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Om dit certificaat te behalen moet het
bedrijf voldoen aan een aantal criteria
dat de overheid heeft gesteld aan duur-
zaam produceren. Voor de product-
groep 'Drukwerk' is de SCGM (Stich-
ting Certificatie Grafimedia Branche)
aangewezen als onafhankelijk certifi-
ceringinstituut ter beoordeling en toe-
zichthouder van de bedrijven.
Nadat Drukkerij Weevers was door-
gelicht en enkele veranderingen waren
doorgevoerd was het bedrijf geslaagd
en ontving hiervoor het bijbehorende
certificaat. In de praktijk houdt dit in,
dat bij de productie van drukwerk zo-
veel mogelijk rekening wordt gehou-
den met milieu, omgeving, energie,

materiaalgebruik en sociale aspecten.
Dit is niet sporadisch, maar moet zijn
doorgevoerd in de gehele bedrijfs-
voering.
Het label "milieuvriendelijk" wordt
vaak ten onrechte gebruikt, aldus
Weevers. Diverse producten, bedrijven
en productieprocessen worden onte-
recht milieuvriendelijk genoemd. In
werkelijkheid wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden met het milieu.
Dit is een goede zaak, maar laten we
het dan ook zo noemen.
Zo is het ook met drukwerk. Milieu-
vriendelijk is het niet, maar we kun-
nen wel ons best doen om het milieu
zoveel mogelijk te ontzien.

Het bedrijf wil met dit certificaat aan
de vraag kunnen voldoen van over-
heid en bedrijven die duurzaam
inkoop hoog in het vaandel hebben
staan.

Weevers is een middelgroot gra-
fisch bedrijf met in totaal 73 mede-
werkers. Naast de hoofdvestiging in
Vorden in er een ontwerpbureau in
Zutphen, een digitale drukkerij in
Lichtenvoorde, een internetbedrijf
in Vorden en verkoopkantoren in
Groenlo, Ruurlo en Zelhem. Naast
het ontwerpen en vervaardigen van
drukwerk in de ruimste zit van het
woord is Weevers ook uitgever van
verschillende weekbladen.

Als eerste grafisch bedrijf in Gelderland

Drukkerij Weevers behaalt
certificaat duurzaam inkoop

Vorden - Sinds 1 juni jl. heeft Drukkerij Weevers een vierde certificaat
op haar naam staan, het certificaat voor duurzaam inkoop. Weevers is al
28 jaar VPGI gecertificeerd (ISO 9001), reeds 15 jaar milieugecertificeerd
(ISO 14001), meer recentelijk is het FSC certificaat behaald en nu is het
bedrijf ook gecertificeerd voor duurzaam inkoop, hetgeen heel goed in
dit rijtje van certificaten past en bij de bedrijfsvoering van Weevers.

Gerhard Weevers en Dennis Witjes, als trotse ontvangers van het certificaat op 1 juni 2010.

Tevens staat er een wedstrijd ‘bierpul
schuiven’ op het programma. De tradi-
tionele volksspelen worden zaterdag
19 juni nabij kasteel Wildenborch ge-
houden. Daaraan voorafgaand ver-
trekt om 12.45 uur met medewerking
van de muziekvereniging Sursum Cor-
da vanaf de Nijlandweg een ballon-
nenoptocht naar het feestterrein. Na-
dat de ballonnen zijn opgelaten wor-
den de festiviteiten geopend door Jen-
nine Staring, bewoonster van het kas-
teel en door Harrie Dinkelman, voor-
zitter van de Oranjevereniging. Aan-
sluitend worden er diverse spelen ge-
houden, zoals ondermeer het vogel-
schieten, schijfschieten, dogcar rijden,
kegelen, sjoelen e.d. Die middag wordt
in Afrika ook de voetbalwedstrijd Ne-
derland-Japan gespeeld. Op het feest-
terrein wordt een groot TV scherm op-
gesteld zodat de feestvierders die dat
willen, de match kunnen volgen.

Oranjefeest
Wildenborch
Wildenborch - Het Oranjefeest in
het buurtschap Wildenborch be-
gint vrijdagavond 18 juni bij de ka-
pel aan de Kapelweg. Daar wordt
vanaf 20.00 uur voor de buurtbewo-
ners een barbecue georganiseerd.

Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Tong/Zalmrolletje met

mosterd/dillesaus
***

Varkenshaaspuntjes met
champignonroomsaus

***
Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

sla en groente.

€ 14,50

Elke zaterdag krat bier voor slechts € 8.83

Kijk voor de voorwaarden in de winkel!

Lever a.s. zaterdag uw spaarkaart in voor
een Vaderdag-barbecuepakket voor slechts € 2.49

Gemarineerde schouderkarbonade kilo € 3.99

Nectarines of perziken 500 gram € 0.99

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

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81
Zevenaar  Ampèrestraat 3, T. (0575) 46 81 81 (geen keukens)

Kom binnen!
Surf direct naar 
www.binnenhuiscenterhci.nl

Laat u inspireren in onze
complete showrooms

Deze week 
verschijnt

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

10 lange
rozen

van 5,99 

voor €2.99



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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. D. van Doorn uit Almen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 20 juni 10.00 uur ds. Marianne Benard.

R.K. kerk Vorden
Zondag 20 juni 10.00 uur Woord- en Communieviering, T.
Rutting en J. van Heugten m.m.v. Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 20 juni 10.00 uur Eucharistieviering, ’t Klooster,
kinderkoor.

Tandarts
19-20 juni P.J. Waart, Barchem, tel. 0573-441744. Spreekuur
alleen voor spoedgevallen 11.30-12.00 uur.

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

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

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

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

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 open-
bare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente,
tel. (0575) 75 02 50. Bijv. afgebroken takken, lantaarnpaal
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de
weg of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom.
Wilt u buiten kantoortijden iets dergelijks melden en het kan
niet wachten, bel dan het calamiteitennummer voor spoed-
eisende gevallen van de gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in
het buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact
opnemen met: Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Ambulance, tel. 112

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplo-
meerd voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38
(dichtbij Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure,
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8,
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Pedicare Vorden: Gerke Bikkel, pedicure met aant. Diabeti-
sche- en reumatische voet, lid Provoet. Julianalaan 22, Vorden.
Tel. (0575) 84 27 27.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11.
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

Dierenbescherming 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.

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

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

Alleen op afspraak.

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Te huur: 2 kamer appar-
tement in het centrum van
Zelhem. Huur € 395,- excl.
gas/elektra/water (ca. € 175)
Info:
http://sites.google.com/site/z
elhemhuis of 06-13241141

�

Gezocht: Goede hulp in
de huishouding. Eens in de
14 dagen. Bij een jong wer-
kend stel in Vorden. Reac-
ties: 0647866194

�

T.K.: Goede Volvo V40,
zwart, 1.8, nieuwe APK, vr.
prijs 2900 euro, tel. 0575-
779159

�

Aangeboden: Hulp bij
onderhoud aan tuin en erf of
andere werkzaamheden. 
Tel. (0575) 461733

�

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

�

Boedeldag zaterdag 26
juni Locatie: Boshuisweg 1,
7233 SE Vierakker, van 9-17
uur.

�

Gezocht: hulp i/d huish.
in Vorden. Uren i.o. (1x p.
wk/2 wk). 0575-530834

�

KLUSSENMAN biedt
zich aan voor werk op

(zorg)boerderij of tuinderij.
Tel. 06-36588022

Dagmenu’s
16 t/m 2 juni

Dagmenu om mee te nemen € 7,25 vanaf
16.00 uur behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.
Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,50. 

Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering. Dagmenu
bij ons te consumeren € 9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 16 juni
Chinese groentesoep / Fiaker Goulash met huisgemaakte noc-
kerln (soort pasta) en voorjaarsalade.

Donderdag 17 juni
Varkensfilet steak gegratineerd met ham, tomaat en kaas, frieten
en groente / Yoghurt frisss… met slagroom.

Vrijdag 18 juni
Uiensoep met kaas crouton / Pangafilet met pesto saus, pasta en
groente.

Zaterdag 19 juni (alleen afhalen/bezorgen)
Wokki wokki van kipfilet, wokgroente, jus, aardappelen en rauw-
kostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 21 juni
Aspergesoep / Plakjes varkensrollade met jus, gekookte aardap-
pelen en groente.

Dinsdag 22 juni
Wiener Schnitzel met frieten en voorjaarsrauwkostsalade / IJs
met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Te huur gevraagd land-
bouwgrond, wie heeft er iets
of wie weet er iets? anneka-
pelle@gmail.com

�

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

Vlaai van de week
Abrikozenbavaroisevlaai

6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Oranjesoezen

middel 6 stuks  € 3,95

• Oranje-fruitschnitt
met slagroom € 4,95
Aanbiedingen geldig van di. 8 juni t/m za. 19 juni

Gevraagd: Hulp in de
huishouding (Zelhem). Van
maandag t/m vrijdag onge-
veer 3 uur per dag. Informatie
0314-621028.

�

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



SOVITAL
LICHT MEERGRANEN

VAN 2.20
VOOR      € 1.99

VANAF WOENSDAG
GELE EN RODE

KAART TOMPOUCEN

VOOR      € 1.50

WITTE
PUNTJES

NU 6 VOOR2.25

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 15 t/m zaterdag 19 juni.

VOOR VADERDAG:
DE VLAAISE 

VICTORIE

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Voor uw blijken van medeleven tijdens het ziek zijn
en na het overlijden van mijn lieve man, onze pa en
trotse opa

Johan te Velthuis

betuigen wij u onze oprechte dank.

Hermien te Velthuis-Beeftink
Kinderen en kleinkinderen

Vorden, juni 2010

Lieve ma en oma, wij zijn dankzij jouw liefde
en zorgen geworden wie wij zijn.
Je blijft en hoort bij ons voor altijd,
waar je ook bent.

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het geheel
onverwacht overlijden van onze lieve moeder en
oma

Gezina Kettelerij-Kempers
- Sinie -

sinds 1972 weduwe van
Hendrik Jan Kettelerij

★ 9 april 1927 † 7 juni 2010

Mini en Jouke
Luc en Judith

Gwen

Herman en Betsy
Linda en Martijn
Dennis en Sabine

Correspondentieadres:
Catsstraat 7
7009 JK Doetinchem

De uitvaartdienst en begrafenis hebben op vrijdag
11 juni plaatsgevonden te Vorden.

Studiekeuze lastig?
Bel: 06 - 44 88 66 58
www.keuzecoaches.nl

Hen die ik lief heb ga ik verlaten† Hem die ik lief had, daar ga ik naar toe.

Na een lange tijd van samenzijn is, na bijna 4
maand na het overlijden van vader, in alle rust in het
bijzijn van de kinderen, overleden onze lieve moe-
der, schoonmoeder en oma

Hermina Elisabeth Rutgers-Hendriks
weduwe van Hermanus Maria Rutgers

* 29-4-1927 † 5-6-2010

Toch weer samen!

Hengelo Gld.: Helma en Gerard Ehringfeld-Rutgers
Rob

Zutphen: John Rutgers
Wilma Hulshof

Zutphen, Verpleeghuis Slingerbosch.

Correspondentieadres:
Waarleskamp 5
7255 WE  Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op donderdag 10 juni te Vier-
akker plaatsgevonden.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor al-
le liefde en zorg die hij geschonken heeft, delen wij
u mede dat, in zijn vertrouwde  omgeving van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame papa
en opa

Bertus Visser

* Deventer † Vorden
13-07-1943 10-06-2010

Vorden: Gerrie Visser-Stegeman
Maxi  

Monique  Bruinsma-Visser  
Robert Bruinsma
Bram, Jelle, Floor

Wichmond: Barny Visser  
Caroline Visser-van der  Woerd
Mellany Scott, Bryan

Julianalaan 34
7251 ER  Vorden

De crematieplechtigheid heeft inmiddels in besloten
kring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

"Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis"
Pred. 12

Na anderhalfjaar liefdevolle en deskundige verzor-
ging in Afdeling de Wiersse van de Leeuwerikweide
te Zutphen is ons langzaam ontvallen onze moeder,
oma en overgrootmoeder

Zwaantje Wentink-Kemmink
sinds 3 januari 1979 weduwe van Jan Wentink

* Zutphen † Zutphen
8 april 1918 8 juni 2010

Blaricum: Baukje van Rossum-Wentink
Werner van Rossum
Esther Borsje - van Rossum
Martijn Borsje
Jurre, Meike

Jan-Michiel van Rossum
Steven van Rossum

Zeist: Jan Wentink

Zutphen: Miriam Wentink
Bert van Luijn

Correspondentieadres:
Boompjeswal 19
7201 CL Zutphen

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden

SPSB peuterspeelzaal Ot&Sien
kerkstr.17 Vorden houdt 

zat 19 juni van 9.30-11.30
open ochtend. Kom kijken!

Hartelijk dank voor de vele felicitaties, cadeaus,
bloemen en kaarten die ons 50-jarig huwelijks-
feest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.

Hendrik en Dinie
Maalderink-Jansen

Snethlageweg 31
7255 CE  Hengelo Gld.

Plotseling uit ons midden meegenomen ons lieve
koorlid

Sinie Kettelerij-Kempers

13 juni zou ze gehuldigd worden voor 60 jaar koor-
lidmaatschap. Het mocht niet zo zijn.

Chr. gem. zangever. Excelcior Vorden

8 juni 2010 zijn wij thuisgekomen met onze zoon!

Yun
Peng Wentink

Geboren: 7 oktober 2006 • Siping - China

Papa: Dennis Wentink • mama: Kitty Wentink

Mispelkampdijk 30
7251 DC Vorden
Telefoon: 0575 462756

"Ik ben een kermiskind,
in een woonwagen ben ik geboren...."

Na een moedig leven is plotseling van ons heenge-
gaan mijn lieve vrouw, zus, schoonzus, onze zorg-
zame moeder en oma

Johanna Heintje de Vries
Annie

levensgezel van Rinus Vels
* 21 juni 1953 † 7 juni 2010
Hengelo (Gld) Vorden

Adriaan en Janneke
Anne-Marie
Lucas
David

Jarien
Aaron

Rubina
Lady

Graaf van Limburg Stirumstraat 3
7251 XG Vorden

De begrafenis heeft in besloten kring plaatsgevon-
den.
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600 gr. gekruid gehakt +
500 gram geschrapte worteltjes

Heden hebben wij afscheid moeten nemen van on-
ze lieve schoonzuster en tante

Sinie Kettelerij-Kempers

H. Kettelerij
W.J. Kettelerij-Aalderink

H.J.A. Kettelerij
G.W. Kettelerij-Barink

J. Kettelerij
J. Cohen

Neven en nichten

Vorden, 7 juni 2010

Op 22 mei hebben wij ons 50-jarig huwelijk ge-
vierd. Het was een mooie dag die wij nooit zullen
vergeten.

Wij willen dan ook iedereen bedanken voor uw be-
langstelling, voor de vele felicitaties, etc. in welke
vorm dan ook, die wij hebben mogen ontvangen.

Dirk & Bertha Wesselink-Scheffer
Vorden, juni 2010

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



HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 24,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 29,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit vele dessins

vanaf 12,95

DUIZENDEN
DEKBEDSETS

met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 59,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-
3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 119,-

Vandyck Royal,Vossen en
Seahorse

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9,95

70/140 van14,95 p/st.nu 2 voor14,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badmat
100%katoen

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 3,45 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 12,45 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 18,45 nu 2 voor 25,00

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

glazendoeken bamboevezel NU 3,95

Cookaware sets van 15,00 voor 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)
1 pers. van 49,95 nu 29,95
1 pers. xl van 54,95 nu 34,95
2 pers. van 79,95 nu 49,95
litsjum. van 89,95 nu 59,95
litsjum.xl van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)
van 69,95 nu 39,95
van 79,95 nu 44,95
van 99,95 nu 59,95
van 119,- nu 69,95
van 139,- nu 79,95

90% DONS
(licht en soepel)
van 115,- nu 59,95
van 129,- nu 69,95
van 169,- nu 99,95
van 199,- nu 109,95
van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 249,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 329,-

Yves Delorme 90% dons enkel. A klasse
1 pers. 140/200 van 329,- NU 179,-
litsjum. 240/200 van 649,- NU 349,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-
Donzen dekbedden
90% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 189,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 289,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 389,- voor 199,-
4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

ZOMERDEKBEDDEN

BADJASSEN
Vandijck badstof badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck velours badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck wafel badjas

van 39,95 nu 29,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Mauri: ‘Ik heb mij er nooit mee bezig
gehouden dat ik mocht stemmen, tot-
dat er een paar weken geleden een
stembiljet bij ons op de deurmat viel.
Ik mocht stemmen, precies op mijn
verjaardag. Tja, dat gaf toch wel een
speciaal gevoel van binnen. Dus
woensdagmorgen op naar het dorps-
centrum. Ik kom het stemlokaal bin-
nen en zeg tegen de mevrouw achter
de (ontvangst)tafel: ‘Het is zover, ik
mag’! Ze bekijkt het stembiljet, kijkt
mij vervolgens aan en zegt ‘leuk, net
op de dag dat je 18 bent geworden.
Wellicht iets voor een foto in de krant’.
Dat was niet aan dovemansoren
gericht. Denzel, de broer van Mauri
pakte de camera en legde het ‘grote
gebeuren ’op de gevoelige plaat vast.
Nu moet men niet de indruk krijgen
dat Mauri Leenders onvoorbereid het
stemhokje binnenstapte. Verre van
dat, hij wist precies waar hij aan be-
gon en pakte vol overtuiging het pot-
lood om vervolgens bij een bepaalde
naam het ‘rondje’ rood te maken.
Mauri: ‘Ik heb de afgelopen weken de
politiek op TV vrij aardig gevolgd en
ook heb ik diverse debatten bekeken.
Op wie ik heb gestemd? Dat is privé,
dat hou ik voor mijzelf. Ik ben door
niemand geadviseerd, ik heb bewust
gekozen.
Wanneer het gaat om wie de premier
van Nederland moet worden, gaat
mijn voorkeur uit naar Mark Rutte.
Dat wil niet zeggen dat ik ook op hem
heb gestemd. Waarom Rutte premier
moet worden? Hij komt op mij goed
over, sterk in het debat. Op het gebied
van bijvoorbeeld het onderwijs en de
zorg, wil hij nieuwe ontwikkelingen
doorvoeren en dat spreekt mij wel
aan’, zo zegt Mauri. Over de samen-
stelling van het nieuwe kabinet hoeft
Mauri ook niet lang na te denken, zo
blijkt. ‘Een coalitie VVD/PVV/CDA lijkt
mij het beste. Weliswaar samen met

76 zetels een zeer krappe meerder-
heid, maar het is heel simpel, een
meerderheid is een meerderheid. 
Het is m.i. goed dat Geert Wilders gaat
meeregeren. Hij komt zelf bewust over
en wat mij als student zeer aan-
spreekt: Wilders wil dat de studie fi-
nanciering gehandhaafd blijft.’, aldus
Mauri Leenders. (Overigens is uit een
enquete van de NOS gebleken dat bij
het overgrote deel van de studenten in
Nederland, vanwege zijn standpunt
over de studiefinanciering, de voor-
keur naar Geert Wilders uitgaat, red.)
Dat Jan Peter Balkenende door de kie-
zers is ‘afgedroogd’ is volgens Mauri
Leenders terecht. Daarover zegt hij:
‘Balkenende heeft de afgelopen jaren
gewoon gefaald. Hij heeft niet of nau-
welijks veranderingen doorgevoerd en
bovendien is acht jaar premier lang
genoeg’, zo zegt de jeugdige kiezer.
Mauri zal in de nabije toekomst de po-
litiek wel blijven volgen, maar niet
meer zo intens als de afgelopen tijd. 
Mauri volgt aan het Saxion College in
Deventer de studie ‘small business en
retail management’. Mauri legt uit:
‘Dat is een opleiding tot ondernemer .
Dat wil ik later ook worden en het
liefst in de horeca. Een bepaalde voor-
keur in die branche heb ik nu nog
niet. Thans loop ik een dag in de week
stage bij hotel Avenarius in Ruurlo. Ik
doe daar van alles. Ook help ik in de
bediening. Dat heb ik in het pannen-
koeken restaurant van mijn ouders
wel vaker gedaan. Zo verdien ik een
zakcentje bij. Ik kan normaliter met
mijn maandelijkse studietoelage net
rond komen, dus is een extra centje
voor mij best welkom’, zo zegt hij. Hoe
het ook zij, Mauri zal zijn 18e verjaar-
dag niet licht vergeten. Op die dag
voor de eerste keer mogen stemmen
en tevens de eerste auto rijles. Een
mooiere dag is voor hem nauwelijks
denkbaar !!

