw een
boerderij annex herberg, genaamd
Wennekinckvoort. Dit is een histo-
rische voorloper van de huidige
buitenplaats Wientjesvoort. Ook is
er sprake van een boerderij ‘de
Bult’, die tegenover het huis op een
hoogte ligt, zoals de naam al aan-
geeft.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Dungelen:
(Doelloos) (rond) slenteren. 
"Wat loop i'j toch te dungeln; kö'j geen trad vatten?"

B. Foddeken (Forreken):
Met trippelpasjes lopen. 
"Zee 'm toch 'ns achter de hoondere an forreken."

C. Rondsjaksen:
Rondlopen om iets van zijn gading te vinden of om overal bij
te zijn. "De leu sjakst wat af."

De bezoekers kwamen uit het hele
land en varieerden in leeftijd van 8 tot
92 jaar. Een groot aantal bezoekers
bleek al vaker KunstZondagVorden te
hebben bezocht en dan elke keer an-
dere locaties te kiezen.
Ook is de bezoeker over het algemeen
telkens weer verrast en enthousiast
over zowel de kunstwerken die men
aantreft als over over de verscheiden-
heid aan locaties. Men is zeer te spre-
ken over de gesprekken die men met

de kunstenaars kan voeren. Het pu-
bliek blijkt zeer gelnteresseerd in de
werkwijze en de ideeënwereld van de
exposerende kunstenaar. En beide par-
tijen zwoegen hard tijdens die ge-
sprekken! Voor vele bezoekers is iedere
keer weer het gesprek met de kunste-
naar een absolute toegevoegde waar-
de. In die zin is het concept van Kunst-
ZondagVorden zeer zeker geslaagd in
haar belangrijkste doelstelling: het
contact tussen maker en kijker bevor-

deren om zo een brug te slaan naar de
kunstwerken. Bezoekers, kunstenaars
en galeries kunnen terugkijken op een
te gekke, verfrissende dag en alvast
fantaseren over de volgende Kunst-
ZondagVorden.

Deze twaalfde KunstZondagVorden
vindt plaats op 6 september 2009. 
Zie verder de website: 
www.kunstzondagvorden.nl 
Het bestuur van KZV nodigt belang-
stellende professionele beeldend kun-
stenaars/vormgevers uit Vorden en
buitengebied uit zich voor deelname
te melden bij de voorzitter KunstZon-
dagVorden Will(emijn) Colenbrander,
tel.nr. (0575) 55 22 97.

Zwoegen, zweten en fantaseren 
op te gekke 11e KunstZondagVorden

Zondag 24 mei jl. vond de 11 KunstZondagVorden plaats. Op deze stralen-
de dag met een te gek aanbod aan kunst-activiteiten in Vorden en buiten-
gebied vonden veel geïnteresseerde bezoekers hun weg naar de aan KZV
deelnemende ateliers en galeries. Velen liepen met het Infoblad van Kunst-
ZondagVorden in de hand de door henzelf samengestelde kunstroute.

23 jaar lang werd het toernooi in week
32 gespeeld, maar dit jaar is het toer-
nooi om organisatorische redenen ver-
huisd naar week 28. Een van de bijko-
mende voordelen hiervan is dat spe-
lers die in week 32, bouwvakvakantie,
veelal op vakantie waren nu wel de
kans hebben mee te doen aan dit in de
verre omtrek van Ruurlo zeer goed be-
kend staande toernooi. Het toernooi
maakt al jarenlang deel uit van het
Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC).
Spelers kunnen tijdens de toernooien

die hier deel van uitmaken in het da-
mes- en herenenkelspel punten verza-
melen voor de ranglijst van het OGTC.
De beste acht van de ranglijst worden
aan het eind van zomer uitgenodigd
voor het spelen van de masters.

Inschrijven is mogelijk in alle onder-
delen en in bijna alle speelsterkten. De
sluiting van de inschrijvingstermijn is
op 22 juni. 

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Mevr. H. Moezelaar, tel
0573-451985 of een email sturen naar
ruesink.open@tvruurlo.nl. Inschrijven
is online mogelijk via de website van
www.toernooi.nl

24e Ruesink Open
tennistoernooi Ruurlo
In de week van 6 t/m 12 juli wordt
op de tennisbanen van Tennisver-
eniging Ruurlo voor de 24e keer
het Ruesink Open gespeeld.

De voldoening en lol die het geeft
om even deze zorg op je te nemen is
onbetaalbaar. Veel vrijwilligers zien
het als een verrijking wanneer door
hun inzet mantelzorgers nieuwe
energie op doen. Ervaring in de zorg
is niet nodig, voor een korte en boei-
ende cursus wordt gezorgd. Durft u
de uitdaging ook aan? Woont u in de

gemeenten Berkelland, Oost-Gelre,
Winterswijk of Aalten? Neem con-
tact op met de Stichting Vrijwillige
Zorgverlening Oost-Achterhoek via
de website www.vrijwilligezorgverle-
ning.nl of per tel. (0573) 43 84 05.

