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Dat geldt overigens niet alleen voor 
de horeca, ook de rest van de on-
dernemers slaan de handen ineen. 
Neem bijvoorbeeld de braderie die 
op donderdagmiddag- en donderdag-
avond 19 juli plaats vindt. Het aantal 
deelnemende VOV leden groeit, een 
goede zaak. De kramen worden opge-
steld vanaf de rotonde bij Sueters tot 
aan de Decanijeweg (afslag Zutphen-
seweg) en de Burgemeester Gallees-
traat tot het kruispunt het Jebbink/ 
Molenweg’, zo zegt Marcel Leferink. 
Behalve de kramen ook veel amu-
sement voor kinderen in de vorm 
van een zweefmolen, luchtkussen, 
bungee jumping e.d. En natuurlijk 
volop kermis t/m zaterdagavond 21 
juli. Nieuwe attractie op de kermis: 
het spookhuis! Vanwege de opbouw 
van de kermis bestaat de mogelijk-
heid dat er woensdag 18 juli enige 
verkeershinder in het centrum van 

het dorp zal ontstaan. De weekmarkt 
(vrijdag 20 juli) wordt verplaatst naar 
de Dorpsstraat. Vrijdagavond 20 juli 
vindt het skeelerspektakel plaats (zie 
elders in dit blad). Zaterdagmiddag 
21 juli wordt er vanaf de rotonde bij 
Sueters tot de Raadhuisstraat/Burge-
meester Galleestraat de jaarlijkse kin-
derbraderie gehouden. Net als voor-
gaande jaren zo’n honderd kramen. 
De jeugd van Vorden houdt dan eerst 
thuis ‘grote schoonmaak’. Speelgoed, 
kleding, boeken, computerspeeltjes, 
noem maar op alles wordt van de 
zolder of uit de kast gehaald, op een 
karretje gepakt en naar het dorp ge-
reden, waar pa en ma de kroost veelal 

zal bijstaan met de indeling van de 
‘handelswaar‘ in de stands. Binnen-
kort volgt nader bericht over waar en 
wanneer men zich kan opgeven.
Voor de meeste kinderen een prachti-
ge gelegenheid om nog een extra zak-
centje voor de vakantie te verdienen. 
Zowel op de ‘grote‘ braderie alsmede 
de kinderbraderie voldoende vertier. 
Diverse optredens, een dweilorkest 
e.d. Bovendien drie dagen volop mu-
ziek bij de horeca. De Rotonde en De 
Herberg maken nabij hun etablisse-
ment een gezamenlijke overkapping. 
Verder een podium bij De Slof en een 
grote tent bij hotel Bakker, kortom 
voor de bezoekers aan Vorden drie 

Met bruisende activiteiten   

Feestweek Vorden
Vorden - De voorbereidingen 
voor de feestweek die volgende 
maand in Vorden plaats vindt, 
zijn in volle gang. Marcel Lefe-
rink, voorzitter van de Vordense 
Ondernemers Vereniging (VOV), 
is bijzonder trots dat de neuzen 
van de horecaondernemers de-
zelfde kant opwijzen. Daarover 
zegt hij: ‘Dat is wel eens anders 
geweest, ik ben blij dat wordt in-
gezien dat bij eensgezindheid ie-
dereen baat heeft. Mede daardoor 
hebben we ook het budget rond 
gekregen.

Marcel Leferink.

dagen voor ’elck wat wils’. Marcel Le-
ferink: ‘Zaterdagavond 21 juli zal het
feestterrein in het centrum van het
dorp worden afgebakend en houden
professionele begeleiders toezicht. Zij
zorgen ervoor dat alles in goede ba-
nen wordt geleid. Dit heeft de afgelo-
pen jaren goed gefunctioneerd en dat
willen we graag zo houden’, zo zegt
hij. Begin juli wordt in weekblad Con-
tact een aparte ‘bewaareditie ‘ betref-
fende de feestweek gevoegd. 
Achter de schermen is de VOV voor-
zitter nog steeds volop actief om de
VOV nog hechter te maken. Toen hij
als voorzitter aantrad telde de VOV in
totaal 68 leden. Thans bijna het dub-
bele (circa 125) Onderverdeeld telt de
sectie ‘detail‘ 55 leden, de ‘horeca‘ 12
en de sectie ‘HIBD‘ (Handel, Industrie,
Bouw- en Dienstenverlening) circa 50
leden. Verder heeft de VOV nog ere-
leden, leden van Verdienste e.d. Mar-
cel Leferink: ‘Ik denk dat ongeveer
90 procent bij de VOV is aangesloten.
Wanneer ik in 2014 als voorzitter 
stop, hoop ik iedereen over de streep
te hebben getrokken, zodat Vorden
een nog sterker VOV zal krijgen. Heel
erg belangrijk in bijvoorbeeld over-
legsituaties met de gemeente. Denk
hierbij aan de inbreng van de VOV
bij de totstandkoming van het plan 
‘Centrumvisie Vorden’, zo zegt een 
enthousiaste Marcel Leferink.

Zo staat er banden- schieten, fles-
senvoetbal, waterpolo en voetbal-
golf op het programma. Ook is er 
een slalomparcours uitgezet en is er 

het spelonderdeel ‘ een balletje hoog 
houden’ . Woensdagavond wordt in 
Charkov de voetbalwedstrijd Neder-
land- Duitsland gespeeld. 

‘Tijdens de Buitenspeeldag zal hier-
aan in de vorm van enkele spelletjes 
ook aandacht aan worden geschon-
ken’, zo zegt bedrijfsleider Timme 
Koster. Aan het meedoen van de 
‘Buitenspeeldag’ zijn geen extra 
kosten verbonden.

Buitenspeeldag 
zwembad 
‘In de Dennen’
Vorden - Zwembad In de Den-
nen te Vorden organiseert 
woensdagmiddag 13 juni voor 
de schooljeugd van 14.00 tot 
17.00 uur een ‘buitenspeeldag’. 
In en rond het bad worden tal 
van spelletjes georganiseerd.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

20 rozen
voor

€ 3.99

www.flophouse.nl

2012

29 juni & 1 juli

1976

normaal
- in olde & ni-je bezetting - normaal

Vri-jdag 29 juni - 20.00 uur Zondag 1 juli - 11.00 uur
koffieconcert

The backcorner boogie band
eva



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de 
Auteurswet als het databankrecht.

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 17 juni 10.00 uur, Jongerendienst in de Hervormde kerk, 
ds. F.W. Brandenburg.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 17 juni 10.00 uur, Jongerendienst in de Hervormde kerk, 
ds. F.W. Brandenburg.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 juni 10.00 uur, dhr. H.J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 juni 9.30 uur, Eucharistie, Ten Klooster, .m.m.v. Vokate.
 
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 juni 17.00 uur Eucharistieviering, Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 17 juni 10.00 uur, Woorddienst, Groep 1, 
m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
16 - 17 juni J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57. 
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, 
B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 
13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): 
dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur en tevens 
op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. Kinderafdeling B0: 
dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 

Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in Hum-
melo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in Steen-
deren. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Openbare bibliotheek Vorden
Tel. 55 15 00; www.bibliotheekwestachterhoek; 
infovorden@biblotheekwestachterhoek.nl; maandag: gesloten; dins-
dag: 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. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel: 0575-553405
Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams-     
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. www.
marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, RBNG, 
32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, doorverwijzing 
huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

BIOLOGISCH plant-
goed (kruiden/groenten) 

verkoop op de Vijfsprong,  
Reeoordweg 2 Vorden. Elke 
vrijdag van 9.00 tot 12.00 
uur.

�

1 - 3 ha Land gezocht voor
de teelt van bio-groenten.
Tel. 06 - 46 46 08 19.

�

P I A N I S T
ACHTERGRONDMUZIEK
Pieter Rebergen tijdens
diner, receptie enz. de juis-
te sfeer ibv digitale piano 
0629220857

�

Voor buitenklussen op 
boerderij of in tuin bel 06-
36588022 WMToolsgroen

�

GITAAR-BASGIT. LEREN 
SPELEN in uw eigen woon-
plaats. Voor kind&volw. 
Gratis proefl es. Info: www.
gitaarpleinoost.nl

�

Zondag 24 juni
Feestelijke markt en boe-
kenbeurs t.b.v. westerbork 
scholenproject  
w w w. w i l g h e n h o e v e . n l 
Ruurlo

�

AL 4 JAAR VOL SMAAK!

VIERT FEEST!
Let deze week goed op uw brievenbus! Ter gelegenheid 
van ons 4 jarig bestaan ontvangt u deze week 12 waar-
debonnen. Heeft u de waardebonnen niet ontvangen? 

U kunt deze ook in onze winkel ophalen.

De waardebonnen zijn geldig van 12 juni t/m 25 juni.

Al 4 JAAR VOL SMAAK!

Reinier & Leonie’s groenten, fruit & Traiteur
Hartelijk dank voor 4 jaar trouwe klandizie.

Met dit blad vol waardebonnen willen wij u trakteren op heel veel 

feestelijke aanbiedingen. Bent u nog geen klant bij ons?

Benut dan deze waardebonnen om extra voordelig met onze winkel kennis te maken.

Geldig van 12 juni t/m 25 juni 
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mandarijnen
vol sap en zonder pit

6 + 4 gratis  € 1,99

grote beker 
Bourgondische aspergesoep

 € 4,00

250 gram fruitsalade +
250 gram rauwkost

 € 4,00

400 gram roerbakgroente +  

400 gram snijbonen + 

400 gram kriel
        € 4,00

Hollandse bloemkool + 
Hollandse komkommer + 
krop ijsbergsla + 
400 gram tomaat € 4,00

250 gram appelcompote + 
250 gram rabarber-/aardbei-
compote € 4,00

zoete perssinaasappelen 

4 kilo met gratis strandemmer

              € 4,00

2x luxe grote doos 

Hollandse aardbei 

 € 4,00

500 gram Hollandse asperges 
+ 400 gram geschrapte kriel

 € 4,00

nieuwe oogst 
Frieslander aardappelen 

3 kilo € 4,00
goed gevulde fruittas

 € 4,00
huisgemaakte 
pastaschotel, 
per persoon € 4,00

Vlaai van de week

Appel-kruimelvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Kruidkoek € 2,75
E-K Oranjebol € 3,99

Aanbiedingen geldig van di. 12 juni t/m zat. 16 juni

Dagmenu’s 13 t/m 19 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren        
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 13 juni
Broccoli crèmesoep/Varkenshaasmedaillons met pepersaus, 
aardappelkroketten en groente.

Donderdag 14 juni
½ Haantje met friet, appelmoes en rauwkost/Yoghurt friss.

Vrijdag 15 juni
Groentesoep/Visspies met knoflooksaus, aardappelen en 
groente.

Zaterdag 16 juni (alleen afhalen en bezorgen)
Kipsaté met pindasaus, frieten en rauwkost/IJs met slagroom.

Maandag 18 juni
Champignonsoep/Gehaktbal uit eigen keuken met jus, aard-
appelen en rauwkost.

Dinsdag 19 juni
Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met slag-
room.

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte een borrel 
of dinercheque….kookworkshop en feestjes!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! & Wendie en Thomas
info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl

Te koop: Mooie kleine 
hooibaaltjes Tel: 0627331118
�

Vr zoekt zelfst. woonruimte 
in buitengebied min. 2 slp-
kmrs. Huur tot € 550 Tel. 06-
20834211.

�

Dirk en Bertha Wesselink
zijn verhuisd van de
Zutphenseweg 127 naar De
Boonk 2, 7251 BV in Vorden.

�



Contactjes
vervolg

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
ETJ-Witgoedservice

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

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

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

Stap voor een ander 
Vaderdag cadeau eens bij 
de Wereldwinkel binnen.

�

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Het Verfparadijs
Zutphen en Hengelo

Maak kans op een verfpakket 
t.w.v € 100,-. Bij een minimale 

besteding van € 25,-. 

30% tot 40% voordeliger op 
Sikkensverven

Zutphen Zutphen-Emmerikseweg 52
Hengelo Spalstraat 23 

TE HUUR
BEDRIJFSRUIMTE

vanaf 100
tot 4.300 m2 
vanaf € 2,10
p. m2 p. mnd.

Ruurlo
tel. 0573-452000

 

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

Alleen op afspraak.

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

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

A
an

bi
ed

in
ge

n 
zi

jn
 g

el
di

g 
va

n 
11

-0
6-

20
12

 t
/m

 1
6-

06
-2

01
2.

KEURSLAGERKOOPJE

Gegrilde spareribs met gratis 
saus

500 gram spareribs 595

SPECIAL

Crocante

100 gram 150

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + salami

2 x 100 gram 298

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 329

TIP VAN UW KEURSLAGER

Kip 
cordon bleu

4 stuks 498
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

“Geslaagd” royaal boeket
op glazen vaas € 10,00

En onze vaste actie: 3 bossen bloemen
naar keuze voor € 5,00

met o.a. rozen, trosanjers, gerbera’s, lelie’s 
en meer!

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Aanbieding:

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

Gevraagd: MELKER/
VEEVERZORGER m/v, 
voor de avond, en voor 
diverse werkzaamheden.
Brieven onder nummer 
23 – 282 aan Weevers 
Grafimedia, Postbus 22, 
7250 AA Vorden.

Op 29-05-2012 hebben 

Barry Meuwszen 
en 

Linda Meuwszen-Hukker
elkaar het ja-woord gegeven.

Middels deze weg willen wij iedereen bedanken 
die hierbij aanwezig was, of ons op welke wijze 
dan ook alle geluk toewenste.
Het was een onvergetelijke dag!

Ons adres:
Wildenborchseweg 20
7261 WZ Ruurlo

Kraamzorg Zutphen e.o. 
Voor een goed begin in een 

jong gezin. e.mail: 
info@kraamzorgzutphen.nl 

site: www.kraamzorgzutphen.nl

Als je ouder wordt en niet meer weet waar je bent. 
Als je mensen ziet en ze niet meer herkent.
Als je iets wilt zeggen, maar dat gaat niet meer.
Dat doet voor je zelf en anderen zo zeer.
Dan komt het moment, dat je berust in je strijd.
Dan komt er voor allen een betere tijd.

Met groot verdriet, maar tevens vervuld van mooie 
herinneringen, delen wij u mede dat van ons is 
heengegaan onze lieve moeder en oma

Johanna Wilhelmina 
Peters - Huitink

sinds 4 oktober 1997 weduwe van
Johannes Gerhardus Peters

in de leeftijd van 87 jaar.

 Baak: Annemarie en Benny Bongaarts
  Jesse
  Tijmen
  Floran †

             Baak:  Marcel en Jolande Peters
  Coen
  Joyce

 Hengelo Gld.:  Bennie Peters

11 juni 2012
Warnsveld, De Beekdelle

Correspondentieadres:
Pastoriestraat 14, 7223 LK Baak

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers van 
De Beekdelle te Warnsveld voor de liefdevolle verzorging.

De plechtig gezongen uitvaart, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op vrijdag 
15 juni om 10.30 uur in de St. Willibrorduskerk te 
Hengelo Gld.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
Parochiekerkhof aan de Zelhemseweg.

Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in 
Ons Huis, Beukenlaan 30 te Hengelo Gld.

†

I.v.m. het overlijden van Ria Besselink zijn onze 
winkels in Hengelo, Ruurlo en Groenlo donderdag 
14 juni de hele dag gesloten.

Met grote verslagenheid hebben wij kennis geno-
men van het overlijden van

Ria Besselink

vrouw van ons mede-directielid en collega Bennie 
Besselink.

Ria, altijd betrokken en meelevend. Wij zullen je 
heel erg missen.

Wij wensen Bennie, kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte in deze moeilijke tijd.

Team de Spannevogel

Bert en Wiljo
Harrie en Jeannette
Paul en Marian
Frank en Wilma
Michiel en Wendy
Sabine en Ronald
Ulrike en Servaas
Helma en Henk

Aardbeien te koop
Van de volle grond

(de lekkerste)

Kwekerij Reukers
Scheiddijk 11
Mariënvelde

0573-461377

Opblaas- 
Abraham, 
Sarah of 

baby
Nu 3 dagen voor 
maar € 65,00 te 

huur bij AMBIANCE 
EVENEMENTEN

in Zelhem!
www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

Welkom kleine vent,
wij zijn blij dat jij er bent!

Bobby
Geboren op 4 juni 2012.

Peter, Chiva, Joep & Fleur

Sarinkkamp 52
7255 CW Hengelo (Gld.)
Tel. 06-22781121

Wil je beschuit met muisjes komen eten,
laat het ons dan even weten.

Te koop:

AARDBEIEN

Fam. van Amerongen
Schuttestraat 12

Vorden
Tel. 0575-556408

Monuta Vorden. We zijn 24 uur per dag 
bereikbaar op 0575 - 55 27 49. Ook als u niet 
bij ons verzekerd bent. U kunt ons bezoeken 
aan Het Jebbink 4a te Vorden of op 
www.monuta.nl 

Warm, informeel en 
laagdrempelig.
Wij geven u alle ruimte 
om uw eigen wensen te 
bespreken. Wij denken 
graag met u mee.



 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865)-  

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

NIEUWE HAARSTUDIO VOOR  
DAMES EN HEREN IN VORDEN.

Gevestigd in het voormalige pand van Schoenmakerij Visser heeft op  
dinsdag 15 mei heeft Haarstudio Marloes haar deuren aan de  

Raadhuisstraat 18 te Vorden geopend. Deze professionele dames en  
heren haarstudio wordt gerund door Marloes Meulenbroek.  

Haarstudio Marloes voorzien van de modernste apparatuur en gebruikt zij 
topproducten van de merken Goldwell en Schwarzkopf.

Slechts twee aantrekkelijke prijzen voor knippen & stylen!

16,50
euro

Dames  
en heren

12,50
euro

Kinderen 
tot 12 jaar

Niet
nodig!

Afspraak
maken?

WIJ ZIJN BEREIKBAAR OP (0575) 551 967

Gevestigd in het voormalige pand van Schoenmakerij Visser heeft

op dinsdag 15 mei Haarstudio Marloes haar deuren aan de

Raadhuisstraat 18 te Vorden geopend. Deze professionele dames en

heren haarstudio wordt gerund door Marloes Meulenbroek.

Haarstudio Marloes is voorzien van de modernste apparatuur en gebruikt

topproducten van de merken Goldwell en Schwarzkopf.

ATELIER MARIJKE VAN DIJK

ZOMERWORKSHOPS
landschaptekenen en -schilderen

weekend 14 en 15 juli
weekend 1 en 2 september

CREATIEVE CURSUSSEN
tekenen, schilderen, linoleumsnijden,

gemengde technieken, kunstgeschiedenis
voor beginners en gevorderden,

start: 20 september 2012.

Voor informatie en opgave:
www.marijkevandijk.nl

Lochem, tel. 0573-251468

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

MAISBROOD
NU VOOR 

€ 2.15

ROZIJNEN 
BROODJES

NU 6 VOOR

€ 2.25

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 12 t/m zaterdag 16 juni

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

VOETBALVLAAI 
(MANDARIJN KWARK)

 GROOT 

      € 13.25

 KLEIN

              € 8.95



Het weer zat goed mee, ondanks de straffe wind, 
was het door de zon zeer aangenaam. Als eerst 
ging Kechener Moester van start. Hij had zich 
ten doel gesteld om vanaf de start de grote groep 
bij te houden. Door de harde tegenwind lukte dit 
jammer genoeg niet, Kechener werd heel netjes 
14de. Na Kechener was het de beurt aan Michel 
Timmer. Vanaf de start zat Michel er goed bij, 
Michel wist het peloton goed te volgen, ondanks 
de straffe wind, wist hij tot aan de finishte zich 
in het peloton te handhaven. Michel werd uit-
eindelijk 7de en mocht een prijs in ontvangst 
nemen. In Categorie 4 waren Nick Holtkamp en 
Arvin Bloem actief. Al vanaf het begin werd door 
de wind het peloton in vier groepen verdeeld, 
Arvin wist zich heel netjes te handhaven in de 
tweede groep en werd uiteindelijk 13de. Nick 
had wat meer moeite met de wind en finishte 
achter in en werd 27st. Na Categorie 4 was het 

de beurt aan Albert Timmer in Categorie 5. Voor 
Albert ging het in Enter erg hard, Albert werd 
uiteindelijk 24ste. In Categorie 6 ging net als de 
rest van jaar, het vanaf start tot finish weer erg 
hard. Joren Bloem liet zich continu van voren 
zien, meerdere keren forceerde hij een ontsnap-
ping maar elke keer werd hij weer terug gehaald 
door het peloton. In de laatste ronde forceerde 
hij nogmaals een uitloop poging in de laatste 
klim 500 meter voor de finish. Alleen in de sprint 
was Noel Kok hem de baas en werd Joren 2de, . 
Voor de tweede keer op het podium dit jaar. In 
Categorie 7 ging het van start tot finish ook erg 
hard, Yannick Vrielink winst tot 6 rondes zich 
te handhaven in de kopgroep. Alleen in de 7de 
ronde had Yannick pech, doordat een ploegmaat 
van Dennis van de Horsteen gaatje liet vallen 
kon Yannick dit gaatje niet meer dichtrijden. 
In de rest van de wedstrijd moest Yannick het 
kopwerk alleen oplossen, Dennis Coster nam 
nauwelijks over. In de sprint werd Yannick uit-
eindelijk vierde, achter Dennis Coster, mede ver-
oorzaakt door een kleine val partij in de laatste 
bocht. Voor Etp Zutphen weer een goed week-
end helemaal omdat Annemoon van Dienst in 
Wijchen bij de meisjes tot 9 jaar tweede werd bij 
de Landelijke Moutainbike competitie.

Drie jeugdleden ETP-Zutphen in de prijzen

Zutphen - 2 Juni is de jeugdcommissie met 
7 jeugdleden afgereisd naar Enter, waar 
een landelijke wielerwedstrijd op het pro-
gramma stond. Enter staat altijd, door het 
open karakter van de omgeving en de heu-
vels, bekend als een selectief maar uitda-
gende wedstrijd.

Er is een prachtige en interessante 
Museumboerderij, met o.a. ook Oud-
hollandse Spelen; er zijn meerdere 

gezellige terrassen; er is een Avontu-
renpad van 2 km., het geheel is ge-
schikt voor jong en oud, dus ook voor
u; er zijn altijd enkele rolstoelen ter
beschikking, dus geen reden om niet
mee te gaan. Heeft u zich nog niet 
opgegeven, dan kan dat bij één van 
de bestuursleden, geef ook even door
of u zelf wilt rijden of niet. Zet de da-
tum 28 juni dus alvast in uw agenda.

Jaarlijks uitje Seniorensoos 
Vierakker/Wichmond
Vierakker/Wichmond - Op don-
derdag 28 juni organiseert  de 
seniorensoos weer het jaarlijkse 
uitje. Dit jaar staat  een bezoek 
aan   “Erve Brooks” in Gelselaar 
op het programma.

Naast deskundig advies krijgen be-
zoekers de mogelijkheid een ‘proef-
rit’ te maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift. Er is die dag 
ook volop gelegenheid om vragen 
te stellen over de installatie van een 

traplift in huis. De traplift demodag
duurt van 10.00 tot 16.00 uur en
vindt plaats in het Sensire Service-
huis, Dorpsstraat 7 te Vorden. Aan-
melden is niet nodig.
Naast een traplift bevinden zich in 
het Servicehuis allerlei hulpmiddelen
en aanpassingen die geprobeerd kun-
nen worden door bezoekers. Hier-
voor is op 22 juni eveneens gelegen-
heid, maar het is ook mogelijk een af-
spraak te maken voor een individueel
bezoek en uitgebreide uitleg, telefoon
0314 - 357419.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Vrijdag 22 juni kunnen 
geïnteresseerden de traplift de-
modag bezoeken, een initiatief 
van de Sensire thuiszorgwinkels. 
De traplift demodag wordt ge-
houden in het Sensire Service-
huis in Vorden.

De jongs hebt zich werkelijk woest 
druk emaakt met nieje liederen in-
studeern as: ‘Mamma woar is mien 
ranja’ en ‘Geef mi-j mien Fristi an!’. 
Onderwijl de keerls muziek stoat te 
maak’n hebt ze ook zat in petto om 

de minder muzikaal’n onder ons te 
amuseren, deur een blik vol an show 
en gasten. 
Die blaag’n hej geen kind an dus, 
plank gas vermaakt deur de Soppers. 
En meen noew niet da-j d’r financi-

eel deur an de grond geraakt, want 
de entree is op Zondagmiddag 24 Juni 
veur niks, woar zi-j dat noew nog?

Moar ok op Zoaterdag de 23e he-j 
feest, want de jongs van Verdwaald, 
Farmers from Hell, Bootstrap en Trig-
ger komt dan noar de tentte. 

Aw oew meugt ondersteunen: niet 
teveul oaver noadenken, niet kiezen 
en gewoon twee dagen gezellig inho-
ak’n! Proost!

23 & 24 Juni: Tien joar Midzomerfeest Vorden

Doar mot op geproost worden!

Vorden - ’t Nieje grus is d’r nog moar net deur an de Kasteelweide, 
woar ook dit joar weer een Midzomerfeest georganiseerd wordt deur 
de deerns en keerls van de Stevo. Noa ’t woeste geweld van de Dakar 
Truck van Wuf van Ginkel veurig joar deur de weide met de opkomst 
van de Soppers, durft de eerste sprietjes zich weer op te stekk’n. En wie 
komt d’r dit joar weer? Juist! de Vordense Soppers! Hahaaa waard oew!

Er deden 9 jeugdvissers aan mee. In 
totaal is er 11 meter en 48 cm vis 
gevangen.

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. Ties Dekkers  22 st  279 cm
2. Ivo Mekers  18 st  261 cm
3. Micha Bouwhuis  12 st  162 cm
4. Sander Duin  10 st  102 cm
5. Freek Velhorst  8 st  94 cm

HSV de Snoekbaars
Vorden - Op dinsdag 5 juni is de 
2de onderlinge wedstrijd gevist 
door de jeugd. Dit maal werd er 
gekozen om in de vijver op het 
Biesterveld te vissen.