Achttien worden en dezelfde dag mogen stemmen

Mauri Leenders: 
'Echt heel bijzonder'!

Vorden. Het was afgelopen woensdag 9 juni voor Mauri Leenders uit Vor-
den een heel aparte dag. Voor het eerst naar het stembureau en een stem
mogen uitbrengen voor de Tweede Kamer- verkiezingen. Voor Mauri wel
zeer speciaal, stemmen mag je vanaf je achttiende en juist die dag bereik-
te hij die leeftijd !

Sparta 1 bestond uit Romée, Jade, Sa-
rah, Brigitte, Vera, Zoë, Merel, Cas en
Kelly. Voor de meeste kinderen van de-
ze groep waren dit de eerste spring-
wedstrijden. Op de lange mat werd
een 7,2 gehaald. Op de trampoline
werd een 8,28 gehaald. Dit zijn erg
mooie cijfers.
Sparta 2 bestond uit Mirthe, Femke, Li-
sa, Ilse, Bente, Robin, Jet en Kiky. Zij de-

den mee op de lange mat. Hier werd
een 8,5 behaald. Dit leverde een 2e
plaats op. Bij de trampoline werd een
8,80 gehaald. Dit leverde een 3e plaats
op.
Sparta 3 bestond uit Coco, Dagmar,
Britney, Kayleigh, Laura, Maureen en
Esmée. Deze groep turnde op de tram-
poline jeugd nivo E. Zij behaalden hier
een 9,24. Helaas was de concurrentie

net iets beter. Op de lange mat werd
een 8,54 gehaald.
Sparta 4 bestond uit Yanelle, Fien, Kay-
la, Sophie, Renske en Demi. Op de
trampoline werd jeugd nivo D ge-
turnd. Er werd een 8,82 behaald. Op
de lange mat werd een 8,87 behaald.
Ook turnde deze groep het onderdeel
kast met plank. Hier werd een 8,70 ge-
haald Dit leverde een 1e plaats op. 

Iedereen kreeg aan het eind nog een
vaantje als herinnering aan deze wed-
strijd. Het was een geslaagde middag,
dit mede dankzij de vrijwilligers van
WIK en Sparta, Iedereen bedankt.

Springwedstrijden

Vorden - Afgelopen zaterdag (12 juni) was het gezellig druk in de sporthal
in Vorden. WIK uit Wichmond en Sparta uit Vorden organiseerden de jaar-
lijkse springwedstrijden voor rayon de Hanzestreek en Liemers. De spring-
wedstrijden zijn groepswedstrijden. Per team kan er een prijs gewonnen
worden. Er deden in totaal 28 teams mee, verdeeld over 4 leeftijdsklassen.

De middag was goed gevuld met vele
springende turngroepen. WIK 1 (kin-
deren 6 t/m 8 jaar) sprongen mini-
trampoline en behaalden een 7e
plaats. WIK 2 (kinderen 9 t/m 12 jaar)

sprongen ook minitrampoline. Hierop
werden zij 10e. Daarna sprongen zij
ook nog mini- trampoline- kast. Hierin
moest de groep zich even schikken. Er
werd met 1 kastdeel minder gespron-

gen dan zij thuis geoefend hadden.
Voor de grote meiden een lastige klus.
Voor de wat kleinere jongens niet
moeilijk, zo bleek. Mede doordat ze
het niet gewend waren sprongen ze
heel geconcentreerd en werden ze 4e!
Dit tot grote tevredenheid van de lei-
ding . Het seizoen zit er nu op. Op 7
september starten de lessen weer.

WIK sluit seizoen af met 
springwedstrijden

Wichmond - WIK Wichmond deed afgelopen weekend mee aan spring-
wedstrijden in Vorden, die samen met Sparta Vorden werden georgani-
seerd.



Er ging dan ook een luid applaus op
toen de auto uiteindelijk onder een
groot doek vandaan kwam. De nieuwe

Meriva blinkt uit in flexibilteit door,
de achterste zijdeur die aan de andere
kant scharniert. Hierdoor is de auto

zoveel praktischer dan andere auto's
dat de nieuwe Meriva ondanks dat ei-
genlijk nog niet officieel is gelntrodu-
ceerd, nu al enkele prijzen in de wacht
heeft gesleept. 
Voor meer informatie en het filmpje
van de onthulling kunt u vinden op
www.groot-jebbink.nl

Autobedrijf Groot Jebbink

Sfeervolle introductie Opel Meriva

Op spectaculaire wijze werd afgelopen donderdag de nieuwe Opel Meriva
gelntroduceerd bij autobedrijf Groot Jebbink. Liesbeth Groot Jebbink
zong met een paar vriendinnen het lied "big spender" waarmee vooral
de ruimte van de nieuwe Meriva werd  bedoeld.

Het was de eerste keer dat de majoret-
tegroep met deze show naar een wed-
strijd ging. De dames werden beoor-
deeld door een jury op verschillende
onderdelen zoals; choreografie, pre-
sentatie, showmanschap, technische
uitvoering van de baton en de dansele-
menten. 

's Ochtends om negen uur verzamel-
den de dames zich bij het dorpscen-
trum. Daar werd de show nog een
paar keer goed doorgenomen. Om
tien uur vertrok de majorettegroep
naar Vroomshoop waar ook veel ande-
re verenigingen aanwezig waren. Deze
kwamen uit de regio, maar ook bij-
voorbeeld uit Amsterdam. In de sport-
hal streden de majorettegroepen om
een mooie prijs en achter de sporthal
op het grasveld de muziekkorpsen van
verschillende verenigingen. Sursum
Corda had maarliefst 18 tegenstan-
ders.

Voor het optreden werd eerst nog hard
gewerkt aan de make-up en de haren
van de dames, zodat zij goed voor de
dag zouden komen. Ook de nieuwe
outfit van de groep was aangepast aan
het thema. Een stoere spijkerbroek
met top konden daarom niet ontbre-
ken. Omstreeks drie uur was het dan
zover. Een beetje zenuwachtig, maar
erg blij waren de dames dat ze zich
mochten presenteren met een mooie
en stoere opmars. Zij werden daarna

uitgebreid geïntroduceerd door de 'la-
dy-speaker' welke de dames één voor
één voorstelde en de show van High-
school Musical aankondigde. Tijdens
de show was duidelijk te zien dat de
dames de show goed beheersten. De
danselementen en het showman-
schap kwamen goed naar voren. 

Na een zeer goed verlopen show kon-
den de dames trots het strijdtoneel
verlaten. De dames zelf waren erg te-
vreden en enthousiast over het optre-
den. Zij werden daarom ook door de
muziekvereniging beloont en kregen
een patatje naar keuze.

Bij de gezamenlijke prijsuitreiking
mochten alle deelnemende majorette-
groepen en muziekkorpsen zich op-
nieuw presenteren. De prijzen werden
verdeeld. De dames werden het beste
beoordeeld op de presentatie, show-
manschap en choreografie. 

Ook kreeg Sursum Corda een DVD
met jury commentaar. Dit zal de
groep verder helpen bij het perfectio-
neren van de show. De dames werden
uiteindelijk beoordeeld met 72.25
punten (tweede prijs) met een mooie
14e plaats van de dag. Het verschil in
punten met de top was zeer klein. 

Nadat het Wilhelmus werd gespeeld
konden de dames zeer tevreden terug
kijken naar deze mooie dag.

Majorettes presteren goed

Het B-team van de majorettegroepen van Sursum Corda heeft op zaterdag
12 juni 2010 deelgenomen aan een gecombineerd KNFM majorette- en
muziekfestival in Vroomshoop. De majorettegroep, onder leiding van in-
structrice Irma te Brake, presenteerde zich met een spetterende show op
muziek van Highschool Musical.

Van links naar rechts, van onder naar boven: Lorain Horstman, Irma te Brake, Julia de Jon-
ge, Anna de Jonge, Maxine de Jonge, Anniek Hoogkamp, Joy de Greef, Sharona van Malsen.

Dit alles om zaterdagochtend 19 juni
de Vordense jeugd te ontvangen tij-
dens de gratis kindermorgen. En om 's
avonds de overige bezoekers te mogen
verwelkomen.

De jongste jeugd is van 10:00-13:00 uur
welkom om ponyritjes te maken, in de
draaimolen te gaan en om te genieten
van de overige activiteiten. Afsluiter

van de ochtend is de jaarlijkse ballon-
nenwedstrijd. Vervolgens zal tijdens
de voetbalwedstrijd het terrein geslo-
ten zijn.

's Avonds vanaf 20:00 uur barst het
feest los. In de grote tent speelt de
band Papa di Grazzi en op het overdek-
te terras zullen Jelle B en de Borculose
Patsers hun entree maken. Ook zor-
gen we ervoor dat de voetbalwedstrijd
op een groot scherm te volgen is.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Fashion
Corner, Mitra Sander Pardijs en Tank-
station Weulen Kranenbarg. Meer in-
formatie over de kindermorgen, het
Midzomerfeest of de kaartverkoop is
te vinden op www.stevo.nl

Opbouw Midzomerfeest 
in volle gang
Vorden - De opbouw van het Mid-
zomerfeest is in volle gang. Afge-
lopen weekend was er nog niks te
zien op de kasteelweide en nu rij-
den auto's af en aan, bekabeling
wordt aangelegd en de tenten wor-
den opgebouwd. Het terrein begint
vorm te krijgen.

Nadat bij sporthal ’t Jebbink de me-
dailles zijn uitgereikt, gaat om circa

20.15 uur met medewerking van de
muziekkorpsen Concordia en Sursum
Corda de intocht van start. De route
ziet er als volgt uit: ’t Jebbink, rechtsaf
de Boonk, linksaf Zutphenseweg, bij
hotel Bakker linksaf Julianalaan,
linksaf Molenweg en vervolgens weer
richting sporthal ’t Jebbink.

Intocht wandelvierdaagse
Vorden. Donderdag 17 juni is de
laatste dag van de avondwandel-
vierdaagse die dit jaar voor de 43e
keer door de gymnastiekvereni-
ging Sparta wordt georganiseerd.

Vrijdagavond 25 juni worden de me-
dailles uitgereikt. Om in het bezit te
komen van een dergelijk medaille,
moet er minmaal vier avonden wor-

den gezwommen. Behalve het ‘baan-
tjes trekken’ zijn er alle dagen in- en
rondom het bad, tal van activiteiten.
Te beginnen op de eerste dag (maan-
dag). Zonder duikbril op (voet) balletje
duiken. Dinsdag 22 juni (18.30) begin-
nen de voorrondes van de open Vor-
dense kampioenschappen ‘Langzaam
fietsen en is er tevens een wedstrijdje
stoep krijten. Woensdag 23 juni is er
vanaf 13.00 uur een voetbalmiddag,

met spelletjes als ‘een balletje hoog
houden’, doelschieten e.d. S’avonds
staat er (18.30) ‘glijbaan-ringsteken’ op
het programma. 

Donderdag 24 juni zijn de voorrondes
van het ‘spijkerbroek hangen’ en de fi-
nale ‘langzaam fietsen’. De finale ‘spij-
kerbroek hangen’ vindt vrijdagavond
25 juni plaats. Die avond is er tevens
tot 21.30 uur disco-zwemmen.

In zwembad 'In de Dennen '

Zwemvierdaagse met tal van activiteiten
Vorden - Maandagavond 21 juni
(18.30) gaat in het zwembad In de
Dennen de zwemvierdaagse van
start. Kinderen dienen dagelijks
tien baantjes te zwemmen en de
volwassenen twintig.

In de klasse 40 CC wist Niels Koolen
soeverein alle drie manches te win-
nen, hetgeen hem 90 punten ople-
verde. Björn Berendsen werd tweede.
(Tussen twee haakjes zijn vader Hans
rijdt in de MX 3 klasse bij de Neder-
landse top en strijdt bovendien om
een podiumplek bij het WK vetera-
nen ) Marnicq Tuininga eindigde in
de klasse 50 CC op de derde plek. In
de klasse 65 CC was Jordy Boswerger
weer oppermachtig en net als bij de
vorige wedstrijden, won hij ook nu

alle manches. Jordy liep de prijsuit-
reiking overigens mis, want direct na
de race vertrok hij naar Duitsland
waar hij deelneemt aan de strijd om
de Niedersachsen Cup, waar hij ook
hoog in het klassement staat. De
tweede plaats ging zaterdag naar
Björn Wisman, 3 Tim Tuitert, 4 Ro-
bin van Oldeniel, 5 Chris Scholten. In
de 85 CC klasse kreeg Jan Willem
Arendsen het even moeilijk tegen
gastrijder Kevin Hendriksen ( de
jeugd sportman van het jaar ) die op
een 125 CC KTM buiten mededin-
ging meereed. Echter Jan Willem liet
zich niet van de wijs brengen door de
oudere Kevin en wist beide manches
te winnen, 2 Branco Holtslag, 3 You-
ri Pardijs.

Jeugdcross VAMC 
De Graafschaprijders
Vorden - De crosscommissie van
de VAMC De Graafschaprijders
kreeg zaterdag alle eer, want het
Delden- circuit zag er tijdens de
jeugdcross weer perfect uit.

De deuren van het prachtige gebouw,
waarin zowel de peuterspeelzaal als
de school onder één dak samenwer-
ken, staan dan open voor alle belang-
stellenden die het gebouw ook eens
aan de binnenkant willen bekijken.
Naast het geven van allerlei interes-
sante informatie is er van alles te zien

en te doen voor jong en oud. Lokalen
en andere ruimten zijn vrij toeganke-
lijk. Op het schoolplein achter de
school zijn allerlei activiteiten , zoals
koekhappen, pony rijden, blik gooien,
spelcircuit, doel schieten en uiteraard
wordt er koffie/thee geschonken.
U bent meer dan van harte welkom
tussen 09.30 en 11.30 uur. We ontmoe-
ten u graag, leiden u met enthousias-
me rond door het gebouw en beant-
woorden met plezier al uw vragen.
Graag tot zaterdagmorgen 19 juni a.s.

Peuterspeelzaal "Ot en Sien" en Openbare Dalton Basisschool 
"De Dorpsschool"

Open dag
Zaterdagmorgen 19 juni houden
de peuterspeelzaal "Ot en Sien"en
de openbare Dalton basisschool
"De Dorpsschool" een open dag.



Deze tuin is de afgelopen maanden
aangelegd door een groep leerlingen
van ’t Beeckland in Vorden. 

Tijdens de lessen Groen zijn deze der-
deklassers druk geweest met onder an-
dere de grondbewerking, het aanleg-
gen van een pad, het maken van een

compostbak en het planten van ver-
schillende gewassen. Ook de kinderen
van BSO Avonturijn hebben al heel
wat groentes en bloemen gezaaid en
geplant, zodat op de dag van de ope-
ning er al heel wat te zien en te doen
was in deze moestuin. De eerste aard-
beien beginnen al bijna te kleuren, de

eerste groente kan al bijna geoogst
worden en de perkplanten zorgen
voor een kleurrijk geheel. Na het door-
knippen van een lint kon iedereen de
tuin in. Meteen werd het gereedschap
al weer goed gebruikt om petunia’s te
planten. BSO Avonturijn is blij met
deze tuin: de kinderen kunnen er
naar hartelust tuinieren. En de leer-
lingen van ‘t Beeckland zijn terecht
trots op het resultaat van hun werk.

Feestelijke opening schooltuin

Wichmond - Vorige week maandag is bij BSO Avonturijn in Wichmond tijdens
een feestelijke bijeenkomst de schooltuin ‘officieel’ in gebruik genomen.

lint doorknippen

Grote pechvogel van het weekend was
de leider in het tussen klassement Jer-
ry v. d. Bunt. De HAMOVE rijder kwam
in de laatste bocht ten val doordat
Wayne Tessels onderuit schoof en v. d.
Bunt meenam in zijn val. Tevens is hij
zijn leidende positie in de 125-cc klas-
se kwijt geraakt. Deze werd overgeno-
men door Roy Pouw die de race als 6e
eindigde. Ernst Dubbink won de race
met een miniem verschil voor Bryan
Schouten. Tasia Rodink werd 10e en
was daarmee zeer in haar nopjes. 

In de supersport categorie was er geen
kruid gewassen tegen Raymond
Schouten. Hij was zowel in de trainin-
gen als in de wedstrijd heer en mees-
ter. Randy Gevers werd 2e en de laatste
plaats op het podium werd ingeno-
men door Kervin Bos. Joop Timmer
werd 14e en was daarmee de beste HA-
MOVE rijder. Fabian Heusinkveld de
MRTT/Hugen rijder was laat in de
tweede training ten val gekomen en
liep daarbij een handblessure op. Voor
hem is waarschijnlijk het seizoen over.
Joey Den Besten kende ook de nodige
problemen in de trainingen. Zijn mo-
tor gaf de geest en daardoor was hij
meteen kansloos voor een plaats bij de
eerste 15. Joey werd 22e. Performance
Racing Achterhoek rijder Jan Roelofs
werd 17e en daarmee waren de heren
van het team redelijk tevreden. Nick v.
Nieuwenhuizen die evenals Rodink

voor het van Buuren Racing team uit-
komt werd 24e. 

Ghisbert van Ginhoven die vanaf de
11e plek mocht vetrekken in de klasse
superbikes wist de wedstrijd te win-
nen. Halverwege de race was hij al
vierde en daarna ging hij langs Arie
Vos, Peter Politiek en de Zweed Ham-
pus Johansson. Vos , Politiek en Jo-
hansson gafen elkaar tijdens de wed-
strijd niks toe en eindigden in deze
volgorde. De HAMOVE leden Bob Wi-
thag en Bas Winkel werden 7e en 8e.
Withag had kopstart maar kon het
tempo niet volgen, hij hoopt er de vol-
gende race weer helemaal bij te zijn.
Frank Bakker die ook uitkomt voor het
PRA reed zich naar een verdienstelijke
18e positie. 

Ben en Tom Birchall wisten de race in
de zijspan klasse te winnen, zij waren
een maatje te groot voor de rest van
het deelnemersveld. Over twee weken
zal de supersport klasse voor de ONK
punten strijden in het bijprogramma
van de Dutch TT. De klassen die daar
rijden zijn de WK 125-cc, Moto2 en de
MotoGP. Helaas zal Valentino Rossi
niet aanwezig zijn door een blessure.
De spanning zal er zeker niet minder
om zijn met mannen als Lorenzo, Pe-
drosa, Stoner ect. De Dutch TT begint
op donderdag 24 juni en eindigt zater-
dag 26 juni.

ONK Speedchallenge wegraces Assen

Afgelopen weekend werd in Assen opnieuw voor het Open Nederlands Kampioenschap voor motoren gereden.
De twee vorige wedstrijden werden op de stratencircuits van Hengelo en Oss gehouden. De rest van het seizoen
wordt gereden op de permanente circuits. Helaas was dit niet het weekend van de HAMOVE rijders. In zowel de
trainingen als de wedstrijden konden ze geen top posities halen.

Foto, Henk Teerink

Te Stroet liet twee weken geleden in de
Ronde rond het Ronostrand al zien dat
hij momenteel in vorm is. Toen eindig-
de hij nog net naast het podium, afge-
lopen weekend mocht hij wel de bloe-
men in ontvangst nemen. In de zware
Omloop de Medel, die meetelt voor de
landelijke beloftencompetitie, bevond
de 20-jarige renner uit Keijenborg zich
constant in de voorste gelederen van
het peloton. Samen met Tijmen Eising
wist hij uiteindelijk uit het peloton te
ontsnappen. Het duo bouwde vol-
doende voorsprong op om de rest van
het deelnemersveld tot de finish voor
te blijven. In de spint om de eindzege
kwam Te Stroet slechts enkele centi-
meters tekort om de overwinning te
kunnen claimen. Ook plaatsgenoot
Joost Berentsen reed zaterdag een goe-
de wedstrijd. In een criterium in Hilva-
renbeek voor Junioren eindigde hij op
een zevende plaats. Hiermee laat de
jonge renner zien dat hij dit jaar grote
progressie heeft geboekt. 