Een plaatje zegt meer dan duizend
woorden, dit geldt ook voor de film
"TIJD" die de Stichting Vrijwillige
Zorgverlening Oost-Achterhoek
heeft laten maken. De film is uit het
leven gegrepen en geeft een duide-
lijk beeld van het werk van de vrijwil-
ligers en wat dit voor mantelzorgers
betekent. Vrijwilligers gaan vanaf
september de boer op met de film
om meer bekendheid aan de Stich-
ting Vrijwillige Zorgverlening te ge-
ven én om vrijwilligers en hulpvra-
gers te werven. Meer weten of een af-
spraak maken kan op werkdagen
van 9.00 tot 15.00 door te bellen naar
(0573) 43 84 05.

Zorgzame, sociale types

gezocht!
Werkt u graag met andere men-
sen, bent u zorgzaam en wilt u
tijd vrijmaken voor een ander?
Dan zijn wij op zoek naar u! Vrij-
willigers bij de Stichting Vrijwilli-
ge Zorgverlening Oost-Achter-
hoek hebben plezier in hun werk.
Zij nemen een middag of avond
per week even de zorg op zich van
een kind of oudere die chronisch
ziek is of een beperking heeft. Zij
vinden het leuk en zinvol om een
deel van hun vrije tijd te besteden
aan een ander.

“Hoewel het boek al sinds half februa-
ri in de winkels ligt en erg goed ver-
kocht wordt, is de presentatie bewust
doorgeschoven naar half juni”, lichtte
Fred Diks desgevraagd toe. “Dat komt,
omdat Rafael erg veel verplichtingen
had als speler van Real Madrid. We wil-
den niet het risico lopen om iets te or-
ganiseren, waarbij hij op het laatst
toch verstek moest laten gaan.” De pre-
sentatie heeft plaats in Hoeve Adri-
chem in Beverwijk, dat vlak bij het
sportcomplex van De Kennemers ligt,
de club waar Rafael van der Vaart vroe-
ger in de jeugd speelde. Namens Kluit-
man, de uitgeverij van de Achterhoe-
ker, zal redacteur Robbert Hak aanwe-
zig zijn. 

Fred Diks, die al dertig boeken op zijn
naam heeft staan, verheugt zich op de
presentatie. “Ik vind het een eer om
het eerste exemplaar aan Rafael te mo-
gen overhandigen. Daarna maakt het
jeugdjournaal een speciaal item met
een stuk of twaalf kinderen, die Rafael
allerlei vragen mogen stellen. Ik reken
nergens op, maar het zou mooi zijn
dat de omslag van mijn Voetbalster-
renboek ook even in beeld komt.” In-
middels hebben de landelijke media
al veel aandacht aan het boek besteed.
Van Het Noord Hollands Dagblad tot

Nieuwe Revu, van Voetbal Internatio-
nal Junior en Elf tot Sportweek. “Zelfs
het weekblad Privé besteedde onlangs
bijna vier pagina’s aan Rafael. Daarbij
gebruikten ze veel foto’s, die ook in
mijn boek staan.” Dat Diks veel posi-
tieve kritieken krijgt, komt volgens
hem door de professionele uitstraling
en prachtige foto’s waar Kluitman
voor heeft gezorgd, maar ook mede
door de mooie verhalen die Rafael
hem vertelde. “Toen zijn moeder drie
maanden van hem in verwachting
was, kreeg ze in haar woonwagen de
koningin op bezoek. Dat is toch gewel-
dig? Welke kampbewoners kunnen
zeggen dat ze de Koningin op bezoek
kregen? Daarom kopte Privé ook met
‘Rafael van der Vaart: Beatrix’ vroege
kraamvisite’. 

Rafaels vader, Ramon, heeft de presen-
tatie en de persconferentie erna be-
wust op zaterdag gepland. Daardoor
wordt de voetbalheld een dag later op
zondag 14 juni tijdens zijn eigen Rafa-
el van der Vaart straatvoetbaltoernooi
niet telkens lastiggevallen. 

Fred Diks zal die zondag op het sport-
complex in de stand van Kluitman
aanwezig zijn om het boek over Rafael
te signeren. Ook houdt Van der Vaart

zelf foto- en handtekeningensessies.
“Ik heb vorige edities van dat toernooi
nog nooit bezocht”, gaf Diks toe,
“maar het schijnt er elk jaar een gezel-
lige en goed bezochte happening te
zijn met prima voetbal en veel neven-
activiteiten. Zo komt er een deejay en
is er een grote verloting. Rafael steunt
namelijk erg veel goede doelen met de
opbrengst. Het mooie vind ik dat Rafa-
el altijd zichzelf is gebleven. Zo komt
hij elk jaar terug naar zijn eerste club
en voelen zijn ouders zich niet te
groot om bij de vele kraampjes spullen
voor het goede doel te verkopen.”