Nadat de kampioenen de felicitaties 
in ontvangst hadden genomen wer-
den zij door meerdere mensen toege-
sproken. Te beginnen met voorzitter 
Gert Hiddink. Hij roemde de ploeg 
en sprak uit hoe een kampioenschap 
zijn positieve uitwerking kan hebben 
op een vereniging. Daarbij werd uiter-
aard ook nog gememoreerd aan het 
kampioenschap van Sociï 3. Daarna 
was het woord aan bestuurslid Henk 
Roverts van de KNVB district Oost. 
Hij was toevalligerwijs ook aanwezig 
bij de voorlaatste wedstrijd die Sociï 
won van Voorst en concludeerde dat 
Sociï terecht kampioen is geworden. 
Ook werd door hem de roemruchte 
loopbaan van afzwaaiend trainer Jan 

Steffens breed uitgemeten. Nadat dit 
gebeurd was kreeg de voltallige selec-
tie de bij het kampioenschap horende 
medailles omgehangen.
Wethouder Paul Seesing was ook 
aanwezig om de felicitaties namens 
de gemeente over te brengen. In zijn 
toespraak legde hij nog maar eens uit 
dat privatisering van sportcomplexen 
voor de gemeente bittere noodzaak 
is.
Het laatste woord was voor Gert Hid-
dink, samen met de Dubaern Besse-
ling en Rick Pellenberg (aanvoerders 
van Sociï 1 en 2) zette hij Jan Steffens 
in het zonnetje. Jan Steffens is acht 
jaar trainer geweest bij Sociï en werd 
tweemaal kampioen en promoveerde 

eenmaal via de nacompetitie. Jan is 
een echte clubman en als dank voor 
zijn prestaties en toewijding kreeg hij 
dan ook een geschenk aangeboden 
namens de selectie en het bestuur. 
Jan kreeg een reischeque die hij bin-
nenkort kan gaan verzilveren voor 
een mooie vakantie met zijn vrouw. 
Daarbij viel hem bijna vanzelfspre-
kend een staande ovatie ten deel. 
Zichtbaar aangedaan maakte Jan 
Steffens van de gelegenheid gebruik 
om de leden, vrijwilligers, sponsoren 
maar ook vooral de supporters te be-
danken.

Na al deze plichtplegingen werd er 
nog maar eens wat op het kampioen-
schap gedronken en keerde iedereen 
uiteindelijk voldaan huiswaarts. Op 
naar een nieuw seizoen, dan in de 
vijfde klasse onder leiding van trainer 
Hugo van Ditshuizen.

Jan Steffens in het zonnetje gezet

Goed bezochte 
kampioens receptie Sociï

Wichmond - In de kantine van Sociï werd op de avond van dinsdag 
29 mei de receptie gehouden ter ere van het kampioenschap in de 
zesde klasse D. De receptie werd goed bezocht door buurverenigingen, 
sponsoren, vrijwilligers en niet te vergeten; supporters.

Verder is de collectie opgeschoond 
en is de nieuwe bibliotheek voorzien 
van zelfservice inlever- en uitleenap-
paratuur en een betaalautomaat. De 
catalogus- en internetcomputers ke-
ren terug in het nieuwe pand, maar 
het gebouw is nu ook voorzien van 
draadloos internet waardoor er met 
een laptop/tablet of smartphone 
gewerkt kan worden. Voordat het 
zover is, moet er nog wel wat ge-

beuren: De bibliotheek is gesloten 
van dinsdag 26 juni t/m zaterdag 7 
juli; wel telefonisch bereikbaar via 
de hoofdvestiging in Doetinchem.
In die 2 weken kan men gratis in 
de andere bibliotheken van West-
Achterhoek terecht, b.v. Hengelo. 
Alle uitleentermijnen worden aan-
gepast; ze gaan óver de 2 sluitings-
weken heen. Reserveren uit de col-
lectie van Vorden wordt tijdelijk 
stopgezet (vanaf 18 juni a.s.) kies 
daarom een ándere afhaallocatie 
als u via internet reserveert. Reser-
veringen ophalen kan in de 2 slui-
tingsweken ook niet; kom daarom 
zoveel mogelijk uiterlijk zaterdag 
21 juni uw reserveringen ophalen. 
Er is voor iedereen een verkoop van 
overtollige materialen in het oude 
gebouw op vrijdag 29 juni van 15 
tot 17 uur (reserveren niet mogelijk, 
vriendelijk geprijsd, contant betalen 
en direct meenemen).

De bibliotheek in Vorden 
verhuist
Vorden - Dinsdag 10 juli (14.00 
uur) wordt de nieuwe locatie van 
de bibliotheek geopend. De Vor-
dense bibliotheek verhuist in de 
2e week van juli naar het pand 
van ProWonen aan de Raadhuis-
straat 5 in Vorden. De boeken 
en andere materialen worden 
op een aantrekkelijke manier 
gepresenteerd, waardoor er een 
frisse en eigentijdse uitstraling 
is ontstaan.

Het rijden op en omgaan met paar-
den kan een goede therapie zijn voor 
gehandicapte ruiters. Zowel geeste-
lijk als lichamelijk is het voor hen 
inspannend én ontspannend. De 
omheining van de buitenbak (de pad-
dock) is hard aan vervanging toe. De 
planken zijn slecht, palen vallen om 
en het geheel wordt op enkele plek-
ken met hulpmiddelen en noodgre-
pen bij elkaar gehouden. De paddock 
is een belangrijke plek waar alle paar-
den iedere dag even lekker buiten 
kunnen lopen en spelen. Zij moeten 
best hard werken en houden op deze 

manier plezier in hun werk. Dit is
ter ore gekomen van de Rotaryclub 
Vorden-Zutphen en zij gaan zich met
man en macht inspannen om de ko-
mende weken het volledige hekwerk
te slopen en, met deskundige hulp 
van Schuurman Hindernissen & Om-
heiningen uit Hengelo (G), opnieuw 
op te bouwen. 
Gezamenlijk steken zij de handen zelf
uit de mouwen op 8, 9, en 16 juni,
zodat er weer een veilige omgeving
gerealiseerd wordt voor alle paarden.
Ook kan het terrein na deze operatie
goed afgesloten worden, wat voor 
de veiligheid erg belangrijk is. Rota-
ryclub Vorden-Zutphen realiseert al
jaren grote waterprojecten in Ghana
en heeft in het verleden gezond-
heidsreizen voor kinderen uit het
Tsjernobyl-rampgebied mogelijk ge-
maakt. Daarnaast houdt de club oog
voor de lokale samenleving en wil zij
graag ook daar een bijdrage leveren.
Het eigenhandig neerzetten van een
nieuwe omheining voor de Pasman-
manege is hier een mooi voorbeeld 
van. Zie ook www.pasmanmanege.nl

Dankzij de Rotary Vorden - Zutphen
Éen nieuw hek voor de 
Pasmanmanege
Vorden - In het buitengebied 
van Eefde, nabij de IJssel, ligt de 
Pasmanmanege (Mettrayweg 43). 
Deze manege beschikt niet alleen 
over alle binnen- en buitenfacili-
teiten, maar ook over betrouwba-
re paarden en pony’s. Dit maakt 
de Pasmanmanege bij uitstek ge-
schikt voor kinderen en volwasse-
nen met een beperking. Zij kun-
nen hier, onder deskundige en er-
varen leiding, leren paardrijden.

De boswachter wijst u onderweg op 
de mooiste plekken en er is een bij-
zonder optreden op een prachtige 
locatie. De wandeling van Natuur-
monumenten begint om 21.30 uur 
en duurt ongeveer 2 uur. Aanmelden 
is noodzakelijk en kan via www.na-
tuurmonumenten.nl of telefonisch 
bij de ledenservice, 035 - 655 99 55. 
Geschikt voor jeugd vanaf 12 jaar.

VERGEET UW VERREKIJKER 
NIET! 
Op een prachtige plek van het land-
goed is er een bijzondere ontmoeting 
met verhalenverteller en zanger Ar-
jan Verschuur. Arjan is gezegend met 
een warme melancholieke stem. Hij 
schrijft, zingt en speelt prachtige luis-
terliedjes. Laat je verrassen door het 
schilderachtige landschap van land-

goed Hackfort. Rond het kasteel een 
parkbos met beek en lanen. Eeuwen-
oude cultuurgrond met bolle akkers 
en doorkijkjes in het kleinschalig 
boerenland. 
De boswachter wijst je onderweg 
op de mooiste plekken. Tijdens de 
avondwandeling laat het landgoed 
zich van een hele andere kant zien: 
vleermuizen fladderen rond en mo-
gelijk hoor je nog de mysterieuze 
roep van een bosuil of zie je een weg-
springend ree.Kijk ook op www.na-
tuurmonumenten en volg op twitter 
@NM-Gelderland.

Midzomeravond landgoed Velhorst

Vorden - Genieten van de avondsfeer op landgoed Hackfort op rond de 
langste dag van het jaar? Maak het mee. Natuurmonumenten organi-
seert op zaterdag 23 juni een verrassende midzomeravondwandeling 
over dit landgoed in de gemeente Vorden.

Zonsondergang

Kinderopvang Humanitas zet de tent 
op bij camping Kom-es-an, aan de 
Handwijzersdijk in Hengelo(Gld). De 
ouders kunnen de kinderen brengen 
vanaf ’s morgens half acht bij de Hu-
manitas tent. De kinderen zullen de 
dag doorbrengen met spelen, spor-

ten, avonturen in het bos en creatieve
activiteiten met hun eigen vertrouw-
de pedagogisch medewerkers. En na-
tuurlijk wordt er ook lekker gekookt
en gegeten op de camping. 
De ouders kunnen dus gerust naar
hun werk gaan en er zeker van zijn
dat hun kroost een geweldige vakan-
tiedag beleeft. Eind van de middag als
de ouders klaar zijn met hun werk
halen ze de kinderen weer op om
naar huis te gaan. Als de kinderen
tenminste meewillen naar huis! De
pedagogisch medewerkers hebben er
al enorm veel zin in.

Vakantie op de camping met 
Kinderopvang Humanitas
Keijenborg - In de eerste week van 
de zomervakantie vieren de kin-
deren van de buitenschoolse op-
vang van de St. Bernardus school 
in Keijenborg, De Leer in Hengelo 
en de Toverboom in Vorden sa-
men vakantie op de camping!

Voor deze concertserie keert hij terug 
naar Nederland, waar hij ooit stu-
deerde, voor een tournee langs enkele 
schitterende historische orgels, waar-
onder het Baderorgel in de St. Walbur-
giskerk te Zutphen. Als opmaat voor 
het Festival Oude Muziek 2012 zal Su-
zuki een ode brengen aan Sweelinck 
en Bach. Dit concert vindt plaats op 

zaterdag 16 juni. Aanvang 20.15. Zie
ook www.oudemuziek.nl en www.
baderorgel.nl. Dit concert komt tot
stand i.s.m. de Organisatie Oude Mu-
ziek Utrecht en de St. Henrick Bader-
orgel Zutphen. Het programma ziet
er als volgt uit: Van Jan Pieterszoon
Sweelinck; Toccata in C en Psalm 140.
Van Dieterich Buxtehude: Passacaglia
in d en Magnificat Primi toni. Van Jo-
hann Sebastian Bach: Choralpartita 
‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ BWV768; 
Choral ‘Herr Jesu Christ, dich zu uns
wend’ BWV709 en Passacaglia und 
Fuge c-moll BWV582.

Masaaki Suzuki, Van Sweelinck 
tot Bach
Vorden - Masaaki Suzuki maakte 
wereldwijd naam als dirigent van 
het Bach Collegium Japan, maar 
ook als klavecinist en organist 
behoort hij tot de absolute top.



Natuurmonumenten organiseert 
op zaterdag 23 juni een verrassende 
midzomeravondwandeling over dit 
landgoed in de gemeente Vorden. 
De boswachter wijst u onderweg op 

de mooiste plekken en er is een bij-
zonder optreden op een prachtige 
locatie. De wandeling van Natuurmo-
numenten begint om 21.30 uur en 
duurt ongeveer 2 uur. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
via www.natuurmonumenten.nl of 
telefonisch bij de ledenservice, 035 - 
655 99 55. 
Geschikt voor jeugd vanaf 12 jaar.

Midzomeravond op 
landgoed Hackfort
Vorden - Genieten van de avonds-
feer op landgoed Hackfort op 
rond de langste dag van het jaar? 
Maak het mee.

IEDERE DAG

JUNI

KUNSTAGENDA VORDEN

Bij ontvangst kregen de dames, om 
het geheel nog feestelijker te maken, 
een corsage (van Goed gemutst) op-
gespeld. Tijdens het welkomstwoord 
kon iedereen genieten van een kopje 
koffie met wat lekkers waarna de 
activiteiten gestart konden worden. 
Door de 12 deelnemende verwenbe-
handelaars werden de dames stuk 
voor stuk heerlijk in de watten ge-
legd. En verder hebben alle dames 
onder begeleiding van Monique Nor-
de (Vordense tuin) een zelfgemaakt 
bloementaartje gemaakt en zijn nog 
niet ontdekte talenten op gebied van 
tekenen naar boven gekomen bij 
de tekenworkshop van Jose van der 
Staak (Amare). Tussen alle activitei-
ten door hebben de 3 vrijwilligsters 
gezorgd voor de inwendige mens. En 
dit alles in de ambiance van kasteel 
Vorden. Na de lunch was er tijd voor 
een wandeling rond het kasteel met 
uitleg over het verleden van Vorden 
door boswachter dhr. Brinkman. Ook 
was het mogelijk een ritje met de 
paardentram te maken. Deze werd 

bestuurd door dhr. Pellenberg (cam-
ping de Goldberg), hij heeft de dames 
prima weten te vermaken. Helaas 
kon het geplande entertainment voor 
de afsluiting van de dag niet door 
gaan. Maar via één van de vrijwillig-
sters is nog die zelfde middag de Vor-
dense liedjeszanger & verhalenvertel-
ler Gery Groot Zwaaftink gestrikt, en 
heeft hij een korte maar bijzondere 
voorstelling gegeven.
Aan het einde van de dag gingen de 
dames voldaan en met goed gevulde 
goodiebags weer huiswaarts.
“Het was een gouden randje aan onze 
donkere wolk”
“Een verrassende belevenis”
“Genieten!!”
“Een geweldige dag om zoveel liefde 
en aandacht te krijgen”
“Het was niet alleen een verwendag, 
er kwam nog een hele avond bij. Mooi 
bloementaartje op de tafel, lekkere 
bonbon bij de koffie, een fruithapje 
en ik op mijn bank met al mijn tasjes. 
Al die leuke cadeautjes, tegoedbon-
nen enz, enz. Geweldig”

“Ik ben nog steeds erg onder de in-
druk ben van deViva la Donna dag. 
Het was erg indrukwekkend en vol-
gend jaar wil ik graag weer helpen.”
… waren enkele reacties van gasten 
en behandelaars die organisatoren 
Melanie Oonk en Edith Willems 
mochten ontvangen; zij kijken dan 
ook terug op een zeer geslaagde ver-
wendag.

Met dank aan: Kasteel Vorden, Sa-
lon Marianne, Ami Kappers, Voet-
verzorgingssalon Podi, pedicure Ria 
Pasman, pedicure Anita Helmink, 
Martine Hair en Beauty, Overbeauty, 
Time Out massage, YourInnergy, Kei-
reflex, De Vordense Tuin , Amare, 
Hotel Bakker, Reinier en Leonie’s 
Groente Fruit Traiteur, Grand Bistro 
De Rotonde, Camping de Goldberg, 
Banketbakkerij van Asselt, Lekker, 
Mitra, van Zeeburg Assurantiën, 
Goed gemutst, fotografe Anne Reij-
rink en Gery Groot Zwaaftink. 

Naast veel deelnemers hebben de 
volgende bedrijven een bijdrage ge-
leverd aan de inhoud van de goodie-
bags: Bruna, Best Items BV, Sieme-
rink juwelier, Etos, De Kadoshop, 
De Wereldwinkel, Hema Vorden, de 
Burgerij,Visser Mode, Giesen Schoen-
mode , Strada Sports, Tuunte fashion, 
kleurenconsulente Mirjam van der 
Kwast, Flavor en Brasserie Lettink.

Viva la Donna dag in Vorden 
groot succes!

Vorden - Op vrijdag 1 juni werd de eerste de Viva la Donna dag in Vor-
den georganiseerd. Naar aanleiding van het persbericht van 24 april 
jl. hebben zich ruim 52 mensen aangemeld voor deze dag. Binnen één 
dag na het verschijnen van het Contact was het maximum van 24 gas-
ten al bereikt. De dames hebben zich zelf aangemeld, eventueel samen 
met vriendin of zijn opgegeven door man, dochter, zus of vriendin. 
Eén gast is zelfs pas op de ochtend van 1 juni verrast door vriendin en 
partner om naar de verwendag te komen.

Plaats van handeling: het schoolplein 
met als decor de jubilerende Juliana-
school. De organiserende Stichting 
Almens Amateur Theater dat eerder 
tekende voor verschillende musicals 
zag in het honderdjarig jubileum 
van de Almense Julianaschool aan-
leiding om de geschiedenis van een 
eeuw basisonderwijs in beeld te bren-
gen. Oud-leerlingen en -leerkrachten 
werden geïnterviewd. Het resultaat: 
een levende geschiedenisles met zeer 
herkenbare elementen. Iedereen her-
kent de strenge juf, de belhamel van 

de klas, de luizenkam en niet te ver-
geten de schooltandarts. Verander de
namen en het stuk kan in elk dorp 
spelen. Maar liefst 170 Almenaren 
werken aan deze productie mee, in 
de leeftijd van 10 tot 86 jaar. Zelfs
muziekvereniging Juliana marcheert
over het podium. Kaarten kunnen
worden gekocht via de webshop op
de site www.staat-almen.com

Alleen zij die geen toegang hebben tot
het internet kunnen telefonisch kaar-
ten bestellen via 0575-431606/431615.

Almenaren op de planken

Almen – Achter de schermen wordt in Almen momenteel hard ge-
werkt aan een openluchtspel dat de passende titel ‘100 jaar knikkeren’
kreeg. Het resultaat is te zien op donderdag 28, vrijdag 29, zaterdag 30
juni (aanvang 20.00 uur) en zondagmiddag 1 juli (aanvang 14.30 uur).

De inschrijfformulieren zijn inmid-
dels op de Vordense scholen rond-
gedeeld. Tot nu toe hebben zich 55 
kinderen opgegeven. Er is plek voor 
125 kinderen, de organisatie hoopt 

nog een flink aantal inschrijvingen
te ontvangen want bij minder dan
75 kinderen kan het evenement
niet doorgaan. Kent men nog kin-
deren of komen er met de vakantie
nog vriendjes/vriendinnetjes logeren 
(hoeven niet uit Vorden te komen)
die mee willen bouwen, geef ze dan
op! Dit kan via de mail huttenbouw.
vorden@gmail.com . De organisatie
neemt dan direct contact op. Ook be-
staat de mogelijkheid om op Brinker-
hof 7 of Julianalaan 13 een inschrijf-
formulier op te halen. Sponsoren zijn
ook van harte welkom .

Organisatie 
Huttenbouwdagen 
in volle gang
Vorden - De voorbereidingen van 
de ‘ hutten- bouwdagen ‘ die op 15 
en 16 augustus op het Wiemelink 
in Vorden worden gehouden, zijn 
in volle gang. De vergunning is 
aangevraagd, het hout, spijkers, 
tenten en toilet- voorzieningen 
zijn geregeld en voor een versna-
pering is ook gezorgd.

KANTOREN IN ZUTPHEN, LOCHEM EN VORDEN 
ELKE WERKDAG OPEN
Bij de nieuwe openingstijden staan de kantoren in Zut-
phen, Lochem en Vorden centraal. Dit zijn kantoren 
waar men terecht kan voor alle bankzaken. Op deze kan-
toren zijn per 1 juli iedere werkdag van 09.30 uur tot 
17.30 uur adviseurs aanwezig. Ook zijn ze minimaal één 
avond per week geopend. De openingstijden van de ser-
vicekantoren in Laren, Borculo, Hengelo, Gorssel, Brum-
men en Warnsveld worden versoberd en beperkt tot een 
of enkele ochtenden/middagen per week. 

De huidige openingstijden van de servicekantoren in 
Ruurlo en Steenderen blijven gehandhaafd. Vanwege het 
afnemende klantbezoek geeft de bank overigens geen ga-

ranties dat de servicekantoren in de toekomst allemaal 
open blijven. De interne besprekingen hierover zijn nog 
gaande.  De tijden van de kantoren zijn onderling zo op 
elkaar afgestemd dat er op werkdagen altijd een Rabo-
bankkantoor in de buurt geopend is waar medewerkers 
aanwezig zijn. Een overzicht van de nieuwe openingstij-
den van alle kantoren is te vinden op de website van de 
bank: www.rabobank/graafschap-noord. Daarnaast zijn 
er op de kantoren kaartjes te verkrijgen met de nieuwe 
openingstijden. 

WIJZIGINGEN PER 1 JULI AANSTAANDE
De gewijzigde openingstijden gaan in per 1 juli aanstaan-
de. Dit geldt niet voor het Rabobankkantoor in Vorden. 
Dit kantoor wordt momenteel verbouwd en is tot en met 
22 juli gesloten. De nieuwe openingstijden gaan daarom 
voor kantoor Vorden in per 23 juli aanstaande. Met de 
wijziging van de openingstijden komt overigens de zo-
mersluiting van de kantoren te vervallen.

DIENSTVERLENING VIA TELEFOON OF 
INTERNET
Bezoek aan een kantoor is overigens vaak niet meer no-
dig. Veel bankzaken kunnen telefonisch of via internet 
(met de mogelijkheid van videocommunicatie) worden 
geregeld. De bank is hiervoor elke werkdag van 08.30 
uur tot 20.30 uur bereikbaar.

Rabobank Graafschap-Noord wijzigt 
openingstijden kantoren
Regio - Met ingang van 1 juli veranderen de ope-
ningstijden van de kantoren van Rabobank Graaf-
schap-Noord. Voor het regelen van bankzaken 
wordt steeds vaker gebruik gemaakt van telefoon 
en internet, met afnemend kantoorbezoek als 
gevolg. Daarom clustert de bank haar dienstver-
lening en past de openingstijden aan. Een aantal 
kantoren is vanaf 1 juli minder open. Op de kan-
toren in Zutphen, Lochem en Vorden zijn daar-
entegen elke werkdag van 09.30 tot 17.30 uur en 
minimaal één avond per week adviseurs aanwezig.



Brabanders, Friezen, Groningers, 
Twentenaren en natuurlijk de ras-
echte Achterhoekers komen richting 
Toldiek voor het feest der feesten. Het 
enige echte Høken in Toldiek barst 
namelijk weer los. Vrijdag 29 juni, 
de start van de 36e editie van Høken 
in Toldiek, gaat het terrein om 20.00 
uur open met in het voorprogramma 
Farmers From Hell die alvast een aar-
dig voorproefje gaan geven voor de 
echte Rock en Roll die rond 22.00 uur 
los barst in het weelderige Toldiek.
 
Bennie Jolink en zijn kameraden 
zullen in zowel oude als nieuwe be-
zetting voor de 36e keer het Mekka 
van de Achterhoek betoveren met de 
wonderlijke klanken uit hun gitaren, 
microfoons en drumstel. Na het spe-
len van een heel aantal nummers leg-
gen ze de gitaren niet te ver weg in 
de kast want op zondag 1 juli staat 
het Koffieconcert op het programma! 
Hier zal Normaal ook weer zijn bij-
drage aan leveren maar niet voordat 
om 10.30 uur Blaaskapel Stesti, Ken-
nèh en de Back Corner Boogie Band 
de zon uit de hemel hebben gespeeld. 

Na al deze top artiesten zal Normaal 
de touwtjes nog eventjes in handen 
nemen en het Koffieconcert en daar-
mee de 36e keer Høken in Toldiek af-
sluiten. Natuurlijk wil iedereen naar 
dit mega mooie weekend. Kaarten 
zijn al verkrijgbaar via de voorver-
koopadressen: Flophouse te Toldijk 
(alleen op de vrijdagavond), Café Den 
Bremer in Toldijk, Café de Tol in 
Zelhem of Café de Seven Steenen in 
Steenderen. Kijk voor de prijzen op 
de website van Flophouse. 

Wie van heeeeeel ver weg komt, kan 
de kaarten ook reserveren door het 
totaalbedrag van het aantal te bestel-
len kaarten over te maken op bank-
rekeningnummer 36.11.50.075 t.n.v. 
Ontmoetingscentrum Toldijk. Op de 
dag zelf kunnen de kaarten worden 
afgehaald. Neem voor de zekerheid 
een kopie van het bankafschrift mee! 
En wie het weekend helemaal com-
pleet wil maken, kan natuurlijk ook 
gezellig blijven slapen op de mooi-
ste mini-camping van Toldiek die 
één weekend in het jaar geopend 
is en dit jaar het weekend van 29 

juni, 30 juni en 1 juli. Dit prachtige 
drie sterren weiland biedt de moge-
lijkheid om een tentje op te zetten, 
maar niet voordat contact is geweest 
met de Familie Kuperij, die dit drie 
sterren grasland beheert! Dus wie 
wil komen logeren tijdens Høken in 
Toldiek bel dan even met de Fami-
lie Kuperij, telefoon (0575) 452752. 
Voor meer informatie, kijk op  
www.flophouse.nl en kijk onder Hø-
ken in Toldiek 2012.

Høken in Toldiek 2012, 
in Olde en Ni-je bezetting!

Toldijk - Na een jaar lang wachten is het eindelijk weer zover! De boe-
ren hebben het stro van vorig jaar vooraan in de schuur liggen wat ligt 
te wachten op dat ene weekend in het jaar wanneer het naar buiten 
mag. Wagens vol stro worden geladen, de tractoren halen de veek-
arren uit de schuur, de mensen worden ingeladen en hup richting 
Toldiek veur een geweldig feestje. Feestje? Het mag gerust een Feest 
worden genoemd want van heinde en verre komen de fans naar het 
Mekka van de Achterhoek op vrijdag 29 juni en zondag 1 juli 2012.

Normaal komt 29 juni en 1 juli naar Toldijk.

Bij de beloftes werd de RTV Kanjer 
Felix Wolbert uit Hengelo 13e. Bij de 
Masters40+ reed oud Hengeloer Jan 
Wullink mee . Hij liet zien dat hij 
het fietsen nog zeker niet verleerd is 
en behaalde een 8e plaats. Afgelopen 
vrijdag was de Nacht van Hengelo (O) 
een wielerspektakel met aan de start 
diverse categorieën. Bij de beroeps-
renners stonden twee RTVers aan het 

vertrek : Rens Te Stroet en veldrijder
Thijs v Amerongen, zij werden uit-
eindelijk 26e en 27e .Winnaar werd 
Lieuwe Westra van het Vacansoleil 
team. Ook de masters van de RTV re-
den hier hun wedstrijd, Erik de Greef
uit Vorden reed knap naar een 5e 
plaats en ook Peter Makkink en Ger-
bert Ketting reden hier, zij werden
11e en 17e,. Oud prof en nu ploeglei-
der Rudi Kemna was hier de winnaar.
Peter Makkink reed ook in Exel sterk
. Hij werd 9e .
Rens te Stroet werd in een klimcri-
terium op de Wageningense-muur
knap 5e. Martijn Versteege reed
een zware klassieker Rond het Ro-
nostrand en werd daar 46e . Ook de
Kranenburger Simon Bargeman reed
deze zware wedstrijd keurig uit. Zij
rijden als RTV’ ers mee in het Kanjers
voor Kanjers team. De kanjers staan
in het overal klassement nog bij de
eerste drie.