RONDE VAN DE KERSPELEN
Het Kanjers voor Kanjers Cyclingteam,
met daarin RTV´ers Simon Bargeman
en Felix Wolbert, reed deze week in
het Friese Drogeham een klassieker
voor de clubcompetitie. Het team
moest proberen om de vijfde plaats in
het klassement te behouden of even-
tueel te verbeteren. Ook in deze wed-
strijd stond er veel wind, waardoor er
regelmatig gaten vielen in het pelo-
ton. Na ongeveer 120 kilometer brak

het flink uitgedunde peloton defini-
tief in drie groepen. Alleen Leon Es-
sink uit Aalten van het Kanjers voor
Kanjers Cyclingteam zat in de tweede
groep. Simon Bargeman zat samen
met teamgenoot Xaf Houwers uit Aal-
ten in de derde groep. Essink eindigde
als 26e, Houwers en Bargeman wer-
den respectievelijk 52e en 53e. Het
team zakte hiermee twee plaatsen in
het klassement, maar is desondanks
tevreden met deze eindklassering.

WARNSVELD
Ook in de Ronde van Warnsveld met
wedstrijden voor de Masters en Ama-
teurs A&B was RTV Vierakker-Wich-
mond zaterdag vertegenwoordigd. Bij
de Masters werd het tempo direct na
de start stevig opgeschroefd, waardoor
er een kopgroep van acht renners ont-
stond. Deze werd niet meer terugge-
haald door het peloton en de koplo-
pers mochten strijden om de overwin-
ning. RTV'er Martin Weijers probeerde
nog wel naar voren te rijden, maar
had hier door ziekte in de afgelopen
week net niet voldoende kracht voor.
Halverwege moest hij zijn moedige po-
ging staken. Peter Makkink had het
ook niet makkelijk, maar kon toch
nog een keer achter een tweede groep
aanspringen. Ook hij kon net niet de
aansluiting vinden. Even later werd
deze groep opgeslokt door het peloton
en in de eindsprint reed Peter Mak-
kink naar een negentiende plaats. De
overwinning ging naar Marcel Alma.
Bij de Amateurs A&B eindigde RTV´er
Ralf Vos in het peloton. 
Jan Pieterse uit Wichmond stond zon-
dag aan de start in de Omloop van
Exel. Bij de Masters 60+ sleepte hij in
zijn tweede wedstrijd van dit seizoen
een twintigste plaats in de wacht.

Tweede plaats voor 
Te Stroet in klassieker

Wichmond - Rens te Stroet van RTV
Vierakker-Wichmond heeft zater-
dag een podiumplaats behaald in
de Omloop de Medel in Tiel. Ook
zijn clubgenoten leverden het afge-
lopen weekend goede prestaties.

Het podium van de Omloop de Medel met v.l.n.r. Gijs Strating, winnaar Tijmen Eising en
Rens te Stroet

Jong Gelre wil deze aspirantencommis-
sie nieuw leven inblazen. Normaal kan
men vanaf 16 jaar en ouder lid worden
van Jong Gelre. Men wil de pijlen nu ook
richten op de groep 12- 16 jaar. Het doel

is om met een ‘klein budget’ ook voor
deze groep activiteiten te ontwikkelen.
Zo zal er vrijdagavond 18 juni vanaf
19.00 tot 21.30 een kennismakingsactivi-
teit worden georganiseerd aan de Spie-

kerweg 4. Voor deze avond mikt men op
de leerlingen van de verschillende groe-
pen 8 (11- 13 jaar). Hoewel deze activiteit
gratis is, verzoekt de organisatie om
zich in verband met de hapjes en drank-
jes, vooraf aan te melden bij e-mail: 
aspiranten-jonggelre@hotmail.com of
telefonisch bij Bart Tiessink 06-17536817.
Zie ook: www.jong-gelre.nl

Jong Gelre Vorden - Warnsveld

Nieuwe start aspirantencommissie
Vorden - De aspirantencommissie van Jong Gelre Vorden – Warnsveld
heeft onlangs in Vorden en Wichmond een aantal basisscholen bezocht,
met als achterliggende gedachte om jongeren te bewegen lid te worden.



Martine: ‘ Ik ben op het CIOS afgestu-
deerd en mag ik onder meer tennisles
geven, seniorensport begeleiden en als
sportleider fungeren. Echter, ik wil nu
totaal wat anders en lijkt mij de studie
richting bank – en verzekering een he-
le uitdaging‘. Het is duidelijk aan haar
te zien, dat ze momenteel weer lekker
in haar vel zit. Dat was de afgelopen ja-
ren wel anders. 
Eerst was daar de ziekte van Pfeiffer,
waardoor Martine een half jaar uit de
roulatie was. Toen ze goed en wel was
hersteld en de (tennis) draad weer had
opgepakt, liep ze zomer 2009 een rug-
blessure op. Martine speelde toen met
de gedachte om definitief met de ten-
nissport te stoppen.

Toch maar niet gedaan. In het najaar
hervatte ze de training en tot haar gro-
te verbazing won ze afgelopen decem-
ber in Apeldoorn een ‘kersttoernooi’.
Martine: ‘Voor mij een geweldige sti-
mulans en een reden om mij weer he-
lemaal op het tennissen te storten. Ik
heb de gehele winter keihard getraind
om dit voorjaar en komende zomer
weer te kunnen presteren. En dat is tot
dusver uitstekend gelukt’, zo zegt ze
met een stralende lach. Het was afge-
lopen weken zelfs tweemaal feest in
huize Dijkman, waar vader, moeder

en de zussen intens met Martine mee-
leven.

Martine: ‘Ik heb samen met Lisa Borc-
kink, Giordy Baron en Wesley Koolhof
in competitieverband in het eerste ge-
mengde team van Daisy uit Apeldoorn
gespeeld. De competitie in deze Eerste
Klasse vindt plaats op zeven zondagen.
We spelen in het hele land: Gronin-
gen, Castricum, Meppel, Amsterdam,
noem maar op. De wedstrijden begin-
nen altijd om 10.00 uur. Dat betekent
bij uitwedstrijden dikwijls heel vroeg
vertrekken en vaak tegen het midder-
nachtelijk uur weer thuis. Dus best
wel lange dagen. De competitie verliep
uitermate spannend, de teams had-
den allemaal al een keer van elkaar
verloren. Aan het slot moesten we, wil-
den we kampioen worden, met 7-1 van
Castricum winnen. Dat gebeurde ook,
we wonnen inderdaad met 7-1.

Dat betekent dat wij volgend jaar met
ons team in de Hoofdklasse uitkomen,
de hoogste Nederlandse competitie.
Daarnaast kent Nederland ook nog
een Eredivisie, waarin veel buiten-
landse spelers uitkomen en Neder-
landse spelers, die daarvoor speciaal
worden uitgenodigd. Deze competitie
wordt in veertien achtereenvolgende

dagen afgewerkt’, zo zegt Martine. Be-
halve de Nederlandse competitie op
zondag, speelde Martine op zaterdag
(tegen vergoeding) bij de tennisclub
Halle in Duitsland, op ongeveer 175 ki-
lometer afstand van Vorden. 

Martine: ‘Ook hier hebben we een ge-
weldige competitie gedraaid. We moe-
ten nog één wedstrijd spelen en zijn
nu al kampioen. Het verschil met Ne-
derland is dat er in de Duitse competi-
tie geen gemengde teams uitkomen.
Ons team bestaat uit zes dames. Gedu-
rende de zes zaterdagen spelen we per
wedstrijddag één enkel en één dub-
bel’, zo zegt Martine die ook volgend
seizoen weer in competitieverband in
Halle zal uitkomen. Dat doet ze samen
met Lisa Borckink uit Eibergen. De ko-
mende maanden zijn de pijlen op het
spelen van toernooien gericht en kan
Martine weer werken aan een hogere
plaats op de ranking. 

Martine: ‘Mijn trainer Jurgen ten Hove
heeft acht jaar in Duitsland gewoond
en gewerkt. Hij heeft mij destijds gead-
viseerd om ook in Halle te gaan spe-
len. Jurgen is van mening dat ik mij
weer in de ‘top twintig‘ kan spelen.
Momenteel sta op plek 48. Ik hou mij
absoluut niet met de ranking lijst be-
zig. Ik wil gewoon lekker tennissen en
ik zie vanzelf wel waar ik straks sta’,
zo zegt Martine Dijkman die doorde-
weeks alle dagen (behalve de woens-
dag, dan traint ze in Zutphen) in Apel-
doorn traint en ‘tussendoor’ sparren
in Vorden met een speler van de plaat-
selijke club VTP.

Kampioen in Nederland en Duitsland

De lach is terug bij Martine Dijkman!
Vorden - De 20 jarige Martine Dijkman uit het buurtschap Mossel bij Vor-
den, heeft het plezier in de tennissport weer helemaal terug. Sterker nog,
ze is weer zo gefocust op het spelletje dat zij zich er de afgelopen maan-
den helemaal aan heeft ‘over gegeven’. Ook de komende maanden is het
alle dagen tennissen wat de klok slaat. In september komt de maatschap-
pelijke ladder weer in het vizier en begint Martine met de studie ‘ bank-
en verzekeringswezen ‘. Opmerkelijk gezien haar vorige opleiding.

Om iedereen in de gelegenheid te stel-
len nader kennis te maken met mu-
ziekvereniging Concordia en het ma-
ken van muziek houdt Concordia op
24 juni in het dorpscentrum een open-
bare repetitie. Zowel het orkest, de
drumband als de leerlingen zullen de-
ze avond aanwezig zijn. Naast dat er
deze avond gerepeteerd wordt, zal het
ook een informatieve avond worden.
Men kan vragen stellen of een instru-

ment proberen dat men zelf altijd al
graag heeft willen leren bespelen.

Aan de scholieren van de Vordense ba-
sisscholen is een flyer uitgedeeld met
meer informatie over deze avond. Dat
betekent niet dat deze avond alleen
voor hen bedoeld is. Iedereen die
gelnteresseerd is, een instrument wil
leren bespelen of misschien al kan
spelen is van harte welkom om nader
kennis te maken met Concordia. De
openbare repetitie is van 19.00 tot
20.00 uur, zodat men weer op tijd
thuis kan zijn voor de voetbalwed-
strijd van Oranje. Kijk voor meer infor-
matie op www.concordiavorden.nl

De muziek van de andere kant bekeken

Openbare repetitie
Concordia

Vorden - Iedereen kent de muziek-
vereniging van haar optredens op
straat, maar wat doen de muzikan-
ten verder en hoe is het om een in-
strument te bespelen?

Daarom werd er naast de kantine een
gezellige feesttent neergezet waar de
Rattianen vanaf 20.30 welkom waren.
Langzaam stroomde de tent vol en om
21.00 trapte duo Hekkelbarg af voor de
muzikale omlijsting. 
Na de eerste set was het tijd voor het
officiële gedeelte, te beginnen met de
uitreiking van de prijs voor de top-
scoorder van dit seizoen. Uit handen
van Jan van Bommel ontving Kim

Heuvelink (speelster van de dames)
een gouden voetbalschoen voor de
meest gemaakte doelpunten dit sei-
zoen. De zilveren schoen ging naar
Ronnie de Beus (heren 3) en de bron-
zen schoen was voor Stijn Bloemendal
(heren zaterdag).
Daarna was het tijd om een heleboel
jubilarissen te huldigen. Het bestuur
had namelijk besloten om voortaan al-
le leden te huldigen die 25, 40 of 50

jaar lid zijn, en er moest eenmalig een
behoorlijke inhaalslag gemaakt wor-
den. Alle aanwezige jubilarissen ont-
vingen van voorzitter Bert Tuinman
een speldje als dank voor hun jaren-
lange lidmaatschap.
Na het officiële gedeelte was het tijd
voor feest. Halverwege de avond tover-
de Jan van Bommel zijn mondharmo-
nica nog even tevoorschijn om het pu-
bliek te vermaken, de stemming zat er
dan ook goed in. Al met al was het een
zeer geslaagde avond waar de club
met een goed gevoel op terug kan kij-
ken.

Ratti viert 65 jarig bestaan

Kranenburg - Zaterdag 12 juni vierde voetbalvereniging Ratti het 65 jarig
bestaan van de club. Weliswaar geen kroonjaar, maar de club vond het
reden genoeg voor een feestje.

Carlijn Slijkhuis reed hier met haar Ai-
mé in de klasse L1. Ze behaalde hier
een 2de en 3de prijs met resp. 198 en
196 punten. Lisanne Schippers reed in
de klasse Z2. Met Mister Macho reed ze
naar een 1ste prijs met 226 punten.
Op dinsdagavond 8 juni jl. werd er de

2de selectiewedstrijd dressuur voor de
paarden verreden. Er werd goed gere-
den door onze leden. Carlijn Slijkhuis
reed ook hier in de prijzen. Ze behaal-
de in de klasse L1 een 1ste en 3de prijs
met 198 en 187 punten. Hester Slegt
reed met haar Zingy in de klasse L2. Ze

behaalde een 3de prijs met 193 pun-
ten. Chris van Dijk reed ook in klasse
L2. Met Amiga Maya behaalde hij een
1ste en 2de prijs met 193 en 195 pun-
ten. Marina Gotink reed in de klasse
M1. Ze behaalde 2 keer een 2de prijs
met 196 en 194 punten. In de klasse
M2 reed Anita Berenpas met Walencia.
Ze behaalde een 1ste en 2de prijs met
185 en 183 punten.

L.R. de Graafschap
Vorden - In het weekend van 5/6 juni jl. werd er een wedstrijd te Hengelo
Gld. georganiseerd.



De thuiszorgwinkels laten op 29 juni
zien dat dankzij de vooraf gelnstalleer-
de programma's en een service abon-
nement het gebruik van een simPC
volledig zorgenvrij is.

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organise-
ren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De
simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte
functies zijn voorgeprogrammeerd:

surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. 
De computer is bovendien compact,
geruisloos en energiezuinig. Dankzij
een service abonnement hoeft de ge-
bruiker niet meer om te kijken naar
onderhoud, beveiliging of het maken
van kopieën. Hij heeft gewoon een
computer die het altijd doet, zonder
'toeters en bellen'. De simPC is daar-
door een uitstekende aanvulling op
het uitgebreide assortiment comfort-
artikelen van de Sensire thuiszorgwin-
kels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op dinsdag 29 juni tus-
sen 10.00 en 16.00 uur binnen lopen
bij het Sensire Servicehuis aan de
Dorpsstraat 7 in Vorden. Aanmelden is
niet nodig. Geïnteresseerden kunnen
de mogelijkheden van deze gemakke-
lijke computer bekijken of zelf achter
de simPC plaatsnemen om te ervaren
hoe eenvoudig het is. Er zijn experts
aanwezig die alle vragen kunnen be-
antwoorden.

Demonstratie makkelijke computer

Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 29 juni a.s.
vindt er in het Servicehuis in Vor-
den wederom een demonstratie-
dag voor computers plaats. Het
zijn niet zomaar computers, maar
zogenoemde simPC's. Een makke-
lijke en veilige computer, zeer ge-
schikt voor iedereen die gelnteres-
seerd is in de voordelen van een
computer, maar opziet tegen in-
stallatie, onderhoud en het risico
van virussen.

Mireille is concertpianist; zij won de
eerste prijs op het nationale Steinway
Concours en speelde o.a. in het Con-
certgebouw in Amsterdam. De presen-
tatie wordt verzorgd door Julika

Marijn. Dit kamerconcert wordt ge-
organiseerd door Art of Living en de
International Association for Human
Values. Het betreft een benefietcon-
cert waarvan de opbrengst volledig
ten goede komt aan onderwijs-op-
basis-van-waarden aan kinderen in o.a.
India. De toegangsprijs is slechts € 10.

Het aantal plaatsen is zo beperkt dat
tijdig reserveren noodzakelijk is:
stuur daartoe een berichtje naar
info@kieftskamp.nl of (0575) 55 44 33.

Kasteel de Kieftskamp

Benefiet pianoconcert
Vorden - Op zondagmiddag 27 juni
vindt in de Kieftskamp (Vorden)
een prachtig kamerconcert plaats.
Dan speelt Mireille Heijltjes een
aantal indrukwekkende werken,
onder meer van Schubert en Cho-
pin.

In de regio bruist het van de initiatie-
ven om het economische, sociale en
culturele leven te verbeteren. Om dit
soort projecten te ondersteunen
heeft Rabobank Graafschap-Noord
het Coöperatiefonds in het leven ge-
roepen. De bank stelt een deel van
haar winst beschikbaar in dit fonds
en zet dit in voor een beter leefkli-
maat in de regio. 

VOORWAARDEN
Voor de aanvragen zijn voorwaarden
opgesteld. Zo moet het project
plaatsvinden binnen het werkgebied
van Rabobank Graafschap-Noord en
ten goede komen aan (grotere) groe-
pen inwoners van de woonkernen. Er
moet een bankrelatie zijn tussen de
aanvrager en de bank. Het is belang-
rijk dat het project een duurzaam ka-
rakter heeft. Daarom komen evene-

menten, feesten en jubilea niet in
aanmerking. Het project moet bin-
nen één jaar te realiseren zijn en de
aanvraag moet van een heldere fi-
nanciële onderbouwing voorzien
zijn. Projecten van politieke, religieu-
ze en individuele aard komen niet in
aanmerking, evenmin als projecten
van lokale afdelingen van landelijke
(goede) doelen. Geld is echter geen al-
lesbepalende factor voor het welsla-
gen van een project. Daarom wordt
er ook gekeken naar de drijvende
krachten achter een idee. Is er vol-
doende enthousiasme en overtui-
ging om een project te realiseren? De
eventueel toegekende bijdrage wordt
alleen uitgekeerd als duidelijk is dat
het geld goed besteed wordt en tot re-
sultaat leidt.

LEDEN BEPALEN
Elke aanvraag wordt zorgvuldig be-
oordeeld. De jury van het Rabobank
Coöperatiefonds bestaat onder ande-
re uit vertegenwoordigers van de le-
denpanels van de bank. Leden van de
bank bepalen dus waar de bank in
investeert in de lokale leefomgeving. 

AANVRAGEN
Een aanvraag voor het Coöperatie-
fonds kan worden gedaan door het
invullen van een aanvraagformulier
op de website. Het formulier is te vin-
den op www. rabobank.nl/graaf-
schap-noord, klik op het item Coöpe-
ratiefonds. Aanvragen kunnen wor-
den ingediend tot en met 16 juli aan-
staande. Daarna beoordeelt de jury
de aanvragen. In oktober wordt be-
kendgemaakt welke projecten geho-
noreerd zijn.

€ 90.000,= beschikbaar voor projecten in de regio

Samen investeren in een
leefbare samenleving
Het Coöperatiefonds van Rabo-
bank Graafschap-Noord biedt ook
in 2010 de kans om samen projec-
ten te realiseren. Tot en met 16 ju-
li aanstaande kunnen er projec-
ten worden ingediend. De projec-
ten zijn gericht op het verbeteren
van het economische, sociale en
culturele leven in de regio. In het
najaar beslist een jury welke aan-
gevraagde projecten een deel van
de beschikbare € 90.000,= krijgen
toegewezen. De projecten waar-
aan een bijdrage wordt toege-
kend ontvangen in oktober be-
richt. Meer informatie en de gel-
dende criteria staan op www.rabo-
bank.nl/graafschap-noord. Daar
is ook het aanvraagformulier te
vinden.

Maar liefst op zes verschillende loca-
ties waren zondag 6 juni leden van de
SOV aanwezig om zich te presenteren.
De belangstellenden volgden de route
vooral op de fiets, maar ook reed een
bus zijn rondes. Op de routebeschrij-
ving konden de stempels worden ver-
zameld om mee te kunnen dingen
voor de prijzen. Op de SOV vergade-
ring van woensdag 9 juni, werden de
prijswinnaars getrokken. Deze eer
kwam toe aan Adriana Achterkamp.
Zij koos blindelings twee stempelkaar-
ten uit de stapel. De Wii gaat naar
Baak, naar Bas Huetink en de Ballon-
vaart voor twee personen is gewonnen
door J. ten Have uit Vorden. 