Landelijke pers bij presentatie van boek Fred Diks

Hengelose auteur overhandigt 
Rafael van der Vaart eerste exemplaar
Voetbalsterrenboek
Op zaterdag 13 juni spoedt de landelijke pers zich naar Beverwijk. Daar zal
de Hengelose auteur Fred Diks het eerste exemplaar van het Voetbalster-
renboek van pupil tot prof officieel overhandigen aan international Rafa-
el van der Vaart, die inmiddels al meer dan 66 interlands heeft gespeeld.

EEN GRATIS 

 
CONDITIE-TEST 

 (geldig tot 31 juli 2009) 
 

Vul deze cadeaubon in en stuur hem aan onderstaand adres. 
Uw man / vader  komt in aanmerking voor een gratis conditietest met o.a. : 

   

 -   Fitheidsmeting d.m.v. UKK test   -   Lichaamsanalyse en leuke attentie 
 -   Berekening van o.a. uw eiwitbehoefte -   Gratis persoonlijk advies  
 
 

Voor wie is deze tegoedbon    
Telefoon nummer voor de uitnodiging  

U wordt vanaf 1 juli gebeld voor de uitnodiging. 
 

Mw. J. Bruggink 

Leliestraat 18, 7255  XN  HENGELO (G)  Tel : 0575 - 46 32 05 
 

Afzender :  
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Onder de slogan ‘Super de Boer sponsor van alle
clubs’ konden klanten, die hun boodschappen
bij deze Super deden, hun favoriete club (financi-
eel) steunen. Vanaf 2 maart tot 30 mei kreeg de
klant bij besteding van elke 20 euro aan bood-
schappen een waardemunt ter waarde van 0,20
cent bij de kassa. Deze waardemunt kon men do-
neren aan de vereniging die men het liefst wilde
steunen. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op

vrijdag 5 juni werden de waardecheques aan de
verenigingen overhandigd. 

Al ruim voor aanvang kwamen de eerste afge-
vaardigden van de verenigingen binnen in het
clubhuis van Pax. Ze werden ontvangen door Lé-
on Rinders van Super de Boer en kregen enkele
consumptiemunten. Al snel waren de plaatsen

in de gezellig ingerichte kantine bezet. Dat
Bronckhorst rijk is aan verenigingen bleek ook
nu weer. Een reeks afgevaardigden van maat-
schappelijke, culturele, sportverengingen, orga-
nisaties en instellingen wachten gespannen af
welke cijfers op hun cheques staan. 

In totaal werd er een bedrag van 6.888,70 euro
uitbetaald aan cheques. “Het is de hoogste tijd

dat we beginnen”, zei presentator Theo Tankink.
“We gaan de cheques uitreiken en we beginnen
met enkele kleine bedragen en op het laatst doen
we de vier grote bedragen”. Enkele verenigingen
met kleine bedragen werden als eerst naar voren
geroepen. Vervolgens kwamen de anderen aan
de beurt. Iedere vereniging werd afzonderlijk
naar voren geroepen. Tankink hield een kort ge-
sprekje met de afgevaardigde van de verenigin-
gen. Zij werden gevraagd wat ze doen, wat zijn de
knelpunten en konden een oproep doen voor
werving van kader. Op die manier hoorden ook
de aanwezigen waar andere verenigingen mee
bezig zijn en leerden ze elkaar (beter) kennen.

Een scala van verenigingen van bekende en onbe-
kende namen kwamen voorbij. Presentator Theo
Tankink (Ambiance Evenementen) wist op een
vlotte en ludieke manier de avond aan elkaar te
praten. De cheques werden uitgereikt door Léon
Rinders van Super de Boer. Tussen de uitreiking
door werden de gasten getrakteerd op koffie en
lekkere hapjes. Diverse verenigingen bedankten
Super de Boer (Léon Rinders) persoonlijk voor de
ondersteuning en betrokkenheid die zij krijgen
bij activiteiten. Na afloop was er voor ieder een
gevulde tas met allerlei artikelen.

Op het eind werden de vier hoogste bedragen be-
kend gemaakt. Stichting Hertenkamp Hengelo
kreeg een cheque mee van 302 euro. Zonne-
bloem Hengelo/Keijenborg kreeg 304,60 euro en
voetbalvereniging Keijenburgse Boys 443,40 eu-
ro. Het grootste bedrag van de actie ging naar
voetbalvereniging Pax: 505,80 euro. Aan het ein-
de van de feestelijke cheque-uitreiking bedankte
Léon Rinders een ieder die had meegewerkt aan
deze avond. “Ik vond het persoonlijk een leuke
actie en vind het fijn om op deze manier wat
voor de verenigingen te doen”. Onder een dave-
rend applaus werd Super de Boer Rinders be-
dankt voor de geslaagde actie. 