Rens te Stroet tijdrit kampioen 
District Oost
Wichmond - De RTVer Rens te 
Stroet uit Keijenborg rijdend 
voor het Piels Team werd afge-
lopen woensdag geheel onver-
wachts district kampioen tijdrij-
den bij de Elite categorie. Rens 
die deze winter de training op 
dit onderdeel had aangepast, (dit 
alles in overleg met zijn persoon-
lijke trainer Richard Louman) be-
haalde dit succes in Aalten. Bas 
Stamsnijder uit Enter werd twee-
de en Mark Schreurs derde

Dreigende wolken hebben de vrolijke 
stemming niet kunnen bederven en 
aan de finish op zaterdag waren er 
alleen maar blije gezichten. Bij de 
finish op het circuit van Hamove bij 
de molen in Varssel kregen de gasten 
door burgemeester Aalderink een 
medaille uitgereikt. Muziekvereni-
ging Concordia uit Hengelo zorgde 

voor de muzikale intocht. Het or-
ganisatiecomité kijkt met tevreden-
heid terug op de achtste editie van
de Roll-Over, waaraan naar schatting
op zaterdag,zo’n 300 rolstoelers en
scootmobielers deelnamen. Dank aan
de vele vrijwilligers die als duwer met
veel plezier de gasten door de natuur
rolden en ook dank aan de sponsors
die het evenement mede mogelijk
hebben gemaakt. Binnenkort zijn
op de website www.rolloverbronck-
horst.nl alle foto’s te vinden. In 2013
zal de Roll-Over plaatsvinden op 6, 7
en 8 juni.

Roll-over Bronckhorst 2012 
geslaagd !
Vorden - Ondanks dat de eerste 
dag vanwege het slechte weer 
niet door kon gaan, is de roll-over 
door de gemeente Bronckhorst 
uitstekend geslaagd.

De eerste wedstrijd vindt woensdag-
avond 13 juni om 18.30 uur plaats. 
Het is de bedoeling dat de jeugd zich 
om 18.00 uur bij de vijver verzameld 
voor de instructies. Er wordt met 
een vaste stok (geen werphengel) ge-
vist. De Reurlse Vissers zorgen voor 
de maden en het lokvoer. Er is die 
avond weer voldoende begeleiding 
om de jeugd die nog geen ervaring 
heeft te helpen bij het klaarmaken 

en het optuigen van de hengel. Ook 
zullen er handige tips worden geven 
om beter te leren vissen. Tijdens het 
vissen krijgen de kinderen een blikje 
drinken en een zakje chips. Ouders 
en of begeleiders zijn natuurlijk ook 
van harte welkom. 

De wedstrijd worden op woensdag-
avond 20 en 27 juni herhaald. Voor 
meer informatie: tel. 0573-255940.

Drie avondwedstrijden in de maand juni

Jeugdviswedstrijden 
De Reurlse Vissers
Ruurlo - De jeugdcommissie van de Ruurlose hengelsportvereniging 
De Reurlse Vissers organiseert in de komende weken een aantal jeugd-
viswedstrijden in de vijver aan de Vijverweg in Ruurlo. In totaal vin-
den er drie wedstrijden plaats.

Het doel voor deze middag was om 
geïnteresseerden te informeren over 
de verschillende mogelijkheden die 
geboden worden op het gebied van 
fysiotherapie, met behulp van pre-
sentaties. Deze werden bekeken, vra-
gen werden gesteld en beantwoord. 
De presentaties die werden gegeven 
waren: Manuele therapie door Mar-

leen Hoffmann en Medical Taping 
door Marga Leerkes. Informatie over 
Craniosacraal therapie werd gegeven 
door Ilona de Jonge-Gudden. De Be-
weegprogramma’s werden door Bas 
Groenouwe uitgelegd. Verschillende 
apparatuur werden uitgeprobeerd, 
zoals de loopband, gewichten of 
crosstrainer. 

De testen die konden worden gedaan
hadden te maken met conditie, bloed-
druk, kracht en lenigheid. Vanwege
de samenwerking met Smidt Medica
uit Zutphen werd door medewerkers
van dat bedrijf de bloedsomloop ge-
test. 
Marga Leerkes kijkt tevreden terug
op deze middag, die rustig begon,
maar toch kon rekenen op ruime 
belangstelling. Voor meer informa-
tie over fysiotherapiepraktijk M. 
Leerkes: www.fysiomleerkes.nl of
tel. (0575) 450699.

Fysiotherapiepraktijk M. Leerkes 
zette deuren open

Steenderen - Zaterdagmiddag 2 juni stonden de deuren van de fysio-
therapiepraktijk van Marga Leerkes aan de Dr. A. Ariensstraat open 
voor iedereen die eens binnen een kijkje wilde nemen. In elke ruimte 
kon informatie worden verkregen, of een test ondergaan.

Op 2 juni kon verschillend materiaal worden uitgeprobeerd, zoals hier de gewichten.

De eerste tocht vindt plaats op dins-
dag 12 juni. Het vertrek is om 13.30 
uur vanaf het Kerkplein. Verder op 
14 juli en 14 augustus. Aanmelden 
via telefoon 0575-441872 of 441292.

Fietstochten ANBO
Vorden - De ANBO-Vorden orga-
niseert de komende maanden 
een aantal fietstochten.



Bij mooi weer zal voornamelijk bui-
ten getekend en geschilderd worden. 
De data zijn 4 en 5 augustus, en 1 en 2 
september. Vanaf 20 september star-
ten bovendien creatieve cursussen 
op het atelier van Marijke van Dijk. 
Marijke gaf eerder jarenlang teken- 
en schildercursussen, die zeer popu-
lair waren. Nu maakt ze een nieuwe 
start. Deze cursussen concentreren 
zich op teken- en schildertechnieken, 
maar zijn veel breder dan dat. On-
der andere komen druktechnieken 
zoals linoleumsnede en chine collee 
aan het bod. Een uitstapje naar 3D is 
ook niet uitgesloten. In deze nieuwe 
serie cursussen zullen de cursisten 
bovendien veel inspiratie opdoen bij 
allerlei bekende en minder bekende 
stromingen en kunstenaars uit de re-
cente kunstgeschiedenis. De cursus-
sen worden gegeven op donderdag-
ochtenden en donderdagavonden. 

Vanwege de kleine groep en de indi-
viduele aandacht zijn de cursussen
en workshops geschikt voor zowel
beginners als gevorderden. Van de
cursisten wordt niet anders verwacht
dan dat ze zich in willen zetten om
hun eigen creativiteit verder te ont-
wikkelen en vooral heel veel plezier 
willen beleven aan het creatief bezig
zijn. Kortom: het belooft een avon-
tuurlijk cursusseizoen te worden. De
eerste aanmeldingen zijn inmiddels 
binnen. Uitgebreide informatie vindt
u op www.marijkevandijk.nl
Ook vindt u daar foto’s van eerdere
cursussen en cursistenexposities. Wie
nieuwsgierig is geworden, is van harte
uitgenodigd.Marijke’s atelier is ge-
opend op afspraak: tel. 0573 251468.
Zie advertentie elders in dit blad.

Wie heeft daar nou geen zin in?
Een mooie Achterhoekse 
zomer…….
Zwiep - Marijke van Dijk (Zwiep) 
geeft deze zomer twee weekend-
workshops landschaptekenen en 
–schilderen. Het worden inspire-
rende, niet alledaagse workshops 
onder professionele begeleiding, 
op het prachtige Achterhoekse 
platteland. Het landschap en de 
natuur in haar eigen omgeving 
is en blijft een onuitputtelijke 
bron van inspiratie voor Marijke. 
De vreugde die dit haar oplevert, 
wil zij graag delen. Dit houdt niet 
in, dat een landschap klakkeloos 
‘nageschilderd’ gaat worden. 
Marijke van Dijk leert haar cur-
sisten om op een nieuwe, frisse 
manier naar hun omgeving te 
kijken, niet alleen met oog voor 
de grote lijnen, maar ook voor 
onverwachte details.

Marijke van Dijk geeft deze zomer twee 
weekend-workshops landschaptekenen en 
-schilderen.

Na de koffie, met eigen gebakken 
koekjes, genoten de grootouders van 

de liedjes, versjes en een dansje uit 
het boek: “de Wiebelbillenboogie”.

Na een aftelliedje over “ik ga liever 
naar mijn oma in de stad want die 
heeft snoepjes en patat tat tat….. gin-
gen ze gezamenlijk spelletjes doen. 

Dit kon zowel binnen als buiten aan 
een tafel om een boom of in het bos.

Opa’s en oma’s bezoeken 
De Dorpsschool

Vorden - In het kader van het thema: “familie” lieten de kleuters zien 
dat ze door te spelen veel leren. De kleuters van De Dorpsschool in 
Vorden hadden daarom de opa’s en oma’s uitgenodigd om een och-
tend op school te komen.

Rond de boomtafel was het gezelligheid troef voor jong en oud.

Onder de deelnemers de 43-jarige 
Vordense Ingrid van der Linden. In 
de voorbereiding op deze beklim-
ming vertelde ze dat haar streven 
was om minimaal 2500 euro bijeen 
te brengen. Ingrid: ‘Ik ben apetrots, 
het is 4000 euro geworden’, zo zegt 
ze. Ingrid beklom de beroemde berg 
drie keer. Zij is een sportvrouw pur 
sang. Jarenlang was volleybal haar 
favoriete sport. Twee jaar geleden 
ging ze fietsen, drie keer in de week 
mountainbiken, tochten van pakweg 
50 tot 60 kilometer. ‘Net als vroeger 
tijdens het volleyballen, lekker fana-
tiek’, zo zegt ze lachend. 
Ingrid ziet terugblikkend het hele ge-
beuren rondom de Alpe d’Huez nog 
aan zich voorbij trekken en zegt: ‘Het 
is in het holst van de nacht wanneer 
in de B&B waar we verbleven gestom-
mel klinkt. Andere renners maken 
zich klaar om op tijd te kunnen zijn 
voor de start om 4.30 uur. Ik draai 
me nog een keer om. Om 6.00 uur sta 
ik naast bed. Een licht ontbijt en ik 
klim op mijn fiets. Van de B&B is het 

een half uurtje fietsen naar de start. 
Om 6.50 uur sta ik aan de voet van 
de berg. Helemaal klaar in het mooie 
Alpe d’ Huez wielertenue. Met nog 
extra warme kleding want, het is nog 
fris. Maar het belooft een mooie dag 
te worden. 
Het is gezellig druk aan de start. Mijn 
ouders (Hans en Ria van der Linden) 
zijn er al en wensen me sterkte. Daar 
ga ik! Mee in een grote groep van ren-
ners. Langzaam rijden we naar bocht 
21. Het gaat goed, hartslag laag, klein 
verzet, snelheid oké. En allemaal sa-
men voor het goede doel. Er zijn al 
supporters die aanmoedigen. En die 
worden alleen maar meer in de loop 
van de dag. Op de hele route staan 
mensen met muziek, uitgedost te 
zingen en aan te moedigen. Hartver-
warmend. Ik tel de bochten. Alle trai-
ningsuren zijn een goede investering 
geweest want, voor ik het weet ben ik 
de eerste keer boven. In 1 uur en 30 
minuten’, zo zegt ze.
Ingrid: ‘In Alpe d’Huez is het nog niet 
druk en stop ik even voordat mijn 

eerste afdaling begint. Op de afda-
ling is het geen moment rustig, een 
constante stroom van renners gaat 
bergop en bergaf met tussendoor 
motorrijders die auto’s begeleiden. 
Kortom, opletten geblazen. Ik kom 
beneden aan en ben behoorlijk koud. 
Snel een jackje aan en een kop thee 
en mijn ouders die mijn rug even 
warm wrijven. En dan weer door 
voor de tweede keer. Opnieuw gaat 
het goed. Iets langzamer en de laatste 
6 bochten begin ik te voelen. Waar is 
de finish nou? Gelukkig staat Moni-
que (partner van Ingrid, red.) na de 
finish op mij te wachten. Ik pak even 
rust en geniet van het spektakel bo-
ven op de berg. 
Het is emotioneel maar ook feest met 
een groeiende groep supporters. Het 
wordt warmer, de zon begint lekker 
te schijnen en wanneer ik de tweede 
keer beneden kom in het dal is het 
flink opgewarmd. Bouillon drinken 
en flink veel water. Ik verheug me 
op mijn laatste keer naar boven. Nog 
één keer genieten van de tocht en de 
sfeer. Het is zwaar door de warmte 
maar het gaat nog steeds goed. Weer 
in 1 keer omhoog. En het onthaal in 
Alpe d’Huez is grandioos. Ik voel me 
een Tour de France renner wanneer 
ik door een dikke haag met publiek 
het dorpje binnenrijd.
Echt kippenvel, onbeschrijflijk. En 
voor iedereen is er applaus op welke 
manier je ook omhoog komt. Het is 
15.15 uur wanneer ik de laatste keer 
boven ben. Bij de finish is het feest, 
Monique en mijn ouders zijn er. Wan-
neer ik ze zie en ik ben over de streep 
voel ik de emotie. Ik heb het gehaald 
en denk aan de familieleden die te 
jong overleden zijn aan kanker en fa-
milie en bekenden die met de ziekte 
geconfronteerd zijn. Daar heb ik het 
voor gedaan. ‘s Avonds zie ik op mijn 
actiepagina dat er om en nabij de € 
4000,- is gedoneerd. Voor mijn ge-
voel, een prachtig resultaat. Ik maak 
graag van de gelegenheid gebruik om 
alle mensen die mij gesteund hebben 
te bedanken. Dit resultaat is samen 
voor het KWF gehaald, grandioos’, zo 
zegt Ingrid van der Linden die deze 
beklimming voor geen goud had wil-
len missen!

4000 euro bijeen gefietst op de Alpe d’Huez
Ingrid van der Linden: ‘Grandioze belevenis’

Vorden - Ze gingen de afgelopen week met ‘bosjes’ (lees duizenden) 
omhoog om de Alpe d’Huez te beklimmen. Jong en oud, allemaal met 
één doel voor ogen: zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek 
naar kanker. Het ‘afzien’ leverde ruim 28,5 miljoen euro op (vorig jaar 
21 miljoen). Een grandioze prestatie!

In Vorden was er een gat geval-
len door het vertrek van de vorige 
groenteman en door zijn ze in ge-
sprongen, het werd direct een suc-
ces, met een zeer ruim assortiment 
met natuurlijk veel maaltijden en 
traiteur zoals je van een kok kunt 
verwachten Maar centraal stond en 
staat wel het ruime groente en fruit 
assortiment, alles van de hoogste 
kwaliteit Ze betrekken de produc-
ten van de Firma Postuma uit IJs-
selmuiden, die op hun beurt halen 
heel veel van deze gezonde produc-
ten bij telers vlak uit hun buurt. 
IJsselmuiden en omstreken is een 
teeltgebied bij uitstek en staat be-
kent om de hoge kwaliteit, Postuma 

koopt het meest bij kleinere telers 
die telen met oog voor kwaliteit, en 
vooral de smaak maar ook sterk re-
keninghoudend met het milieu
Dat proef je, wij brengen deze pro-
ducten onder de naam VOL SMAAK 
en we weten nu ook dat onze klan-
ten dit kunnen waarderen
Wij hebben nu ook een zaak erbij 
in Zutphen, dit kwam op ons pad 
en we konden er geen “nee” tegen 
zeggen, net zoiets als de uitspraak, 
“buurmans grond is maar één keer 
te koop”, zo zagen wij dit, het was 
een eenmalige kans en die konden 
we niet laten lopen We zijn nu in 
een wat rustiger fase gekomen, al-
les gaat naar wens en het kan alleen 
nog beter, dat is wat we iedere dag 
voor ogen hebben, steeds weer onze 
grenzen verleggen en nog meer wil-
len betekenen voor de klanten 
Wij hebben vertrouwen in de toe-
komst, klanten willen betaalbare 
kwaliteit en dat zal altijd zo blijven.

Alweer 4 jaar in Vorden
Reinier en Leonie’s  
Groente, Fruit & Traiteur
Vorden - Reiner en Leonie Pons-
tein hebben weer een reden 
voor een feestje, het is 4 jaar ge-
leden dat ze met hun groente en 
fruitspeciaalzaak in Vorden zijn 
begonnen

Voor de jeugd en de wat minder geoe-
fenden staan de 250 en/of de 500 me-
ter op het programma en voor de meer 
ervaren zwemmers de 850, 1500 of de 
3000 meter. Leden van een duikvereni-
ging kunnen inschrijven voor de dit 
jaar nieuw te organiseren ‘vinnenrace’, 
van circa 750 meter. Hoewel alle tijden 
worden geregistreerd, is meedoen en 

vooral genieten belangrijker dan win-
nen. Start en finish vinden plaats ter
hoogte van de ijsbaan te Zutphen, nabij
de Leeuweriklaan. Onder de bruggen
door naar de stad, is een gezellige hap-
pening. Op de diverse bruggen zijn de
deelnemers op de verschillende afstan-
den voor het publiek goed te volgen.
Alle zwemmers ontvangen een herin-
nering; voor de kortste twee afstanden
een medaille en voor de overige een
poloshirt. Voorinschrijven kan via de
site: www.devrijeslagdoorzutphen.nl
of www.dvsdz.nl. Vanwege toezicht en
veiligheid geldt per afstand een maxi-
mum aantal deelnemers. Inschrijven is
al mogelijk via de site.

Zwemmen in de Berkel
De Vrije Slag Door Zutphen
Zutphen - Zaterdag 18 augustus 
vindt de vierde editie van de ‘open 
water’ prestatie zwemtocht ‘De 
Vrije Slag Door Zutphen’ plaats. 
Er wordt in de rivier de Berkel 
gezwommen over verschillende 
afstanden.



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

In categorie 3, 18 holes strokemax 9 
op de par3 baan, is de kampioen ge-
worden Jarne Hemmen van de Sems-
landen. Hij wist de locale strijders 
van ’t Zelle, Jurgen Eringfeld en Loek 
Prang voor te blijven.
In categorie 2, 18 holes stableford 
voor hcp 18 en hoger, was het Lisanne 
Spaan van de Graafschap uit Lochem 
die met 49 stableford punten de con-
currentie het nakijken gaf. Willemijn 
Spruyt (43 stb) werd tweede en Fleur 

Deenik (42 stb) derde, beide ook van 
de Graafschap.
In de netto wedstrijd categorie 1, 18 
holes strokeplay met handicapver-
rekening, was de winst voor Jeroen 
Kleinsman van Wasserburg Anholt - 
Duitsland die alle tegenstanders met 
69 slagen te goed af was. Widya van 
Velp van Zeewolde, Sebastiaan Gor-
reê van Houtrak en Sanne Reinds van 
de Sallandsche werden 2 t/m 4 met 
71 slagen. 

In de bruto wedstrijd categorie 1, is 
de Achterhoeks Jeugd Open kampi-
oen 2012 geworden Peter Melching 
van Cromstrijen. Peter wist de baan 
in 75 slagen te bedwingen. Peter mag 
via een wildcard aan de finale van het 
Achterhoeks Open 2012 deelnemen. 
Daar kan hij de volwassenen nog eens 
laten zien dat de jeugd de toekomst 
heeft. Als tweede is geëindigd Jesper 
Vos van Almeerderhout met 79 sla-
gen en als derde Simon Simonse van 
de Rosendaelsche met 81 slagen. Si-
mon wist wel een eagle te slaan op 
hole 2. 
De organisatie kan terugkijken op 
een zeer geslaagde dag. Het prachtige 
weer speelde hierin zeker mee. We 
hopen alle deelnemers volgend jaar 
weer te mogen begroeten.

Achterhoek Jeugd Open op 
Golfclub ’t Zelle

Regio - Zondag 20 mei was het Achterhoek Jeugd Open op Golfclub ’t 
Zelle. Er deden bijna 90 deelnemers aan dit toernooi mee afkomstig 
uit het gehele land. Er werd gestreden in verschillende wedstrijdcate-
gorieën. Deze wedstrijd werd mogelijk gemaakt door hoofdsponsor 
Bax Advocaten en Belastingkundigen. Ook gaat onze dank uit naar 
Jumbo Hollak, die voor alle deelnemers een lunchpakket heeft ver-
zorgd.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Zied.
 B. Roggenbouw.
 C. Foekepot.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De eerstkomende koffiemorgen is 
op donderdag 28 juni a.s. van 10.00 
uur tot 11.30 uur. De volgende data 
zijn donderdag 26 juli en 23 augustus 

2012. Het is de bedoeld voor diege-
nen die alleen zijn en niet op vakan-
tie gaan, maar ook anderen zijn van
harte welkom.

Koffieochtenden PCOB Vorden
Vorden - Evenals vorige jaren worden er dit jaar weer koffiemorgens
georganiseerd en wel in de maanden juni, juli en augustus 2012 bij
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Om Piet weer een beetje normaal te 
laten functioneren is de Piet Pauw 
dag in het leven geroepen, zodat de 
kinderen bij dit proces hand en span 
diensten kunnen verlenen. Als lei-
draad wordt het voorleesboekje ‘Piet 
Pauw, echte liefde op Feltsigt’ ge-
bruikt. Om hieruit gezamenlijk te le-
zen, plaatjes te kijken en de prenten 
in te kleuren of te schilderen. Tijdens 
het lopen van de Piet Pauw route zal 
er ook naast de vertelsessies ruimte 
genoeg zijn voor vertier, spel en ac-
tiviteiten op gebied van dieren in het 
algemeen. Zo zal een bezoek worden 
gebracht aan de bijen stal waar de im-
ker laat zien hoe bijenvolkeren zijn 
samengesteld in de glazen honing 
raat. 
Wanneer aan het eind van de route 
het mysterie van Piet is opgelost zul-
len alle kinderen begrijpen waarom 

deze leuke route zal eindigen in een
feest, een boerenbruiloft, met chips,
ranja en feestmuziek. Kortom The-
madag Piet Pauw zit vol met leuke,
actieve en verrassende dingen. 
Tijdens de route kunnen ouders
plaats nemen op het terras onder de
grote notenboom en zich tegoed doen
aan diverse lekkernijen in afwach-
ting van hun kroost. De Piet Pauw
dag heeft een scherpe all in prijs voor
de kinderen en voor de ouders is de
reguliere entree prijs van toepassing.
Voor meer info, kijk op www.feltsigt.
nl of bel 0575-462828. Ook om te re-
serveren want vol is vol. De routes
zullen worden gelopen op het terrein
van kinderboerderij Feltsigt. De groe-
pen zijn maximaal 15 kinderen, dus
lekker kleinschalig. Kinderboerderij
Feltsigt, Bekveldseweg 5, 7555 kg,
Bekveld.

Feltsigt Kinderthemadag

Het verhaal van Piet Pauw

Bekveld - Op zondag 17 juni is er een themadag op kinderboerderij
Feltsigt, genaamd Piet Pauw dag. Deze middag staat in het teken van
het wel en wee van Pauw Piet die op de kinderboerderij leeft, maar
door uitzonderlijke omstandigheden de weg een beetje kwijt is. Aan-
vang 13.00 uur.

Een prent uit het boekje ‘Piet Pauw, echte liefde op Feltsigt’.

De heer Gerrit Jan Bos uit Laag Soe-
ren is zondag 24 juni voorganger in 
de kerkdienst van de Vrijzinnige Ge-

loofsgemeenschap Hengelo. De aan-
vang van de dienst is om 10.30 uur in
de kleine kerk aan de Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap 
Hengelo

Marjolein de Graaff (sopraan), Sabine 

van der Heyden (altmezzo en pianist) 

en René Veen (tenor en pianist) zijn 

alle drie als geschoolde zangers werk-

zaam in de solistenwereld en in pro-

fessionele koren in binnen- en bui-

tenland. Bij hen groeide de behoefte 

aan een lossere, meer theatrale bena-

dering van de muziek en daarin heb-

ben ze elkaar gevonden. Ook willen 

zij het prachtige Nederlandstalige 

repertoire uit de jaren zestig en ze-

ventig aan de vergetelheid ontruk-

ken. Ze hebben hun ervaringen op 

het concertpodium, in de opera en in 

de kleinkunst samengebald en vlie-

gen in hun programma met gemak 

door eeuwen muziek heen. Sinds de 

oprichting in 2008 heeft ‘Vliegende 

Stukken’ al met veel succes opgetre-

den in zondagmiddagseries door het 

hele land, maar ook bij feestelijke 

gelegenheden en op symposia. Ook 

geschikt voor niet-klassieke oren! 

Reserveren op www.tom-vorden.nl of 

telefoon 0575- 521053 Hebt u geen 

vervoer of wilt u liever niet alleen? 

Dan kan men tot aanstaande vrijdag 

17.00 uur bellen met 06- 57079558. 

U wordt dan opgehaald en thuisge-

bracht, uw rolstoel of rollator kan 

ook mee.

Een lach met Bach? 
Dat mag in TOM
Vorden - Vorden. Op 17 juni zal 
het trio ‘Vliegende Stukken’ op-
treden in Theater Onder de Mo-
len aan de Lindeseweg 29 in het 
buurtschap Linde te Vorden. 
Vanaf 15.00 uur vliegen die Stuk-
ken met theatrale schwung door 
allerlei stijlen, van Bach tot Bern-
stein, van Italiaans tot Neder-
lands, van knipoog tot kippenvel.



Maar gingen zijn gezinsleden, zijn 
vrouw, zonen en schoondochters 
zonder protest mee in die boot? Wat 
zouden schoondochters tegenwoor-
dig zeggen als ze van hun schoonva-
der horen dat ze mee moeten op een 
houten schip omdat de wereld zal 
vergaan….. En had Noach kleinkin-
deren? En hoe reageerden die op de 
boodschap van hun opa? U begrijpt 
het: veel verwikkelingen. Oprechte 

humor en diepe emoties wisselen el-
kaar in hoog tempo af. Een boeiende 
verhaallijn met elementen ui t de tijd 
van nu. De bedoeling is om er een 
mooie show van te maken met goeie 
licht- en geluidseffecten en een vlot 
muzikaal combo. Alle aspecten van 
een musical zullen naar voren komen 
t.w. muziek, zang, toneel en dans. De 
voorstellingen zijn gepland op zater-
dagavond 2 maart en zondagmiddag 

3 maart 2013 in de Protestantse Kerk 
in de Dorpsstraat te Wichmond. Er 
worden volwassenen en kinderen 
gezocht die hier aan mee willen wer-
ken. Er zijn kinderen nodig, die de 
basisschool leeftijd hebben: voor een 
dierenrol en om een aantal liedjes te 
zingen. Er worden meisjes gezocht 
voor de dans. Leeftijd tussen de ± 11 
en 16 jaar. Als je mee wilt doen kun je 
je opgeven per email bij Annet Heu-
velink annet.heuvelink@gmail.com, 
Marieke Maandag 
mariekemaandag@hotmail.com 
of Joke Kamphuis 
kamphuis@installect.nl

Musical over de nakomelingen van Noach 
Volwassenen en kinderen gezocht
Wichmond - In Wichmond is het plan opgevat om in maart 2013 een 
musical over het verhaal van Noach op te voeren. We kennen allemaal 
wel het verhaal over Noach, hij ging met zijn hele gezin en veel dieren 
op een houten schip om zich te behoeden voor een grote watervloed.