Met de bedrijvenroute nog vers in het
geheugen werd vervolgens deze dag
geëvalueerd. Rode draad was wel dat
de bedrijven zichzelf op een goede ma-
nier gepresenteerd hadden en goede
stappen hebben gezet in het verkrij-
gen van meer bekendheid. Het kijkje
achter de schermen werd door de be-
zoekers zeer gewaardeerd. En vond de
ene ondernemer dat het best wat
drukker had mogen zijn, een andere
waardeerde het, dat genoeg tijd aan
de gasten kon worden besteed. 
Op verschillende plekken werden de-
monstraties gegeven, zoals op het ter-
rein van Brouwerij Rodenburg, waar
Hans Geurt het logo van de SOV in

linoleum sneed en John Rutjes die 3D
televisie liet zien. Jan Achterkamp be-
merkte die dag juist teleurstelling van
mensen die meer demonstraties ver-
wachtten. Gezien het gevaar dat alles
wat met vuur te maken heeft met zich
meebrengt, was het juist niet mogelijk
geweest. Ook waren verschillende
ruimten eveneens om die reden geslo-
ten. Daarom wil hij groepen van onge-
veer 20 personen, uit Baak en naastlig-
gende dorpen, graag een keer rondlei-
den. Ze kunnen naar Achterkamp Be-
drijfsopleidingen bellen voor een af-
spraak. 

De ondernemers genoten van de voor-
pret, het samenwerken en de geza-
menlijke afsluiting van de dag, maar
misten jammer genoeg de tijd om zelf
rond te gaan. En al zal het niet elk jaar
zijn, in het geheel werd gesteld dat
een dergelijke bedrijvenroute voor
herhaling vatbaar is.

Bedrijvenroute van de SOV Prijswinnaars

Baak - De Steenderense Ondernemers Vereniging blikte afgelopen woens-
dag terug op de bedrijvenroute, gehouden op zondag 6 juni, waarbij zo’n
500 belangstellenden op bezoek kwamen. Adriana Achterkamp verrichtte
tijdens de vergadering de trekking van de stempelkaartwinnaars. De Wii
gaat naar Bas Huetink uit Baak en de Ballonvaart is gewonnen door J. ten
Have uit Vorden.

Adriana Achterkamp trekt twee winnaars uit de stapel volle stempelkaarten.

Met eenenveertig starts waren de Ber-
kelduikers goed vertegenwoordigd.
Dat de opbouw dit seizoen  tot nu toe
goed is geweest bewijzen de vele pr's
die er de laatste 3 weken op alle Gel-
derse kampioenschappen zijn ge-
zwommen. Ook nu was dat weer het
geval.  Kampioen zijn geworden: Kim
Nijland (10 jaar) op 100m vrij en 100m

schoolslag, Torben Lammerdink (11
jaar) op 100m vrij, 50m vlinder, 100m
rugslag, 200m wissel en 100m school-
slag. Zilveren medailles gingen naar :
Bas Wensink (9 jaar) op 100m school-
slag en 100m rug, Kim Nijland op 50m
vlinder en 200m wissel, Jamie Stege-
man (10 jaar) op 100m rug.
Brons was er voor; Merel van der Wal

(9 jaar) op 100m schoolslag en 100m
rugslag, Kim Nijland op 100m rugslag.
Op de foto staan de finale zwemmers
van de eerste dag van links naar rechts
Boven: Thomas Luchies, Torben Lam-
merdink, Nick Bongers, Edwin Jager,
Bas Wensink. Onder: Iris v Gijtenbeek,
Jade Wensveen, Kim Nijland, Jamie
Stegeman, Merel vd Wal, Ashley de
Weerd. Niet op de foto staan Marlijn
Welmer en Marike v Rooy die zich de
tweede dag ook hadden geplaatst.

Goed voor vijftien podiumplekken Berkelduikers

Kring Speedo Finale

In Zutphen zijn op twaalf en dertien juni de finales voor Minioren van
kring Gelderland verzwommen.
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Marijke Rensen van Lots of Cake reisde
dus van Ruurlo naar Hengelo, Wich-
mond, Zelhem en Doetinchem om de
kinderen te begeleiden bij het maken
van een zeer feestelijke taart. De kin-
deren mochten eerst hun taart besme-
ren met een vanillevulling, waarna de
bovenkant van de cake er weer op
werd gelegd. Daarna kregen alle kin-
deren een klont botercrème om er he-
lemaal overheen te smeren. Het was
wel een beetje een geklieder, maar ook

wel erg lekker. Toen dat helemaal
klaar was, kregen de kinderen elk een
stuk marsepein met een mooie, felle
kleur. Dit moest even gekneed worden
en later mooi, rond uitgerold worden.
Dat was wel een hele klus, maar onze
kinderen van Avonturijn zijn grote,
sterke kinderen, die konden dat wel!
Terwijl de kinderen even aan het spe-
len waren, kon Marijke met hulp van
leidsters de uitgerolde marsepein over
de cake leggen. Daarna konden de kin-
deren hun eigen taart gaan versieren
met de andere kleuren marsepein. 

En zie het resultaat…. Supermooie en
lekkere taarten helemaal zelf gemaakt
door de kinderen van Avonturijn!
Hmmmmm smullen maar!!!

Taarten maken bij
Avonturijn
Ruurlo - Op alle locaties van Kin-
deropvang Avonturijn hebben de
kinderen zelf hun eigen taart ge-
maakt! Niet zomaar een taart,
maar een echte taart met vulling
en marsepein.

Altijd is Lieneke klein Selle al creatief
bezig geweest. Dat varieert van knut-
selen, handwerken tot tuinieren en
bloemschikken. In de periode van
1983 tot 1985 heeft ze aan volksschil-
deren gedaan. ,,In 2005 kwam ik toe-
vallig Vera van Loon uit Halle tegen
die vertelde dat ze schilderles ging ge-
ven. Ze zou een atelier inrichten op de
deel van hun woonboerderij. 

Toen ik bij de opening aanwezig was
vond ik het zo leuk dat ik gelijk op les
ben gegaan (Latente Talenten). Bij haar
kon ik alles uitproberen: pastelkrijt,
houtkool, aquarel, acryl en olieverf. In
het kiezen van de onderwerpen voor
je schilderij ben je vrij en dit komt in

mijn werk ook naar voren. De ene keer
maak ik een schilderij naar waarne-
ming, de andere keer naar aanleiding
van een foto of uit herinnering en fan-
tasie. Acryl en olieverf zijn bij mij favo-
riet. Ik schilder zowel figuratief als ab-
stract. Omdat ik al veel leuke reacties
heb gekregen heb ik de stap durven
nemen voor deze expositie”, zo ver-
klaart de in Zelhem geboren Lieneke
klein Selle (62). 
Dochter Rianne klein Selle (39) woont
in Deventer. ,,Vroeger tekende ik graag
een beetje met potloden maar het ech-
te werk heb ik in 1995 ontdekt. Teke-
naar Henk Ooiman heeft me overge-
haald om op zijn boerderij in Zelhem
te komen tekenen. Daar heb ik voor

het eerst met pastelkrijt kennis ge-
maakt. Door de verhuizing naar De-
venter ben ik bij het DAK (Deventer
Amateurs Kunstenaars) beland samen
met enkele vriendinnen. Ik teken figu-
ratief, fantasie en af en toe abstract.
Zelf vind ik het uitwerken van een de-
tail op het ogenblik heel erg leuk. Het
maakt dan niet uit of het pastelkrijt,
acryl of aquarelverf is”, zo zegt Rian-
ne. 

OPEN ARMEN
Door kennissen van Lieneke klein-Sel-
le-Kempers zijn beiden in contact ge-
komen met de Historische Vereniging
Oud Noordijk die de expositie in de
Oale Schole organiseert. De expositie
is verwerkt in een expositie van de
oudheidkundige vereniging waarin
het is gelntegreerd in een oorlogs- en
bevrijdingstentoonstelling. De Oale
Schole is op elke zaterdag en zondag
van 13.30 tot 16.30 uur geopend.

Veldhoekers exposeren voor het eerst gezamenlijk

Expositie van moeder 
en dochter klein Selle

Veldhoek - Moeder Lieneke en dochter Rianne klein Selle, respectievelijk
uit Veldhoek en Deventer, exposeren tot en met 30 juni schilderijen en te-
keningen in de Oale Schole in Noordijk. Het is voor het eerst dat moeder
en dochter exposeren. Zondag werd de expositie in Noordijk, die deel uit-
maakt van een grotere expositie, officieel geopend.

Het is voor het eerst dat moeder Lieneke en dochter Rianne klein Selle exposeren.

Jasper Korten is oud-leerling van de
Veldhoekse basisschool. De kinderen
gaan door rondjes om de school te ren-
nen geld inzamelen voor straatkinde-
ren in Roemenië. De actie wordt ge-
houden omdat een groep leerlingen

van het Graafschapcollege naar Roe-
menië gaan om de stichting MANA
straatkinderen (www.mana.ro) te hel-
pen. Daarvoor moeten ze verschillen-
de acties organiseren om geld in te za-
melen. Ze hopen zoveel mogelijk geld
in te zamelen zodat ze de straatkinde-
ren kunnen helpen door gebouwen te
renoveren en voor andere faciliteiten.
De sponsorloop vindt vrijdag 18 juni
van 10.30 tot 11.30 uur plaats. 
Meer informatie: 
www.gc4roemenie.webs.com

Opbrengst voor straatkinderen in Roemenië

Oud-leerling Veldhoek
organiseert sponsorloop
Veldhoek - Leerlingen van het
Graafschap College in Doetinchem
onder leiding van Jasper Korten or-
ganiseren vrijdag 18 juni een spon-
sorloop die plaatsvindt op de basis-
school in Veldhoek.

De Berend Dag bijvoorbeeld. Deze
middeleeuwse dag bij kasteel Hack-
fort in Vorden zit boordevol spannen-
de activiteiten, zoals roofvogelshows,
vechtende ridders en verhalenvertel-
lers. Of neem je ouders mee naar de
Smoks Hannemiddag (heksen!) in Zel-
hem of de Piet Pauwdag (dieren voe-
ren!) in Bekveld. 
Jij wilt nog meer avontuur? Met een
kompas in de hand kun je dan als ont-
dekkingsreiziger op expeditie rondom
het zwembad van Vorden. Liever als in-
diaan op oorlogspad? Dat kan daar
ook! Of ga terug in de tijd met Ot &
Sien in Zelhem. Avontuur genoeg dus!
Natuurlijk hebben we aan de sportie-
velingen gedacht: dit jaar kun je spet-
teren en plonzen bij de IJssel in
Drempt / Doesburg en op de Bennie
van Bronckhorstdag in Zelhem kun je
sporten en spelen.

De activiteiten voor jou op een rijtje:
Zondag 20 juni Piet Pauwdag Bek-
veld/Hengelo (Gld.)
Zondag 27 juni Berenddag Vorden
Woensdag 7 juli Expeditie In de Den-
nen Vorden
Woensdag 14 juli Smoks Hannedag
Zelhem
Woensdag 21 juli IJsselpret
Drempt/Doesburg
Zaterdag 31 juli Bennie van Bronck-
horstdag Zelhem
Woensdag 4 augustus Ot en Siendag
Zelhem
Zaterdag 7 augustus Indianenkamp
Vorden

Kijk op www.zomervakantieinbronck-
horst.nl voor meer informatie en geef
de data alvast door aan je ouders!

Neem je ouders gerust mee naar 

Kom naar Bronckhorst deze
zomer!

Bronckhorst- Er is van alles te doen in de gemeente Bronckhorst. En je ou-
ders mogen gerust meekomen! Van 20 juni tot en met 7 augustus 2010 is
er iedere week een fantastisch evenement speciaal voor jou. Acht verschil-
lende evenementen! Elke keer een ander spannend thema.

Om 19.00 uur zal Sursum Corda af-
trappen met een zomeravondconcert
waarbij de verschillende onderdelen
van de muziekvereniging zich zullen
presenteren. Onder leiding van Geert-
Jan Dijkerman zal de slagwerkgroep
van zich laten horen met het stuk Oil
Barrel Drum. Het jeugdorkest, tevens
onder leiding van Geert-Jan Dijker-
man, zal zelfstandig een aantal mu-
ziekstukken ten gehore brengen. Ook
samen met het harmonieorkest zal
het jeugdorkest een muziekstuk spe-
len, genaamd ‘The Incredibles’. Het
harmonieorkest onder leiding van Ja-

cob Jansen zal een aantal lichte mu-
ziekstukken in een reis door de tijd
ten gehore brengen. Muziek uit de ja-
ren ’50 met Sinatra, de jaren ’60 met
Memories of the Sixties, de jaren ’70
met de Eagles en de jaren ’80 met To-
to. 
De vijf regionale muziekverenigingen
komen om 19.45 uur één voor één het
dorp binnen marcheren naar het cen-
trale punt, het grasveld voor de Neder-
lands Hervormde kerk om samen met
Sursum Corda het 80-jarig jubileum te
vieren. De deelnemende muziekver-
enigingen zijn MDVS Doesburg, Excel-
sior Warnsveld, zustervereniging Con-
cordia Vorden, Crescendo Hengelo en
de Eendracht Hummelo. Eerst wordt
samen met Sursum Corda een mars
gespeeld, genaamd ’Muzifesti’. Tijdens
deze mars zal de majorettegroep van
Sursum Corda onder leiding van Irma
te Brake, zich presenteren. De volgen-
de jubileumactiviteit van Sursum Cor-
da is het concert van de Koninklijke
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’.
De KMK JWF is als militair orkest voor
een groot deel van haar tijd actief voor
de Koninklijke Landmacht. Dit con-
cert vindt plaats op vrijdag 8 oktober
in de sporthal te Vorden.

Samen met vijf muziekverenigingen

Sursum Corda viert 80-jarig
jubileum
Vorden - Vrijdag 25 juni komen vijf
muziekverenigingen uit de regio
naar Vorden om samen met Sur-
sum Corda het 80-jarig jubileum te
vieren. Alvorens deze verenigingen
Vorden zullen binnenmarcheren
zal Sursum Corda een zomer-
avondconcert verzorgen op het
grasveld voor de Nederlands Her-
vormde kerk. Het concert zal voor-
namelijk ingevuld worden met
lichte muziek. Vervolgens zullen de
regionale verenigingen deelnemen
aan de door Sursum Corda georga-
niseerde stertocht.

De voorganger in deze dienst is Kapi-
tein Robert Paul Vennema van het Le-
ger des Heils. De dienst heeft als the-
ma meegekregen “God dienen is men-
sen dienen”. Het koor “Inspiration”
uit Vorden verleent medewerking. De
collecte in de dienst gaat naar een
goed doel van het Leger des Heils. Bij
slecht weer kan men gebruik maken
van de accommodatie van de kam-
peerboerderij. Ook voor de kinderen is
een plekje en wordt er tevens voor be-
geleiding gezorgd. Na afloop van de
dienst is er koffie en voor de kinderen
frisdrank. 

Op deze zondag is er in de Goede Her-
der kapel en de Remigiuskerk te Hen-
gelo(g) geen dienst

Openlucht-
dienst
Hengelo - Zondag 27 juni wordt er
om 10.15 uur op het terrein van de
kampeerboerderij “de Haver-
kamp”aan de Vierblokkenweg in
Hengelo(g)een openluchtdienst ge-
houden.

www.contact.nl
dan weet u het wèl!
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Secretaris van Stichting Dorpsraad
Keijenborg e.o., Ria Hartelman, ver-
welkomde de aanwezige dorpsgeno-
ten en gaf het woord aan de heer Her-
man van Voorst van Reggefiber. Het
bedrijf is gevestigd in Rijssen en is het
enige in Nederland dat investeert in
fijnmazig glasvezelnetwerk, glasvezel

wat daadwerkelijk in de huizen wordt
gebracht: Fiber-to-the-Home, FttH. 
Reggefiber heeft, onder de naam Glas-
hart al vele huizen van glasvezel voor-
zien. “Woningcorporaties waren de
eersten die initiatief toonden om glas-
vezel als voorziening in hun huizen
aan te willen leggen,” legt Herman

van Voorst uit. “Zij waren bang dat als
zij de huizen niet voorzagen van fat-
soenlijk breedband, deze minder aan-
trekkelijk en minder makkelijk ver-
huurbaar zouden zijn. Een vooruit-
ziende blik.” 

Glasvezel maakt haarscherp digitaal
tv mogelijk en in de toekomst ook HD
en 3D tv. “Daar heb je fatsoenlijk
breedband voor nodig,” aldus Van
Voorst. “Los van televisie is er ook nog
het versturen en ontvangen van digi-

tale informatie via internet, waarvoor
de behoefte groeit. Elke acht, negen
maanden verdubbelt de vraag naar di-
gitaal breedband. Glasvezel is het
transportmiddel van de toekomst en
er is geen deskundige die daaraan nog
twijfelt.” 

Omdat het heel kostbaar was, werd
glasvezel niet zomaar overal aange-
legd. Toch bestaat het al meer dan 30
jaar. Door de toenemende behoefte
wordt meer glasvezel uitgerold en zak-
ken de prijzen. Toch werkt Glashart
met het principe van vraagbundeling,
wat betekent dat ze eerst willen weten
of er een percentage van 40% van de
huishoudens voor elke kern afzonder-
lijk, daadwerkelijk bereid is mee te
doen. Want om overal glasvezel aan te
leggen en vervolgens risico te lopen
dat het niet gebruikt wordt, maakt de
aanleg toch te kostbaar. De stoepen
moeten tenslotte wel open voor een
geul waar de kabel wordt ingelegd.
Van stoep tot huis wordt de kabel on-
der de grond door ‘geschoten’, dus de
plantjes kunnen blijven staan. Omdat
de centrale in Hengelo Gld. komt te
staan, betekent het dat als Hengelo
geen 40% haalt, Keijenborg ook geen
glasvezel krijgt, ook al heeft het zijn
40% wel gehaald. 

De glasvezel wordt tot in huis aange-
bracht, het kastje is zo groot als een
melkpak. “Het in huis liggende, rede-
lijk tot goede, kopernetwerk kan ver-
volgens worden gebruikt. Koper is in
staat om terra’s aan informatie te ver-
sturen, ook twee kanten uit,” legt Van
Voorst uit. “Het nadeel, het probleem
zelfs van koper is, dat als het lengte
krijgt, dus langer dan 50-60 meter, er
een remmende werking optreedt en
de snelheid achteruit keldert.” 
Reggefiber verhuurt het aangelegde
glasvezelnetwerk, waarbij de Opta re-
gels heeft opgesteld. “We hebben een

open netwerk, dat wil zeggen dat elke
dienstenaanbieder onder dezelfde
voorwaarden op onze netwerken kan.
Er is zo een optimale concurrentie
mogelijk op dienstenniveau en zijn
consumenten het beste af, want be-
drijven gaan concurreren op prijs en
kwaliteit.” Onder de basisdiensten val-
len radio, televisie, internet en telefo-
nie. De verschillend samengestelde
pakketten, hebben verschillende prij-
zen per maand. Deze avond waren de
providers KickCL en Concepts ICT aan-
wezig. Ook Lijbrand is een partij. 

Diensten die niet commercieel zijn,
zoals mantelzorg, veiligheid, onder-
wijs, thuiswerken en meer, worden
straks in de praktijk te kostbaar en zul-
len op afstand gaan plaatsvinden.
“Wij hebben al afspraken daarover
met de zorgverzekeraars en die net-
werken worden daarvoor beschikbaar
gesteld.” Tenslotte werden enkele vra-
gen gesteld, zoals over de risico’s bij
het faillissement van een provider, of
de routers nog kunnen worden ge-
bruikt en hoe met storingen om te
gaan. Hiermee sloot Herman van
Voorst zijn verhaal af. 

Om de na de informatieavond gerezen
vragen over glasvezel, de providers en
de te kiezen services te kunnen beant-
woorden, zijn in de kernen glasvezel-
servicepunten ingericht. Dit zijn DPC
Solutions in Zelhem, DutchPC in Vor-
den en Expert Arendsen in Hengelo
Gld.. Daar kan ook hulp worden gebo-
den bij het invullen van de formulie-
ren. 

Op de websites www.vordenopglasve-
zel.nl, www.hengelopglasvezel.nl en
www.zelhemopglasvezel.nl is volop in-
formatie te vinden, binnenkort even-
eens op de site van de Stichting Dorps-
raad Keijenborg e.o., 
www.keijenborg.info.

Start Glasvezelproject in Keijenborg

Keijenborg - In het Dorpshuis De Horst van Keijenborg werd 7 juni jl. een
succesvolle informatieavond gehouden over glasvezel. De heer Herman
van Voorst van Reggefiber, vertelde nauwgezet over het nut en de moge-
lijkheden van dit Glashart project.

Het Keijenborgs publiek luisterde naar uitleg van Herman van Voorst (l.).over het glasvezelproject.