EINDSTAND VERENIGINGSACTIE: 
ANBO afd. Hengelo/Steenderen € 158,00
Bijenvereniging de Vooruitgang € 101,20
Biljartvereniging 'de Keu’ € 87,20
Biljartvereniging Concordia'54 € 75,80
Bridgeclub KBO Keijenborg € 62,00
Buurtvereniging De Dunsborg € 86,40
Buurtvereniging De Noabers € 130,40 

Christelijke Muziekver. Cresendo € 169,00
Christelijke zangver. Looft den Heer € 83,00
Chr.zangver. 'Soli Deo Gloria’ Bekveld € 97,40
Chr. Maatsch. Vrouwenbeweging € 76,20
CJV Jong Hengelo € 66,60
Dansgroep Humoriscq € 75,60
DVO Volleybalvereniging € 217,90
EHBO Hengelo € 169,60
EHBO Keijenborg € 150,80
Gymnastiekvereniging ACHILLES € 237,20
Gymnastiekvereniging DOG Baak € 187,40
Hengelo's Gemengd Koor € 93,40
Hengelose Badmintonclub HBC € 109,40
Hengelose Hengelsport Vereniging € 101,80
HLTC ''Het Elderink" € 116,20
K.B.O. Ons Genoegen € 100,40
Koninklijke Harmonie Concordia € 214,00
Landelijke Rijvereniging de Bosruiters € 111,20
Land. Ruiter- en Ponyclub De Gompert € 92,20
Nederlandse Vrouwen Energie Ver. € 71,60
De Zonnebloem Hengelo/Keijenborg € 304,60
Oranje comite Keijenborg € 60,40
Postduivenvereniging Steeds Sneller € 62,40
Reborn koor € 65,40
R.T.V. Vierakker Wichmond € 25,40
Schutterij E.M.M. € 81,60
Sjoelvereniging de dertig schijven € 48,80
Sportvereniging DIO € 149,60
St. Ouderensoos Varssel-Veldhoek € 82,00
St. CJV Zomerkampen Bronckhorst € 88,00
Stichting Hertenkamp Hengelo € 302,00
Stichting IJsclub Keijenborg € 85,40
Stichting Reanimatie Achterhoek € 131,20
Stichting School en Volksfeest Varssel € 55,40
Vrienden van de Remigiuskerk € 130,60
SV Quintus Handbalvereniging € 134,60
SV Socii € 139,80
SV Veldhoek € 65,80
Toerfietsclub de Keiaosers € 105,60
Toneelgroep Be-Kieküut € 49,60
Trimclub Keijenborg/Hengelo € 37,60
V en A.V. Pax € 505,80
Voetbalvereniging Keijenburgse Boys € 443,40
Ver. 't aangesp. paard "in stap en draf'' € 174,80
Volleybal vereniging De Veldhoek € 54,00
IJsvereniging Steintjesweide € 89,40
Zij actief afdeling Hengelo/Keijenborg € 31,60
Zwem- en Waterpolover. "He-Key" € 86,40
Jeugclub Varssel € 23,80
Exokan vogels € 14,80
Hengeloos Toneel € 17,00

'Super de Boer Rinders is supporter van alle clubs'

Feestelijke uitreiking cheques aan verenigingen

In de kantine van voetbalvereniging Pax
werden afgelopen vrijdag in een feestelijke
ambiance de cheques uitgereikt van de actie
die bij Super de Boer Rinders werd gehou-
den. Maar liefst 58 verenigingen, organisa-
ties en instellingen uit Bronckhorst hebben
meegedaan aan de actie die een groot succes
was.

Veel cheques werden uitgereikt. NVEV-voorzittter Betsie Abbink heeft zojuist de cheque gekregen. 
Links Léon Rinders en verder Marlies Rinders en presentator Theo Tankink.

Gespannen gezichten bij de afgevaardigden.

Het grootste bedrag was voor Pax.

Afgelopen week gingen maar liefst
125 zwemmers van (voorheen) Zwem-
bad Zandewierde en tegenwoordig
Zorgbad Zonnewater met zijn allen op
de foto ter ere van dit vijfjarig bestaan. 

Om alles nog meer een feestelijk tintje
te geven was ‘de echte’ Dorus uitgeno-

digd, die de zwemmers trakteerde op
liedjes uit de oude doos. 

Alle zwemmers kregen na afloop van
de bijeenkomst een attentie mee naar
huis.