Er kan elke avond tussen 18.30 en 
19.30 uur gestart worden. De kosten 
bedragen 4 euro (in de voorverkoop 
t/m 17 juni 3,50 euro). De uitreiking 
van de medailles vindt vrijdagavond 
22 juni om 19.30 uur plaats. Gedu-
rende de zwemvierdaagse worden er 
tal van neven-activiteiten in- en rond-
om het bad georganiseerd. Zo is er 

maandagavond 18 juni om 18.20 uur
muntjes duiken (zonder duikbril) en
om 18.45 uur touwladder- klimmen.
Dinsdagavond 19 juni om 18.30 uur:
glijbasketdoelen. Woensdagmiddag 
20 juni wordt om 13.00 uur begon-
nen met het kampioenschap spijker-
broekhangen. 

De finale van dit spelonderdeel wordt
gehouden op vrijdagavond 22 juni, na
de uitreiking van de medailles. Don-
derdagavond 21 juni is er om 18.30 
uur pyama- zwemmen (kinderen die
mee doen aan de zwemvierdaagse en
die in pyama komen, mogen gratis in
de aquabubble). Het zwemgebeuren 
wordt vrijdagavond 22 juni besloten
met ‘disco zwemmen’ dat gepland 
staat tot 21.30 uur.

Zwemvierdaagse zwembad 
In de Dennen
Vorden - In het zwembad ‘In de 
Dennen ‘ wordt vanaf maandag 
18 juni t/m vrijdag 22 juni de 
jaarlijkse zwemvierdaagse gehou-
den. Is men een keer verhinderd, 
geen probleem, Er kan dus ge-
durende vijfdagen gezwommen 
worden. De kinderen zwemmen 
tien baantjes, volwassenen twin-
tig baantjes.

Zo kan vader genieten van misschien voetbal
kijken of een boek lezen buiten zonder angst
geprikt te worden. Daarnaast zijn er ook in de
Wereldwinkel andere producten die vaders
vast aan spreken. Koop dus eens een verras-
send ander geschenk voor vader bij de Wereld-
winkel.

Ook voor vader naar de 
Wereldwinkel Vorden
Vorden - Moeders en kin-
deren opgelet. Zit vader 
graag buiten maar kan 
hij niet tegen muggen 
koop dan bij de Wereld-
winkel de anti muggen 
stokken.

DE UITSLAG IS ALS VOLGT:
1. W.Vreeman 280 gr;
2. J.Aartsen 125 gr;

3. W.Althisius 70 gr;
4. W.Bulten 60 gr;
5. J.Kamphuis 60 gr;
6. G.Hiddink 50 gr;
7. J.v.Amerongen 0 
8. Fr.Bleumink 0
9. mevr. v.Amerogen 0
10. A.Vruggink 0
11. D.Weustenenk 0

Uitslag 55+ Snoekbaars 
in de Berkel te Lochem
Lochem - Op donderdag 25 mei is 
de eerste wedstrijd 55+ gehouden 
in de Berkel te Lochem er werd 
weinig vis gevangen er deden 11 
vissers aan mee

DE UITSLAG IS ALS VOLGT,
1. W. Vreeman 1715 gr;
2. W. Althisius 270 gr; 
3. A. Vruggink 157 gr; 

4. J. Aartsen 110 gr;
5. H. Golstein 73 gr;
6. J. Amerongen 48 gr;
7. W. Bulten 30 gr;
G. Hiddink 0 gr;
F. Bleumink 0 gr;
mevr. van Amerongen 0 gr;
G. Eggink 0 gr;
G. Bruggink 0 gr;

55+ HSV de Snoekbaars
Eefde - Op 7 juni is de 2de 55+ vis-
wedstrijd gehouden in het groe-
ne kanaal te Eefde Er deden 12 
vissers aan mee. Door 7 personen 
is er vis gevangen.

1ste wedstrijd is er gevist door 5 per-
sonen in de IJssel. Totaal 4800gr vis 
gevangen.
1. R.Golstein 1760gr.
2. F. Cornelissen 1360gr.
3. J.Aartsen 620gr.

2e wedstrijd gevist door 8 personen 
in de IJssel
Totaal 6590gr. vis gevangen.
1. A.Vruggink 2922gr.
2. W.Bulten 840gr.
3. J.Groot Jebbink 820gr.

Volgende wedstrijd is op 16 juni in 
de IJssel.

HSV de Snoekbaars
Uitslagen Senioren onderling.

Buiten bij de ingang van de winkel 
staat een auto gevuld met voetbal-
len, als u raad hoeveel ballen er in 
deze auto zitten dan maakt u kans op 

mooie prijzen welke vermeld staan in 
de winkel. De actie loopt van maan-
dag 11 juni tot vrijdag 15 juni en de 
uitslag volgt in de week erop.

Vanaf zaterdag 16 juni zullen de bal-
len weggegeven worden in de winkel, 
maar OP = OP. 

Dus aarzel niet en kom naar C1000 
en proef de oranje sfeer en ontvang 
bij elke 15 euro aan boodschappen 
een gratis geluksvogeltje waarmee u 
oranje kunt helpen de finale te berei-
ken.

EK-actie C1000

Vorden - Bij C1000 Grotenhuys in Vorden is het EK nu ook echt be-
gonnen niet alleen in de winkel zult u dit aantreffen maar ook daar 
buiten. Zo heeft C1000 Grotenhuys samen met autobedrijf Groot Jeb-
bink en Sport 2000 Leugemors uit Winterswijk een ludieke actie op 
touw gezet.

Zo langzamerhand is het steeds 
meer van hetzelfde en fungeert Bur-
gemeester Aalderink als de Kop van 
Jut voor alle frustraties. Er blijkt 
nog veel onverwerkt leed te bestaan, 
maar dat los je niet op met haat en 
Zwart Wit denken Mevrouw Letterie 
is onvolledig geïnformeerd ter atten-
tie van de Wehrmacht.
Hier werden mannen vanaf 18 jaar 
tot ze sneuvelden of de oorlog afge-
lopen was opgeroepen Aan het eind 
van de oorlog werden zelf kinderen 
van 12 en 14 jaar en oude van Dagen 
Ingezet.

Hitler die zelf een Jood was haatte 
niet alleen de Joden, maar ook zijn 
eigen volk.
Dienstweigeraars verdwenen in de 
gevangenis en deserteurs werden 
ter plekke doodgeschoten zonder 
enig proces.

Vaak gebeurt dat in oorlogen Oorlo-
gen zijn gelegaliseerde moordpartij-
en, van alle kanten en het gaat altijd 
om de Macht en wie de Macht heeft 
bezit het Recht Mevrouw letterie 
heeft het over slachtoffers.

Mogelijk meent zij dat de vreselijke 
bombardementen op Dresden en 
Hamburg en door de Amerikanen 
op Hiroshima gebeurtenissen zijn 
,die de mensen zelf op zich hebben 
afgeroepen DE verantwoordelijk-
heden: Laten we ons realiseren dat 
onze geliefde Prins Claus Lid was 
van de Hitler Jugend en als de oor-
log langer had geduurd zou hij ook 
opgeroepen zijn Misschien had hij 
dan hier op het kerkhof gelegen In 
Hitlers Mein Kampf stond al vroeg 
heel duidelijk wat hij wilde Toch ac-
cepteerde toenmalig Prinses Juliana 
de bontjas die hij haar voor haar hu-
welijk met Bernhard stuurde Ik heb 
nooit gehoord dat zij hem retour-
neerde Frouwens het is aardig om 
het boek over Bernhard en zijn na-
zicontacten te lezen, In Putten werd 
Rauter door het Verzet geliquideerd. 

Als represaille werden toen Puttense 
mannen gefusilleerd Hun vrouwen 
waren woedend dat deze verzetshel-
den hun verantwoordelijkheid niet 
hadden genomen ,maar in de bossen 
zich verscholen Een jaar later deed 
zich hetzelfde voor in toenmalig Ned 

Indie en dan door het Nederlandse 
leger Daar werden ook mannen zo-
maar als represaille neergeschoten 
Toch koesteren ze daar geen haat En 
wat te denken van het barbaars op-
treden van de Amerikanen in Irak!! 

Wat betreft het chapiter verant-
woordelijkheden ligt er dus ook 
een zware taak ten aanzien van de 
behandeling van de Palestijnen door 
de Israëlische Nazistische gekleurde 
regering.
De Ellende van de Holocaust mag 
niet het eeuwigdurend excuus bete-
kenen om de ogen te sluiten en geen 
verantwoordelijkheid te nemen voor 
het stoppen van onrecht.

Dan tot slot Wanneer herdenken wij 
de 30 miljoen Russen die voor onze 
Vrijheid het leven hebben gelaten.

En wanneer houden we op met dat 
kleinzielig gedoe over een herden-
king en achtervolgen wij de organi-
satoren verder niet Als we telkens 
achterom kijken veranderen we net 
als Lot in een zoutpilaar 
Drs H.K.Umbach-Brandsma, Vorden

Er waren veel ouders, broers en zusjes 
en opa’s en oma’s op de tennisbaan 
om de kinderen aan te moedigen en 
te genieten van spannende wedstrij-
den. Ook onder de Vordense deel-
nemers waren er winnaars. Zo won 
Manon Pasman de eerste prijs bij de 
meisjes enkel t/m 12 jaar en werd zij 

samen met Sarah van Dijk tweede bij
de meisjesdubbel t/m 12 jaar. De or-
ganisatie kijkt terug op een geslaagd
weekend en hoopt dat alle kinderen
ook volgend jaar weer mee tennissen!

Rabo Harbach Open Jeugdtoernooi
Vorden - Van 8 t/m 10 juni werd 
het Rabo Harbach Open Jeugd-
toernooi gespeeld op het tennis-
park “Overspoor” in Vorden. In 
totaal deden ruim 60 kinderen 
van meer dan 10 verschillende 
verenigingen in de regio mee. De 
kinderen speelden enkel- en dub-
belwedstrijden in de leeftijdsca-
tegorieën t/m 10 jaar, t/m 12 jaar, 
t/m 14 jaar en t/m 17 jaar. In to-
taal werden er bijna 100 wedstrij-
den gespeeld.

Manon Pasman & Sarah van Dijk onder-
aan de foto.
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De 2de wedstrijd was tegen Eiber-
gen, dit werd een echte wedstrijd 
waarin Eibergen zich niet cadeau gaf. 
Met veel moeite werd de 1ste beurt 
gewonnen, de 2de beurt ging moei-
zaam, beide teams kregen twee waar-
schuwingen, maar Vorden had net 
iets meer over om ook de 2de beurt 
te winnen. De 3de ronde was Vorden 
vrij en kon men even uitrusten. Ver-
volgens moest Vorden tegen OKIA, 
dat goed weerstand bood. Toch bleek 
OKIA niet tegen de druk van Vorden 

opgewassen te zijn en moest deze 
dan ook laten lopen. De 4de wed-
strijd werd tegen Heure gespeeld ( de 
trainingspartner van T.T.V Vorden ) 
De ploeg uit Borculo bood flink weer-
stand, maar had niet voldoende over 
om Vorden vast te houden. Vorden 
won dan ook beide beurten.
De voorlaatste wedstrijd was tegen Bi-
son, deze ploeg had al enkele zware 
beurten achter de rug. Hier kon Vor-
den van profiteren. Door ze goed op 
druk te houden, kon Vorden ze uit de 

gaten krijgen en ook deze wedstrijd 
winnen. De laatste wedstrijd moest 
Vorden optreden tegen Koapman. 
Dit team werd gelijk door Vorden 
onder druk en onder spanning gezet, 
waardoor ze direct krom kwamen. 
Beide beurten werden dan ook met 
overmacht gewonnen. Hiermee werd 
dan ook de 1ste plaats in de 680kg A 
klasse van Gewest Oost vastgesteld. 
De eindstand in de 680 A- klasse was 
als volgt: 1 Vorden 106 punten, 2 Ei-
bergen 59, 3 Heure 54, 4 Vios Bison 
51, 5 O.K.I.A. 50 , 6 Koapman 29, 7 
Oele 13 punten. Eindstand 720 Kg: 1 
Heure 82 punten, 2 Vorden 72, 3 Ko-
apman 53, 4 Touwtje 43, 5 Philipin-
nenburg 14, 6 Koapman 2 – 4 punten.

T.T.V.Vorden eerste in 680 Kg 
Gewest Oost

Vorden - Vorden - Afgelopen zondag 10 juni werd TTV Vorden dag-
kampioen en winnaar in de 680kg klasse A Gewest Oost. Door met 8 
man volledig aan het gewicht te zitten, werd er ’s middags begonnen 
aan het 6de toernooi van Gewest Oost. De 1ste wedstrijd was tegen 
Oele, toch altijd een lastige tegenstander, maar door goed druk te hou-
den werden beide beurten zonder al te veel moeite gewonnen.

Winnaar T.T.V. Vorden

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 9 juni om 08.00 uur 
werden van 19 deelnemers van De 
Koerier 194 duiven gelost in CHARLE-
VILLE. Uitslag: A. Kamperman (9/14) 
1 4 14 16 21 23 29 35 45, J. Wassink 
(8/12) 2 6 7 20 37 43 44 49, W. Meijer-
man (2/9) 3 10, R. van Aken (5/10) 5 22 
31 47 48, E. te Pas (1/8) 8, H. Eenink 
(2/12) 9 19, J. Reindsen (2/11) 11 33, H. 
Wassink (7/22) 12 13 15 34 36 39 41, 
M. Velthorst (3/11) 17 38 42, Comb. 
Menkhorst (2/6) 18 26, H. Niesink 
(1/17) 24, S. Gemmink (4/6) 25 27 40 
46, Nick Chevalking (1/7) 28, W. Mas-
sen (1/6) 30, M. Burghout (1/9) 32. 

PV VORDEN 
Zaterdag 9 juni stonden er twee 
vluchten op het progamma te we-
ten de laatste Vitesse vlucht vanuit 
CHARLEVILLE. De 57 duiven werden 
om 08.00 uur gelost. De verwach-
tingen waren hoog gespannen want 
wie zou er kampioen worden. Met de 
wind achter was het vangen voor de 
liefhebbers, met hoge snelheid keer-
den de duiven terug op hun basis. 
Henk Stokkink was wederom met 
de dubbel de concurrentie de baas. 
Het kampioenschap was voor Ashley 
Eykelkamp,de aangewezen titel was 
voor Ronny de Beus, hij had ook de 
beste Vitesse duif. Uitslag: H.J Stok-
kink 1 4 5 6, Ashley Eykelkamp 2 11 
12, Marc Tiemessen 3 9 14, W.J.S. 
Verbeek 7, D.J. Gotink 8 13, R. de 
Beus 10, F.T. Hummelink 15. 
De eendaagse dag fond vlucht, even-
eens op 9 juni, was met een afstand 
van 600 km vanaf SALBRIS, een eitje, 
wederom kwamen de duiven als ra-
ketten naar huis. Met een geur van 
bbc lucht in de hokken was het dit 
maal Hans Hoksbergen die een uit-
slag neer zette waar iedereen jaloers 
op zou worden .Met 14 van de 20 
duiven in de prijzen is dit er eentje 
om in te lijsten, en de welverdiende 
bloemen in ontvangst kon nemen. 
Uitslag: H.B.M. Hoksbergen 1 2 5 6 7 
8 10 11 13 14 15 18 19 22, A. Kappert 
3, Ashley Eykelkamp 4 9 20 21, T.J. 
Berentsen 12 16 17. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 9 juni werden er 2 wed-
vluchten gevlogen door PV De IJssel-
bode in Steenderen. De derde midfond
vlucht van dit seizoen werd gelost 
in PERONNE (330 km) om 7.15 uur. 
Door de harde zuidwestenwind wer-
den er hoge snelheden behaald. De 
snelste duif, van Ria Luesink, maak-
te 1979 mpm (bijna 120 km/uur) en
werd geklokt om 10.01 uur. Uitslag:
Ria Luesink (8/12) 1 2 5 7 10 17 18 27,
Hendriks P.R.J. (3/18) 3 6 8, Hulshof 
H. (5/9) 4 9 11 13 25, Wiggerink H.
(1/12) 12, Boesveld J. (1/29) 14, Dieks
H. (3/10) 15 22 26, Kelderman G.H.H.
(5/9) 16 19 21 23 28, Stoel G. (1/7) 20,
Tankink TH.H.M. (1/4) 24. De Vader-
dag prijs voor de drie eerst getekende
duiven ging naar: 1e H.Hulshof, 2e 
P.Hendriks, 3e H.Wiggerink. 
De tweede dagfond vlucht werd ge-
vlogen van SALBRIS (bijna 600 km).
De duiven werden gelost om 7.00 uur
en de eerste duif maakte een snelheid
van 1706 mpm en werd geklokt om
12.48 uur door Ria Luesink. Uitslag:
Ria Luesink (1/3) 1, Dieks H. (3/6) 2 4
5, Boesveld J. (2/6) 3 6. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 9 juni om 08.00 uur 
werden 113 duiven van 11 deelne-
mers van Steeds Sneller gelost vanuit
CHARLEVILLE. Uitslag: G. Kempers
(10/20) 1 2 9 12 13 14 19 20 24 26, E.
Koers (2/8) 3 21, W. Willemsen (4/4) 4
7 16 18, G. Duitshof (4/12) 5 6 17 22,
J. Teunissen (3/9) 8 28 29, V.C.J. van
Melis (1/8) 10, W. Brom (3/21) 11 15
25, R. Koers (1/8) 23, S.E.J. Bergervoet
(1/4) 27. 
Eveneens op zaterdag 9 juni werd
de vlucht vanuit SALBRIS vervlogen.
Hier kwamen 43 duiven van 9 deelne-
mers in actie, gelost om 7.00 uur. Uit-
slag: A.H.J. Peters (3/5) 1 6 9, R. Koers
(1/10) 2, W. Jansen (1/4) 3, G. Kempers
(2/4) 4 7, C. Te Stroet (3/7) 5 8 10, S.E.J.
Bergervoet (1/3) 11.

Duivenberichten 9 juni
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Zaterdag9 juni werd gevlogen vanuit Peronne, Charleville en Salbris.

Wetenschappelijk onderzoek beves-
tigt steeds weer hoe belangrijk lezen 
en de bibliotheek is voor de jeugd. 
Toch blijken belangrijke doelgroe-
pen, zoals moeders van jonge kinde-
ren, vaak onvoldoende op de hoogte 
van belangrijke feiten. Feiten die re-
gelmatig voorbij komen in gespeciali-
seerde media, maar die nog te weinig 
breed naar buiten toe uitgedragen 
worden.
 
Zo is bijvoorbeeld door de Universi-
teit van Amsterdam vastgesteld dat 
kinderen die in hun vrije tijd regel-
matig een goed boek lezen, een ho-
gere score op de Citotoets behalen. 
En luidt de conclusie uit een recent 
verschenen Amerikaanse studie dat 
bibliotheken een belangrijke rol spe-
len op het gebied van leesbevordering 
bij kinderen, met name op het gebied 
van het ontdekken van boeken. Een 
ander onderzoek, dat werd uitge-
voerd door de NRC, bevestigt weer 
het grote maatschappelijke belang 
van de bibliotheek voor de Neder-
landse jeugd.

De bibliotheek kan dus een belang-
rijke rol spelen in de ontwikkeling 
van het kind. Om de rol die bibliothe-
ken kunnen spelen bij het opgroeien
van hun kinderen te benadrukken, is
speciaal voor ouders met jonge kin-
deren (0 – 12 jaar) het Gouden Lee-
stips Boekje gemaakt. Het boekje is
een echte aanrader en staat bomvol
met leestips en leesfeitjes. Zo staat er
een artikel over een onderzoek van 
de Universiteit van Amsterdam in, 
dat laat zien dat kinderen een betere
Citoscore halen als ze regelmatig een
boek lezen; een interview met een 
trendexpert over de uitblinkcultuur;
de leukste voorlees-apps; een wegwij-
zer in een wereld die steeds digitaler
wordt; een uitleg over ‘interactief’ 
voorlezen aan de allerkleinsten; een
overzicht van de leukste boeken voor
verschillende leeftijden en nog veel 
meer. Dus ook handig als hulpmid-
del bij het kiezen van leesvoer in de
zomervakantie! Het boekje is vanaf
13 juni verkrijgbaar bij de bibliotheek
(op=op) of online te lezen/downloa-
den via: www.goudenleestips.nl

Bibliotheek geeft
Gouden Leestips boekje uit
Vorden - De Bibliotheek geeft Gouden Leestips Boekje voor ouders 
uit . Het is alom bewezen dat lezen loont. De bieb help met het uitge-
ven van dit boekje de kinderen omhoog. Kinderen presteren beter op
school als ze regelmatig een boek lezen en vanaf jonge leeftijd worden
voorgelezen. De bieb wil ouders en kinderen daarbij helpen. Speciaal
voor ouders met jonge kinderen (0 – 12 jaar) heeft de Bibliotheek het
Gouden Leestips Boekje gemaakt dat vanaf 13 juni gratis verkrijgbaar
is.

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

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.

PBB bezorgdienst
Burg. Langmanweg 14
7021 BK Zelhem
tel / fax 0314-625159
pbbbezorgdienst@live.nl

De verspreider in de gemeente 
Bronckhorst van:

-
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Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl
WOLINNAME

Er is weer wolinname
op zaterdag 23 juni
van 9.00-12.00 bij

de fam. Kappert aan de 
Lage Lochemseweg 5

te Warnsveld. 
Wolhandel Jan Wolf

tel. 06-10262418

  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

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 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing,
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel 
of gedeeltelijk vergoed.

EK aanbieding JUNI
PVC vloer

compleet gelegd
v.a. € 47,95 per m2

inclusief egaliseren*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Diverse kleuren.
Potmaat 23 cm. Per stuk

van 7,99Dvoor 

5,99

Surfinia in hangpot

wk 24. Geldig van 14-06 t/m 20-06. OP=OP

Altijd al graag u eigen tijd in willen delen? 
Altijd al graag voor uzelf willen beginnen?  
Of gewoon toe aan een nieuwe uitdaging? 

  WORDT PEDICURE !!! 
Start september (of Medisch Pedicure) 

Meer informatie, www.lunarc.nl/opleiding.php  
LUNARC -  Doetinchem 

Provoet(Branche) erkend opleiding instituut 

Praktijk Chinese Geneeskunde
Shiatsu is een vorm van manuele therapie die bestaat uit het geven 
van druk (met behulp van duimen, vingers, en handpalmen). 
In tegenstelling tot andere massagevormen hoeft het lichaam 
bij Shiatsu niet ontbloot.

Shiatsu werkt bij allerlei (chronische) klachten zoals:
*  Hoofdpijnen/Migraine
*  Burn-out
*  Rugpijn/Nek Schouderpijn
*  Spierpijn
*  Stress
* Slapeloosheid enz.

Het mooie is dat je het effect van  de behandeling al snel kunt 
merken. Bijvoorbeeld omdat de spijsvertering verbetert of omdat 
slaap en concentratiestoornissen verdwijnen. Shiatsu heeft een 
ontspannende werking en is zeer rustgevend om te ondergaan.

De behandeling word vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.

Aangesloten bij beroepsvereniging de Zhong

Wilt U meer informatie of behandeling op afspraak

ShiatsuTherapeut

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95 Vorden
Tel.: 0575-556500
www.chinesegeneeskundevorden.nl

Start v.a. half september



Ondertussen is het fusiedocument 
gepubliceerd en zijn de nodige juri-
dische stappen ondernomen waarbij 
de partijen worden geadviseerd door 
notariskantoor Hulleman.
Naar verwachting zal na de vakantie-
periode, in augustus, de formele op-
richtingsvergadering van Harmonie 
Vorden kunnen worden gehouden. 
Een domper tijdens het fusieproces 
was wel de aankondiging van de ge-
meente Bronckhorst om de subsidies 
per 2013 geheel stop te zetten. Jeugd-
opleiding en instrumentarium kos-
ten veel geld en naast de inkomsten 
uit contributies en donaties en de 
slaatjes -en oliebollenactie is de subsi-
die van de gemeente broodnodig om 
de touwtjes aan elkaar te knopen. Sa-
men met de 9 andere muziekvereni-
gingen in Bronckhorst is de afgelopen 
periode dan ook fel geprotesteerd bij 
gemeente en politiek om deze maat-
regel van tafel te krijgen. Het laatste 
oordeel van de politiek moet hierover 
nog geveld worden. Het zou jammer 
zijn dat door deze bezuiniging een 
stuk cultuur in de dorpsgemeen-
schap zou gaan verdwijnen.

Muzikaal en organisatorisch is men 
ondertussen begonnen de zaken in 
elkaar te schuiven. 
Dit resulteerde afgelopen zaterdag 
9 juni in een eerste kennismakings-
repetitie. De muzikanten van beide 
(bijna voormalige) verenigingen 
vormden één harmonieorkest o.l.v. 
dirigent Berjan Morsink. Dat de fusie 
breed wordt gedragen blijkt wel uit 
het feit dat verreweg de meeste leden 
doorgaan met musiceren en er een 
harmonieorkest ontstaat van ruim 70 
muzikanten, één van de grotere or-
kesten in de regio. Naast het harmo-
nieorkest omvat de vereniging ook 
nog een mooie slagwerkgroep en mi-
ni –en majorettes en heeft daardoor 
een stevig fundament in Vorden. 