Het familiebedrijf sinds 1902, oor-
spronkelijk met koeien en varkens, la-
ter alleen varkens werd 6 jaar geleden
omgebouwd tot de huidige vorm, een
boerderij met vele diersoorten, ge-

schikt om verzorgd te worden door de
bezoekers van de zorgboerderij en da-
gelijks komen gemiddeld tien zorgvra-
gers (de jongste is 11 en de oudste 65
jaar) naar ‘de Mettemaat’ om de ezels,

rendieren, alpaca's, lama's, geiten,
schapen, konijnen,cavia's, kippen en
honden te verzorgen.
Jan: “Bij het werken met dieren, voor
de één zijn dat ezels of rendieren, ter-
wijl de andere liever met konijnen en
cavia’s werkt, kunnen de mensen hele-
maal zichzelf zijn en zo tot rust ko-
men. Maar iedereen heeft, naar ver-
mogen, z’n verantwoordelijkheden
voor zijn dieren. Daarnaast moeten we
dagelijks naar het dierenparkje aan de
Leliestraat om daar de dieren te ver-
zorgen.”

Wil iemand liever in de tuin werken
dan kan dat ook, want dan is er plek
in de groentetuin met kleine kas of in
de bloementuin met gazon.
Jan: “Verder zoeken we gewoon bezig-
heden die passen bij onze zorgvragers.
Zo gaan we bijvoorbeeld ook het bos in
om bomen te zagen, die later in de
schuur worden gekloofd om te dienen
als brandstof voor de kachel. Ook het
hooien hoort bij de bezigheden”.
Naast een recreatieruimte heeft de
zorgboerderij ook een grote woonkeu-
ken, waar samen met een aantal zorg-
vragers de warme maaltijd wordt be-
reid.
Joke: “We koken elke dag en gebrui-
ken dan graag groenten uit de eigen
tuin. De verbouwer van de groente is
trots en ook de kok natuurlijk, die het
eten heeft helpen bereiden. Iedereen
heeft zo zijn belangrijke taken en het
gezamenlijk nuttigen van de maaltijd
is een dagelijks hoogtepunt.”
Jan en Joke houden niet van moeilijk
doen of kunstmatige bezighou-activi-
teiten.
Jan: “Wij vinden het beide belangrijk
om iets te kunnen betekenen voor
mensen, waarvoor de alledaagse gang
van zaken niet vanzelfsprekend is.
Daarvoor gaan we op zoek naar echt
werk op hun niveau, maar toch met
een economische haalbaarheid in ons
achterhoofd. Zo zijn een aantal men-
sen dagelijks druk met de ezels en
hebben we inmiddels naam gemaakt,
waardoor de ezels verkocht kunnen
worden. We hebben zelfs een eigen si-
te, www.ezels.nl om de mensen te in-
formeren. Hetzelfde geldt ook voor de
rendieren. Het lukt ons om rendieren
te fokken, die vervolgens weer aan par-
ticulieren en zelfs aan dierentuinen
verkocht worden. Verder hebben we er
een aantal getraind, zodat ze met de
Kerstman op pad kunnen langs de ve-
le kerstmarkten.”
Joke: “Bij alles schakelen we onze zorg-
vragers in, we geven ze verantwoorde-
lijkheid op maat, waardoor zij zich
nuttig maken en ook voelen en op

hun niveau een prestatie neerzetten”.
Grondregel bij dit alles is, dat iedereen
respect moet kunnen hebben voor de
ander, zodat iedereen kan zijn die hij
of zij is. De dagbesteding wordt van
maandag t/m vrijdag aangeboden, ter-
wijl de boerderij op de zaterdag open
staat voor schoolgaande jongeren met
een zorgvraag.
Het blijkt dat iedereen het reuze naar
de zin heeft op de ‘Mettemaat’, want
er is weinig verloop. Wel is er door een
verhuizing (naar Rotterdam) net een
plekje vrijgekomen en ook op zater-
dag is er nog enige ruimte voor nieu-
we jongeren. Al in 2007 werd het certi-
ficaat voor Zorgboerderijen behaald,
waarmee ‘de Mettemaat’ aantoont te
werken volgens de regels voor zorg-
boerderijen.
De boerderij is op slechts 500 meter
van de bebouwde kom van Hengelo
(G) gelegen, zodat enkele zorgvragers
uit de directe omgeving dagelijks per
fiets, zelfstandig reizen. Voor de ande-
ren komt de regiotaxi dagelijks om
deelnemers uit Lochem, Doetinchem,
Zutphen, Vorden te brengen “en als
het nodig en belangrijk is, zijn we ook
nog bereid om ze met onze auto te ko-
men halen”, aldus Jan.
De Mettemaat’ is een oase van rust en
gedrevenheid, waar ook regelmatig
buren en kennissen komen ‘aanwaai-
en’ om er gezellig even te zijn als ie-
dereen aan de koffietafel zit. Jan en Jo-
ke werden daarbij onlangs verrast
door een Canadees, die op zoek was
naar zijn ‘roots’ in Nederland en bij
‘de Mettemaat’ terechtkwam, omdat
hij één van de jongeren was, die in de
periode na de Tweede Wereldoorlog
regelmatig te gast was geweest. Het
had een onuitwisbare indruk op hem
gemaakt, zodat hij, terug in Neder-
land, even wilde kijken of en wat er
nog stond.

Voor nadere gegevens over zorgboer-
derij ‘de Mettemaat’ kunt u kijken op
de site van landbouw-zorg, www.zorg-
boerenoostgelderland.nl.

De Mettemaat, passie voor mens en dier

Hengelo - Boerderij ‘de Mettemaat’ was direct na de Tweede Wereldoorlog
al een plek waar jongeren met behoefte aan gezelligheid en een beetje ex-
tra aandacht graag kwamen en toen het fenomeen ‘zorgboerderij’ zo’n
vijftien jaar geleden z’n intrede deed, ging de huidige generatie, Jan en Jo-
ke Groot Roessink, zich oriënteren op hun mogelijkheden iets voor ande-
ren te kunnen betekenen. In het jaar 2000 werd besloten een zorgboerde-
rij te beginnen, waarmee ‘de Mettemaat’ dit jaar het 10-jarig jubileum kan
vieren.
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
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E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10
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Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen

WEEKBLAD

Nu ook op internet

www.contact.nl

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

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

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

Vol smaak:
Nieuwe oogst aardappelen
Opperdoezer ronde 2 kilo 3,98
Hollandse bospeen
van eigen kwaliteitsteler zware bos 0,99

Weekaanbiedingen:
Hollandse aardbeien 2 grote bakjes 4,99
Hollandse broccoli 500 gram 0,99

Uit eigen keuken:
Nieuw: Vegetarische wraps 4 stuks 
+ grote bak Rauwkost van de dag 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 21 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.

MACHINEOPERATOR 
Voor een opdrachtgever in de regio Lochem zijn wij op zoek
naar een machineoperator. Het betreft een fulltime functie in 3
ploegen, daarnaast dien je bereid te zijn om op termijn in 5
ploegen te gaan werken. Ben je in het bezit van een vapro cer-
tificaat en heb je ervaring in een soortgelijke functie? Heb je
tevens aantoonbare affiniteit met techniek? Reageer dan nu! Je
CV wordt automatisch in behandeling genomen. Als je binnen
een week geen bericht hebt ontvangen dan kom je helaas niet
in aanmerking voor de functie. 

LASSER/MONTEUR 
Voor een opdrachtgever in de regio Lochem zijn wij op zoek
naar een ervaren lasser/monteur. Het betreft een binnendienst-
functie. Heb je ervaring met staalconstructies? Beheers je daar-
naast meerdere lastechnieken (tig en mig/mag). Dan bieden wij
jou een afwisselende baan met toekomstperspectief.

SCHILDER
Voor een opdrachtgever in de regio Lochem zijn wij op zoek
naar ervaren onderhoudsschilders. Leidinggevende kwaliteiten
en kennis van timmer- en stukadoorswerk zijn een pre!

Oosterbleek 59 Lochem 0573-250185
info@match4u.nl     www.match4u.nl

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
Bronckhorst e.o.
Zutphen e.o.
Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

w w w . m a r i o n p o l m a n . n l

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

Al 25 jaar hèt adres voor:

• Spachtelputz ( ook in kleur)

• Spackspuiten

• Pleister en schuurwerk

• Lijsten en ornamenten

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

Als het goed m
oet zijn!

STUKADOORSBEDRIJF

Dick Zelle
VORDEN
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Het zijn de dagen dat Piet Paulusma
als mooiste zomerdagen voorspelde,
met geweldig weer. Dus een extra re-
den om naar dit festijn te komen en
Normaal te aanschouwen. 
In het voorprogramma op vrijdag-
avond treedt de enige echte Achter-
hoekse band op uit Toldiek, ook wel de
Taliband genaamd. Deze jongens ma-
ken van rock echte rock: hun eigen ge-
schreven nummers met woeste gitaar-
muziek en een strak staaltje drum-
werk, dat heel Toldiek en omstreken
op de kop zet. Na dit spetterende op-
treden van de Taliband zal de Hanska-
band de gitaar en drums overnemen
om de Høkers uit alle omstreken van

Nederland te vermaken. Het hoogte-
punt van de avond is Normaal in oude
en nieuwe bezetting. De kaarten voor
de vrijdagavond bedragen 22 euro in
de voorverkoop (exclusief voorver-
koopkosten) en aan de kassa 25 euro. 
Zondag 27 juni zal het koffieconcert
plaatsvinden. Dit gaat om 11.00 uur
van start met verschillende optredens
gedurende de dag: Stesti Blaaskapel
uit Boxmeer, www.stesti.nl, deze kapel
die sinds 2009 actief is speelt vooral
Tsjechische blaasmuziek, Boh Foi
Toch, www.bohfoitoch.nl, Mooi man
Koor, www.mooikoorman.nl en niet te
vergeten Normaal, www.normaal.nl.
De kaarten voor de zondag bedragen

15 euro in de voorverkoop en 17,50 eu-
ro aan de kassa. Voor de kinderen van
4 t/m 12 jaar bedraagt de entree 5 eu-
ro en kinderen tot 4 jaar mogen gratis
genieten. 
De voorverkoopadressen van de kaar-
ten voor Høken in Toldiek zijn: Jeugd-
soos Flophouse (alleen op de vrijdag-
avond ) en Café Den Bremer in Toldijk,
Café de Seven Steenen in Steenderen,
Café de Bierkaai in Baak en Café de Tol
in Zelhem. 

Kaarten reserveren kan door overma-
king van het aantal kaarten maal de
voorverkoopprijs naar bankrekening
36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetingscen-
trum Toldijk. Op de dag van het evene-
ment kunnen de kaarten worden afge-
haald aan de kassa. Neem voor alle ze-
kerheid een kopie van het bankaf-
schrift mee. Voor meer informatie kijk
op www.flophouse.nl en tot vrijdag 25
en zondag 27 juni in Toldiek.

In oude en nieuwe bezetting in Toldiek

Normaal

Toldijk - De maand juni is al weer halverwege en we gaan richting de zo-
mermaand juli, maar natuurlijk niet voordat Normaal is geweest oftewel
Høken in Toldiek! En dit jaar is het extra speciaal want Normaal zal spe-
len in oude en nieuwe bezetting op de vrijdagavond! Dit weergaloze jaar-
lijkse spektakel zal dit jaar voor de 34e keer worden gehouden bij Flo-
phouse en wel op vrijdag 25 juni en zondag 27 juni.

Ruim 250 vrijwilligers gaan met col-
lectebussen langs de huizen. Leerlin-
gen van het Rietveld College helpen
met collecteren, in het kader van hun
maatschappelijke stage. De collecte
vindt plaats in de gehele gemeente
Bronckhorst. Helaas lukt het niet om
voor alle straten collectanten te vin-
den. Dit geldt vooral voor de buitenge-
bieden. Mocht u hier wonen en toch
een donatie willen geven aan het Ne-
derlands Rode Kruis dan kunt u dat
doen op bankrekeningnummer
152744592 onder vermelding van col-
lecte 2010 t.a.v. afdeling Bronckhorst.
Of misschien wilt u zelf daar wel col-

lecteren. U kunt contact opnemen
met Belinda Plant, tel. 0314-381108 (na
18.00 uur).

De opbrengst komt geheel ten goede
aan de plaatselijke afdeling. Rode
Kruis Bronckhorst wil dit geld gebrui-
ken voor het onderhoud van de rol-
stoelbus die o.a. gebruikt wordt voor
het vervoer van de bewoners van Zan-
dewierde naar zwembad het Zonne-
water. De vrijwilligers zijn op alle taak-
gebieden heel actief. Zij verlenen bijve-
le plaatselijke evenementen de wette-
lijk vereiste medische bijstand,zij as-
sisteren bij aangepaste vakanties op de
Henri Dunant of in de Rode Kruis va-
kantiehuizen, zij verlenen op diverse
locaties sociale hulp, zij verlenen hulp
bij rampen, zij geven EHBO-lessen op
de basisscholen,kortom te veel om op
te noemen.Bij internationale rampen,
zoals Halti, maakt het Rode Kruis ook
geld over.

Collecte Rode Kruis
Bronckhorst - Dit jaar staat de Ro-
de Kruis Collecte in het teken van
‘Help Holland Help’. Ook de afde-
ling Bronckhorst wil proberen
daar zoveel mogelijk aan bij te dra-
gen en vertrouwt erop dat er niet
tevergeefs bij u wordt aangeklopt.

De Kerstmarkt zal dit jaar plaatsvin-
den op zondag 20 juni van 11.00 tot
15.00 uur. Hoewel de organisatie na-
tuurlijk hoopt op sneeuw, is die kans
volgens het KNMI vrij klein. Dit is ech-

ter geen probleem voor de heuse 40-
meter schans, die geplaatst gaat wor-
den en mocht het onverhoopt niet op
tijd gaan vriezen, dan lijkt het ook on-
zeker dat er daadwerkelijk geschaatst
kan worden. 
Maar de Kerstman is er en er kunnen
ritjes gemaakt worden met de arren-
slee. Naast een gezellige Kerstmarkt
en braderie vindt u er ook allerlei leu-
ke activiteiten voor groot en klein. Na-
tuurlijk ontbreekt daarbij de door de
Kerstman persoonlijk geserveerde
glühwein niet en ook de oliebollen-en
wafelkraam is aanwezig. 

U vindt nadere informatie op de web-
site www.eerstekerstmarkt.nl.

Voorbereidingen Eerste Kerstmarkt in volle gang

Zomerse Kerstsfeer op
Kerstmarkt
Wittebrink - In het Zelhemse
buurtschap met de toepasselijke
naam Wittebrink (nabij Doetin-
chem) wordt jaarlijks, hartje zo-
mer, de Eerste Kerstmarkt van Ne-
derland gehouden. De opbrengst
van dit festijn gaat naar het goede
doel, dit jaar de ‘Doe Een Wens’
Stichting. Deze stichting vervult de
liefste wens van kinderen tussen 3
en 18 jaar met een levensbedrei-
gende ziekte.

Op het terrein van Schildersbedrijf Se-
sink in Hengelo was het een gezellig

samen zijn van (oud)handballeden en
vrienden. Dj Eric van de Berg, ook wel

bekend van Radio Gelderland, zorgde
voor de juiste muziek. Al met al een
zeer geslaagd feest wat zeker voor her-
haling vatbaar is!

Eerste editie 'Quintus & Friends' geslaagd!

Hengelo - Het eerste 'Quintus & Friends' feest zit er op.

Afhankelijk van de vragenlijst die nu
door deze bedrijven ingevuld worden,
zal de uiteindelijk selectie gemaakt
worden van de bedrijven die door de
jury beoordeeld zullen worden. 

De jury bestaat uit mevrouw Medy
van der Laan, directeur Kamer van
Koophandel Oost-Nederland, de heer

Bert de Regt van de Regt Adviseurs en
de heer Hennie van der Most.
De volgende bedrijven zijn door de
eerste selectie gekomen: Verhoeve
Groep, Heidesmid, Autobedrijf Groo-
ters, Blumer Electro, Fassin, Paper-
cards, Dusseldorp Groep, Smederij Ol-
denhave, All-Inn Verspreidingen, Wa-
pen van Delden, van de Barg Carrosse-
rie, Leijenaar Garagebedrijf,  Boode
Bathmen, Witkamp en Boerhof Pro-
jectinrichtingen. 
In de uitgave van volgende week zal de
uiteindelijke selectie bekendgemaakt
worden.

Verkiezing Familiebedrijf van het Jaar 

Eerste selectie

Nadat vorige week de mogelijkheid
van nomineren was gesloten, is een
eerste selectie gemaakt van bedrij-
ven die de voorronde doorstaan
hebben.

De onlangs gehouden week van het
Achterhoekse en Liemerse boek werd
georganiseerd door de Dialectkringen
Achterhoek en Liemers, de vereniging
voor de streektaal voor Lochem en om-
geving en het Staring Instituut. Een
prima initiatief want dat er in deze
streek veel gedaan wordt om het
streekeigene vast te leggen, te publice-
ren, staat wel vast. Kijk maar naar het
grote aantal boeken en boekwerkjes
dat jaarlijks op dit gebied wordt uitge-
geven. Om de bekendheid hiervan te

vergroten heeft de organisatie ge-
meend een prijs in het leven te moe-
ten roepen: De prijs voor het beste
Achterhoekse en Liemerse boek dat
het afgelopen jaar (2009) het levens-
licht zag. De jury had een hele klus
om de meer dan 200 uitgaven te be-
oordelen. Uiteindelijk werden er 3
boeken genomineerd: Gedichtenbun-
del 'Arfgood' van Sebastiaan Roes, 'Van
kelder tot kap', een uitgave van de His-
torische vereniging Zutphen en 'Blade-
ren' van Jan Wagenvoort.

De uitreiking vond plaats in zaal Ker-
kemeijer in Borculo. Voorafgaand ga-
ven de genomineerden een korte im-
pressie m.b.t. hun boekwerk. De jury
koos 'Van kelder tot kap' tot beste boek
2009.

Nominatie voor Jan
Wagenvoort's 'Bladeren'
Tijdens de afgelopen 'Weake van
het Achterhoekse en Liemerse
book' ontving het boek 'Bladeren'
van de schrijver Jan Wagenvoort
uit Bekveld een nominatie voor het
beste boek 2009.

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

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

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

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

• mini gravers v.a. 75 cm breed
• mini shovel 1,1 meter breed
• trilplaten
• stenen knippers
• trilstamper
• snoeihout versnipperaar
• tuin versnipperaar (benzine motor)
• zijklepelmaaier 150 cm
• tuinfrees 8 pk
• verticuteermachines

• motor kruiwagen 4-WD
• tuinrol (vulbaar)
• aanhangwagens open en gesloten
• paarden / veetrailers
• veegmachines
• frees 2,2 meter
• stalmest verspreider 5 ton
• schijveneg 3,15 meter
• houtklovers 220 volt + 
• motor 17 ton

Bovenstaande machines zijn te huur per uur of per dag.

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

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

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

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

Ze zijn er weer volop: Aardbeien zo vers
van ons eigen land!!!!

Nu ook eigen nieuwe oogst Frieslanders aardappelen!
Krop Andijvie nu kilo 0.99
Spinazie nu 0.89 per kilo

Conference peren 2 kilo 1.50
Zoete Galia meloen 0.99 per stuk
Grote krop ijsbergsla 0.79 per krop
Pitloze witte druiven 500 gram 1.25

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

onderstaand makelaarskantoor.

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker

Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Nog steeds volop dagverse 

asperges
ook geschild 

En natuurlijk de lekkerste

aardbeien
dit alles van eigen bodem

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 

gemeente Bronckhorst

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

hebben bij hun besluit van 14 juni 2010, 

nr. 2010–000529, aan de heer W.M. Wassink 

vergunning verleend voor het ontgronden 

van het perceel, kadastraal bekend gemeente 

Vorden, sectie L, nr. 682, gelegen bij 

Almenseweg 56. 

Inzage

Beroep

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Kennisgeving
Web: www.deheesterhof.nl • E-mail: heesterhof@planet.nl

Geopend: Di. t/m Vr. van 13.00-17.00 uur. Zaterdag de gehele dag.

Voor het snoeien van hagen en onderhouden van uw tuin.

Voor Vaderdag rozen(op stam) • vaste planten en hortensia’s

Hoveniersbedrijf & Tuincentrum

De Heesterhof Tuinplanten
Varsselseweg 20, 7255 NR Hengelo (Gld.)