Zorgbad Zonnewater
Mocht het u ontgaan zijn: Zorgbad Zonnewater te Hoog-Keppel viert haar
eerste jubileum. Gedurende het gehele jaar zal dit heugelijke feit op diver-
se manieren en door de verschillende doelgroepen worden gevierd.
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Welgro met vestigingen in Groenlo en Kleve
(Dld.) fabriceert reeds tientallen jaren bulkwa-
gens voor veevoeders, meelproducten en gra-
nen. Jaarlijks gaan er zo'n 120 bulkwagens
naar klanten in Europa, het Midden-Oosten en
Afrika.
Welgro B.V. in Groenlo waar ruim 125 mede-
werkers werkzaam zijn, is een bedrijf dat de af-
gelopen tijd op alle fronten is gegroeid. "We
kijken altijd eerst of we vacatures intern kun-
nen invullen," legt Claudia Wellink van Wel-
gro Personeelszaken uit. "Omdat we er voor-
stander van zijn dat mensen kunnen door-
groeien. Daarna gaan we extern werven." Wel-
gro heeft de Werving en Selectie van de vaca-
ture van Afdelingshoofd Logistiek exclusief

uitbesteed aan Euro Planit. "Ik vind dat Euro
Planit een verlengstuk is van ons qua werkwij-
ze en professionaliteit. Ze vervullen niet alleen
de functie, maar denken breder mee, geven
tips en hebben zo voor mij een meerwaarde."
"Euro Planit staat in de Achterhoek vooral be-
kend om het technisch personeel. Maar we
zijn 
tevens een ervaren partner voor andere disci-
plines, zoals logistiek, finance, administratief
en commercieel personeel " licht Ingrid van
der Wagt van Euro Planit toe. Op de vacature
van Afdelingshoofd Logistiek werd overweldi-
gend gereageerd en er werd scherper gekeken
naar criteria, zoals opleiding, technische ken-
nis en werkervaring.

"Meestal is het zo dat kandidaten eerst bellen
naar aanleiding van een vacature. Wanneer er
voldoende raakvlakken zijn met betrekking
tot de functie-eisen worden ze uitgenodigd om
hun CV te sturen," vertelt Ingrid over de sollici-
tatieprocedure. "We kijken in eerste instantie
vooral inhoudelijk naar de harde functie-eisen
die de klant heeft aangegeven voor wat betreft
opleidingsniveau, achtergrond en kennis. Als
dit klopt dan nodig je iemand uit."
Edwin Buisman uit Bornerbroek bij Almelo
zocht een andere baan, dit uit voorzorg omdat
zijn werkgever had aangegeven te gaan reorga-
niseren. Via internet vond hij de vacature van
Afdelingshoofd Logistiek bij Euro Planit waar-
op hij heeft gereageerd.

Een week later werd hij telefonisch uitgeno-
digd voor een intake gesprek bij Euro Planit in
Vorden. "Niet alleen de 'harde' functie eisen
maar vooral ook de 'zachte' criteria als drijfve-
ren en competenties werden besproken en be-
licht tijdens dit gesprek. Tevens werd ik uitvoe-
rig ingelicht over het bedrijf, de cultuur bin-
nen het bedrijf en de inhoud van de functie
zonder de druk te voelen van een 'echt' sollici-
tatiegesprek," gaf Edwin Buisman aan.
In die fase wordt bepaald welke kandidaten bij
een bedrijf passen en in een rapport weergege-
ven voor de klant. "Euro Planit doet in de voor-
selectie al heel goed werk. Ik nodig uitsluitend
kandidaten uit waarvan ik sterk het vermoe-
den heb dat het de juiste wel eens zou kunnen
zijn," zegt Claudia Wellink. "Het is een functie
op managementniveau, dus we zoeken ie-
mand die bij de cultuur en mentaliteit van
Welgro past. Met Edwin hebben we die gevon-
den. Wat ons heel erg aanspreekt, is dat hij
zich breed heeft ontwikkeld en al voldoende
heeft ontdekt waar hij goed in is. En uiteraard
was de technische en logistieke kennis aanwe-
zig. Wij zijn doeners en dat zoek je terug in de
mensen." 

Edwin Buisman, die per 2 juni 2009 aan de
slag gaat bij Welgro B.V, kreeg een bloemetje
en de felicitaties voor zijn nieuwe baan. "Een
volgende keer zal ik het weer zo doen," lacht
Claudia Wellink. "Euro Planit past goed bij
ons."

Euro Planit Personeelsdiensten:
Werving & Selectie

Euro Planit is een full-service specialist met drie vestigingen in Vorden, Hengelo O. en
Zilina (Slowakije). Euro Planit is, naast uitzenden en detacheren, een vakkundige part-
ner op het gebied van Werving & Selectie. Recent werd voor Welgro B.V. in Groenlo een
Afdelingshoofd Logistiek gezocht en gevonden!

Ingrid van der Wagt (m.) van Euro Planit geeft Edwin Buisman en Claudia Wellink van Welgro B.V. een bloe-
metje
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Werk vind je
in de regio!