Voor deze gelegenheid waren door 
de muziekcommissies drie nummers 
uitgezocht welke werden gerepe-
teerd. Ook was er ruim aandacht voor 
het kennismakingselement in de 
pauze. Voordat het harmonieorkest 
aantrad, hebben ook de leerlingen sa-
men gerepeteerd in het nieuwe leer-
lingenorkest. Deze kweekvijver blijft 

ook voor Harmonie Vorden zeer be-
langrijk om in de toekomst ledenver-
lies door leeftijd, verhuizing of studie 
op te vangen. De eerstkomende tijd 
zullen Concordia en Sursum Corda 

nog hun eigen programma verder 
afwerken. Vanaf 23 juli echter zal 
Harmonie Vorden als Vordense mu-
ziekvereniging naar buiten treden en 
alle optredens die gepland stonden 

gaan verzorgen. Het eerste concert
van Harmonie Vorden staat gepland
op 10 november in de dorpskerk, dan
zal men de Heelsumse Harmonie ont-
vangen en gezamenlijk optreden.

Harmonie Vorden

Vorden - De Vordense muziekverenigingen Sursum Corda en Concor-
dia zijn al sinds begin dit jaar bezig met het voorbereiden van een 
fusie. Deze plannen zijn in mei jongstleden wereldkundig gemaakt en 
de besturen van de beide verenigingen hebben in de tussentijd niet 
stilgezeten.

De voorstelling Crisis is samengesteld door 
de theatergroep ‘PlayBack’ en richt zich op 
jongeren vanaf 15 jaar. De voorstelling is een 
reconstructie van een ondoordachte daad. Er 
wordt ingezoomd op de verhalen van drie 
jongeren tijdens een politieverhoor. Alle drie 
proberen ze de waarheid naar hun hand te 
zetten, waarbij hun persoonlijke conflict met 
geld voelbaar wordt. 

Binnen de interactieve gedeeltes in de voor-
stelling onderzocht de theatergroep de gren-
zen én mogelijkheden van geld en zocht sa-
men met de jongeren naar antwoorden op de 
vragen wanneer en waarom je dingen doet 
waar je later spijt van krijgt. De voorstelling 
werd door zowel leerlingen als docenten 
met enthousiasme bekeken. Uit de reacties 
na afloop bleek dat de jongeren het verhaal 
aansprekend vonden en dat de voorstelling 
goed aansloot bij hun eigen belevingswereld 
en taalgebruik.

Rabobank helpt jongeren leren omgaan met geld

Succesvolle theatervoorstelling Crisis
Vorden - In een tijd dat veel jongeren 
kampen met schulden, wordt het steeds 
belangrijker om jong te leren omgaan 
met geld. Om hierbij te helpen heeft 
Rabobank Graafschap-Noord de theater-
voorstelling ‘Crisis’ aangeboden aan de 
middelbare scholen in de regio. Afgelo-
pen week werd de voorstelling gespeeld 
op het Staring College in Lochem en ’t 
Beeckland in Vorden.



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 7
Nr. 24, 12 juni 2012

Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
in Nieuwspoort in Den Haag vorige 
week donderdag werd burgemeester 
Henk Aalderink verkozen tot Euro-
Nederlander van het jaar. De andere 
genomineerden waren commissaris 
van de koningin van Noord-Brabant 
Wim van de Donk en VNO/NCW voor-
zitter Bernard Wientjes. 

reikt de EuroNederlander Award uit 
aan een persoon of een groep die op 

debat in Nederland. Eerdere win-
naars van de Award waren politici 

waar Nederlanders via de website 
www.europesebeweging.nl op konden 

stemmen. Burgemeester Aalderink 

om te weten wat er speelt in Europa. 

-

in Europa wordt opgesteld ook van 
toepassing is op de Nederlandse 

ontwikkelingen op het gebied van 
landbouw en landschapsonderhoud 
hebben invloed op ons in Bronckhorst. 

-

-
spireerd en weet dat men in Europa 
niet alleen iets moet willen halen, 
maar ook iets moet willen brengen. 

die een stem op hem hebben uitge-
bracht!

Burgemeester verkozen tot EuroNederlander van het jaar

Raadsvergadering 21 juni 2012

vergadering begint om 20.00 uur. U bent van 

om Bronckhorst toekomstbestendig te maken. 

bekend gemaakt voor een toekomstbestendig 
Bronckhorst. Leidend was de visie ‘Toekomst-

kunnen spelen op drie ontwikkelingen waar we 

mee te maken hebben: demografische ontwikke-
lingen (minder inwoners, meer ouderen en minder 

doel is dat Bronckhorst ook in de toekomst een 

recreëren is en waar iedereen, dus ook kwetsbare 
inwoners, mee kan doen.

Kiezen heeft consequenties

ontwikkelingen dwingen ons tot het maken van 

-
ties voor inwoners, verenigingen of organisaties 
en betekent tevreden én ontevreden mensen. 

Perspectiefnota

gedetailleerde informatie hierover (inclusief het 

www.bronckhorst.nl 
van Bronckhorst of scan de QR-

voor aan de gemeenteraad. 

de voorstellen en eventuele aanpassingen.

Volg de raadsvergadering live!
U kunt de raadsvergadering ook live volgen via 

U hoeft hiervoor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Inspreken

raadsvergaderingen niet worden ingesproken. 

Als gevolg van de demografische 
ontwikkelingen in Bronckhorst, 

-
werkingsovereenkomst met de 

Het bestemmingplan voor het 

In dit nieuwe plan kunnen we nog 
maximaal 50 woningen realiseren in 
plaats van de eerder geplande ruim 
200. Het voorontwerp van het be-
stemmingsplan is nagenoeg klaar.

Plan bekijken

een inloopavond in het gemeentehuis 

inloopavond kunt u het voorontwerp 

stellen aan medewerkers van de 

-
ting. U bent van harte welkom!

Ter inzagelegging
Het voorontwerp bestemmingsplan 

de publieksbalie in het gemeentehuis. 
U kunt het plan vanaf die datum ook 

-
meentepagina’s.

Komt u 20 juni ook naar inloopavond over voorontwerp herzien bestemmingsplan 
De Kwekerij in Hengelo?

Uit de raad



Openbare bekendmakingen

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

De website van de gemeente heeft 
sinds kort een mobiele versie! 
Dit maakt het bekijken van delen van 
de gemeentelijke website via een mo-
biele telefoon (met internet) een stuk 
gemakkelijker. Als u op uw mobiele 
telefoon www.bronckhorst.nl intypt, 
komt u er direct.

Dienstverlening via klein schermpje
“We willen met de mobiele site aan-
sluiten bij de ontwikkelingen in de 
markt en zien dat steeds meer bezoe-
kers onze website mobiel bekijken. 
We zijn begonnen om een beperkt 
deel aan te passen voor mobiel raad-
plegen. Niet alle informatie is ge-
schikt om via een klein schermpje 
te lezen”, zo licht burgemeester 
Aalderink, die communicatie en 
dienstverlening in zijn portefeuille 
heeft, toe. “Het is vooral handig voor 
mensen die onderweg zijn in Bronck-
horst en iets willen weten of melden.”

Aansluiten op vraag bezoekers 
website
Aan de hand van bezoekersstatistieken 
op zowel de gewone website als de 
mobiele website houdt de gemeente 
in de gaten welke informatie mobiel 
wordt opgevraagd. Daarmee kunnen 
we bepalen welke informatie later 
alsnog omgezet kan worden naar 
een mobiele versie.

Diverse informatie
Op dit moment bevat de mobiele 
versie onder andere informatie over 
het laatste nieuws van de gemeente, 
contact en openingstijden, infor-
matie over vrijetijdsactiviteiten in 
Bronckhorst en een mogelijkheid om 
meldingen/klachten door te geven. 
Voor andere gemeentelijke informatie 
is een link naar de gewone website 
gemaakt.

www.bronckhorst.nl
De mobiele versie is ook te bekijken 
via de startpagina van www.bronck-
horst.nl door helemaal rechtsbovenin 
op ‘mobiel’ te klikken.

Website gemeente nu ook mobiel 
te bekijken!

Op 25 juni a.s. vergadert het Algemeen Bestuur van het 
Recreatieschap Achterhoek-Liemers in een (openbare) 
vergadering om 15.00 uur in de Catharinazaal van het 
gemeentehuis in Doetinchem. Op de agenda staat o.a.  

U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. 

De vergaderstukken liggen ter inzage op het kantoor van 
het Recreatieschap Achterhoek-Liemers op de Spalder-
kampseweg 1 in Hummelo.

Recreatieschap Achterhoek-Liemers vergadert op 25 juni a.s.

Heeft u een vraag over de gemeente aan één van de leden van 
b en w, de burgemeester of de wethouders Mulderije, Seesing, 
Spekschoor of Steffens, dan kunt u hiervoor een afspraak met 
één van hen maken, maar het kan ook op een modernere manier: 
via het twitterspreekuur! Iedere dinsdag (tussen de middag) 
houden, om de beurt, de burgemeester en de wethouders tussen 

woorden die over de gemeente of specifiek over hun vakgebied 
gaan. We kondigen dit steeds aan via onze twitteraccount 
(@gem_bronckhorst) en zo nu en dan de gemeentepagina’s in 
Contact en www.bronckhorst.nl. Nog een reden om ons te volgen 
via twitter! Stel uw vraag via #vraagbronckhorst. 

We gaan dan graag 
met u in twitter-
gesprek!

Twitterspreekuur met b en w 
Stel b en w vragen via twitter 
iedere dinsdag tussen 12.30 en 
13.00 uur!

Gemeentehuis gesloten op 15 juni

Op vrijdag 15 juni a.s. is de jaarlijkse personeelsdag van de gemeente. 
Het gemeentehuis is die dag gesloten. Vanaf maandag 18 juni zijn wij u 
tijdens de gebruikelijke openingstijden graag weer van dienst.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

20.00 uur, C. Hitpass

boerderij Ruimzicht

Rectificatie:

van veteranen-motoren, 26 augustus 2012 van 11.00 tot 18.00 uur, marktvereniging Hengelo

keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.  

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

Ontvangen op 5 juni 2012: 

Ontvangen op 6 juni 2012: 

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 1 juni 2012:

Aanvragen

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken worden 
verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager

op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 
dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?

(wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunningen.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 1 juni 2012:

Contact oldtimers Achterhoek

18.00 uur, Deldense buurtvereniging

t/m 15 september 2012, stichting Vrienden van Vorden

 buurtvereniging Wolfersveen
Afgegeven op 6 juni 2012:

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Drank- en Horecawet (art. 3)
Verzonden op 4 juni 2012:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 1 juni 2012:   

Verzonden op 4 juni 2012: 

Verzonden op 5 juni 2012: 

Verzonden op 6 juni 2012:

Verzonden op 7 juni 2012: 

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 7 juni 2012: 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Mogelijkheden voor bezwaar

Voorlopige voorziening 

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 

Ondermandaatbesluiten

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 1 juni 2012:

Verzonden op 6 juni 2012: 

Geweigerde omgevingsvergunningen 
Verzonden op 1 juni 2012:

Mogelijkheden voor beroep 

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

Ruurloseweg 118 - Vorden (‘t Medler) - (0575) 559232 - www.mrb-lensink.nl

Lensink: Kunststof kozijnen,
veranda’s en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

Lensink: Kunststof 
kozijnen, veranda’s 
en vensterluiken
zo geniet u meer van uw woning

Garagedeur 
van het jaar:

Hormann
Sectionaal
garagedeur

     € 899,-

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!



Contact met de Politiek

De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

GroenLinks staat voor groen, sociaal en open. Hoe groen, soci-
aal en open zijn de bezuinigingsvoorstellen van het college van 
CDA en VVD waarover de gemeenteraad op 21 juni beslist?
Zijn de voorstellen open tot stand gekomen? Iedere burger heeft 
in vijf bijeenkomsten voorstellen mogen doen. Al deze ideeën 
staan op 56 volle bladzijden! In de voorstellen van B&W vinden 
we deze ideeën echter nauwelijks of niet terug. Ondanks dat 
met de verenigingen uitgebreid is overlegd, bleek tijdens de in-
spraakavond van 30 mei dat veel verenigingen vrezen voor hun 
voortbestaan. Zo zal het toch niet aan hen zijn voorgelegd? Dit 
is niet de openheid waar GroenLinks voor staat. 
Groen betekent voor GroenLinks de zorg voor platteland, mi-
lieu, natuur en voedsel. Het college van CDA en VVD heeft voor 
plattelandsontwikkeling minder geld over. Op het gebied van 
milieu wordt er niet meer geld besteed dan nu. Wel wordt er 
bezuinigd op natuur en mileueducatie (NME), terwijl dit juist 
een middel is om jongeren vroeg bewust te maken van het be-
lang van natuur en milieu. Energiezuinige openbare verlichting 
krijgt geen voorrang en op het gebied van groen wordt een rij 
aan bezuinigingen voorgesteld. Vermindering van het onder-
houd van bomen en bermen, opruimen van kleinere bosjes en 
groenstroken, sluiten van het hertenkamp in Zelhem, stoppen 
met het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil, prullenbakken 
verwijderen, ruim 60 km aan zandwegen voorzien van een 
onderhoudsarme toplaag waarmee het karakter van zandweg 
verloren gaat. Het zijn een aantal lukrake maatregelen zonder 
enige visie die bovendien bij elkaar opgeteld aan bezuiniging 

niet veel opleveren. Deze maatregelen zorgen wel voor een flin-
ke verarming van de leefomgeving en voor minder werk voor 
Delta, onze sociale werkvoorziening.
Op sociaal gebied maken CDA en VVD het helemaal bont. Hier-
op wordt 3 miljoen euro per jaar bezuinigd! 1,4 miljoen euro 
op jeugd, werklozen en mensen met behoefte aan begeleiding. 
Daarnaast wordt 1,6 miljoen euro bezuinigd door het stop-
pen van subsidies aan sportverenigingen en het afstoten van 
zwembaden, sportvelden en sporthallen. Met deze maatrege-
len wordt met name de jeugd zwaar getroffen. Het college wil 
graag jonge gezinnen in Bronckhorst. Met deze bezuinigingen 
zal dat niet lukken!
Wat ons opvalt is dat de VVD in het college kennelijk de boven-
toon voert. Het bedrijfsleven blijft aan het subsidie infuus han-
gen! Waar de verenigingen zichzelf moeten zien te redden blijft 
de gemeente aan toeristische organisaties als de VVV subsidie 
geven. De gemeente betaalt een bedrijvencontactfunctionaris, 
maar de sportbuurtwerker verdwijnt. Waarom moet een sport-
club of muziekvereniging maar zien hoe ze het hoofd boven 
water houdt, maar wordt de pr en marketing van recreatieon-
dernemers door de gemeente betaald? Waarom moeten bur-
gers het openbare groen in hun buurt onderhouden maar geeft 
de gemeente tonnen uit om bedrijfsterreinen op te knappen? Is 
dit niet de verantwoordelijkheid van de ondernemers zelf? Die 
verdienen hiermee toch hun brood?
De voorstellen van het college zijn dus allesbehalve groen, 
sociaal en open. Wij zullen op een aantal terreinen met an-

dere voorstellen komen. 
Voorstellen die de jeugd 
ontzien, voorstellen die 
geen kaalslag van het 
platte-land betekenen, voorstellen die de verantwoordelijkheid 
leggen bij degenen die dit kunnen dragen, voorstellen die ons 
spaargeld inzetten voor verbetering van natuur, milieu en soci-
ale voorzieningen en niet voor het nutteloze afkopen van sport-
velden en accommodaties.
 
U ziet, groen werkt!

Groen werkt

Over de toekomst van Bronckhorst is de afgelopen twee jaar 
veel gepraat en nagedacht. Verenigingen en andere belangheb-
benden hebben hun zorgen en plannen besproken met de frac-
ties. Velen hebben in de raadscommissie ingesproken. Nu moet 
de gemeenteraad knopen doorhakken.

D66 ziet in dat bezuinigingen noodzakelijk zijn. We hebben 
te maken met een rijksoverheid die taken doorschuift naar de 
gemeente. Tegelijkertijd krijgen we minder geld uit Den Haag. 
Verder krijgen we te maken met veranderingen in de samen-
stelling van de bevolking. Met het oog op de toekomst moet je 
met al die dingen zo goed mogelijk omgaan.
Het college heeft de situatie en de toekomst onder ogen gezien 
en koos als basisuitgangspunten voor de aanpak: “kwaliteit” 
en “eigen verantwoordelijkheid voor inwoners en maatschap-
pelijke organisaties”.
 
D66 ondersteunt die uitganspunten. Ze passen in de doelstel-
lingen van onze partij. Wij bekijken nu wat het effect van die 
aanpak is op ons voorzieningenniveau, op wat de gemeente nog 
wel doet en wat niet meer kan.

D66 beoordeelt de collegevoorstellen onder andere op maat-
schappelijk belang, leefbaarheid, milieuvriendelijkheid, finan-
ciële gevolgen voor alle betrokkenen. We realiseren ons dat we 
op landelijk en internationaal niveau te maken hebben met 
een economische crisis. Als het financieel moeilijker gaat, is het 

goed om na te denken of je dingen anders en handiger en met 
minder personeel kunt organiseren. Maar al met al ontkomen 
we niet aan maatregelen die organisaties en inwoners raken.
De voorstellen om de zorg te benaderen vanuit de vraag van 
de cliënt spreekt ons aan. Mensen zelf laten meepraten over 
wat ze nog kunnen. Samen kijken welke hulp nodig is en wel-
ke hulp de gemeente kan bieden. D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van mensen en gaat uit van ondersteuning en zorg waar 
dat echt nodig is.
Een punt van aandacht en bezorgdheid is het subsidiebeleid. 
D66 hecht aan het belang van goede voorzieningen en een 
bloeiend verenigingsleven. Dat verenigingen zoveel mogelijk 
zelf voor hun financiën verantwoordelijk zijn is goed. Er is nog 
onduidelijkheid over het nieuwe subsidiebeleid, wie komt in 
aanmerking, wie niet? We maken ons zorgen over de invloed 
van contributieverhogingen op de overlevingskansen van ver-
enigingen.
 
Ook zijn we in principe voor privatisering van sportvelden en 
bijbehorende accommodaties. We hebben wel vragen bij de 
manier waarop dat geregeld wordt.
Het voortbestaan van de zwembaden is een veel besproken on-
derwerp. Wij juichen de initiatieven toe die uit de samenle-
ving komen om de zwembaden in Steenderen en Hengelo open 
te houden. Wij willen die zo mogelijk een kans geven. Bij de 
zwembaden in Zelhem en Vorden volgen we de ontwikkelin-
gen nauwgezet.

Wij hechten aan het voortbestaan 
van de dorpscentra, ze vormen 
een belangrijke factor in de plaat-
selijke samenleving.
Het verkeer en vervoerbeleid wil-
len we kritisch bekijken. Onderhoud aan wegen is noodzake-
lijk, verkeersveiligheid is belangrijk, maar misschien kunnen 
we jaarlijks met iets minder toe.
Op enkele plaatsen in de gemeente is de bevolking betrokken 
bij het groenbeheer. Mogelijk kan er ook bezuinigd worden op 
het maaien van bermen en het onderhoud van rotondes. Als 
het maar niet tot verrommeling leidt.
Hertenkampen en hondentoiletten onderhouden vindt D66 
geen typische gemeentetaak, zwerfafval (laten) inzamelen wel, 
want voor de inwoners is dat vaak ondoenlijk.
Natuur, landschap en duurzaamheid zijn zaken die iedereen 
aangaan. Inwoners kunnen veel zelf doen, de gemeente kan 
zich beperken tot stimuleren en optreden in noodsituaties en 
het verzorgen van de infrastructuur.
Hetzelfde geldt voor de economie. De gemeente wil verder te-
rugtreden. Voor Dorpsbelangenorganisaties is een belangrijke 
rol weggelegd.
Hoe de besluitvorming preciest uitpakt, hangt af van de meer-
derheid in de gemeenteraad over de voorgestelde maatregelen. 
Na de raadsvergadering van 21 juni weten we meer.
 
Fractie D66

d66fractie@bronckhorst.nl

De Toekomst

Ons (de raad) wordt ge-
vraagd een besluit te 
nemen over de perspec-
tiefnota. Daarin staan de 
voorbereidingen voor de 
bezuinigingen verwerkt 
met de criteria van de vi-
sie TOEKOMSTBESTENDIG 
BRONCKHORST onder de 
titel DUURZAAM EN BE-
TROKKEN.
Volgens het college zou dit 
proces er toe leiden dat ge-
communiceerd kon wor-
den met het maatschap-

pelijk middenveld en organisaties. Tevens zijn er door Bronck-
horst een vijftal bijeenkomsten gehouden, waarin verteld werd 
wat de burger te wachten stond. Maar vervolgens werden er in 
de navolgende workshops in hoofdzaak alleen maar de ideeën 
(lees wensen) van de burgers verwerkt. Twee jaar is het col-
lege bezig geweest om met voorliggend bezuinigingsvoorstel 
te komen.
Stichtingen, verenigingen en welzijnsorganisaties en burgers 
zijn geïnformeerd, wat deze bezuinigingen voor hen zouden 
gaan betekenen en wat er van hen verwacht werd. Privatisering 
was en is het toverwoord onder het mom van zelfredzaamheid.
Op 30 mei werden de instellingen geïnformeerd wat er met 

hun inbreng is gedaan. Er konden vragen worden gesteld. Veel 
van de vragen bleven onbeantwoord en duidelijkheid kwam 
er niet voor de verenigingen en maatschappelijke instellingen. 
Ook voor ons als raad en commissieleden werd er niet veel dui-
delijk. Dus dan verwacht de burger dat de fracties en daarmee 
uiteindelijk de raad licht in de duisternis gaan brengen.
Voor zowel de burger als de commissievergaderingsleden kon 
het college de gestelde vragen niet en onvoldoende beantwoorden.
Geen duidelijkheid kan worden gegeven over de accommoda-
ties, de sportvelden, en sporthallen en gymzalen. Alles is af-
hankelijk van de plannen die de burger nog indient en hoeveel 
vertrouwen het college daarin heeft om het een kans te geven. 
Geen criteria en tijd worden daarbij genoemd. Dus als subjectie-
ve beoordeling beschouwd wordt als maatwerk , dan klopt dat.
Over de samenhang in de perspectiefnota kan niet worden ge-
sproken want informatie over het Zwembad de Brink ontbreekt. 
Dat is nog vertrouwelijk en wordt pas na de commissievergade-
ring duidelijk. Maar in de nota staat wel expliciet aangegeven, 
welke besparing het zwembad ons oplevert. Wanneer uiteinde-
lijk hier een andere invulling wordt gegeven heeft dat gevolgen 
voor de samenhang van alle zwemwaters in Bronckhorst.
U als burger heeft zogenaamd mee mogen doen in het proces. 
Waarmee nu nog geen duidelijkheid is gerealiseerd naar u toe.
Dit voorstel geeft op geen enkele wijze ons de mogelijkheid 
keuzes te maken en die aan u uit te leggen. Het realiseren van 
mist boven deze bezuinigingen is het college dan ook gelukt.
Daarom zullen wij in ieder geval de volgende voorstellen doen:

1. Handhaving waarderingssubsi-
dies. Te gek voor woorden dat 
deze subsidie wordt ingetrokken 
en weer vervangen wordt door 
een of andere vage nog op te stel-
len regeling. Daarmee zou dan 
een besparing gerealiseerd worden van ongeveer € 130.000,--

2. Verenigingen aanbieden ter vervanging van hun inkomsten 
uit oud papier:

 - Inzameling zwerfvuil
 - Onderhouden zitbanken, picknicksets en legen afvalbakken
 - Bijhouden van hondentoiletten en afvalbakken t.b.v. poep-    

   zakjes (o.a. te Hengelo)
 - Onderhouden hangplekken jongeren
 - Ondersteuning boomfeestdag
Daarmee blijven de inkomsten van verenigingen behouden en 
behoudt de gemeenschap een stuk leefbaarheid en uitstraling 
naar de toeristen toe.

3. Voor alle verenigingen hetzelfde afkoopbedrag per veld.
 Onze fractie heeft geen verantwoorde onderbouwing gelezen 

of ontvangen die differentiatie toestaat. Dus gelijke monni-
ken gelijke kappen.

Als wij deze perspectiefnota akkoord verklaren dan hebben wij 
GEEN Toekomstbestendige Samenleving in Bronckhorst.

gbbfractie@bronckhorst.nl

Toekomstbestendig Bronckhorst: Wat klopt er niet?

groenlinksfractie@bronckhorst.nl



De gemeenteraad van Bronckhorst bestaat uit zes raadsfracties: VVD (8), CDA (8), PvdA (4), Groen Links (2), D66 (2) en GBB (1). Deze pagina in Contact is een initiatief van de zes raadsfracties. 
De pagina informeert inwoners van Bronckhorst over onderwerpen die de fracties belangrijk vinden. De verantwoordelijkheid voor de bijdragen ligt bij de fracties. Reacties kunt u sturen naar het 
e-mailadres dat vermeld is bij de bijdrage van een fractie. 

De perspectiefnota die aanstaande donderdag 21 juni in de ge-
meenteraad zal worden behandeld, ademt een sfeer uit waarin 
VVD-fractie zich in grote lijnen kan vinden. Burgers zijn in 
principe goed in staat om hun eigen omgeving inhoud te geven 
en kunnen daar ook zelf verantwoordelijk voor zijn. 

Dat betekent dat de VVD vertrouwen heeft dat zaken net zo 
goed of zelfs beter kunnen worden uitgevoerd wanneer burgers 
zelf zeggenschap hebben. Dat betekent ook dat de gemeente 
niet alles moet willen regelen, maar alleen dat wat strikt nood-
zakelijk is. Met minder regels hetzelfde bereiken is het motto. 
Dat vraagt een gemeente die vertrouwen geeft en een burger 
die verantwoordelijkheid neemt.

Wel vindt de VVD-fractie het heel belangrijk dat degene die 
niet in staat is mee te kunnen doen, op ondersteuning van de 
gemeente kan rekenen. Met de keuzes die met de Perspectief-
nota worden gemaakt, is dit uitgangspunt een leidraad geweest. 
De VVD fractie is om die reden van mening dat bij subsidie-
verlening aan verenigingen gekozen moet worden voor doel-
groepen, zoals bijvoorbeeld jongeren. Bovendien is de VVD van 
mening dat subsidiëring van doelgroepen een stimulans kan 
zijn om deel te nemen aan activiteiten en een stimulans voor 
de vele vrijwilligers die onze gemeente kent.

Belangrijk vindt de VVD ook de keuzes die zijn gemaakt voor 
de gebiedsgerichte aanpak. Demografische ontwikkelingen 

kunnen tot gevolg dat scholen verdwijnen. Daar valt niet aan 
te ontkomen. Deze gebiedsgerichte aanpak geldt om diezelfde 
redenen ook voor accommodaties. Gelet op de ontwikkelingen 
die op ons afkomen, kunnen we als gemeente ook onmogelijk 
alle accommodaties in standhouden. Een gebiedsgerichte aan-
pak leidt er toe dat voorzieningen op lange termijn behouden 
kunnen blijven. Alleen niet alle voorzieningen kunnen in stand 
worden gehouden. Dit betekend dat de afstanden naar som-
mige voorzieningen groter worden, maar in een klein land als 
Nederland, woon je snel ver weg.