Tel. 0575-462892 • 06-53362300

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

Hangpotten 25 cm diverse soorten per stuk 5,75  

of 2 stuks 11,00

Stekplanten 13 cm per stuk 1,50   of 10 voor 14,00

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,25

Diverse soorten zoals begonia, salvia of petitia.

Zaaiplanten in bakje 10 stuks 2,20   of 20 voor 4,20

Terraspotten rood pot 20 cm diverse soorten
per stuk 2,50

Sunvallia rood en rose en donker rood per stuk 6,95

Impatiens New Guinea per stuk van 1,95 voor 1,75

Spaanse margriet per stuk van 1,95 voor 1,75

U kunt ons vinden tussen Zelhem en Halle vanuit de Halseweg bij afslag
garage Vruggink, Jolinkdijk en afslag 3 links Boldijk, na 800 m rechts.

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b, 7021 JA Zelhem

Tel. (0314) 36 04 21
Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.30
tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.oo uur.



www.bouwmarkt-heijink.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37

Ben jij die gemotiveerde medewerker 
die ons team komt versterken?

Wij zijn op zoek naar:

Kassamedewerkers
(24-32 uur per week)

Medewerker vlees(waren), 
brood & kaas afdeling

(24-32 uur per week)
Ervaring is een pré maar geen noodzaak.
Reageren kan schriftelijk: ter attentie van de heer H. Bouma
Of via mail: info@sdbleesten.nl
Uiterste reactiedatum: 20 juni 2010

Leesten

Leesten
Rudolf Steinerlaan 47
7207 PV Zutphen

Vrijdag 18 en zaterdag 19 juni
Bildstar aardappelen voor de halve prijs

2.5 kilo nu voorr 0.75 5 kilo nu voor 1.25
10 kilo nu voor 2.00 20 kilo nu voor 3.75

Tevens verkopen wij: volop aardbeien
nieuwe aardappelen, Malta’s

Vers van eigen land:

• Bloemkool • Spitskool
• Broccoli • Sla
• Andijvie • Rode bieten
• Peulen

Pootgoed:

Rode kool
Witte kool
Spruitkool
Spitskool
Bloemkool
Broccoli
sla
Andijvie
Rode bieten
Peterselie
Selderij

André Snellink
Bekmansdijk 4
7251 MJ  Vorden
tel. (0575) 55 68 76

De Verfdiscounter
Zutphen

tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

Maak kans op een verfpakket
t.w.v. € 250,= bij minimale
bestelling van € 25,=

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu
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Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/
CO

2
-uitstoot 1.3S: 5,4/1:18,5/125.

Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/
CO

2
-uitstoot 1.8 S: 6,4/15,6/152.

Mazda 6 Pro Edition
· lichtmetalen 17 inch velgen
· Mazda audio
· bluetooth handsfreesysteem
· automatische airconditioning
· electrische ramen voor en achter
· en nog veel méér

Genoemde prijzen zijn excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Drie jaar algemene garantie tot een maximum van 100.000 km. Drie jaar lakgarantie. Twaalf jaar garantie tegen doorroesten van binnenuit. Drie jaar Mazda Euro Service. Afgebeelde 
auto’s kunnen afwijken van de standaarduitvoering. Vraag ons naar de voorwaarden van de genoemde acties. Actie is geldig t/m 30 juni 2010. Aanbiedingen zolang de voorraad strekt. 

OP=OP ACTIE: 
ALLEEN BIJ MAZDA LENSELINK

AUTOBEDRIJF LENSELINK B.V.
Gelderhorst 5 • 7207 BH Zutphen • Tel. 0575 - 572 032 • info.0041@mazdanet.nl • www.mazda-lenselink.nl

Uw Mazda-dealer voor Deventer en Zutphen!

€12.990,-
VANAF

Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/
CO

2
-uitstoot 1.6 CiTD: 4,5/1:22,2/119.

Mazda3 GT-M Line
· sportinterieur en sportstoelen
· 17 inch lichtmetalen velgen
· automatische dual-zone airco
· gelimiteerde versie
· en nog veel méér

€23.050,-
VANAF

€27.990,-
VANAF

Mazda2 Limited Pro Edition
• stuurwiel en pookknop met leer bekleed
• mistlampen voor
• airconditioning
• stalen 15-inch velgen met wielcovers
•  radio/cd - speler met mp3 functies
• stuurwielbediening
•  buitenspiegels elektrisch verstelbaar

Gemiddeld verbruik per 100 km/km’s per liter/
CO

2
-uitstoot 1.8: 7,5/1: 13,3 /179.

Mazda5 Katano
·  automatische airco
· 6 versnellingen
· dubbele schuifdeuren
· licht- en regensensors
· 7 zitplaatsen
· en nog veel méér

€25.745,-
VANAF

NU €1.000,- EXTRA INRUILWAARDE BOVENOP DE BOVAG KOERSLIJST!

Uw voordeel € 1.750,- Uw voordeel € 1.250,- Uw voordeel € 3.500,- Uw voordeel € 3.200,-

Nieuwbouw in Ruurlo!

Aan de Kerkstraat en Schoolstraat bouwt ProWonen in totaal 23
nieuwe woningen:
5 levensloopgeschikte woningen: Huur (voorrang voor 55-plussers)

18 gezinswoningen: Koop, Te Woon, Koopgarant en Koopcomfort

Kom kijken!
Op woensdag 23 juni bent u tussen 19.00 en 21.00 uur van harte
welkom bij De Tapperij in Ruurlo. U kunt dan de plattegronden
bekijken en informatie krijgen over Te Woon, Koopcomfort en
Koopgarant. Graag tot dan!

Woonwinkel Ruurlo, Kerkplein 20, telefoonnummer (0575) 43 85 60

Huurprijs vanaf 603,-Koopgarant prijs vanaf 138.750,-



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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

Pelgrom en 
samen sterk...

Villa 12 HST Hydrostatische 

aandrijving
12.5 PK B&S motor 
85 cm multiclip/combi maaidek

Vanaf

2.290,-

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl 

...in al het gazonwerk
Verticuteer-
machine VE32
Werkbreedte: 32 cm, 
vermogen: 1500 Watt, 
met opvangbak

199,-

159,-

Gazonmaaier
Collector 46 B
4 PK B&S motor
Maaibreedte: 44 cm

349,-

319-

Net

U kunt bij een website denken aan een aantal webpagina’s 

waarop uw bedrijfsgegevens te vinden zijn, maar de 

specialisten van Weevers Net richten met hetzelfde gemak 

een complete internetwinkel voor u in. Een website verhoogt 

niet alleen de service aan uw bestaande klantenkring,

maar stelt ook potentiële klanten in staat u via internet 

te vinden. Door een website kunnen particulieren en 

bedrijven gemakkelijk bekijken wat uw bedrijf voor hen

kan betekenen.

Weevers Net Vorden    tel.: (0575) 557 310    info@weevers.net    www.weevers.net

www.dehaeve.nl heeft 
gekozen voor maatwerk

ONLANGS
GEPUBLICEERD

DOOR 
WEEVERS NET

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Complete toiletrenovatie inclusief montage

Betaande uit:

*  Closetcombinatie

*  Inbouwreservoir

*  Druktoets

*  Fonteincombinatie

*  Vloertegels 

*  Wandtegels 

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Vraag naar de voorwaarde

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

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.

Jaargang 5
Nr. 24, 15 juni 2010

In ons groenstructuurplan uit 2008
hebben we het openbaar groen in
Bronckhorst naar wijze van inrich-
ting en beheer in beeld gebracht en

een visie aangegeven voor het be-
heer in de nabije toekomst. Het plan
vormt de basis voor nieuwe ontwer-
pen en reconstructies van het groen.

Belangrijker nog is dat het plan de
basis vormt voor het onderhoud van
het openbaar groen in de kernen in
de gehele gemeente. De uitvoering
van het groenstructuurplan is ge-
koppeld aan thema's. Het thema 'In-
richten kwaliteitszones' is gericht op
het aanpassen van de inrichting van
het groen aan de drie kwaliteitszo-
nes die in het groenstructuurplan
zijn benoemd. 

Om voor 2010 een sluitende begro-
ting te kunnen realiseren, is beslo-
ten om het onderdeel: 'Omvormen
van grote heestervakken naar gazon'
van het thema 'Inrichten kwaliteits-
zones' versneld uit te voeren. Hier-
mee realiseert de gemeente een
structurele besparing van €115.000
op de onderhoudskosten van het
openbaar groen, terwijl deze omvor-
mingen niet ten koste gaan van de
kwaliteit van het groen. Deze blijft
gelijk. 

Het plan omvat de aanpak van onge-
veer 10 ha. heestervakken in vrijwel
alle kernen van de gemeente. We
voeren het plan gefaseerd in vier
jaar uit. In de eerste fase vervangen
we de heestervakken in Zelhem en
Steenderen. De uitvoering van deze
eerste fase willen we na de zomer-
vakantie starten. 

Informatieavonden
Graag willen we u de gelegenheid
geven de tekeningen in te zien,
vragen te stellen en opmerkingen
te plaatsen. Daarom organiseren
wij informatieavonden: 
• op 30 juni 2010 om 19.30 uur in

het Witte Paard, Ruurloseweg 1
in Zelhem

• op 1 juli 2010 om 19.30 uur in
Het Anker, J.F. Oltmansstraat 7
in Steenderen 

Tijdens deze avonden zijn mede-
werkers van de afdeling Beheer,
cluster Groen, aanwezig die aan
de hand van tekeningen uw
vragen kunnen beantwoorden.
Wij begroeten u graag.

Reageren?
B en w verlenen gedurende vier we-
ken inspraak op de eerste fase van
het omvormingsplan. De tekeningen
zijn ook in te zien in het gemeente-
huis en op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie � Leefomgeving en
mileu � Beheer openbare ruimte.
Van 9 juni t/m 7 juli 2010 kunt u uw
zienswijze kenbaar maken aan 
b en w, schriftelijk (zie postadres) of
mondeling aan de medewerkers van
de afdeling Beheer, cluster Groen.

Omvorming heestervakken naar gazon in Zelhem en Steenderen
Wij informeren u graag tijdens bijeenkomsten op 30 juni en 1 juli

Met heestervak

Met gazonvak

De Achterhoek is er in geslaagd het
grootste bestuurlijke evenement
van Nederland naar de regio te ha-
len: het Jaarcongres van de Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten
(VNG). Vorige week werd dit op het
Jaarcongres 2010 van de VNG in
Leeuwarden bekend gemaakt.

Omvangrijk
Het is voor het eerst dat de Achter-
hoek de jaarlijkse bijeenkomst van
colleges, raadsleden en hoge amb-

tenaren van gemeenten organi-
seert. Begin juni 2011 is de Achter-
hoek voor twee dagen gastheer van
circa 3.500 bestuurders en ambte-

naren  uit heel Nederland, waarvan
er  2.500 zullen blijven overnachten. 
Elf Achterhoekse gemeenten vullen
samen dit gastheerschap in: Aalten,
Berkelland, Bronckhorst, Doesburg,
Doetinchem, Lochem, Montferland,
Oost Gelre, Oude IJsselstreek,
Winterswijk en Zutphen.

Promotie van de Achterhoek
Het is de verwachting dat dit een
financiële injectie voor de Achter-
hoekse economie en toerisme geeft

van ruim 1 miljoen euro. Een gewel-
dige impuls voor de Achterhoekse
economie die slechts een beperkte
investering vereist. Daarnaast levert
het organiseren van het VNG-con-
gres veel gratis publiciteit op, een
uitgelezen kans om de Achterhoek
te promoten. Het is een mooie
mogelijkheid om een grote groep
mensen kennis te laten maken met
alles wat de Achterhoek te bieden
heeft. Blijf via Twitter op de hoogte:
twitter.com/8erhoekvng2011

VNG-Jaarcongres 2011 in de Achterhoek
Unieke impuls voor de regio

Een toenemende vraag naar gas en
een groeiende im- en export van gas
zorgen de komende jaren voor een
grotere behoefte aan gastransport-
capaciteit. Met de aanleg van de
‘Noord-Zuid Route’, zo’n 500 kilome-
ter nieuwe aardgastransportleidin-
gen en twee compressorstations,
voorziet Gasunie in deze behoefte. 

Vanaf medio mei wordt een deel van
de gastransportleiding tussen Es-
veld en Ommen aangelegd. De voor-
bereidende werkzaamheden, zoals
het afrasteren van het tracé, het
aanbrengen van de zandbaan en het
lassen van de buizen, zijn inmiddels
gestart. De leiding die gelegd wordt
is een buis met een doorsnede van
120 cm. Vanaf begin augustus wor-
den de buizen vanuit Ommen
richting Esveld in de grond gelegd. 

Buizen onder weg door geboord
De wegen die gekruist worden
worden niet afgesloten, de buizen
worden onder de weg door geboord.
In het voorjaar van 2011 zullen de
leidingen geheel in de grond liggen.
In Bronckhorst worden de volgende
wegen gekruist: 
• Drempt: Veldweg, Zomerweg,

Past. Blaisseweg, H. Remmelink-
weg, Hoefkensestraat

• Toldijk: Lamstraat
• Steenderen: Kuilenburgerstraat,

Paardestraat, Toldijkseweg, Covik-
seweg, L. Dolfingweg, Dr. A.
Ariënsstraat

• Baak: Bonte Koeweg
• Wichmond: Broekweg
• Vierakker: Den Elterweg, Heerler-

weg, IJsselweg, Vierakkerse-
straatweg

De aanleg van een gastransport-
leiding bestaat uit de volgende
werkzaamheden:
• Inrichten en afrasteren van de

werkstrook
• Het maken van inritten en

parkeerplaatsen
• Aanbrengen van een zandbaan

voor transporten door het terrein
ter voorkoming van schade aan de
structuur van de bodem

• Archeologisch onderzoek in het
veld, om eventuele waardevolle
plaatsen in kaart te brengen en te
archiveren

• Aanvoeren en lassen van de
buizen, deze gaan bovengrondse
strengen vormen die als een slang
in het veld liggen

• Graven van de sleuf en het opslaan
van zand in lagen naast het tracé

• Inbrengen van de pijpen in de sleuf
met kranen

• Terugbrengen van de grond en het
zaaien van gras

• Ondergronds controleren van de
lassen en het pijpmateriaal

• Inbedrijfname van de leidingen

De aannemer die dit werk voor Gas-
unie uitvoert is Nacap. De aannemer
maakt vooraf in overleg met de ge-
meente een verkeersplan, waarop
staat hoe de benodigde transporten
door de gemeenten rijden. Gasunie
heeft een zeer streng veiligheidsbe-
leid. Tijdens de aanleg zorgen Gas-
unie, de aannemers en alle mede-
werkers voor een veilige uitvoering.

Aanleg gastransportleiding Esveld-Ommen



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 archiefgege-
vens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag later)
hebben wij alle gegevens bij de hand.

Raadsvergadering 
24 juni 2010
Op 24 juni a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadzaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 18.00 uur (Let op!
Gewijzigde aanvangtijd!). U bent van
harte welkom om deze vergadering
bij te wonen. Op de agenda staan
o.m. de volgende onderwerpen:

• Bestemmingsplan
Ruurloseweg-Enkweg in Vorden
B en w vragen de raad dit bestem-
mingsplan ongewijzigd vast te
stellen. Het plan gaat over de
realisatie van 16 grondgebonden
woningen en een woon-zorgcom-
plex voor GGNet met circa 30
wooneenheden op het onbebouw-
de terrein aan de Ruurloseweg-

Enkweg-Groeneweg in Vorden.
De grondgebonden woningen zijn
als volgt onderverdeeld: negen
rijwoningen voor starters, twee
twee-onder-een-kapwoningen,
vijf vrijstaande geschakelde
woningen en vier bouwkavels
voor vrijstaande woningen die
de gemeente uitgeeft

• Bestemmingsplan
Braambergseweg 2 in Drempt 
De raad wordt gevraagd geen me-
dewerking te verlenen aan deze
bestemmingsplanherziening ten
behoeve van twee (burger)wonin-
gen/appartementen. Het verzoek
tot legalisering past niet binnen
het volkshuisvestingsbeleid van
de gemeente

• Zendmachtiging Radio Ideaal
B en w vragen de raadsfracties
om het Commissariaat voor de
Media te adviseren de zendmach-
tiging voor onze gemeente weer
voor vijf jaar toe te wijzen aan
Radio Ideaal

• Plan van aanpak evaluatie afval-
beleid
In 2007 voerde de gemeente een
nieuw afvalinzamelingsysteem in:
het volumesysteem. Hierbij beta-
len huishoudens naast een vast
basistarief dat iedereen betaalt,
voor de grootte van de containers
die ze kiezen. Wie een kleinere
container kiest, biedt minder afval
aan en betaalt minder. Dit kan
doordat de gemeente meer schei-
dingsmogelijkheden is gaan bie-
den, zoals de milieuparkjes met
ondergrondse containers voor pa-
pier, textiel, glas en drankpakken.
Nu is de tijd gekomen om het afval-
beleid te evalueren. De bedoeling
is om hiervoor een tevredenheids-
onderzoek onder inwoners te doen

• Plan van aanpak
'Toekomtsbestendig
Bronckhorst'
De raad wordt gevraagd dit plan
van aanpak voor een bezuinings-
traject vast te stellen, dat eind
2011 tot resultaten moeten leiden.
De gemeente moet bezuinigen
omdat hogere overheden zoals
het rijk minder middelen beschik-
baar stellen voor het uitvoeren
van gemeentelijke taken

• Overdragen van bevoegdheid
tot besluitvorming van project-
besluiten op grond van de Wro
of de Wabo

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

op de agenda staan 
2. agendapunten aangaande project-

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

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

stuk 7 van de Algemene wet

bestuursrecht tegen een besluit
van het gemeentebestuur of het
advies van een adviescommissie
bezwaarschriften ex artikel 7:13
van de Algemene wet bestuurs-
recht

c. benoemingen, keuzen, voor-
drachten of aanbevelingen van
personen

d. een klacht zoals bedoeld in
hoofdstuk 9 van de Algemene wet
bestuursrecht

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

Als u tijdens de vergadering het
woord wilt voeren, kunt u zich hier-
voor, bij voorkeur uiterlijk 24 uur
voor aanvang van de vergadering,
aanmelden bij de Griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of 
e-mail: griffie@bronckhorst.nl. 

Volg de raadsvergadering
live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft
hiervoor dus niet meer per se
naar het gemeentehuis.

Uit de raad

Sinds 1 juni beheert de gemeente,
in samenwerking met Natuurmonu-
menten en Stichting Graafschaps
Niejboer, de bermen in 't Groote
Veld in Vorden met een gehoede
schaapskudde. Uitgangspunt is
vooral de cultuurhistorische waar-
de die van de schaapskudde met
herder uitgaat. Positieve nevenef-
fecten zijn het ecologisch beheer en
de toeristische waarde van de kud-

de. Voor de begrazing is gekozen
voor de Schoonebeeker Schaaps-
kudde 't Niejboer van herder Philip
Vaartjes uit Wichmond. 

Wegen open voor recreanten
Een groot deel van de zandwegen in
't Groote Veld wordt door de
schaapskudde begraasd. Om de
beleving van de kudde zo groot mo-
gelijk te houden, blijven de wegen

open voor recreanten. Mocht u de
kudde tegen komen dan vragen wij
u wel om de kudde rustig te bena-
deren en honden aan de lijn te hou-
den. De eerste reacties van wande-
laars, fietsers en ruiters zijn bijzon-
der positief. De schapen blijven tot
eind augustus op 't Groote Veld. 

Meer weten over de schaapskudde,
vraag het de herder gerust!