� Contact Bronckhorst Midden

� Contact Bronckhorst Noord

� Contact Bronckhorst Zuid

� Contact Ruurlo

� Contact Warnsveld

� Elna

� Groenlose Gids

� Achterhoek Vakantiekrant

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Euro Planit Personeelsdiensten heeft vestigingen in Nederland (Vorden en Hengelo
(O)) en Slowakije (Zilina), en Freelance Rekruiters in diverse andere Europese landen.
Als creatieve en dynamische speler op de markt van flexibele arbeid zijn wij in staat
snel en adequaat personeel op de juiste plaats in te zetten. Door toename van flexi-
bilisering op de Europese arbeidsmarkt is er binnen onze bedrijven behoefte aan een
marktonderzoek met betrekking tot het gebruik van moderne internet recruitment-
tools.

Graag komen wij in contact met een gedreven: 

STAGIAIR / AFSTUDEERDER  M/V
Voor het schooljaar 2009/2010

Het uiteindelijk beoogde doel is om moderne recruitmenttools op het Internet actief
te benutten. Hiervoor zullen procedures moeten worden geschreven en zal er moe-
ten worden getest. De do’s en do’nts moeten in kaart gebracht worden. We willen de
methoden uiteindelijk inbedden in onze organisatie. Tevens zal er (wellicht in een
later stadium) moeten worden gekeken naar netwerken in andere landen.

Wat zoeken wij?
Wij komen graag in contact met dynamische personen die communicatief vaardig
zijn en een uitdaging maken van nieuwe ontwikkelingen. Doorzetters die resultaatge-
richt werken vinden bij ons het juiste partnership. Affiniteit met HR is een pré.
Wil je meer weten over deze uitdaging neem dan contact op met Wouter Siemes.

Tevens hebben wij voor onze vestiging in Vorden plaats voor een dynamische:

STAGIAIR M/V
Voor het schooljaar 2009/2010

Wat worden jouw taken?

• Ontvangst uitzendkrachten.
• Rekruteren van kandidaten op basis van openstaande vacatures. 
• Telefonisch contact met kandidaten.
• Specifieke rekruteringsacties op zetten.
• Plaatsen van vacatures bij de verschillende rekruteringskanalen.
• Preselecties van kandidaten.
• Administratieve ondersteuning.

Wat vragen wij?

• Goede communicatieve vaardigheden.
• Je hebt een goede kennis van de Nederlandse-, Duitse- en Engelse taal.
• De HR-wereld heeft jouw interesse.
Inlichtingen kun je inwinnen bij Ingrid van der Wagt.

Schoonmaakbedrijf ACB
Nederland

Op zoek naar vakantiewerk?

Voor de maanden juli en augustus
zijn wij op zoek naar mensen voor het

schoonmaken van diverse objecten in de
Achterhoek en omgeving.

Werktijden
maandag t/m vrijdag en evt. zaterdag.

Ochtend - middag en avonduren.

Wij bieden
- een leuke werksfeer

- salariëring conform C.A.O.

Belangstelling?
U kunt zich telefonisch inschrijven op

nr. 0543-479292 of mailen naar
info@acbnederland.n

Dit kan ook via onze website
www.acbnederland.nl.

Wie wil ons team komen versterken als  
enthousiaste, zelfstandige 

Metselaar

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink bv is een middelgroot bouwbedrijf met 
± 25 werknemers in dienst. 
Wij zijn actief in planontwikkeling en werken hierbij nauw samen met 
opdrachtgevers. Kwaliteit, creativiteit en zelfontplooiing staan bij ons 
hoog in het vaandel. 

Wij vragen:
• Ruime werkervaring in metselen 
• Goede communicatieve eigenschappen en een 

klantvriendelijke houding 
• VCA diploma of bereid dit te behalen 

Wij bieden:
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen 

inbreng 
• Een prettige werksfeer 
• Goede doorgroeimogelijkheden 
• Arbeidsvoorwaarden conform CAO 

Uw brief met Curriculum Vitae kunt u richten aan: 

Bouwbedrijf Wolbrink-Masselink 
T.a.v. de directie - Toverstraat 5 - 7223 LN Baak  

Telefoon 0575 441677
www.wolbrink-masselink.nl

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten Stallenbouw Machinale- houtbewerking 

Metselaar

Wij vragen:

Wij bieden:

Nieuwbouw Verbouw Utiliteitsbouw Renovatie Onderhoudswerk Monumenten Stallenbouw Machinale- houtbewerking 
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Servicemonteur melkrobot/melkstallen gezocht! 

Voor ons bedrijf gespecialiseerd in melkwinning en automatiserings-
techniek zijn wij op zoek naar een fulltime servicemonteur. 