Het spreekt de VVD aan dat inwoners en verenigingen zich mo-
biliseren om voorzieningen zelf te gaan exploiteren om deze te 
kunnen behouden. De VVD vindt dat dit soort initiatieven de 
kans en tijd moeten krijgen om plannen zelf uit te werken. We 
denken hier bijvoorbeeld aan de zwembaden.

Positief kijkt de VVD ook aan tegen verdere digitalisering. Dit 
betekent dat burgers niet langer voor alle zaken naar het ge-
meentehuis hoeven te gaan, maar dat volstaan kan worden met 
een digitale aanvraag. Bijvoorbeeld het verkrijgen van een ver-
gunning voor het houden van een straatfeest. Gevolg van een 
verdergaande digitalisering kan ook zijn dat lange wachttijden 
aan de balie van het gemeentehuis verdwijnen.

Digitalisering en een vereenvoudiging van aanvragen kan bo-
vendien kostenbesparend werken.

Het fraaie buitengebied dat wij dank-
zij onze agrarische wortels hebben, 
moet in stand worden gehouden. De 
gemeente zal de boer op moeten gaan 
voor alternatieven in het buitenge-
bied. 

Ook het thema economie verdient 
in deze financieel moeilijke periode 
extra aandacht. De gemeente moet 
ruimte maken voor het faciliteren en stimuleren van nieuwe 
initiatieven om de lokale economie te versterken. Ook het ver-
beteren van de mobiliteit hoort hierbij, zoals de pilot van glas-
vezel in het buitengebied.

Kortom we staan met elkaar voor moeilijke keuzes. De VVD is 
voorstander van een kleinere overheid. Als het aantal inwoners 
afneemt, met daarmee gepaard gaand minder inkomsten, zal 
ook de gemeente de tering naar de nering moeten zetten. Meer 
vertrouwen hebben in burgers die zaken net zo goed of nog 
beter, zonder bureaucratische beletselen, zelf kunnen regelen. 

Vertrouwen en verantwoordelijkheid gaan daarbij hand in 
hand. Meer verantwoordelijkheid geven aan burgers moet ook 
betekenen dat de lasten van de burger niet verder mogen wor-
den verzwaard.

vvdfractie@bronckhorst.nl

Perspectiefnota een liberale visie op de maatschap

En straks op 21 juni komt het op stemmen aan. De gemeen-
teraad is verdeeld. De collegepartijen hebben tot nu toe de 
hele gang van zaken rond Toekomst Bestendig Bronckhorst ge-
steund. Een langdurig traject waarvan nu pas duidelijk wordt 
dat het gewone bezuinigingsvoorstellen zijn. De PvdA heeft 
zich al die tijd zeer kritisch opgesteld, vaak opmerkelijk eens-
gezind. Zowel over de wijze van informeren en betrekken van 
inwoners, als over het gebrek aan samenhang tussen alle maat-
regelen. Weet de gemeente wel wat de gevolgen zijn van de 
afzonderlijke stappen? 

De toekomst van Bronckhorst ziet er somber uit volgens het 
college: de overheid moet terugtreden, inwoners moeten zelf 
voorzieningen in stand houden of met nieuwe initiatieven ko-
men om cultuur, sport en ontmoeting in stand te houden. De 
gemeentebelastingen worden dan niet meer aangewend voor 
dit soort gemeenschappelijkheden. Al was het bekend dat er 
bezuinigd zou worden, toch zijn verenigingen dit voorjaar over-
vallen door de voorgestelde maatregelen. Er liggen nu concrete 
voorstellen: geen subsidies aan verenigingen en sluiting van 
de meeste accomodaties. Voor veel verenigingen betekent dat 
einde oefening. Het is heel riskant wat er nu staat te gebeuren, 
want als een sportvereniging of een groep muzikanten eenmaal 
stopt, dan komt dat niet zomaar terug. 
 
Bronckhorst heeft zijn inwoners als belangrijkste kapitaal ont-
dekt om te bezuinigen, en laat ze daarna in de kou staan. Wist 

u toen u tijdens een informatieavond over TBB kon meeden-
ken, dat zowel het zwembad, als de sporthal, als de muziekver-
eniging en het dorpshuis bij u in de buurt zouden sluiten? Er 
is met meer gras in plaats van struikjes goed te leven. Maar als 
opeens allerlei verenigingen hun deuren sluiten en er hierdoor 
weinig tot niets overblijft, dan vragen we ons serieus af of u 
deze uitkomsten had kunnen voorspellen tijdens de inspraak-
avonden over TBB. Herkent u zich in dit lokaal bestuur?
 
De PvdA wil het anders doen. Stop de stopzettingen van de sub-
sidies aan verenigingen; al met al gaat dit ook niet om grote be-
dragen. Geef verenigingen de tijd om samen na te denken over 
gemeenschappelijk gebruik van een sporthal en kantine. Ga 
per soort activiteit na wat er eigenlijk overblijft. Ga per kern na 
wat er aan voorzieningen overeind blijft. Ga eens kijken wat de 
effecten zijn voor een gezin of een alleenwonende. En het gaat 
dan ook om voor ieder toegankelijke voorzieningen en voor 
mensen met niet veel geld in de portemonnee. Want vereni-
gingen zonder subsidie, kantines die winstgevind moeten zijn, 
leiden tot aanzienlijk meer uitgaven per huishouden. 
 
Stimuleer! 
Doe opbouwend! Behoud kwaliteit. Stem tegen. Onze fractie-
leden, Antoon Peppelman, Johanna Bergervoet, Peter Glas-
bergen en Jan Beverdam hebben alternatieven. Krijgen we 
de raadsleden van CDA en VVD mee? Pas dan kunnen we de 
koers verleggen.

Er is wel een toekomst voor verenigingen in Bronckhorst

Op 21 juni behandelt de gemeenteraad van Bronckhorst de per-
spectiefnota 2013-2016. Deze perspectiefnota is de basis voor 
de begroting voor 2013. Daarnaast heeft de gemeenteraad het 
college gevraagd om een integrale afweging te maken in dit toe-
komstperspectief van de visie Toekomstbestendig Bronckhorst, 
Duurzaam en Betrokken. 

Een visie die samen met alle betrokken partijen tot invulling 
moet leiden. Inwoners, verenigingen, maatschappelijke organi-
saties zijn in overleg gegaan en kunnen zo vorm geven aan een 
toekomstbestendige samenleving. Het CDA gelooft in de kracht 

van deze overlegpartners en vindt dat juist deze werkwijze leidt 
tot een basis die een vooruitzicht geeft waar we op kunnen 
bouwen. In deze tijd van recessie, bevolkingskrimp, vergrijzing 
en ontgroening zal duidelijk zijn dat de bomen niet meer tot in 
de hemel groeien. Een goed en degelijk financieel beleid is juist 
nu van groot belang. Dit moet een fundament worden voor 
een Bronckhorst waar we met zijn allen wonen, en met plezier 
samenleven en kunnen meedoen aan deze samenleving. 

De terugtredende overheid is een feit. Inwoners willen zelf het 
heft in handen nemen en vorm geven aan hun omgeving. Dit 
is het voeren van eigen regie op je leven maar schept daarin te-
gen ook verplichtingen naar onze omgeving. Samenleven is een 
mooi woord maar als wij er samen geen invulling aan geven en 
vervolgens niet verder komen dan alleen naar ons eigen belang 
te kijken hebben we gefaald. Gelukkig zien we allerlei inwoners 
de “samenlevings”handschoen oppakken. Er ontstaan allerlei 
initiatieven die erop gericht zijn om voorzieningen in stand 
te houden. Een mooi voorbeeld zijn de initiatieven in verschil-
lende kernen die via de Dorpsbelangenorganisaties ontwikkeld 
worden. Het CDA steunt deze initiatieven en juicht deze toe. 

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties hebben jarenlang als 
bindmiddel in onze samenleving gefunctioneerd. Bij een terug-
tredende overheid wordt voor deze organisaties hun taak al-
leen maar groter. Dit wil het CDA ondersteunen. Faciliteren 
van deze organisaties is belangrijk en moet prioriteit hebben. 

Voorzieningen in onze ge-
meente staan onder druk. 
In de perspectiefnota wor-
den verregaande keuzes ge-
maakt. 

Sommige van deze keuzes zijn onvermijdelijk. Voor het CDA 
is het belangrijk dat er ontmoetingsplekken overblijven voor 
inwoners. Deze ontmoetingsplekken hebben een sociaal ver-
sterkende functie voor onze burgers.

Onze maatschappij verandert onder invloed van allerlei ont-
wikkelingen erg snel. Niet alle ontwikkelingen zijn positief te 
kenmerken. We kunnen het gerust bedreigingen noemen. 

Bedreigingen zijn moeilijk alleen te bestrijden, samen gaat het 
beter. Als een team kunnen we deze aanpakken. TEAM staat 
volgens een groot Nederlandse voetbaltrainer als afkorting 
voor:

Together 
Everyone 
Achieves 
More 

Wij als CDA team gaan deze uitdaging voor de toekomst graag 
samen met u aan.

Perspectief in Bronckhorst

Contact met de Politiek

cdafractie@bronckhorst.nl
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 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Mevr. Wendy Nikkels uit Warnsveld

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Loon- Grond en Straatwerk
Onsteinseweg 2 - 7251 ML Vorden (Medler)

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

HCI ZET DE BLOEMETJES BUITEN

SIERBESTRATING

AFHAALCENTER

MET DE ZOMER VOOR DE DEUR PROFITEERT U BIJ HCI VAN
SPECIALE ACTIES IN DE MAANDEN JUNI EN JULI

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13 - Ulft Ettenseweg 39 (geen keukens en badkamers) - Zevenaar Ampèrestraat 3 (geen keukens) - Elst Nieuwe Aamsestraat 30 (geen keukens en badkamers)

NIEUW BIJ HCI

WWW.BOUWCENTERHCI.NL
DEZE AANBIEDINGEN ZIJN GELDIG ZIJN NIET GELDIG I.C.M. ANDERE KORTINGEN/ACTIES. 

ACTIE GAAT IN OP MOMENT VAN PLAATSING
GENOEMDE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF BTW

HCI. DOET JE HUIS GOED. 

GEBAKKEN STRAATSTENEN
WAAL- EN DIKFORMAAT
DIVERSE KLEUREN VANAF:

ABBEYSTONES
20X30X6 CM 
DIVERSE KLEUREN

GRIND EN SPLIT
IN 25 KG EN BIG BAGS A 500-750-1500 KG
DIVERSE SHOWTUIN SOORTEN
VOOR SOORTEN ZIE ONZE WEBSITE 15% KORTING

€ 11,90 P/M2

€ 29,50 P/M2

SUNSHOWER - DOUCHEND BRUIN WORDEN
EEN COMBINATIE VAN WELLNESS EN LUXE. INFRAROOD EN UV-LICHT 
TIJDENS HET DOUCHEN. KOM NAAR ONZE SHOWROOM IN HENGELO EN 
INFORMEER NAAR DE SCHERPE PRIJZEN.

FEIN MULTIMASTER QUICK-
START EDITION
DE UNIVERSELE ALLESKUNNER TEGEN EEN 
ACTIEPRIJS

INCLUSIEF 23 ACCESSOIRES VOOR ALLE 
BASISTOEPASSINGEN. GELEVERD IN 
ROBUUSTE SPORTTAS.

COMPLETE SET VOOR € 199,00

Algemeen telefoonnummer (0575) 46 81 81 

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!
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Arjan Mombarg (lid van de organisa-
tie) hierover: ‘Toen we er tien jaar ge-
leden in Vorden mee begonnen, ston-
den de sponsoren als het ware in de 
rij. De sport met o.a. Erik Hulzebosch 
stond landelijk volop in de publieke 

belangstelling. De daarop volgende 
jaren ook geen problemen met voor 
ons als hoogtepunt, dat wij in 2004 
de organisatie van het Nederlands 
kampioenschap kregen toegewezen. 
Arjan Smit, die net als Erik Hulzebos-

ch en ik uitkwam voor de Nefit-ploeg 
werd kampioen van Nederland. Een 
evenement dat s’ avonds in Studio 
Sport werd uitgezonden. We konden 
en (kunnen) de sponsors ook wat bie-
den. Mede door de recessie, waarmee 
veel bedrijven momenteel te maken 
hebben, wordt de interesse om een 
skeelerevenement financieel te on-
dersteunen, wel steeds minder.
Gelukkig hebben we de financiering 

van de skeelerronde op 20 juli, mede 
door hoofdsponsor Primagaz (leve-
rancier van o.m. propaangas, gas-
bussen voor bijvoorbeeld campings, 
barbecue e.d.) rond kunnen krijgen. 
En natuurlijk zijn we net zo blij met 
de bijdragen van de co- sponsors. 
Daardoor kunnen we het publiek 
wederom een aantrekkelijk skeeler 
programma bieden’, zo zegt hij. Het 
skeelercomité Vorden heeft overi-
gens de bakens verzet en is er voor 
een korter parcours gekozen (1220 
meter), dus meer spektakel voor de 
toeschouwers. Arjan Mombarg: ‘ We 
hebben jarenlang op het industrieter-
rein gereden, een mooi en snel par-
cours. Soms te snel waardoor uitloop-
pogingen vanwege het hoge tempo, 
vaak in de kiem werden gesmoord. 
Drie jaar terug hebben we zoals be-
kend, de skeelerronde verplaatst. 
Start en finish in de Dorpsstraat, bij 
hotel Bakker. Vervolgens via Linde 
weer terug naar het dorp. Een par-
cours van bijna acht kilometer lang, 
te lang zo bleek achteraf. Vorig jaar 
hebben we het parcours tot 4400 
meter ingekort. Aangezien we ook 
over de Horsterkamp reden zaten 
we wel met het probleem voor de 
supermarkten (invalsweg vanaf de 
Horsterkamp). Dat betekende dat alle 
categorieën (gezien de tijd) vrijwel ge-
lijktijdig van start moesten, omdat de 
supermarkten tijdens de wedstrijden 
niet bereikbaar waren. Echter voor 
het publiek, met name aan het begin 
van de skeelerstrijd , te onoverzich-
telijk.
Dit jaar dus een ander verhaal en 
wordt de Horsterkamp gemeden. Het 
parcours is 1220 meter lang. De start 
is wederom bij hotel Bakker, vervol-
gens gaan de rijders bij de rotonde bij 
Sueters linksaf de Stationsstraat in. 
Aan het eind linksaf de Burgemees-
ter Galleestraat in, tot aan de krui-
sing Zutphenseweg en van daaruit 
weer richting hotel Bakker. Voor het 
publiek natuurlijk zeer aantrekkelijk 

want de rijders komen nu veel vaker
voorbij, dus goed te volgen en hope-
lijk een spectaculair verloop van de 
wedstrijden’, zo zegt Arjan Mombarg.
Het skeelergebeuren begint om 17.00
uur en is tegen 20.30 uur afgelopen. 
Het spits wordt afgebeten door de C-
rijders, de Masters en de dames. Daar-
na ‘Goud van Oud’ en als klapstuk 
de A-rijders, het neusje van de zalm
onder de skeeleraars. Bij het noemen
van de term ‘Goud van Oud’ beginnen
de ogen van Arjan Mombarg te glim-
men. Zegt hij: ‘Hier komen de cracks
aan de start die een aantal jaren ge-
leden zowel bij het skeeleren als het
marathon schaatsen furore maakten.
Het is nog niet helemaal rond, maar
ik heb goede hoop de nummers 1 t/m
4 van de laatste Elfstedentocht (1997)
in Vorden op skeelers aan de start te
krijgen. Henk Angenent (winnaar),
Erik Hulzebosch (2e), Bert Verduin
(3e) en Henk van Benthem (4e). Ook
de zusjes Gretha Smit en Jenita Hul-
zebosch – Smit zullen aan de start 
verschijnen. 
Ook de winnaar van de eerste skee-
lerronde van Vorden (de Belg Luc
Bartholomeeusen) alsmede zijn
landgenoot en oud Europees kampi-
oen skeeleren Frank Fiers zullen in
Vorden starten. Wat te denken van
de status van Erik Hulzebosch, oud-
wereldkampioen, een fenomeen op
de skeelers en de schaatsen. Natuur-
lijk ben ik zelf ook van de partij, ik
heb nog nooit in Vorden gewonnen,
dus dat wordt hoog tijd’, zo zegt hij
lachend. De Vordenaar (40) is twee
jaar geleden met de wedstrijdsport
gestopt, na jaren in de top van het
skeeleren en het marathonschaatsen
te hebben gereden met vele nationale
en internationale successen. Arjan: 
‘Vanwege drukke werkzaamheden 
was het op gegeven moment niet
meer op te brengen, maar reken erop
bij ‘Goud van Oud’ sta ik super gemo-
tiveerd aan de start’, zo voorspelt hij
met een grote grijns.

‘Goud van Oud’ met o.a. Erik Hulzebosch

Skeelerronde van Vorden

Vorden - Vorden - Organisatoren van sport- en culturele evenementen 
hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk om hun budget rond te 
krijgen. Ook het skeelercomité Vorden kampt met dit probleem. Toch 
wordt vrijdagavond 20 juli de skeelerronde van Vorden verreden.

Erik Hulzebosch ( r ) bij de afscheidswedstrijd in 2010 van Arjan Mombarg

En dat men duidelijk onder de indruk 
was van de bedrijfsvoering binnen 
het moderne en innovatieve bedrijf 
Pillen, staken deze hoogaangeschre-
ven bezoekers niet onder stoelen of 
banken. Zowel bij de presentatie als 
tijdens de rondgang door de drie lo-
caties in Lichtenvoorde waren de lo-
fuitingen en complimenten niet van 
de lucht.

En dit laatste vanzelfsprekend tot 
volle tevredenheid van de vierhoof-
dige directie, bestaande uit Gerrit, 
Benny en Theo Pillen, alsmede de 
vrijdagmiddag niet aanwezige Els 
van Ommen-Pillen. Of om de reacties 
van woordvoerder Gerrit Pillen te ci-
teren: “Wij zijn blij en vereerd met 
de belangstelling vanuit Den Haag. 
Dit doet niet alleen ons bedrijf en de 
gemeente Oost Gelre, maar de gehele 
Gelderse Achterhoek bijzonder goed. 
Wij waren reeds op de hoogte van de 
landelijke interesse en betrokkenheid 
voor het bedrijfsleven in de Achter-
hoek, maar vanmiddag zijn wij daar 
nog eens extra in bevestigd.”

VIER BEDRIJFSONDERDELEN
Tijdens de presentatie werd door di-
recteur Gerrit Pillen nog eens extra 

geaccentueerd dat de hechte fami-
lieband de grote kracht is achter het 
nog altijd bloeiende bedrijf.
“Onder de naam Winterswijkse Me-
taalindustrie Pillen hebben onze ou-
ders het bedrijf in 1956 in Winters-
wijk opgericht. En omdat in Winters-
wijk in die jaren de textielindustrie 
overheerste en ons bedrijf in feite 
niet paste bij het daar toen heersende 
ondernemersklimaat, werd besloten 
om in 1965 te verhuizen naar Lich-
tenvoorde. En nadat onze ouders als 
hardwerkende grondleggers van het 
bedrijf zijn opgevolgd door al hun 
vier kinderen, kunnen wij met ge-
paste trots zeggen: Welkom bij Pillen 
en dat inmiddels al meer dan 50 jaar 
onder familiemanagement. Wij zijn 
een partner in toelevering en realisa-
tie van complexe productie technie-
ken in de metaalbewerking en win-
kelinrichting. Pillen Industries ofte-
wel de Pillen Group is een moderne 
organisatie met vier divisies dan wel 
bedrijfsonderdelen, te weten: Pillen 
Precision, de specialist in fijnmecha-
nische verspaning, Pillen Sheet Me-
tal, de specialist in alle facetten van 
plaatbewerking, Pillen Checkout Sy-
stems, de specialist in kassameubels 
en winkelconcepten en Pillen Indu-

stries, de specialist in verschillende 
eigen producten en merken.”

TROTS VAN DE ACHTERHOEK
De gebroeders Gerrit, Benny en Theo 
Pillen zien hun bedrijf als de trots 
van de Achterhoek.
“Dit heeft niet alleen te maken met 
het feit dat het hier om een familie-
bedrijf gaat. Zaken die hier veel meer 
debet aan zijn, betreffen de juiste 
mentaliteit van de werknemers, het 
plichtsgetrouwe karakter, de goede 
sfeer op de werkvloer en het gegeven 
dat in de Achterhoek de werknemers 
in de regel hun werkgever bijzon-
der trouw zijn. Ons bedrijf telt circa 
95 formatieplaatsen en biedt werk-
ruimte aan circa 35 flexkrachten. 
Dat brengt een grote verantwoorde-
lijkheid met zich mee. Maar ondanks 
de economisch mindere tijden heb-
ben wij nog niemand hoeven te ont-
slaan. Het is hier zelfs nog niet voor-
gekomen dat wij voor werknemers 
werktijdverkorting hebben moeten 

aanvragen. De orders en dat zeker 
vanuit het buitenland met koploper 
Duitsland lopen nog altijd gestaag 
binnen. Verliezen lijden is hier nog 
niet aan de orde geweest. Ook in het 
eerste kwartaal van dit jaar hebben 
wij weer bijzonder goed gedraaid. Dit 
allemaal ter onderbouwing van het 
feit dat wij ons als bedrijf als de trots 
van de Achterhoek zien.”

NOG MEER AUTOMATISEREN
Wanneer Ministerieel Secretaris-
Generaal Chris Buijink de vraag stelt 
waar het bedrijf over een periode 
van 5 of over een periode van 10 jaar 
staat, hoeven de drie Pillen-directiele-
den niet lang na te denken en vullen 
elkaar vervolgens haarfijn aan.
“De komende jaren zullen wij nog 
veel meer gaan innoveren en vooral 
automatiseren. Daarbij geldt maar 
één uitgangspunt en dat is zo snel en 
zo comfortabel mogelijk komen tot 
een kwalitatief hoogwaardig eindpro-
duct. En daarbij is onze bedrijfsfilo-

sofie er mede op gericht om kleine
series te produceren tegen betaalbare
prijzen. Daarnaast willen wij de ko-
mende jaren gaan bewerkstelligen
dat onze eigen producten een extra 
toegevoegde waarde meekrijgen. Dit 
met de achterliggende gedachte om 
steeds meer nieuwe producten in de
markt te zetten, waarbij meer specia-
listisch en flexibeler dan momenteel
wordt gewerkt en gehandeld.”
Waarop Gerrit Pillen aanvult: “Wij
pretenderen absoluut niet de goed-
koopste te zijn, maar willen wat kwa-
liteit betreft wel de beste zijn.”

Pillen Industries BV is ISO 9001 ge-
certificeerd en heeft bijna 2 jaar ge-
leden LEAN geïntroduceerd, hetgeen
inhoudt dat er mogelijkheden zijn
gecreëerd om de levertijden van 4 tot
5 weken terug te brengen naar 4 tot
5 dagen. Samengevat kan geconclu-
deerd worden dat Pillen Industries 
BV zich helemaal terecht een Achter-
hoekse Innovator noemt!

Visitekaartje voor Oost Gelre en de Achterhoek

Ministerie onder de indruk van Pillen Industries
Lichtenvoorde - Dat Pillen Industries BV zich niet alleen presenteert 
als een visitekaartje voor Oost Gelre en de Gelderse Achterhoek, maar 
dat in de praktijk ook daadwerkelijk is, kwam afgelopen vrijdagmid-
dag duidelijk naar voren. 
De aanleiding daarvoor was een bedrijfsbezoek van drs. Chris Bui-
jink, zijnde de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Economi-
sche Zaken, Landbouw en Innovatie aan dit Lichtenvoordse bedrijf. 
De in Utrecht geboren Buijink, die sedert oktober 2010 deze functie 
bekleedt en bekend staat als een Nederlands topambtenaar, was ove-
rigens niet de enige die een kijkje kwam nemen in de schitterende 
bedrijfskeuken van de Achterhoekse onderneming Pillen met zijn 
brede zowel nationale en internationale uitstraling. Ook Rik Zweers, 
beleidsmedewerker directie Topsectoren en Industriebeleid, alsmede 
aanspreekpunt Metaalproductenindustrie, en Jeroen Gosse, regioam-
bassadeur Regio en Ruimtelijke Economie, mochten zich vergapen 
aan dit op drie locaties in Lichtenvoorde gehuisveste familiebedrijf.
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“Het eerste uur hadden we al 475 
bezoekers”, vertelt directeur Foppe 
Atema van het vijftigjarige bedrijf. 
Jong en oud liepen de uitgestippelde 

route en lieten zich door het Goma-
personeel bijpraten over de high-tech 
robots die in werking waren. Soms 
gaat het om op de millimeter nauw-
keurig precisiewerk, de andere robot-
arm buigt weer gigantische platen in 
de gewenste vorm. Met de machines 
worden onderdelen gemaakt voor de 
meest uiteenlopende producten. Om 
wat voorbeelden te noemen: trac-
toronderdelen, roosters voor radiato-
ren, maar ook behuizing voor aller-
hande apparaten.
Voor laatstgenoemde groep heeft 
Goma onlangs een nieuwe strijkbuig-
machine aangeschaft. Trots staat Ate-
ma bij het paradepaardje. “Hiermee 

kunnen we vrijere vormen in metaal
maken”, vertelt de directeur terwijl
hij mooi ronde behuizing toont. “Er
is steeds meer vraag naar designpro-
ducten, vooral met ronde vormen.”
De techniek staat voor niets, was de
wijze les die de bezoekers na de rond-
leiding hadden geleerd.

Ga naar 
Contact.nl 
voor foto’s 
en een video.

De techniek staat voor niets bij jubilerend 
Goma in Hengelo

Hengelo - Techniek is op dit moment niet ‘hot’ in Nederland. Wie za-
terdag 9 juni naar de open dag van Goma aan de Ruurloseweg in Hen-
gelo zou dat nauwelijks kunnen geloven. Honderden belangstellenden 
namen een kijkje in de wondere wereld van plaatwerk.

Jong en oud kijken hun ogen uit bij de machines tijdens de open dag van Goma in Hengelo.

Zij ontving de prijs uit handen van 
gastvrouw Landa de Graaf van Bed & 
Breakfast Huis op den Bergh en Ger-
hard Weevers van Weevers Grafime-
dia. Als voorproefje heeft mevrouw 
Nikkels een rondleiding gekregen 
door het prachtige huis in Doesburg.
Ook in juni maken deelnemers weer 

kans op twee overnachtingen Bed & 
Breakfast in de Achterhoek.
Ditmaal stelt Bed & Breakfast de Kis-
temaker in Barchem een arrange-
ment beschikbaar. Ga naar 
www.winnenmetweevers.nl om kans
te maken op een verblijf op deze lo-
catie.