Schapen onderhouden de gemeentebermen 
in 't Groote Veld

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Steenderen, kermis met lunapark, vogelschieten, kinder- en volksspelen en optocht, 9 sep-

tember van 20.00 tot 00.30 uur, 10 en 11 september van 09.00 tot 01.30 uur en 12 september
van 10.00 tot 18.00 uur, afsluiten gedeelte J.F. Oltmansstraat, stopverbod Kastanjelaan en
gedeelte Bronkhorsterweg, 9 t/m 12 september, afsluiten diverse wegen i.v.m. optocht, 
11 september 2010, stichting Kermis Steenderen

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Riefelerdijk 2, gedeeltelijk vergroten ligboxenstal
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 61, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 48, vernieuwen garage
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 20, veranderen en uitbreiden woning
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 12, vergroten woning
• Vorden, Kerkstraat 13, bouwen vier appartementen en winkel
• Vorden, Ruurloseweg 115, tijdelijk plaatsen bouwkeet
• Vorden, Willem Alexanderlaan 6, gedeeltelijk veranderen gevels woning
• Zelhem, Berkendijk 1, verbouwen woning

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 4 juni 2010:
• Halle, school- en volksfeest, 9 t/m 12 september 2010, stichting Nijmansfeest
Afgegeven op 7 juni 2010:
• Zelhem, Bergstraat, langste ontbijt van de Achterhoek, 10 juli 2010 van 09.00 tot 12.00 uur,

Super de Boer Hollak V.O.F.
• Zelhem, diverse locaties, plaatsen van vijf eigen reclameborden en vier spandoeken, 25 juni

t/m 12 juli 2010, stichting Internationaal folkloristisch dansfestival
Afgegeven op 9 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Landgoed 't Zelle, landschapsweekend De Graafschap met o.a. bosbouwdemon-

straties, schapendrijfwedstrijden en houtslijpwedstrijden, 9 t/m 11 juli, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 9 juli van 12.00 tot 17.00 uur, 10 en 11 juli van 10.00 tot 18.00 uur,
ontheffing groepskamperen voor ± 100 personen, 9 t/m 15 juli 2010, Natuurlijk platteland Oost

• Vorden, marktplein en Dorpsstraat, zomerfeesten met braderie en lunapark, 22 juli van 13.00
tot 00.30 uur, 23 en 24 juli van 14.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet bij
de diverse horecalocaties, 22 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 23 en 24 juli 2010 van 14.00 tot 01.30 uur,
stichting Vrienden van Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 7 juni 2010:
• Vorden, Lindeseweg 19, veranderen voorgevel woning
• Zelhem, Brinkweg 16, vergroten woning

Aanlegvergunning
Verzonden op 10 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Menninkweg 2, voor het aanleggen van een paardenbak ten noorden van de

Hiddinkdijk

Verleende vergunningen

Op 28 juni a.s. vergadert het Recre-
atieschap Achterhoek-Liemers om
15.00 uur in ons gemeentehuis. De
vergadering is openbaar en u bent

van harte welkom om hierbij aan-
wezig te zijn. Op de agenda staan
o.a. de volgende onderwerpen:

• Jaarverslag 2009 en vaststelling
Jaarrekening 2009

• Vaststelling Begroting 2011

• Notitie recreatiegebieden in de
21e eeuw

• Voorstel tot verkoop 't Hilgelo aan
gemeente Winterswijk

De vergaderstukken liggen ter inzage
op het kantoor van het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers op de
Spalderkampseweg 1 in Hummelo.

Vergadering Recreatieschap Achterhoek-Liemers op 28 juni



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Abraham Kuyperstraat 11, vergroten woning, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane nokhoogte voor bijgebouwen van 5 meter, geldend
bestemmingsplan 'Zelhem Dorp'

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 14a Mon. wet en afd. 3.4 Awb)
rectificatie
Ten onrechte stond in de gemeentepagina's van 6 april en 8 juni 2010 dat een monumentenvergunning
is verleend voor het veranderen van het koetshuis tot theeschenkerij en voor een inrichtingsplan
omgeving koetshuis en moestuin, Baakseweg 6 in Vorden. Dit moet zijn een ontwerp monumenten-
vergunning.

Verzonden op 10 juni 2010:
• Vorden, Baakseweg 6, voor het veranderen van het koetshuis tot theeschenkerij en een inrichtingsplan

omgeving koetshuis en moestuin

Dit ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 17 juni t/m 29 juli 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling door
een ieder worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzagelegging.

Monumenten

Reglement burgerlijke stand april 2010 
Het Reglement burgerlijke stand april 2010 treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.
Dit reglement bepaalt de werkzaamheden van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke
stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand.

Tegen betaling van de kosten is het reglement verkrijgbaar bij de publieksbalie in het gemeentehuis,
waar u het ook in kunt zien. U kunt het reglement ook raadplegen op www.bronckhorst.nl onder
Infobalie � Digitaal loket � Regelgeving � Bestuur en recht.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Stationsplein 8, bouwen ketelhuis/technische ruimte en bunker met oprit, ontheffing

in verband met het overschrijden van de bebouwingsgrens, geldend bestemmingsplan 'Zelhem
Dorp'

De bouwplannen liggen van 17 juni t/m 28 juli 2010 tijdens de openingstijden voor belanghebbenden
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op de plannen
naar keuze, schriftelijk (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 beschikkingen. 

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige gemeentewerf'
Het wijzigingsplan 'Hoog-Keppel, voormalige gemeentewerf' is onherroepelijk geworden.
Het plan heeft betrekking op de bouw van vijf woningen op de voormalige gemeentewerf aan de
A.G. Noijweg 15 in Hoog-Keppel.

Het wijzigingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gele-
genheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie �
Ruimtelijke plannen.

Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van een
reactie.

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), vanwege een buurtfeest is de Margriethof, ter hoogte van huisnummers 12-14,

vanaf 10 juli 08.00 uur t/m 11 juli 2010 12.00 uur, afgesloten voor alle verkeer
• Hengelo (Gld), tijdens het landschapsweekend De Graafschap van 9 t/m 12 juli 2010 geldt een

snelheidsbeperking van 30 km/u op de Ruurloseweg, tussen de Ruurloseweg 90 en de Was-
sinkweg, en op de Zelledijk, tussen de Sarinkdijk/Scharfdijk en de Helderboomsdijk.

• Vorden, tijdens de zomerfeesten zijn de Dorpsstraat, de Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat
en de Decanijeweg, de Burgemeester Galleestraat, tussen de Raadhuisstraat en de Molenweg,
de Raadhuisstraat, tussen de Burgemeester Galleestraat en Burgemeester Vunderinkhof, en
de Kerkstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, vanaf
21 juli 07.00 uur t/m 25 juli 07.00. Een stopverbod geldt op de Decanijeweg, tussen de Zutphenseweg
en de Molenweg, de Molenweg, tussen de Stationsweg en de Decanijeweg, de Stationsweg,
tussen de Ruurloseweg/Dorpsstraat en de Molenweg, en de Kerkstraat, vanaf 21 juli 10.00 uur
t/m 25 juli 12.00 uur. Ook is de Insulindelaan, tussen de Dorpsstraat en de Kerkstraat, vanaf 
21 juli 10.00 uur t/m 25 juli 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Tijdens de skeelermarathon op 23 juli 2010 zijn van 18.00 tot 21.30 uur
de Dorpsstraat, Schuttestraat, Vordensebosweg, Horsterkamp, Deldenseweg, Nieuwstad en
Raadhuisstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Wichmond, tijdens de ANWB Streetwise op 18 juni 2010 is van 09.00 tot 11.30 uur de Dorpsstraat,
tussen de Hackforterweg en de Baron van der Heijdenlaan, afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens het langste ontbijt van de Achterhoek op 10 juli 2010 is van 06.00 tot 14.00 uur
de Bergstraat afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is vanaf 11 juli 12.00 uur t/m 12 juli 2010 10.00 uur de Asterstraat
afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een straatfeest is vanaf 20 augustus 18.00 uur t/m 22 augustus 2010 12.00 uur
de Dahliastraat afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens een straatbarbecue is de Goudsbloemstraat op 26 juni 2010 van 15.00 tot 24.00 uur
afgesloten voor alle verkeer

De bovengenoemde besluiten liggen tijdens openingstijden ter inzage. U kunt zich hiervoor
melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Mogelijkheden voor bezwaar
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat het besluit
heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo
(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden
van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

Alleen voor de aanlegvergunning geldt:
Het besluit treedt na bekendmaking in werking (voor een aanlegvergunning geldt dat deze
eerst in de 7e week na verlening van kracht wordt). Het bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking. Als er naar uw mening spoedeisende belangen aanwezig zijn en u hebt een bezwaar-
schrift ingediend, kan om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen,
worden verzocht. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Keuken voor het spuiten Keuken na het spuiten

Voor bedrijven en particulieren

Interieurspuiterij Donderwinkel
Gildenweg 5, 7021 BS  Zelhem
Tel. 0314 - 62 59 17   Fax 0314 - 62 59 74
E-mail: Donderwinkel29@kpnplanet.nl

Kleur
Opnieuw

Uw keuken
Voor het opnieuw spuiten, in elke gewenste kleur van uw 

keuken - deuren - kasten - ledikanten - tafels - stoelen - radiatoren - vensters enz.
Mail een foto naar Donderwinkel29@kpnplanet.nl of kom gewoon even aan.

Dagelijks geopend, voor een geheel vrijblijvende prijsopgave.

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

*Alleen op onze voorraad tegels: uitgezonderd lopende orders, projecten en zonder tussenkomst derden.

De Natuurlijke Heelweg
Darmspoelingen / Voedingsadvies / Coaching

0544 843 211      www.denatuurlijkeheelweg.nl     info@denatuurlijkeheelweg.nl 

EFFEKTIEF VERANTWOORD
AFSLANKEN, FITTER MET 

EIWITTEN/VOEDING 
EN PROFESSIONELE

BEGELEIDING.
0575 - 46 32 05
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BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

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

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

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

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

PIET PAUW MIDDAG
ZONDAG 20 JUNI 

• Kinderthema middag

• 13.00 – 17.00 uur

• Liefdesverhaal + schminken etc. 

• Leeftijd 4 t/m 8 jaar

• Prijs € 5,00 per kind all-in

• Reserveren gewenst

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Gemeente Bronckhorst

Tel./ fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl

Van experts kun je meer verwachten.

Zie voor meer informatie www.expert.nl/wk

SONY 94 cm 
Full HD LCD-TV
KDL37EX402. Met 1920 x 1080 pixels, 4 HDMI-
aansluitingen, BRAVIA Engine 2, BRAVIA Sync, 
Live Colour en 24p True Cinema. • Perfecte beeld-
weergave

SAMSUNG 51 cm 
LCD-TV
2033HD. Monitor met TV-tuner, 1600 x 900 pixels,
5 ms responstijd, hoge helderheids- en contrast-
waarden en DVB-T tuner. • Ideaal als 2e TV

SAMSUNG 17,3” 
notebook
NPR730-JA04. Met o.a. Intel® Processor T4300, 
4 GB geheugen, 500 GB harde schijf, Wireless 
LAN en ingebouwde webcam. • Windows 7 
Home Premium

ZANUSSI 
wasautomaat
ZWG5146 Goal. Met éénknopsbediening, 
6 kg vulgewicht, startuitstel, 20 wasprogramma’s, 
1400 toeren en Energieklasse A+. • Sport intensief
programma

PHILIPS 102 cm Full HD LED-TV
40PFL5625. Met 1920 x 1080 pixels, Pixel Plus HD, 100Hz, HD Natural Motion, Clear 
Sound, USB ingang en 3x HDMI. • Gemakkelijk te installeren
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Nu Scoren: 

de laatste kaarten voor 
Experts van Oranje!
Bekijk Nederland - Japan en Kameroen - Nederland live in 
De Kuip en geniet van top optredens van o.a. Jan Smit, Gordon, 
Jeroen van der Boom en Wolter Kroes.

Maar dat is niet alles! U ontvangt tevens bij besteding vanaf 50.- gratis de 

enige echte Bondscoat. En bij heel veel producten een cadeaubon t.w.v. 10% 

van uw aankoopbedrag! Maar let op: OP=OP.
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Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

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

Weeversdrukkerij

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!
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• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

Ontvang nu bij uw boeking 

een prachtige strandtas kado.

VakantieXperts Avanti

Stationsstraat 7 • 7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

zondag 27 juni  de koff ie steet kloar um 11:00 :

koff ieconcert MET: NORMAAL

terrein open 19:30  veurprogramma:

hanska band - de taliband

vri-jdag 25 juni:

veur info: www.f lophouse.nl

BOHFOITOCH
BLOASKApEL STESTI & MOOI MAN KOOR

JOA DAT WUD HOKEN!

Schitterende kleuren, allerlei vormen, grillig dan weer strak, kronkelende 
paden in al hun lengten nodigen uit om te genieten van de natuur. Bij Ellens 
restaurant is het alleen maar kiezen uit pure gerechten gemaakt van producten 
uit de natuur. Ook deze maand is het weer genieten bij Ellens restaurant van 
de diverse smaken in vele vormen, kleuren en geuren. 

Tip: iedere zondag brunch van 11.00 t/m 14.00 uur.

“Zomer” smakelijk juni

menu 34,50 per persoon*

· Voorgerechten palletje
met Asperge crémesoep met garnituur van ham en asperges, 
en seranoham met gemarineerde vijgen. 

· Tamme Hollandse eendenborstfilet 
met een saus van rode port, of

· Zonnevis
de filet van deze heerlijke vis uit de wateren rond 
Nieuw-Zeeland serveren we met een saus van Basilicum.

· Verse aardbeien 
met de klassieke Romanoff saus, hierbij een bolletje vanille roomijs.

*Reserveren gewenst:
o.v.v. juni “Zomer”menu.

Ellens restaurant
Burgemeester Rijpstrastraat 10

7021 CR Zelhem
Tel. 0314 623253

Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

“Zomer”smakelijk

Pelgrom, Sterk
voordeel met Stihl!

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl 

274,-

249,-

KM 56 RC-E
Combi
Vermogen 0.8 PK. 

Dé machine 
die alles 
kan!

389,-

349,-

MS170 Compacte motorzaag
Vermogen 1.8 PK. Zaagbladlengte 30 cm

229,-

189,-

235,-

199,-

FS40
Motorzeis met 
benzinemotor

RE 128 PLUS
Hogedrukreiniger
Werkdruk 10-135. Max. 
waterdoorzet (l/h) 500

GRATIS
RA101

t.w.v. ¤76,50
voor het spatvrij 

reinigen van grote 
terrassen

Solar Sell Feliciteert...

...haar klanten die met succes subsidie hebben

ontvangen voor de aanleg van een PV zonne-

stroominstallatie door Solar Sell !

Ook subsidie ontvangen?

Neem dan contact met ons op voor een 

vrijblijvende en scherpe aanbieding!

U wilt ook zonnepanelen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor

een verkennend gesprek en subsidieberekening.

Wij vragen de subsidie 2011 dan graag voor u

aan.

Solar Sell, uw leverancier voor zonnepanelen in

Oost-Nederland

T. 0544 379 329
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De teams van Zelos B1 en Pax B1 ein-
digden exact gelijk, zowel in punten-
aantal als in doelsaldo. Daardoor
moest een strafschoppenserie tussen
beide teams de beslissing brengen.
Het team van Zelos B1 werd de win-
naar en PAX B1 werd tweede. Wolfers-
veen B1 behaalde de derde plaats. Op
de foto de teams van Zelos en Pax met
scheidsrechter Bas Nijhuis. Ook de
strijd om de plaatsen 4, 5 en 6 was
spannend. Vorden B2 wist de 4e plaats
te behalen, Steenderen B1 werd 5e en
HC ’03 B1 6e. In de eindrangschikking
werd Keijenborgse Boys B2 7e, Zelhem
B1 8e, Zelos B2 9e, VVG B1 10e, Pax B2
11e en SBC ’05 B1 12e. Burgemeester
Aalderink van gemeente Bronckhorst
reikte de bekers uit aan de top 6 teams
en de wisselbeker aan Zelos B1. 
Met medewerking van de Graafschap
werden de spelers van het toernooi
ook individueel beoordeeld op hun
prestaties. Jesse Bulten van Pax B1
werd gekozen tot beste speler van het
toernooi. Hij kreeg een beker overhan-
digd door dhr. Peppelman van de
PvdA van de gemeente Bronckhorst en
mocht uit handen van hoofd opleidin-
gen de Graafschap, Richard Roelofsen,

een Graafschapshirt in ontvangst ne-
men. 
Bij het uiterst sportief verlopen toer-
nooi werd het team van Vorden B2 tot
sportiefste ploeg gekozen. Het team
ontving de sportiviteitsbeker uit han-
den van dhr. Huntelaar van het CDA
van de gemeente Bronckhorst. 
De Graafschap had ook twee jeugdkee-
pers meegenomen naar Zelhem om
bij het strafschoppen schieten de bal-
len te stoppen. De penaltybokaal werd
gewonnen door het team van Vorden
B2 en de beker daarvoor werd moge-
lijk gemaakt door de VVD van de ge-
meente Bronckhorst.

De organiserende vereniging V.V. Zel-
hem kan terugkijken op een geslaagd
toernooi. Het toernooi met 12 deelne-
mende teams, waarvan 11 uit de ge-
meente Bronckhorst en gast team VVG
’25 B1 werd voor de tweede keer geor-
ganiseerd op de velden van voetbalver-
eniging Zelhem. De organisatie dankt
hoofdsponsor Rabobank, alle subspon-
soren, alle medewerkers en uiteraard
het publiek en een mooie promotie
voor het jeugdvoetbal in de gemeente
Bronckhorst.

Geslaagd Bronckhorst B Jeugd voetbaltoernooi
Zelhem - De tweede editie van het Bronckhorst B Jeugd voetbaltoernooi,
dat op zaterdag 12 juni werd gespeeld, werd gewonnen door Zelos B1. De
finale poule met de teams van Zelos B1, Pax B1 en Wolfersveen B1 leverde
spannende wedstrijden op onder leiding van top-scheidsrechter Bas Nij-
huis.

De eerste gitaarles was nog niet afgelo-
pen of de handen van Roland Giesen-
Nout Oude Vrielink's begonnen te
kriebelen.Beide jongens hielden van
stevige rock/metal en met dat doel

voor ogen gingen zij opzoek naar me-
demuzikanten in dat genre. Al snel
kwamen zij drummer Dimitri Gredt
(een goede vriend) tegen en het jam-
men kon beginnen. Het begon een

beetje als een oefening, niks serieus,
gewoon een beetje coveren om zo de
gitaar en drumkunsten beter te be-
heersen. en hoewel het drietal zich
prima vermaakte, wilden ze toch
meer. Na enig zoekwerk zoeken stuit-
ten ze op Joren Heijnen, die basgitaar
kon spelen. Als Dimitri Orlando tegen-
komt op het vrijwilligersevenement
‘Doe Dorp’ blijkt hij op zoek naar een
band en hij heeft interesse om bij ‘As-
hes of Many’ in te stappen en daarmee
is de band compleet.
Na enig schrijven, repeteren en nog
meer schrijven, waren de vijf jongens
klaar voor het eerste concert in jonge-
rencentrum ‘At Last’ en met succes.
Nu bijna een jaar later hebben de vijf
al een aantal leuke optredens op hun
naam staan en wonnen zij in 2009 de
Soos popprijs gewonnen.
U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream 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.

‘Ashes Of Many’ op podium LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 16 juni speelt de band ‘Ashes Of Many’ tussen
20.00 en 22.00 uur een aantal nummers live in het
radioprogrammalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen’ in Zel-
hem wordt uitgezonden. Ashes Of Many maakt metalcore met erg rauwe
catchy riffs. De actieve houding die de band aanneemt, zorgt ervoor dat ie-
dereen van de stoel wordt geblazen.

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

(Het personeel van Goma heeft intus-
sen ook gemerkt dat ‘de baas ‘ konink-
lijk is onderscheiden, want afgelopen
maandagmorgen werd er op koffie
met taart getrakteerd !) Alvorens Fop-
pe Atema bij de Goma aan de slag ging
werkte hij jarenlang bij Philips Tele-
communicatie Industrie in Leeuwar-
den. Ook was hij een aantal jaren lo-
gistiek adviseur bij TNO, Instituut
voor Productie en Logistiek.

In zijn vrije tijd bekleedde Foppe Ate-
ma talrijke bestuursfunctie. Een greep
daaruit : voorzitter van VNO- NCW
Achterhoek; voorzitter Achterhoeks

Voorzitters Platform ( AVP/SIKOG),
voorzitter Industriële Kring Hengelo ,
voorzitter Bedrijven Kring Bronck-
horst ( na de fusie Hengelo en Vorden),
voorzitter van de VVV in Hengelo, lid
van het Regio VVV bestuur en lid van
de Raad van Advies van het ABT , pen-
ningmeester Stichting Operation
Friendship Nederland, penningmees-
ter Kranenburgs Belang, Seniorstaff/
Campdirector Lions Youthcamp Hen-
gelo, lid comité van aanbeveling voor
de Achterhoekse Paardendagen, lid
initiatiefgroep nieuwbouw Amphion,
etc. etc. 
Momenteel is Foppe Atema onder
meer nog steeds actief als bestuurslid
FME-CWM regio Oost, voorzitter Ach-
terhoeks Centrum voor Technologie
(ACT), lid comité van aanbeveling
nieuwbouw Amphion, lid Raad van
Advies van Van Ede & Partners en lan-
delijk bestuurslid AB VNO- NCW.