Ons bedrijf:
Ons bedrijf is leverancier van melkinstallaties, stalinrichting en boerderij-
benodigdheden. Wij vertegenwoordigen de merken DeLaval, Manus en
Spinder en bieden een breed pakket aan. De bedrijfscultuur is open,
informeel, no-nonsense en afspraak is afspraak. 

Werkzaamheden:
In deze functie ben je de spil in de organisatie en zijn jouw belangrijkste
taken o.a.:
• Je bent verantwoordelijk voor de installatie, onderhoud en service van

melkmachines, melkrobots en voersystemen;
• Je geeft advies aan klanten;
• Je draait mee in periodieke storingsdiensten.

Kandidaat:
• MAS, HAS, MBO Elektrotechniek of MBO Werktuigbouwkunde;
• Agrarische affiniteit en interesse in melkveehouderij in het bijzonder;
• Sociaal en communicatief vaardig;
• Woonachtig in de regio. 

Aanbod:
• Zelfstandige en veelzijdige baan;
• Collegiaal en enthousiast team;
• Interne opleiding bij het bedrijf en bij onze leveranciers;
• Goed salaris!

Solliciteren:
Stuur een sollicitatiebrief met CV naar: 
InFarming B.V. Voor meer informatie:
t.a.v. Dhr. Nijenhuis / Scheper 0314 – 621 906
Gildenweg 9 info@infarming.nl
7021 BS  Zelhem www.infarming.nl

Weulen Kranenbarg Tuin en Erf B.V. in Vorden is een
handelsbedrijf dat zich bezig houdt met de verkoop
van tuinmaterialen, zoals sierbestrating, tuinhout,
blokhutten, natuursteen. Het bedrijf levert zowel aan
particulieren als aan bedrijven.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste, gedreven collega.
Houdt je van afwisseling, klanten adviseren, buiten werken,
maar ook binnen werken? Dan zoeken wij jou !

COMMERCIËLE 
(VERKOOP)MEDEWERKER

Functie-eisen:
• minimaal mbo werk- en denkniveau
• ervaring in de tuinbranche is een pré 
• zelfstandig kunnen werken
• commerciële instelling
• representatief
• technisch inzicht

Tot jou werkzaamheden zullen behoren:
• telefonische en persoonlijke verkoopwerkzaamheden
• consumenten adviseren bij de aanschaf van tuinmaterialen
• orders aannemen en in computersysteem invoeren
• alle voorkomende winkel- en terreinwerkzaamheden
• laden/lossen vrachtauto’s
• klaarzetten bestellingen
• klanten op het terrein helpen laden

Wij bieden:
• dienstverband van 40 uur in de week
• een veelzijdige baan in een jong en betrokken team
• salariëring volgens CAO tuincentra
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

Spreekt deze advertentie je aan?
Stuur dan binnen 14 dagen je schriftelijke
sollicitatie naar:
WEULEN KRANENBARG TUIN EN ERF B.V.
Ruurloseweg 45a, 7251LA  Vorden
Je kunt ook een e-mail sturen aan: 
jacqueline@weulenkranenbarg.nl

Voor meer informatie kun je vragen naar Marianne of
Jacqueline Weulen Kranenbarg, tel. 0575-551217

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

Functie eisen:
• Afgeronde MBO-opleiding;
• technische achtergrond;
• flexibele teamspeler;
• ervaring met soortgelijke werkzaamheden is een pré.

CONSTRUCTIEBANKWERKER / (CO2) LASSER (m/v)
Omgeving Zelhem / fulltime – Vacaturenummer;  VVN0011

Werkzaamheden:
In deze functie bent u verantwoordelijk voor het bewerken en lassen van
metalen onderdelen, kasten en deuren. Tevens heeft u de flexibiliteit om
naast laswerkzaamheden ook andere metaal gerelateerde werkzaamhe-
den te verrichten als voorbewerken en monteren.

Functie eisen:
• Wij verwachten van u dat u het CO2 lasproces beheerst op niveau 2;
• u heeft een LBO opleiding gevolgd in een technische richting;
• u bent precies en kunt goed werk leveren;
• u bent bereid om in een wisseldienst te werken.

Bijzonderheden:  
In eerste instantie zal u een flex-baan worden geboden via Euro Planit
Personeelsdiensten.

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

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

Werkzaamheden:
• Ontvangen, controleren en verwerken van klantaanvragen;
• opstellen, uitbrengen en opvolgen van offertes;
• verwerking van orders;
• adviseren van klanten over aanvragen, uitgebrachte offertes en

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

• telefonische acquisitie, mailings, correspondentie, beursvoorbereidin-
gen;

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

Functie eisen:
• MBO/HBO opleiding (bij voorkeur in een commerciële richting);
• relevante ervaring in een verkoop binnendienstfunctie;
• kennis van techniek (metaalproductie, -technieken en -processen) is

een pré;
• daarnaast is ervaring met ERP systemen (bij voorkeur ISAH) een pré;
• communicatief zeer vaardig;
• beheersing van de Duitse- en Engelse taal, zowel mondeling als schrif-

telijk.