Winnares Winnen met 
Weevers mei

Regio - Mevrouw Wendy Nikkels uit Warnsveld is de gelukkige win-
nares van de mei-editie van Winnen met Weevers.

Mevrouw Wendy Nikkels uit Warnsveld (links) ontvangt de cheque; naast haar Gerhard
Weevers en Landa de Graaf van Bed & Breakfast Huis op den Bergh in Doesburg

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom in dorpshuis ’t Onderschoer in 

Barchem. Aanvang: 20.00 uur, zaal 
open: 19.30 uur.

Vele honderden wandelaars schreven
zich inmiddels al in voor de zevende
editie van het vierdaagse wandeleve-
nement. Wie ook van 5 t/m 8 juli mee
wil wandelen heeft nog tot en met 

1 juli de gelegenheid zich in te schrij-
ven via www.barchemse4daagse.nl. 
Met routes van 20, 30, 40 en 50 kilo-
meter is er voor elk wat wils. Info: via
de site of tel. 0573-441600.

Opening 7e Barchemse4Daagse 
met Frank Wielaard
Barchem - De Barchemse4Daag-
se 2012 wordt op woensdag 4 
juli 2012 geopend door Frank 
Wielaard, sportcommentator 
voor o.a. NOS, Eurosport en Sport 
1. Alvorens hij de opening zal ver-
richten met de inmiddels traditi-
onele slag op de gong zal hij over 
onder meer zijn werk, bijzondere 
momenten en sportkennis vertel-
len.

Mede door het prachtige zonnige 
weer, kwamen veel mensen naar 
Keijenborg om een kijkje te nemen 
in het atelier, maar ook in de schit-

terende tuin van Berdy en Rob, waar 
de kramen stonden opgesteld. De 
verschillende deelnemers van Berdys 
Atelier lieten zien welke sieraden zij 

gemaakt hadden. Daarnaast was er 
werk van een pottenbakker, beeld-
houwer, viltster en handgemaakte 
boekenleggers en knuffeltjes. Het 
was een gezellige dag, waarbij op 
de verschillende terrasjes werd bij-
gepraat en genoten van een heerlijk 
kopje fair-trade koffie of thee.

Zonnig en gezellig bij Berdys Atelier

Keijenborg - Het eerste Open Atelier bij Berdy Langeler afgelopen zon-
dag is een groot succes gebleken. Vele belangstellenden genoten van 
de prachtige sieraden en andere met de hand gemaakte kleinoden, 

Een zonnig open huis bij Berdys Atelier.



Werken aan vertrouwen is voor ons vanzelfsprekend. Daar nemen we graag de tijd voor. Investeren in werk 

is voor ons vooral een kwestie van persoonlijke aandacht. Voor uw wensen en voor elkaar. Want wat de 

mensen van Weevers verbindt, is de betrokkenheid bij ons werk en uw product. Daarop kunt u vertrouwen. 

U bent van harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

betrokken & persoonlijk

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress



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

In diverse thema’s wordt een beeld 
gegeven van de militaire geschiede-
nis van Doesburg. De eerste stede-
lijke ontwikkeling in de 11e en 12e 

eeuw, het stadsrecht, de verschil-
lende regionale oorlogen in de 14e 
en 15e eeuw en de landweren rond 
de stad. 

Natuurlijk ook de 80-jarige oorlog, 
waarin Doesburg een belangrijke 
rol speelde bij de aanvoer van mi-
litaire troepen, die Groenlo na een 
aantal pogingen hebben bevrijd van 
de Spaanse bezetters. Het Rampjaar 
1672 en de periode 1795-1813. 
De unieke historische verdedigings-
werken van Menno van Coehoorn en 
uiteraard Doesburg als garnizoens-
stad met o.a. de Mauritskazerne. 

Eerste en Tweede Wereldoorlog en 
de tijd van de Koude Oorlog ontbre-
ken niet. De expositie wordt afge-
rond met de komst van de Molukse 
KNIL-militairen naar Doesburg in 
1962. 
De tentoonstelling is te bezichtigen 
van tot en met 4 november in het 
museum aan de Roggestraat 9-11-13 
te Doesburg. Openingstijden: dins-
dag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 

uur en 13.30 tot 16.30 uur; zaterdag
en zondag van 13.30 tot 16.30 uur.
De toegang is voor iedereen gratis! 

Verdere activiteiten tijdens ‘Gele-
gerd in Gelderland’ te Doesburg zijn
een aantal lezingen over dit thema,
speciale vestingwandelingen in de
Hoge Linie en de komst van de Band-
ritzer 561, een multimediale presen-
tatie in futuristische entourage.

Erfgoedfestival

Gelegerd in Gelderland

Doesburg - In de zomer van 2012 staat Gelderland in het teken van ‘Ge-
legerd in Gelderland’. Dit is een drie maanden durend erfgoedfestival, 
met volop aandacht voor het militaire verleden van de provincie en 
natuurlijk ook onze regio. In streekmuseum De Roode Tooren werd in 
dat kader, op vrijdag 8 juni de expositie ‘Doesburg, van palissadewal 
tot garnizoensstad’ geopend.

Eén van hen, Wesley Elting (15) uit 
Zelhem: ‘Jazeker, ik weet wel wat 
van paarden, ik heb zelfs paardrijles 
gehad. We hadden vroeger thuis ook 
een paard, maar die werd verkocht’, 
zo vertelde Wesley. Justin Lusink 
(13) uit Hummelo had onderweg 
een typisch Amerikaanse brievenbus 
gezien. ‘Als je de pin naar beneden 
trekt is de brievenbuis leeg’, zo ver-
telde Justin vol overtuiging. Alvorens 
met de huifkartocht werd begonnen, 
werden de Bronckolimpics officieel 
geopend. En niet door de minste spor-

ters, namelijk door de imitaties van 
Anky van Grunsven en Robin van Per-
sie. Zij brachten de Olympische vlam 
binnen, waarna onder groot applaus 
van deelnemers en begeleiders het 
Olympisch vuur werd ontstoken. 
Na de opening, de huifkartocht en de 
limonade begonnen de ‘spelen‘ pas 
echt en was het voor de deelnemers 
genieten geblazen. De Bronckolim-
pics is speciaal bedoeld voor mensen 
met een beperking. Een soort gezel-
lige spelmiddag voor iedereen vanaf 
8 jaar met deze zondag de 11 jarige 

Anke van Veen als de jongste en Ina 
van Santen (55) als de oudste deelne-
mer. Suzan Koops (begeleidster): ‘We 
willen vandaag jongeren en ouderen 
met en zonder beperking in de ge-
meente Bronckhorst met elkaar in 
verbinding brengen’, zo zei ze. Het 
gebeuren vond plaats op het sport-
park van de sportvereniging Sociï 
en werd georganiseerd door de jon-
gerenvereniging Jong Gelre Vorden/
Warnsveld, de sportvereniging Sociï 
en MEE Oost Gelderland.
Meike van Dieren, consulente bij 
MEE hierover: ‘Onze organisatie on-
dersteunt iedereen die met een be-
perking te maken heeft. Wij doen 
dit voor mensen van nul tot honderd 
jaar. Zo organiseren wij bijvoorbeeld 
‘prokkelactiviteiten’ voor zowel 
mensen met en zonder beperking. 
Een ‘prikkelende’ laagdrempelige 
ontmoeting om integratie te stimu-
leren’, zo zegt ze enthousiast. Toen 
de bekertjes limonade waren leegge-
dronken werd het hoog tijd om met 
de ‘echte‘ Olympische spelen ofwel 

de Bronckolimpics te beginnen. Als
eerste het parachutespel. Kinderen 
en begeleidsters in een grote kring 
met in de hand de parachute. 
Wanneer een naam werd afgeroepen,
zo snel mogelijk wisselen van plek
en er voor zorgen dat de parachute
‘hoog‘ werd gehouden. Toen vervol-
gens een tennisbal in een gaatje van
de parachute moest worden gerold, 
liep de spanning pas echt op. De kin-
deren genoten met volle teugen. Dat
deden ze ook tijdens het geblindeerde
volleybal en het doel- schieten met 
snelheidsmeter. En warempel, de 
kinderen schoten beter dan het Ne-
derlands Elftal, op zaterdagavond te-
gen Denemarken. Het Europees kam-
pioenschap voetbal kan volgens de 
deelnemers in Wichmond natuurlijk
in de verste verte niet in de schaduw
staan van De Bronckolimpics! Alvo-
rens de groep tot slot op patat werd
getrakteerd, was er eerste nog een 
muzikale quiz (instrumenten raden, 
liedjes zingen en een dansje maken).

Volgens begeleiders en deelnemers:

De Bronckolimpics, leuker dan het EK voetbal!

Wichmond - Met koetsier Evert Rozendaal (camping Warnstee) op de 
bok en de huifkar vol met veelal in het Oranje geklede kinderen kwam 
het gezelschap terug van een ‘rondje Hackfort‘. De kinderen vonden 
het prachtig, op de terugweg werd uit volle borst het ‘We zijn er bijna‘ 
gezongen. ‘De kinderen hebben onderweg met name veel gekletst en 
voor mij was het bovendien een erg leerzame tocht, want ik had een 
paar jongens aan boord die van alles over paarden e.d. wisten te vertel-
len’, zo sprak de lachende koetsier Evert.

Parachutespel

Gezellig limonade drinken
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Vanaf 7.00 uur zullen dagelijks de 
ruim 100 deelnemende Border Col-
lies voor hun baas, de handler, met 
behulp van fluitsignalen een par-
cours afleggen. De honden drijven 
de schapen, die zich op zeer grote 
afstand, gemiddeld 400 meter, van 
de handlers bevinden, over een zoge-
naamd Engels Parcours. De honden 
die de schapen op de meest gecon-
troleerde wijze, in rechte lijnen, het 
parcours laten afleggen, maken kans 

op het winnen van de wedstrijd. De 
verrichtingen worden beoordeeld 
door twee ervaren handlers. In Tol-
dijk wordt op twee velden tegelijk 
gestreden. Zo kunnen alle deelne-
mende honden twee parcoursen per 
dag afleggen. Dit resulteert er in dat 
er ruim 400 runs gelopen kunnen 
worden. Dagelijks zal er een winnaar 
zijn. Op zondagavond 15 juli vindt de 
prijsuitreiking plaats van de ‘Dutch 
Open trofee’ aan degene die de hoog-

ste score heeft behaald over vier wed-
strijden van dit weekend. 
Op maandag, dinsdag, woensdag 
en donderdag worden er op diverse 
plaatsen in de omgeving nog trials 
georganiseerd. Dit totaal biedt aan 
de Border Collie liefhebber de unie-
ke gelegenheid om al trekkend door 
Nederland gedurende zes dagen aan 
acht wedstrijden deel te nemen en of 
te bezoeken. 
De wedstrijden bieden voor schapen- 
en hondenliefhebbers een unieke 
gelegenheid om met deze bijzondere 
tak van sport kennis te maken. Te-
vens zijn er verschillende marktkra-
men en is er en een springkussen 
voor de kinderen.

De Dutch Open 2012

Internationale wedstrijden 
 schapendrijven

Toldijk - Traditioneel worden op 14 en 15 juli bij de Vleesboerderij van 
de familie Garritsen in het Gelderse Toldijk groots opgezette Interna-
tionale wedstrijden schapendrijven met Border Collies georganiseerd 
onder de naam Dutch Open. De deelnemers, Top handlers uit Europa, 
strijden om de ‘Dutch Open trofee’.

Een handler in actie tijdens de Dutch Open internationale wedstrijden schapendrijven.

Met een repertoire nog vetter dan 
hun lange haren probeert de band 
sinds een half jaar de podia in de re-
gio te veroveren. 
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan een aantal showelemen-
ten, die elk optreden moeten laten 
uitgroeien tot een spectaculair rock-
feest. 

Het optreden bij Radio Ideaal is on-
derdeel van de promo-toer. Vanaf 
Augustus staat de band met een 
avondvullend programma, een enor-
me drive en spectaculaire show op de 
planken. Shurt bestaat uit Roy Wien-
dels-zang, Sjoerd Chevalking-gitaar, 
Jarno Schotsman-gitaar, Hans Masse-
link-basgitaar, Thijs Brouwer-drums. 

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.

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

Shurt bij Live@Ideaal

Zelhem - Woensdagavond 20 juni speelt de band ‘Shurt’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Cees Roorda en Liesbeth Mulder start-
ten hun eigen lesgroep ‘De Schilder-
kring De Witte Hemel’ in februari 
2012. De opzet was om een lesgroep 
te vormen die elkaar naar de visie van 
Cees en Liesbeth luchtig, intensief, 
sfeervol en elkaar inspirerend ont-
moet op De Witte Hemel. Een groep 
die elkaar, maar zeker ook Cees en 
Liesbeth zelf scherp en fris houdt en 
open staat voor nieuwe dingen, te 
leren, te durven… Het lidmaatschap 
is in principe oneindig, dus niet voor 
een keertje. De schilderskring is een 
vaste groep, die één keer per maand, 
op de laatste zondag les heeft. Alle 
eigen werk is mogelijk: olie of acryl, 

staand of zittend, groot, klein, realis-
tisch, impressionistisch, hyper realis-
tisch of abstract schilderen, tekenen,
pastel en dergelijke. 
Het materiaal, zoals penselen, verf, 
staande ezels en dergelijke brengen
de deelnemers zelf mee. Na ontvangst
om 13.00 uur met koffie start de les,
die duurt tot ongeveer 17.00 uur. 
Naast de schilderlessen staat een jaar-
lijkse excursie onder leiding van Cees
Roorda op het programma, evenals
een groepsexpositie op De Witte He-
mel. 
Meer informatie staat op de website
http://www.atelierdewittehemel.nl/
schilderkring.htm.

Schilderkring De Witte Hemel

Drempt - Na een succesvolle start van ‘Schilderkring De Witte Hemel’is
er voor één of tweedeelnemers nog extra plaats beschikbaar gemaakt
om lid te worden. Een keer per maand wordt schilderles gegeven op
De Witte Hemel door Cees Roorda en Liesbeth Mulder, er wordt een
excursie georganiseerd en een groepsexpositie.

Tijdens de openstellingen en exposi-
tie is de prachtige kerk, bijgenaamd 
‘De Parel van Baak’, uitgebreid te be-
zichtigen. De rondleidingen worden 
verzorgd door vrijwilligers van ‘De 

Vrienden van de Parel van Baak’ die
alles over de kerk en geschiedenis 
kunnen vertellen. Voor wie te gast 
is in dit mooie stukje Achterhoek, is
een bezoek aan deze locatie beslist de
moeite waard. De expositie en open-
stellingen vinden plaats elke donder-
dagmiddag van 13.30 tot 17.00 uur 
t/m 28 september. Adres: St. Marti-
nuskerk, Wichmondseweg 17, 7223
LH Baak 
Voor meer informatie: 
Expositie José Spiek: 
www.josespiek.nl
St. Martinuskerk: 
www.12apostelen.nl

Expositie van José Spiek in 
de St. Martinuskerk
Baak - Tijdens de openstellingen 
op de donderdagmiddagen van 
de St. Martinuskerk exposeert Jo-
sé Spiek haar olieverfschilderijen 
en pastels. Wildlife en huisdieren 
zijn haar geliefde onderwerpen 
die zij zo realistisch mogelijk 
weergeeft in olieverf en pastel. Jo-
sé is elke donderdagmiddag aan-
wezig en aan het werk met pastel.
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Ernst Jan Somsen heette alle kinde-
ren welkom, die bij de ontvangst een 
schilderschort en een naamstikker 
hadden kregen. De uitleg over het 
schilderen kregen zij vervolgens van 
kunstschilder Walter Stellaart. In vijf 
groepen gingen de kinderen aan de 
slag. Omdat het weer wat tegenviel, 
het was wel droog maar er stond een 
frisse wind, zochten de groepen een 
plekje binnen. In de stal was het goed 
toeven, gezeten op een kleed, bankje 
of baal stro. 
Met de vaste kleuren verf, rood, geel, 
blauw, groen en wit en verschillende 
kwasten en een beker water, gingen 
ze aan de slag, zodra ze op papier 
met houtskool een opzetje hadden 
getekend. Na flink doorwerken, met 
een appeltje en drinken tussendoor 

van de Lionsclub en een pauze om 
het lunchpakketje te verorberen, wa-
ren de kinderen op tijd klaar met hun 
schilderwerken. Die konden lekker 
drogen in de zaal van De Vrenden-
berg, waar de expositie werd gehou-
den. Voordat (groot)ouders en andere 
belangstellenden kwamen kijken, 
was er zelfs nog tijd voor de speur-
tocht, het springkussen of een ritje 
op de wiebelfietsen. 
Tenslotte bedankte Jaap Berenbak de 
schilders die de groepen hadden be-
geleid die dag, de sponsor Rabobank 
Graafschap-Noord en alle jonge deel-
nemers die hadden geschilderd. Daar-
na deelden de Lions vrijwilligers de 
oorkonden uit en kregen zij van Mar-
tienke Schiphorst van De Vrenden-
berg bij de uitgang nog wat lekkers 

mee. De kinderen gingen vervolgens 
trots met hun schilderijtje naar huis, 
enthousiaste verhalen vertellend van 
de wat koude, maar heel leuke schil-
derdag.

Jeugdschilderdag Lions laat 
 schildertalent zien

Baak - De door de Lionsclub Bronckhorst georganiseerde Jeugdschil-
derdag bij boerderij ‘De Vrendenberg’ op zaterdag 9 juni, werd be-
zocht door meer dan 50 jonge schilderstalenten.

De uitleg over het schilderen kregen de deelnemers van kunstschilder Walter Stellaart.

Bij Autobedrijven Ruesink zit de EK 
stemming er al goed in, want daar 
zijn ze eigenlijk altijd wel voetbalgek. 
Bert Ruesink daarover: ,,De meeste 
mensen weten dat wij al bijna 25 
jaar auto’s leveren aan voetbalclub 
De Graafschap, minder bekend is dat 
wij ruim tien jaar alle auto’s hebben 
geleverd aan FC Twente. Verder zijn 
we ook zeer betrokken bij meerdere 
voetbalclubs in de regio. Dat doe je 
natuurlijk alleen als je echt iets met 
voetbal hebt.”
 
SCOOR NU UW VOORDEEL 
Met de wijzigingen in belastingvoor-

deel en de EK finale op dezelfde da-
tum was een actie snel bedacht. Bert 
Ruesink: ,,We willen het voordeel dat 
de overheid nu nog op verschillende 
modellen biedt, verhogen met een 
extraatje van Ruesink. Op die manier 
kan iedereen dubbel profiteren. Dit 
voordeel kan oplopen tot meer dan 
3.000 euro! Voor alle Oranje-suppor-
ters (en alle andere Nederlanders) 
een extra steuntje in de rug tijdens 
het EK. Dus wacht niet tot het laatste 
fluitsignaal, scoor nu uw voordeel.”
 
Ruesink biedt een Citroën C3 e-Hdi 
90 pk Collection aan voor 15.999 euro 

en een Fiat Punto 5-deurs 1.3 85 pk 
diesel Easy voor 15.995 euro. Beide 
aanbiedingen zijn volledig rijklaar 
inclusief metallic lak, lakverzegeling,
airconditioning, radio/cd en een blue-
tooth handsfree carkit.
 
HET ELFTAL VAN RUESINK 
STAAT KLAAR
 
Met vestigingen in Ruurlo, Doetin-
chem, Zutphen, Enschede en Goor
is Ruesink een begrip in Oost-Ne-
derland. In Doetinchem en Zutphen 
vertegenwoordigen zij de merken Cit-
roën en Fiat en in de overige vestigin-
gen alleen Citroën. U kunt er terecht
voor onderhoud, reparatie, schade-
herstel en aanschaf van uw auto. En
zoals u ziet, staan de medewerkers 
(in Oranjestemming) voor u klaar.
Zie ook advertentie elders in dit blad.

Voetbalgekte en belastingvoordeel 
bij Ruesink

Ruurlo - Per 1 juli verandert er heel wat rondom belastingen op auto’s. 
Zo wordt de BPM flink aangepast, de BPM-vrijstelling vervalt zelfs voor 
veel auto’s. Maar dat geldt niet voor zuinige auto’s die voor 1 juli op 
naam staan. En laat dit nu ook precies de datum zijn dat de EK voetbal 
finale wordt gespeeld.

Zoals u ziet, staan de medewerkers van Autobedrijf Ruesink (in Oranjestemming) voor u klaar.

Ons lichaam is rijk aan gevoelens, 
sensaties en herinneringen. En waar 
onverwerkte conflicten zijn, zoals 
tussen denken en voelen, ontstaat er 
een teveel, een ‘trauma draaikolk’. 
Je merkt dat bijvoorbeeld door spier-
pijn, gewrichtsklachten, stress, angst, 
depressies, lichtgeraaktheid, slaap-
stoornissen of migraine. Het wonder-
lijke is dat zo’n trauma ‘doorgege-
ven’ kan worden. Als bijvoorbeeld je 
(groot)ouders heftige oorlogservarin-
gen hebben, kunnen hun trauma’s 
ook opgeslagen zijn in jouw lichaam. 
Je hebt de pijn geërfd. 
Elke gebeurtenis die dat trauma (on-
bewust) oprakelt kan herinneringen 
oproepen, compleet met gevoelens 

van geleden schade, belediging, ver-
nedering of verlies. 
Ander soort voorbeeld? Denk eens
aan een voetbalstadion. In no-time 
kan een massa mensen boos of bang
zijn! Of neem 1974. Toen verloren we
het WK voetbal van de Duitsers. Dat
blijft iedereen bij, zelfs al wonnen we
in 1988 het EK in Duitsland. Roept
dit bepaalde gevoelens op? Voetbal of
Duitsers kunnen de aanleiding vor-
men, maar die gevoelens zitten in je-
zelf. Het is net alcohol: bier in de fles
is niet dronken, bier in je lijf kán heel
wat aanrichten… Als je er vrede mee
hebt, prima. Maar als bepaalde gevoe-
lens of gewoonten in de weg zitten,
ga dan eens na hoe dat komt. Fysieke
en emotionele pijn vermindert als je
die in je eigen lichaam kunt toelaten,
ervaren en respecteren. Dan kun je
jezelf weer goed voelen!

Informatie of afspraak? Xandra Velt-
man, natuurgeneeskundig thera-
peut, Baak. (0575) 442 885 www.res-
pectrum.nl Afhankelijk van je ziek-
tekostenverzekering worden sessies
(deels) vergoed.

Xandra Veltman

“Bier in de fles is niet 
 dronken…”
Baak - Rebalancing is geen ont-
spanningsmassage. Het gaat niet 
alleen om ‘je goed voelen’ maar 
om ‘goed te voelen.’ Rebalancing 
is een ontdekkingstocht naar de 
diepte van elke ervaring en soms 
is dat pijnlijk. Voelt het ergens in 
je lichaam niet goed, vraag je dan 
af hoe dat komt, wat je vasthoudt 
of hoe je verkrampt. Het helpt!

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Voor koper “vangt”men ongeveer 4 
euro per kilo. Ik denk dat het beeld 
nog geen 10 kilo woog. Dus de dief 
is misschien wel 40 euro rijker ge-
worden. Toch triest te bedenken dat 
iemand eerst gaat rondstruinen om 

te kijken wat er al zo uit tuinen en-
zovoorts te stelen valt en dan voor 
40 eurootjes het risico loopt om op-
gepakt te worden of misschien wel 
een pak op zijn ..... te krijgen. Het 
kan ook een kwajongensstreek ge-
weest zijn. Maar ja, die hadden het 
misschien weer terug gebracht. Het 
is ook mogelijk dat een kunstliefheb-
ber, die totaal verliefd is geworden op 
het object, tot deze wanhoopsdaad 
is gekomen. Deze laatste schenk ik, 
als maker van het beeld, vergiffenis, 
want kunst kan je verleiden.

De kunstenaar, Maurice uit Vorden 
(Jan Martens)

Kunst
Vorden - Kunst kan je maken, ko-
pen, lenen maar ook stelen! Nou, 
dat laatste is mij overkomen! 
Woensdag nacht twee weken ge-
leden is het kunstwerk waaraan 
ik vele uurtjes had gewerkt, uit 
onze voortuin gestolen. Althans, 
dat is aannemelijk als je weet dat 
het kunstwerk geheel uit koper 
bestond.

Tijdens een tocht van bijna twee uur 
vaart u van Doesburg naar Doetinchem. 
Vervolgens heeft u tijd om Doetinchem 
te (her)ontdekken om vervolgens weer 
terug te varen naar Doesburg. Meeva-

ren met een enkele vaartocht en weer 
terugfietsen langs de Oude IJssel? Dat 
kan ook! De fietsen kunnen mee aan 
boord. Tijdens de vaartocht is de kom-
buis geopend voor koffie, thee of fris. 
Informeer bij VVV Bronckhorst ( 0575) 
55 32 22 voor vertrektijden en prijzen 
of kijk op de website 
http://www.vvvbronckhorst.nl. 
De knapzakvaart kunt u boeken van 
juni t/m begin september op woensdag 
of zaterdag.

Op zoek naar een origineel 
Vaderdag cadeau?
Regio - Zoek niet langer en boek 
bij de VVV Bronckhorst Winkel 
in Vorden een  Knapzakvaart. 
Een ontspannen vaartocht over 
de prachtige Oude IJssel met het 
historische vrachtschip Knapzak.
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Geheel tegen de regels in van de huidige finan-
ciële crisis, stagnatie en politieke onrust wordt 
sinds 2009 in het Egyptische dorp Abydos aan 
de opbouw van dit centrum gewerkt en wordt 
het geheel door lokale bouwondernemers en 
vaklieden gebouwd. Een eerste gedeelte is klaar 
en gasten kunnen er verblijven om verschillen-
de redenen. Het is een uniek centrum omdat 
cultuur, archeologie en de kennis uit het oude 
Egypte er samen komen. Naast werkgelegen-
heid wil het centrum de inwoners van Abydos 
op sociaal economische gebied ondersteunen. 
Een percentage van de winst zal in de toekomst 
daarvoor gebruikt worden. Omdat de opbouw 
van het project dit nog niet toelaat is in 2010 de 
Foundation House of Life Abydos opgericht en 
nu twee jaar later is dit niet zonder succes. Vas-
te donaties en giften hebben ervoor gezorgd dat 
er al veel meer aan hulp is geboden dan was ver-
wacht. Naast het onderwijsproject ondersteunt 
de foundation kleine startende ondernemers en 
ondersteunt het de armste inwoners van Aby-
dos en omliggende dorpen op diverse fronten 
zoals medische hulp en sociale hulpverlening. 
Steeds meer mensen in Abydos en omgeving 
weten de foundation te vinden en hebben het 
afgelopen jaar hulp gekregen. Hoe meer finan-
ciële middelen, hoe meer hulp er geboden kan 
worden. De foundation is heel erg blij voor de 
hulp die zij het afgelopen jaar heeft kunnen bie-
den. Dit had niet kunnen gebeuren zonder de 
financiële bijdrage van de vaste donateurs en de 
vele vrije giften! Tijdens ‘De week van Abydos’ 
is de prachtige natuurtuin van Sjef Taken enke-
le middagen open gesteld voor publiek en zijn 
de bijzondere houtsculpturen van Sjef Taken te 
bewonderen. In de avonden verzorgd Yvon Ta-
ken klank meditaties en een djembe workshop 
maar ook een muzikale workshop voor ouders 
en hun jonge kinderen. 