Bijzonderheden:
dienstverband bij opdrachtgever

FINANCIEEL MEDEWERKER 
Omgeving Zutphen / Fulltime/ vacature nummer; VIW0012

Werkzaamheden:
Wij zoeken per direct een ervaren financieel medewerker met ervaring in
de crediteuren administratie. Tevens assisteer je bij de maandafsluitin-
gen, het opstellen van de jaarrekening en doe je BTW- en accijnsaangif-
ten.

Functie eisen:
• MEAO BA/MBA (en/of studerend voor SPD);
• analytisch;
• accuraat;
• goede communicatieve vaardigheden;
• zelfstandig kunnen werken.

Bijzonderheden:
dienstverband bij opdrachtgever.

D. FOKKINK
GRONDWERKEN & CONTAINER VERHUUR

Ter ondersteuning van onze werkzaamheden zijn wij op zoek naar een

Ervaren (mini)kraanmachinist
Full-time (40 uur/week)

- in het bezit van rijbewijs B en E;
- affiniteit met agrarisch (loon)werk is een pré.

Graag schriftelijke sollicitaties met cv sturen naar:

D. Fokkink Grondwerken en Containerverhuur
T.a.v. Dhr. A.D. Fokkink
Landstraat 36
7135 KH Harreveld

Word jij onze 
nieuwe collega?
Geert Brands, keurslager staat bekend om hun vers
vleesspecialiteiten, vleeswaren, salades, grillproduc-
ten en barbecuespecialiteiten.
Om die lekkere dingen smakelijk te presenteren en
vervolgens aan onze klanten te verkopen, komen
we een paar handen tekort.
Lijkt een baan in onze allround Keurslagerij je wat?

Wij hebben plaats voor:

Ben je geïnteresseerd? 
Bel even of loop de winkel binnen.

Verkoopster
voor 38 uur

leeftijd tot 20 jaar

GEERT BRANDS, 
keurslager
Kerkstraat 1 • 7451 BM  Holten
tel: 0548-361379

Wij zijn op zoek naar…

In verband met de zwangerschap van één
van onze medewerksters, zijn wij op zoek
naar een 

enthousiaste 
verkoopmedewerkster 
voor 34 uur per week.

Het gaat om een tijdelijke vacature van 
ca. augustus 2009 tot februari 2010.

Reageren kan via:
Mail: info@vlogman.keurslager.nl
Telefoon: 0575-551321
Per brief: Zutphenseweg 16, 
7251 DK Vorden.

Tevens zoeken wij een
jongen/meisje van ca. 15-16 jaar
voor schoonmaakwerkzaamheden
in onze keurslagerij. 
Uren zijn in overleg.

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
(0575) 55 13 21
(0575) 55 22 87
http://www.vlogman.keurslager.nl



* Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16 jaar. Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien! • Niet in alle winkels verkrijgbaar.
De aanbiedingen zijn geldig van maandag 8 juni t/m zondag 14 juni 2009. Prijswijzigingen, drukfouten en/of uitverkocht voorbehouden.
Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

1.95 0.971.95

Nu bij Super de Boer

heel veel versproducten

voor de halve prijs

Heelvers
 Halve prijs!

Ambachtelijk
Kloosterbrood
Wit Meerzaden

1.99 0.99
heel brood

Yorkham
vers van het mes• per 100 gram

Trostomaten
actie-kiloprijs 0.98 0.99 0.49

per 500 gramper 500 gram

50%
korting!

Grolsch of Jupiler*
krat à 24 flesjes x 25-33 cl of
krat à 16 flesjes x 45 cl
12.19/12.49
actie-literprijs 1.14 12.49 8.99

50%
korting!

50%
korting!

50%
korting!

Superieur Boerenkaas
jong belegen, belegen of oud,
vers van het mes•

Bijv.: Jong Belegen 11.85 5.92
per kilo

50%
korting!

1.43 0.71

Magere
Vruchten yoghurt
aardbei, kers of perzik, 
pak 1 liter

Uit onze weekfolder van 8 juni t/m 14 juni

Super de Boer Aalderink Super de Boer Hollak
Dorpsstraat 14 Bergstraat 1
7221 BP Steenderen 7021 XG Zelhem
Tel. (0575) 45 12 06 Tel. (0314) 36 91 60

Super de Boer Rinders Super de Boer Grotenhuys
Zuivelweg 7 Dorpsstraat 18
7255 XA Hengelo (Gld.) 7251 BB Vorden
Tel. (0575) 46 17 93 Tel. (0575) 55 27 13

Kijk voor meer voordeel op www.superdeboer.nl