SLOTWEEKEINDE
Op woensdagavond 20 juni verzorgt Elly Spronk 
een zeer boeiende lezing over de kosmische plek 
die de aarde en haar mensheid op dit moment 
in neemt met name het Midden Oosten met in 
het bijzonder Egypte. Zij doet dit aan de hand 
van de Tarot en verbindt oeroude, archetypische 
en universele symbolen met de ontwikkelingen 
in onze huidige tijd. Vrijdagavond 22 juni ver-
zorgt Gerry Toevank een historische lezing over 
het ontstaan van het Egyptische volk met haar 
boeiende cultuur aan de zo belangrijke rivier 
de Nijl. Hoogtepunt van De week van Abydos 

is tenslotte het slotweekend van zaterdag en 
zondag 23 en 24 juni. Op zaterdag begint het 
programma om 11.00 uur waar naast de vele 
informatie tafels, speciaal ook voor ouders met 
kinderen een leuk programma is samengesteld. 
Er kan samen worden getrommeld en samen 
kan men buikdansen. Daarna mogen de kinde-
ren uitrusten bij een Egyptisch sprookje in de 
oer Hollandse wilgen hut van Sjef Taken die wel 
eerst gevonden moet worden omdat het diep 
verscholen ligt in zijn spannende natuurtuin. 
De volwassenen kunnen dan luisteren naar een 
een zeer interessant verhaal over ‘Khemotef, 
priester uit Abydos’. Er kan genoten worden 
van een klankhealing en mocht men daarna 
honger hebben dan kan er ten bate van de foun-
dation gezamenlijk gegeten worden van onder 
andere van zeer gezonde en krachtige ‘Moeder 
Aarde’ soep waarvan de kruiden en de wilde 
eetbare planten die middag door Sjef Taken en 
de kinderen zijn geplukt. De zaterdag wordt af-
gesloten met een mini concert van Lily Lion en 
Lori Ann.

WANDELING
Op zondagmorgen 24 juni is er gelegenheid 
om ten bate van de Foundation een prachtige 
wandeling te maken in het nabijgelegen bosge-
bied van de Muldersweg. Kinderen en hun ou-
ders mogen op zoek gaan naar de antwoorden 
op vragen die betrekking hebben op het oude 
Egypte. Daarnaast staat RunVision uit Winters-
wijk klaar om advies te geven over uw voeten, 
wandelschoenen en hardloopschoenen. Wilma 
te Paske verzorgt op de zondagochtend een 
boeiende interactieve lezing over Familie op-
stellingen. Een methodiek die door de Duitse 
theoloog Hellinger midden jaren ’90 werd geïn-
troduceerd en op dit moment een zeer actuele 
inspiratiebron is om verstorende patronen in 
gezinssituaties maar ook in organisaties duide-
lijk te krijgen. Wilma te Paske neemt een ieder 
mee om te ervaren hoe een Familie opstelling in 
zijn werk gaat. Mike Floris tenslotte zal vertel-
len over de Maya kalender en december 2012. 
Geen einde ter tijden maar een begin van een 
nieuwe cyclus en nieuw bewustzijn.

HIGH TEA
De week wordt afgesloten met een ‘high tea’ en 
zo hoopt de Foundation weer een jaar lang goed 
haar werk te kunnen doen. De organisatoren 
onder leiding van Yvon Taken hopen dat velen 
‘De week van Abydos zullen bezoeken. Het ge-
hele programma is te lezen op de website http//
www.houseoflife.info op de pagina weblog & 
nieuwsbrieven en foundation. Zie ook de face-
bookpagina 
http://www.facebook.com/houseoflifeabydos.

Talloze activiteiten en workshops in natuurtuin

De week van Abydos

Ruurlo - In en rondom de natuurtuin van 
de familie Taken aan de Muldersweg 3 in 
Ruurlo wordt van maandag 18 tot en met 
zondag 24 juni voor het derde jaar ‘De 
week van Abydos’ georganiseerd. Tijdens 
deze week kan men aan verschillende acti-
viteiten en workshops deelnemen en lezin-
gen bijwonen. De vrije giften komen ten 
goede aan de Foundation House of Life 
Abydos die daarmee een onderwijsproject 
ondersteunt in het Egyptische dorp Aby-
dos. Een jaar lang kunnen dan wederom 
32 kinderen uit arme families financieel 
worden ondersteunt en voorzien van on-
derwijsmateriaal weer een jaar lang on-
bezorgd naar school. De foundation van 
Ruurloër Yvon Taken is gekoppeld aan het 
project Hotel Healing Centre House of Life 
Abydos in Egypte wat op dit moment in 
aanbouw is en een geheel Nederlandse – 
Egyptische investering en samenwerking 
is.

Voor De Keu speelden Kay Arends (200), Frans 
Arends (110) en Jan Stapelbroek (80).
Kay die in de eerste ronde op tafel 1 mocht aan-
treden tegen A.Wennekes kwam moeilijk op 
gang. De partij bleef goed in evenwicht tot de 
laatste vier beurten waar Kay duidelijk het ver-
schil maakte. Kay kreeg de ballen tot twee keer 
toe mooi in de serie aan de band en maakte de 
partij goed uit; de eerste 2 punten waren bin-
nen. 
Jan kwam in de eerste ronde uit op tafel 3 tegen 
Gert Prinsen van de Driehoek. Ook deze partij 
kwam moeizaam op gang, maar uiteindelijk 
wist Jan vrij ruim te winnen in 24 beurten.
In de tweede ronde kwam Frans op tafel 3 aan 
de beurt tegen P.Wissink van S en V (240 car.). 

In het begin van de partij liep de tegenstander
hard van Frans weg naar de 120 caramboles.
Hierna trok Frans de partij steeds meer in even-
wicht en nam zelfs het heft in handen. Bij 97
caramboles bleef Frans steken, vanaf dat mo-
ment nam P.Wissink de partij helemaal over en
maakte met een grote serie de partij uit.
In de derde ronde kwamen Kay en Frans bei-
den aan de beurt. Kay begon de partij met een
kleine achterstand totdat Kay de ballen aan de
band in een serie kreeg. De tegenstander kwam
niet meer aan de beurt, Kay maakt de partij 
met een prachtige serie van 171 caramboles uit
KLASSE . Tegenstander H.Bongers van De Drie-
hoek kwam niet verder dan 40 car. van de te
maken 150. Frans kwam in zijn tweede partij
helemaal los tegen J. Hermans van De Driehoek
en overliep zijn tegenstander volkomen. Hij
trok de partij in 15 beurten naar zich toe.
De laatste partij van Jan moest de beslissing
brengen tegen Johan Nijland van Sport Vriend-
schap. Op dat moment stond het onderling 2-2.
In een goede partij waar beide spelers afwisse-
lend de leiding in de partij namen trok Jan uit-
eindelijk in 16 beurten de partij naar zich toe en
kon De Keu 1 zich opmaken voor de Nationale
finale op 23 juni. Dan is Luke Arends ook weer
van de partij. Hij was deze dag verhinderd om
te spelen.

Biljartteam C1 klasse

B.V. De Keu naar 
Nederlands kampioenschap

Hengelo - Het eerste biljartteam van De 
Keu uit Hengelo Gld. is gewestelijk kam-
pioen geworden in de C1 klasse. In Losser 
bij Grand-café Smit waar zich drie teams 
voor geplaatst hadden te weten De Keu 1, 
Sport en vriendschap 1 uit Twello en de 
Driehoek uit Lichtenvoorde. Zij gingen de 
strijd aan om het gewestelijk kampioen-
schap voor teams. De winnaar zal afge-
vaardigd worden naar Nieuwegein. Hier 
worden de Nationale kampioenschappen 
voor teams op 23 juni gehouden.

Het kampioensteam C1 van B.V. De Keu met van links naar rechts: Jan Stapelbroek, Kay, Frans en Luke Arends.

Uitslag van de eerste vakantiebridgedrive van 
Bridgeclub Bronkhorst, gespeeld op woensdag 6 
juni 2012 in Toldijk.
A-lijn: 1. Dick Brinkman & Hans Dekker 59,38 
%; 2. Karen Notten & Joop te Veldhuis 56,25 %; 
3. Marijke Hilderink & Theo Damen 55,73 %. 
B-lijn: 1. Margaret Heijting & Joop ten Holder 
62,50 %; 2. Gerda Schuurman & Joop Rutten 
57,00 %; 3. Wil ten Holder & Leni Lamers 53,67 
%. 
Waarschijnlijk door de wisseling van de avond, 
waren slechts 19 paren aanwezig en werd in 
twee lijnen gespeeld. Het was in ieder geval heel 
prettig dat we zes gastspelers hadden. Deze keer 
eindigden zij weliswaar nog niet in de hoogste 
regionen, maar het plezier waar het om gaat 
was er wel! Fijn! Een leuke bijkomstigheid was 

wel dat sommige gasten met een prijs naar huis
gingen, want dat hangt niet altijd af van win-
nen. 

Hoewel donderdag onze vaste speelavond is, 
wijken we ook deze komende week uit naar de
WOENSDAGAVOND te weten de 13e juni om
19.30 uur. U bent van Harte Uitgenodigd bij ons
te komen bridgen. Met een entree van 2 euro 
p.p. worden per lijn, kleine prijzen verzorgd. 
Wij spelen in Den Bremer, Zutphen Emmerik-
seweg 37, 7227 DG Toldijk. In verband met de
planning graag voor kwart voor zes aan-, dan 
wel afmelden met een sms of door te bellen 
naar 06-28633453 (inspreken lukt niet!) U blijft
echter ook kort voor aanvang welkom. Een har-
telijke bridgegroet, Silvia Schreiber.

B r i d g e n  i n  T o l d i j k

Deze rit, van ongeveer 120 kilometer, gaat via 
Achterhoek en de Liemers richting de dijken 
rond Rijn en Waal. Halverwege is in de omge-
ving van Bemmel een pauze in de route opgeno-

men, u hoeft hier niet aan te gaan maar zittend 
op het terras is het genieten van het uitzicht 
over de Waal met een mooie blik op Nijmegen. 
Kortom een heerlijke landschappelijke route 
niet te ver van huis zodat iedereen voor don-
ker weer terug kan zijn aan de Varsselring.  Om 
binnen de kilometers te blijven zitten er twee 
oversteken per veerpont in de route, heen bij 
Huissen en terug bij Pannerden. Dit brengt wel 
wat extra kosten voor de deelnemer mee, maar 
maakt het vakantie gevoel tijdens een avondje 
motorrijden nog groter. Daarnaast is dit het 
middel om de kilometers binnen de perken te 

houden en toch net even iets verder van Hen-
gelo te komen.

Voor vertrek staat de koffie voor u klaar en bij
terugkomst is de bar open om onder het genot
van een drankje nog even na te praten. Wij 
trakteren op een hapje bij de nazit. De rit is op
papier beschikbaar in bol/pijl en voor diverse 
GPS systemen zoals alle types Garmin Zumo’s 
en Tom Tom rider. Inschrijven vanaf 17.30 uur
in de molen, gelegen aan circuit “De Varssel-
ring”, Varsselseweg 34 te Hengelo Gelderland. 
Voor meer informatie www.hamove.nl.

16 juni Hamove avondrit
Hengelo - Op zaterdag avond 16 juni or-
ganiseert HAMOVE touring de jaarlijkse 
avondrit voor auto’s en motoren. Zijn al-
le andere ritten puur voor motoren voor 
deze rit is de automobilist ook van harte 
welkom, waar voor hebben de oprichters 
75 jaar geleden anders de “A” in HAMOVE 
gezet.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zied
 A1 Zij. “Piene in de zied”.
 A2 “An de zied”, aan de kant. “Jongens, gaot is an de zied”.

 B. Roggenbouw; “In de roggenbouw”. In de oogsttijd.
  “In de roggenbouw hef de boer gin tied van praoten”.

 C. Foekepot; “Met verslaovend gaot de kindere langs de huze 
met de foekepot, ze zingt dan “Foekepotteri’j,  foekepotteri’j, 
geef mi’j ’n centjen dan gao ’k veurbi’j,  ’k hebbe al zo lange 
met de foekepot elopen, ’k heb gin geld um brood te kopen, 
foekepotteri’j foekepotteri’j, geef mi’j ’n centjen dan gao ’k 
veurbi’j

De deelnemers gaan tussen 12.30
en 14.00 van start vanaf het vakan-
tieoord voor een zeventig kilometer
lange toertocht door de regio. Op-
gave vooraf is mogelijk via tel. 06-
13697451 maar is niet noodzakelijk.
Via dit telefoonnummer kan men
ook nadere informatie verkrijgen
over de toertocht. Toeschouwers zijn
tijdens de start van harte welkom.

Vanaf De Bremstruik voor auto’s en motoren
Tiende Oldtimertoertocht 
Ruurlo
Ruurlo - Een aantal oldtimer au-
toliefhebbers en -bezitters uit 
Ruurlo organiseren zondag 24 
juni voor de tiende maal de Oldti-
mertoertocht Ruurlo voor auto’s 
en motoren vanaf Vakantieoord 
De Bremstruik aan de Koskamp-
weg.

Belangstellenden kunnen kaarten 
reserveren via www.natuurmonu-
menten.nl of de Ledenservice, tel 035 
– 6 55 99 55. Vooraf aanmelden is 
noodzakelijk. Natuurmonumenten, 
beheerder van landgoed Hackfort, is 
gastheer van deze middag. 
Het strijktrio zal werken ten gehore 
brengen met pareltjes uit de trio li-
teratuur voor 2 violen en altviool! 
T.Merula – Chiaconna a 4 in bewer-
king a 3, J.G Albrechtsberger – Di-
vertimento, M. Haydn – sonate no 
1, A. Dvorak – Miniatures op 75 A, J. 
G. Naumann – trio in g kl, M. Horst-
huis – duo voor alt en viool, P. Toth 
Balkan Concertante. De altviool die 
Marjolein bespeelt is van Domenicus 
Busan uit 1780.
Marjolein Dispa maakt sinds vele 
jaren deel uit van Amsterdam Sin-

fonietta en is een regelmatige gast
bij verschillende internationale ka-
mermuziekfestivals. Bovendien is zij
vaste remplaçant bij het Combatti-
mento Consort Amsterdam. Violisten
Reinier Reijngoud en Chris Duindam
behoren tot de vaste kern van dit
kamermuziekensemble. Naast haar
medewerking aan diverse radio- en
televisieopnamen maakte zij inmid-
dels diverse CD’s met kamermuziek-
en solowerken. De afgelopen jaren
speelde ze een concertserie rond de
solo-werken van Telemann en Bach. 

Daarnaast is Marjolein Dispa als
Hoofdvakdocent Altviool en Kamer-
muziek verbonden aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Zie ook
www.natuurmonumenten.nl en volg
twitter @NM-Gelderland.

Concert Marjolein Dispa op 
kasteel Hackfort

Vorden - Altvioliste Marjolein Dispa is zondag 24 juni opnieuw te gast
in kasteel Hackfort bij Vorden. Samen met violisten Reinier Reijn-
goud en Chris Duindam zal het strijktrio deze middag een gevarieerd
programma presenteren met werken van .o.a. Merula, Albrechtsber-
ger en Haydn. Het concert begint om 14.30 uur.

Maejolein Dispa

Tot de herindeling in 2005 was hij ge-
meentesecretaris van de voormalige 
gemeente Hengelo.  Zijn oud-Henge-

lo collega’s vonden zijn afscheid een 
goed moment om hem te verrassen 
met een reünie. 

Op gepaste wijze hebben zij hem en 
zijn vrouw thuis opgehaald om ver-
volgens bij zaal Langeler onder het 
genot van een hapje en een drankje 
herinneringen op te halen.

Adieu gemeenteland

Hengelo - Jaap van Gijssel, werkzaam bij de gemeente Bronckhorst, 
gaat gemeenteland verlaten.

Janny en Jaap van Gijssel op de bakfiets.

Op 6 juni werden de nominaties be-
kend gemaakt van de Kinderjury 
2012. Welke boeken maken kans 
op de prijzen? De Kinderjury Senaat 
maakte bekend welke boeken de 
meesten stemmen kregen. Dit zijn de 
nominaties voor de categorie 6-9 jaar: 
‘Fantasia VI’ van Geronimo Stilton, 

‘Mees Kees gaat verhuizen’ van Mir-
jam Oldenhave, ‘Spekkie en Sproet en 
de vreemde ontvoering’ van Vivian 
den Hollander, ‘Superdolfje’ van Paul 
van Loon en ‘Superjuffie’ van Janne-
ke Schotveld. 

De nominaties in de categorie 10-12 

jaar: ‘100% Beverly’ van Niki Smit, 
‘Dat heb ik weer!’ (Deel 4) van Carry 
Slee, ‘Hoe word ik een koppelaar?’ 
van Manon Sikkel, ‘Hoe overleef ik 
de puberteit?’ van Francine Oomen 
en ‘Raveleijn’ van Paul van Loon. 

Op woensdag 20 juni wordt in het 
DeLaMar Theater in Amsterdam be-
kendgemaakt wie de winnaars zijn 
van de Kinderjury 2012. 

Kijk voor meer informatie op www.
kinderjury.nl.

De Nederlandse Kinderjury 2012

Nominaties zijn bekend!

Alle kinderen die hun stem hebben uitgebracht vormden samen de 
Nederlandse Kinderjury 2012. Er kon tot 11 mei gestemd worden op 
de boeken die verschenen zijn tussen 1 januari en 31 december 2011: 
verhalen, prentenboeken, gedichtenbundels, bloemlezingen en infor-
matieve boeken deden mee.

Van de twee categorieën werden elk vijf boeken door de Kinderjury Senaat genomineerd.

De familie Harmsen heeft een biolo-
gisch varkensbedrijf. Er worden tus-
sen 12.00 en 16.00 uur rondleidingen 
verzorgt. Tevens wordt er informatie 
gegeven over wat een biologische var-
kenshouderij inhoudt. Ook is er een 
vleesproeverij. 

Voor de kinderen is er een mogelijk-
heid om de biggetjes te aaien. Vervol-
gens kunt u een bezoek brengen aan 
het biologisch bedrijf van de familie 
Braakman aan de Vordenseweg 10 in 
Lochem. Hier groeien de biggen op 
tot vleesvarkens.

Open biologische dag
Hengelo - Op zondag 24 juni van 
12.00 tot 16.00 uur wordt bij de 
familie Harmsen aan de Tolweg 
1 in Hengelo Gld. een open dag 
gehouden.
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De Nederlandse Goudaankoop b.v. is nu ook aanwezig in uw stad. Betrouwbaarheid, 
bekwaamheid en eerlijkheid zijn voor ons vanzelfsprekend. Deze kenmerken, evenals 
meer dan 20-jarige ervaring met standplaatsen in vele steden, zijn grotendeels 
verantwoordelijk voor het succes van De Nederlandse Goudaankoop b.v.
Uw sieraden op echtheid en waarde laten taxeren is geheel vrijblijvend.
Na een nauwkeurige taxatie kunnen wij u een prijs bieden en als u hiermee akkoord 
gaat, kopen wij uw sieraden direct, tegen contante betaling.

Wij betalen de
hoogste dagprijs!

Het loont om langs te komen!
www.denederlandsegoudaankoop.nl

Vorden - Zutphenseweg 1A

 Doetinchem Zutphen
 Waterstraat 30-32 Korte Hofstraat 14

Tevens vestigingen in Arnhem/Lochem/Deventer/Huissen/Barneveld/Wageningen/Haaksbergen

Alle filialen geopend van dinsdag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur

OP=OP

een super handige dranken-tray

*Bij plaatsing van een advertentie, vanaf 150 euro.

*

Deze actie duurt tot 1 juli 2012, voor de voorwaarden zie onze website

w
w

w.contact.nl

deze krijgt u gratis bij het plaatsen van een advertentie in een van onze huis-aan-huisbladen:

Burgemeester Rijpstraat 10, 7021 CR  Zelhem   |   Tel. 0314 623253   |   www.ellensrestaurant.nl

EK MENU  
€19.88
Kom tijdens het EK 2012
genieten van een heerlijk

EK menu voor de ouderwetse prijs 
van € 19,88

Soep naar keuze. 
Varkenshaas medaillons met seranoham en olijven, 
en een saus van rode wijn.  

of 
Scholfilet op risotto geserveerd met een saus van spinazie. 
Koffie of thee met lekkernijen. Of voor maar € 2.50 extra: 
terrine van rood fruit met ijs en slagroom.

R E S T A U R A N T    Z A L E N

ZONDAG 24 JUNI ELLENS ZOMERFESTIJN: 
een reis door Europa met wijn, bier, 
lekkere hapjes en leuke muziek.

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset afterpress

www.martineburgers.nl

heeft verbinding



RUURLO, De Venterkamp 11, tel. 0573-452004 

ENSCHEDE, H. ter Kuilestraat 175b, tel. 053-4308006  

DOETINCHEM, Grutbroek 6, tel. 0314-323500 

ZUTPHEN, De Stoven 25, tel. 0575-570075 

GOOR, Laarstraat 33, tel. 0547-274018  

www.ruesink.nl
Prijzen zijn incl. BTW en BPM, incl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 30 juni 2012. Prijs- en specifi catiewijzigingen voorbehouden. 

Niet i.c.m. andere acties. Vraag naar de voorwaarden. Gem. verbruik Citroën C3: 3,6/100 km: 27,8 km/l; CO2: 95 gr/km, gem. verbruik Fiat Punto: 3,5/100 km: 28,6 km/l; CO2: 90 gr/km.

CITROËN C3 E-HDI 90PK
AIRDREAM Collection uitvoering met o.a.:

nu rijklaar  € 15.999,00

FIAT PUNTO 5D 1.3 85PK DIESEL
EASY uitvoering met o.a.:

nu rijklaar  € 15.995,00

Wacht u op 
het laatste 
fl uitsignaal?
Profi teer tot de EK-fi nale van belastingvoordeel bij Ruesink
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

COMMERCIEEL TECHNISCH MEDEWERKER 
M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO927372

Werkzaamheden
Als technisch commercieel medewerker verkoop je telefonisch en 
adviseer je klanten met betrekking tot de meeste geschikte tech-
nische-/commerciële oplossing voor reserveonderdelen; Je werkt 
offertes uit van reserveonderdelen op basis van de aanvraag van 
de klant; Je zult zelfstandig offertes moeten uitwerken ten behoeve 
van nieuwbouwprojecten; Ook bel je offertes na met als doel om de 
uitgebrachte offerte tot een order af te sluiten; Daarnaast realiseer 
je omzetdoelstellingen samen met het team en begeleid je spoedac-
ties en stuur je deze aan.

Functie eisen

taal;

ALLROUND MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO929103

Werkzaamheden
Als allround monteur realiseer je preventief en correctief onder-
houd aan machines. Hierbij moet je denken aan mechanische werk-

besturingsgebied en koude- en stoomtechniek. Je optimaliseert de 
prestaties van diverse machines. Tevens zul je in samenspraak met 
de chef TD elektrotechnische- en besturingstechnische aspecten 

jou gevraagd bij investeringen. Je bent bereid om in ploegendienst 
te werken.

Functie eisen

-
den.

TIG LASSER M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO929494

Werkzaamheden
Voor een opdrachtgever in de machinebouw zoeken wij per direct 

onderdelen voor de machinebouw. Je werkt vanaf technische teke-

je zelf de materialen zowel in de voorbereiding als in de afwerking.

Functie eisen

CNC FREZER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenr. VIO926497

Werkzaamheden

te bedienen en te programmeren waaruit veelal kleine series en 
prototypes worden gemaakt. Daarnaast ondersteun jij je collega’s 
en help je ze met het instellen/ programmeren van de machines. 
Ook zal je dit veelal zelfstandig moeten doen.

Functie eisen

MIG/MAG LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN922955

Werkzaamheden
-

ser. In deze functie dien je zelfstandig vanaf tekening te werken.

Functie eisen

Fastservice Restaurant ’n Olden Tram

Voor ons bedrijf in Lichtenvoorde 
zoeken wij een 

a- Gediplomeerd medewerker(ster) 
 fastservice
b- Leerling fastservice niveau 2 of 3 
 (diegene die deze opleiding via 
 het leerlingstelsel wil volgen)

Reacties alleen schriftelijk 
t.a.v. Mevr. A. van Leeuwen

Varsseveldseweg 21
7131 BH Lichtenvoorde

info@oldentram.nl - www.oldentram.nlwww.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een bedrijf in Aalten zijn wij per direct op zoek naar een: 

SERVICE COORDINATOR M/V
Fulltime – vacaturenr. VMK929398

Als service coördinator ben je zowel voor klanten als monteurs 
het centrale aanspreekpunt. Binnen deze leidinggevende functie 
ben je verantwoordelijk voor het optimaliseren van werkproces-
sen en het professionaliseren van de afdeling. Als een echte 
spin in het web regel en coördineer jij de service. Je weet wat 
er, op o.a. technisch vlak, bij de klant speelt en zorgt ervoor 
dat de monteurs met vragen en problemen geholpen worden. 
Daardoor heb je veel klantcontact, maar ben jij ook degene die 
de interne planning en voorbereiding van servicewerkzaamhe-
den uitvoert.

De geschikte kandidaat beschikt over HBO werk- en denk-
niveau. Je hebt kennis van machinebouw en bent technisch 
onderlegd (mechanisch en elektrisch). Je bent een zelfstan-
dige, stressbestendige en flexibele persoonlijkheid met een 
commerciële en praktische instelling. Je beschikt over goede 
communicatieve vaardigheden en een goede beheersing van 
de Nederlandse, Duitse en Engelse taal (woord en geschrift).
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Maurice Kingma. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail:
werk@europlanit.nl o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 24 

van 11 t/m 16 juni 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur

5 gratis panini 
plaatjes bij elke

E 10,00

alle ah
verse
pizza’s

30%
korting