Directeur Goma BV
Kranenburg - Foppe Atema is in
het dagelijks leven algemeen direc-
teur van Goma BV uit Hengelo. Die
functie bekleedt hij vanaf 1997.
Daarvoor was hij vier jaar adjunct
directeur bij dit bedrijf.

Een jazznummer telkens weer anders
neerzetten. Kicken op samenspel. Kip-

penvel krijgen van je eigen muziek.
Een explosie van gevoelens. Sfeer,
warmte en creativiteit. 
Het wordt een bijzonder muzikale
middag in de pastorietuin van de Wil-
librorduskerk in Hengelo. Bij slecht
weer is er vervangende accommoda-
tie. Voor meer informatie, tel. 0575-
461275.

Tuinconcert Hengelo

Hengelo - In de pastorietuin van de
Willibrorduskerk aan de Spal-
straat in Hengelo is zondag 20 juni
een optreden van Monique Wol-
bert en Full Colour Jazz. De aan-
vang is om 15.00 uur.
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Het lijkt nog heel ver weg, maar toch
wordt er achter de schermen al hard
gewerkt aan de voorbereidingen en
fondswerving om het succes van 2009
minimaal te evenaren, maar liever
nog te overtreffen. Vele mensen moes-
ten vorig jaar teleurgesteld worden
omdat de kaarten binnen afzienbare
tijd waren uitverkocht. Daarom heeft
het Cultuurfonds Vorden besloten om
het concert twee keer uit te voeren. U
kunt nu alvast het weekend van 3 en 4
september 2011 in uw agenda reserve-
ren. Accommodatie, orkest, vocal-
group én solisten zijn inmiddels al ge-
contracteerd. Nadere informatie hier-
omtrent volgt uiteraard later.

KINDERKOOR
Het programma van het concert bevat
ook een aantal titels welke met kin-
derkoor uitgevoerd moeten worden.
Omdat zingen tegenwoordig weer he-
lemaal 'in' is, wil het Cultuurfonds
Vorden kinderen een kans geven om
in een op te richten projectkinderkoor
deel te nemen aan dit groots op te zet-
ten concert. Uiteraard zal hiervoor wel
uitgebreid moeten worden geoefend,
zodat in het nieuwe seizoen alvast
wordt begonnen met het formeren
van het koor en het instuderen van de
liedjes. Daarnaast zal er ook aandacht
zijn voor ander (lied)materiaal en
zangtechnische vaardigheden. De mu-
zikale leiding van dit projectkinder-
koor is in handen van de Vordense
zangpedagoge Maartje Epema en het

koor zal vanaf medio september weke-
lijks op dinsdagmiddag repeteren op
een nader te bepalen locatie in de ge-
meente Vorden. Deelname staat ech-
ter open voor alle kinderen in de leef-
tijd vanaf ongeveer 8 jaar tot en met
circa 12 jaar uit de gemeente Bronck-
horst. De duur van elke repetitie is
drie kwartier. In totaal zijn er 35 repe-
tities gepland exclusief de repetities
met orkest. De kosten voor deelname
aan dit projectkoor zijn vastgesteld op
125 euro per deelnemer (dit kan in ter-
mijnen worden betaald). Het is de
wens van het Cultuurfonds Vorden
het koor na het British Proms Project
op zelfstandige basis door te laten
gaan. In principe is er plaats voor ieder
kind dat graag wil zingen; er zijn geen
audities, maar er moet wel sprake zijn
van (te ontwikkelen) zangtechnische
kwaliteiten. Plezier in het zingen in
een koor met leeftijdsgenoten staat
echter voorop.

REPERTOIRE EN REPETITIES 
Het kinderkoor zal gedurende de con-
certen een aantal keren te zien en te
beluisteren zijn. Gewerkt wordt aan
een medley van Britse kinderliedjes,
maar ook een actueel pop(ulair) liedje
zal worden ingestudeerd en uiteraard
zal het koor deelnemen aan de grote
finale, waarin onder andere 'We Are
The Champions' en 'No Matter What'
op het programma staan.

AANMELDEN
Dus…als je graag zingt, of als uw kind
graag zingt dan is dit de kans om
straks voor een groot publiek, mét een
volledig bezet orkest, een popband,
een popkoor, dansers en professionele
solisten op het grote podium te staan
tijdens 'Journey to Britain 2011'. Wie
wil dat nu niet? Een aanmeldingsfor-
mulier en aanvullende informatie is
verkrijgbaar via info@cultuurfonds-
vorden.nl . Meer informatie op
www.cultuurfondsvorden.nl (onder
de knop 'nieuws').

British Proms 2011(!!)met medewerking van op te richten kinderkoor

Cultuurfonds Vorden, óók
voor kinderen
Vorden -Na het succesvolle Prom-
sconcert in Italiaanse sferen in sep-
tember 2009 waarin het Cultuur-
fonds Vorden de luisteraars mee-
nam op een muzikale reis naar Ita-
lië onder de welluidende naam 'Vi-
aggio Italiano' zijn de voorberei-
dingen voor het volgende evene-
ment in 2011 al weer in volle gang.
Dan zal het concert in het teken
staan van muziek uit Groot-Brit-
tannië en Ierland onder het motto
'Journey to Britain'.

Dit is de eerste fuchsiatuin in Neder-
land die zich dit jaar open stelt voor
bezichtiging.  In de tuin van de Fami-
lie Elsman is een ruim assortiment
aan Fuchsia's te zien.  Met een collec-
tie van ruim 900 soorten, waarvan ve-
le al volop in bloei zijn wat zeer vroeg
is voor de tijd van het jaar. De opentui-

nen trekken elk jaar weer vele mensen
vanuit alle windstreken. Dit zijn de
eerste opendagen van dit jaar. Voor de
mensen die aankomend weekend niet
kunnen word de tuin ook nog openge-
steld op de volgende data. 17-18-19 juli
en 14-15-16 augustus. De tuin is ge-
opend van 10:00 tot 18:00 uur. Het
adres is Baron v/d Heydenlaan 24 in
Wichmond.

Voor meer informatie kunt u ook kij-
ken op het internet: http://home.wa-
nadoo.nl/fam.elsman

Open tuin
Wichmond - Aankomend weekend
(19-20-21 juni) is bij de Familie Els-
man in Wichmond de tuin weer
open voor liefhebbers van fuch-
sia's.

Daniel Brekveld en Roy Bulten namen
vijf jaar geleden de zaak over. “We
werkten al wel hier. Mijn vorige baas
had meerdere zaken en ging meer
richten op bruin- en witgoed. Dit is al-
leen maar computers en alles wat
daarmee te maken heeft.” Bij DPC So-
lutions kunnen computers worden ge-
kocht, samengesteld en gerepareerd.
Er zullen ook de diverse materialen in
de winkel te koop komen voor glasve-
zelaansluitingen, zoals stekkertjes,
routers, modems en dergelijke. Daar-
naast kunnen Roy en Daniel ook de
service bieden in de winkel en zo no-
dig thuis.  Henk Capel, een geboren
Zelhemmer en goed bekend met de
mensen en de behoudendheid van de
Achterhoek, is voor Glashart aanwezig
in het glasvezelservicepunt. Hij beant-
woordt vragen over glasvezel en de
contracten van de providers, maar
helpt zo nodig met het invullen van
de formulieren. 

Een mevrouw loopt de winkel binnen
en steekt van wal. “Wat moet ik kie-
zen? Ik heb nou drie aanbieders,”
zucht ze. Henk Capel geeft haar uitleg
over het overstappen naar glasvezel,
waarmee ze een snel internet krijgt,
gratis digitale televisie en veel dien-
sten, waarbij de televisies het zonder
toestanden blijven doen en het tele-
foonnummer hetzelfde kan blijven.
Het e-mailadres verandert wel. “Ik wil
alles in een, anders blijven we aan de
gang. Er zijn natuurlijk mensen die
denken: ‘Het zal mijn tijd wel duren’.
Maar ja, we willen er toch wel aan,
want als je straks een keer gaat verhui-

zen en je hebt geen glasvezel, dan
moeten mensen het nog allemaal la-
ten aanleggen.” Omdat ze niet tech-
nisch zegt te zijn, kiest ze voor een all-
inclusive pakket, daarbij hoort ook
het aansluiten. 

“Er is redelijk keus, ondanks dat er
maar drie aanbieders zijn.” Toch heeft
hij geen voorkeur voor een van deze
providers: Concepts ICT, Lijbrandt en
KickXL. “Het zijn bekenden in de glas-
vezelwereld. Deze drie aanbieders zijn
helemaal gespecialiseerd in diensten
over glasvezel, maar samen wel met
veel verschillende mogelijkheden:
Triple pakketten met telefoon, rtv en
internet, duopakketten of alleen een
rtv pakket. Mensen kunnen zelf hun
afname apparatuur aansluiten in
huis, maar deze service ook meebestel-
len. Soms is dat zelfs gratis. In onze in-
fowinkel kan iedereen op maat gehol-
pen worden. Dus wat is erop tegen om
nee te zeggen?” Sommigen hechten
zwaar aan hun huidige binding met
KPN. ”Hen wijs ik erop dat ze die bin-
ding nog steeds houden.” KPN is voor
41% grootaandeelhouder van het Glas-
hartnetwerk. KPN bouwt zijn belan-
gen op kopernetwerken inmiddels
ook al langzaam af en schakelt gelei-
delijk aan over op glasvezelnetwerken. 

Uiteraard is het ook in Zelhem belang-
rijk dat minimaal 40% van de inwo-
ners meedoet met het Glashart pro-
ject. “Ik hoor alleen maar positieve ge-
luiden, dus ga ik ervan uit dat we het
gaan halen,” zegt hij. “We hebben het
bedrijfsleven benaderd, die zijn 100%

positief, we hebben de scholen bena-
derd en er interviews gehouden met
de hoofden en een mailing verstuurd
naar de ouders.”  Op de vrijdagmarkt
zal een informatiekraam worden inge-
richt en er zal binnenkort huis-aan-
huis informatie worden verstrekt.
”Maar de mensen moeten niet gaan af-
wachten,” benadrukt de heer Capel en
doet nog eens de oproep: “Kom naar
de winkel en vul de papieren in. En
dat moet echt voor die eerste juli.”
Ook de bewoners van het seniorenap-
partementencomplex De Oranjehof,
zijn zeer gelnteresseerd. Daar hielden
Henk Capel en Roy Bulten op verzoek
een extra informatieavond. “Het was
een zeer nuttige bijeenkomst,” aldus
Henk Capel. “En de bewoners hebben
allen 100% beloofd om de winkel te be-
zoeken en een inschrijfformulier te te-
kenen.” 

Glashart heeft DPC Solutions geselec-
teerd als Glasvezelservicepunt. “Het is
een strategisch punt in Zelhem, heeft
een goede uitstraling en een degelijk
verhaal. Het is een servicepunt zonder
drempels, gratis advies en koffie,”
lacht Henk. “We hebben overigens een
goede samenwerking met Expert, die
de Zelhemmers eveneens motiveert
en vervolgens doorstuurt naar DPC.” 
Tot 1 juli aanstaande is er dus ge-
legenheid om aan te melden. “Ie-
dereen is positief gestemd, maar
ze moeten wel hun handteke-
ning zetten. Anders gaat het niet
door,” motiveert Henk Capel de
Zelhemse bevolking nog maar
eens. 
Op de websites www.vordenop-
glasvezel.nl, www.hengelopglas-
vezel.nl en www.zelhemopglas-
vezel.nl is volop informatie te
vinden, binnenkort eveneens op
de site van de Stichting Dorps-
raad Keijenborg e.o., www.keijen-
borg.info.

Glasvezelservicepunt in Zelhem

DPC Solutions

Zelhem - Een aantal weken geleden werd het Glashart Servicepunt in de
winkel van DPC Solutions in Zelhem feestelijk geopend door de leden van
de initiatiefgroep Zelhem op Glasvezel. Roy Bulten en Daniel Brekveld, ei-
genaren van de ICT specialist, zullen zich actief inzetten voor het verkrij-
gen van glasvezel in Zelhem. Van Glashart is Henk Capel aanwezig om in-
formatie te geven. Gedrieën hebben zij zitting in de werkgroep Zelhem op
glasvezel.

Ze zitten klaar voor inschrijvingen voor glasvezel: (v.l.n.r.) Daniel Brekveld, Roy Bulten en Henk Capel.

Slootsdijk 21
7261 SB  Ruurlo

vof                                            loonbedrijf Tel. 0573-491251  

GRATIS INLEVEREN LANDBOUWFOLIE!!  
Vanaf woensdag 16 t/m dinsdag 22 juni 2010 

Stretch folie dient apart ingeleverd te worden in de daarvoor bestemde foliezakken
(400 liter).

En voor alle: Verkoop van:
- Loonwerk - Klinkers
- Grondverzet - Gebroken puin
- Sloopwerken - Ophoog zand
- Straatwerk - Teelaarde  
- Containertransport - Snijmaïs in 25/1000 kg verpakking 

Verhuur van: Inname van:
- Stenen knippers - Bouw en sloopafval
- Trilplaat groot of klein - Puin en zand
- Containers van 3 tot 40 m3 - Tuin afval / snoeihout

voor bouw / sloop of tuin afval - Asbest (dubbel verpakt in plastic)  

Openingstijden: Ma t/m vrij: 7.30-16.30 uur. Zat: 8.00-13.00 uur.



NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl
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‘Zeespiegel’ is een muzikaal verhaal
over de liefde en de zee, een concert-
programma van Nederlandstalige
liedjes verbonden door een eigentijdse
vertelling, geschreven en gecompo-
neerd door Menno en Josée, mét ach-
tergrondprojectie. De liedteksten zijn
van de hand van Mariet Lems.

Het ARX Theater organiseert op regel-
matige basis culturele activiteiten,
waaronder concerten. Bij deze activi-
teiten werken zij zoveel mogelijk sa-
men met hun buren Restaurant Wol-
fersveen. Waarbij het restaurant gas-
ten aansluitend de mogelijkheid biedt
om te genieten van een heerlijke
lunch of diner. 

Men kan reserveren via info@arxthea-
ter.nl of telefonisch 06-42402559. Het
ARX Theater is gelegen direct achter
Restaurant Wolfersveen aan de Ruur-
loseweg 38a te Zelhem (Wolfersveen).

ARX Theater

Concert 'Zeespiegel'
Wolfersveen - De Vordense zange-
res Josée van der Staak en haar vas-
te begeleider Menno Kalmann tre-
den op 27 juni op in het ARX Thea-
ter. Zij zullen hun eigen program-
ma ‘Zeespiegel’ ten gehore bren-
gen.

Panhuysbrink 1e in Hoog Keppel. Dit
geheugenspreekuur is bedoeld voor
mensen van 55 jaar en ouder in Kep-
pel en omstreken, die vragen hebben
over hun geheugen of over andere
klachten zoals piekeren, concentratie-
problemen of somberheid. Het bezoek
aan het geheugenspreekuur is gratis.

Iedere bezoeker krijgt een persoonlijk
gesprek. Om teleurstelling te voorko-

men geldt dat aanmelding gewenst is
bij Ouderenadviseur Ineke Bijster-
bosch, tel. 06-10687320. Ook kunt u bij
haar terecht voor meer informatie of
een folder. 
Op het geheugenspreekuur kan men
zonder verwijzing van de huisarts te-
recht. In een persoonlijk gesprek be-
antwoordt een deskundige uw vragen.
De vragen kunnen gaan over uzelf
maar ook bijvoorbeeld over uw part-
ner of één van uw ouders. Indien van
toepassing kan een korte geheugen-
test afgenomen worden. Het gesprek
wordt afgerond met een vrijblijvend
advies. Elke bezoeker krijgt een boekje
met geheugentips.

Geheugenspreekuur

Hoog Keppel - Op dinsdagmorgen
22 juni wordt een éénmalig geheu-
genspreekuur gehouden in het
kantoor van Stichting Welzijn
Drempt, Hummelo en Keppel,
Brug.

Een vraag die de meeste mensen heb-
ben als ze inschrijven op een nieuw-
bouwwoning is natuurlijk hoe snel
verkoop ik mijn eigen woning en zit ik
niet met dubbele lasten tijdens de
bouw van de woning. Als eerste is het
grote voordeel van nieuwbouw na-
tuurlijk dat u een flinke periode heeft
om uw eigen woning te verkopen. Het
duurt namelijk vaak 9 tot 12 maanden
voordat een nieuwbouwwoning wordt
opgeleverd. In die tijd kunt u rustig
een koper voor uw eigen woning zoe-
ken. Ons advies is om dan altijd een
plaatselijke makelaar te nemen omdat
deze de markt natuurlijk veel beter
kent dan een makelaar uit een andere
gemeente. Omdat u tijdens de bouw-
periode eigenlijk eigenaar bent van
twee woningen zou u ook dubbele
maandlasten krijgen. Dit wordt echter
opgevangen door de hypotheekrente
van de nieuw te bouwen woning mee
te financieren in de nieuwe hypo-
theek. In feite begint de rente van de
nieuwe hypotheek op deze manier pas
voor u te lopen zodra u in de nieuwe
woning trekt. Tot die tijd wordt er geld
uit het bouwdepot getrokken voor de
nieuwbouwrente. 
Zodra u een nieuwbouwwoning koopt
moet u eerst een koop/aannemings-
overeenkomst tekenen. Dit is te verge-
lijken met een koopovereenkomst van
een bestaande woning. Hierin staat

bijvoorbeeld hoe en wanneer de bouw-
termijnen betaald moeten worden. U
koopt namelijk eerst de grond die ook
direct afgerekend moet worden waar-
na de aannemer begint met uw wo-
ning er op te bouwen. Elke keer als de
aannemer een stukje van de woning
klaar heeft moet u een bouwtermijn
betalen totdat de woning klaar is en
opgeleverd wordt. Deze bouwtermij-
nen komen uit de nieuwe hypotheek
en worden door de geldverstrekker
voor u gereserveerd in een apart
bouwdepot. De hypotheekadviseur re-
kent precies voor u uit hoeveel hypo-
theek u nodig heeft en hoeveel er in
het bouwdepot gaat. 

Voor een nieuwbouwhypotheek kunt
u natuurlijk naar de plaatselijke bank
gaan. Maar als u echt lage rente wilt
dan gaat u natuurlijk naar de onaf-
hankelijke hypotheekspecialist voor
alle inwoners van de gemeente
Bronckhorst en omstreken genaamd
Hypotheekadvies Bronckhorst. Hypo-
theekadvies Bronckhorst heeft de keu-
ze uit zeer veel geldverstrekkers en
zoekt samen met u ook altijd de best
passende hypotheek voor u uit. Tevens
heeft hypotheekadvies Bronckhorst
een speciale extra lage nieuwbouw-
rente voor zijn klanten. Wat dacht u
bijvoorbeeld van een rente van 4,45%
voor een 10 jaar vaste rente. Het is van-
zelfsprekend dat Hypotheekadvies
Bronckhorst u tijdens de gehele
nieuwbouw begeleid en alle vragen
die u heeft zal beantwoorden. 

Mocht u nu al vragen hebben of een
eerste berekening willen zien dan
mag u ons uiteraard altijd bellen of
mailen. Ons mailadres is: info@hypo-
theekadviesbronckhorst.nl. Telefo-
nisch zijn wij bereikbaar op 0575-
460038 of 06-16673986. Uiteraard kunt
u ook eerst onze site www.hypotheek-
adviesbronckhorst.nl bekijken. Bij een
afspraak komen wij zowel s'avonds als
op de zaterdag bij u langs om alles sa-
men eens rustig met u door te spre-
ken. Hier zitten uiteraard geen ver-
plichtingen of kosten aan.

Nieuwbouwprojecten
gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Zaterdag 5 juni was
er een presentatie in het gemeente-
huis van Bronckhorst van alle
nieuwbouwprojecten die in de na-
bije toekomst in de gemeente
Bronckhorst gerealiseerd gaan
worden. Sommige projecten waren
al iets verder doorontwikkeld dan
anderen. Gezien de goede opkomst
die men had, zal er zeker nog wel
een keer een vervolg aan gegeven
worden zodra de plannen wat con-
creter zijn. In feite was er voor bij-
na elke doelgroep wel een leuke
woning. Uiteraard liggen de prij-
zen voor de nieuwbouwwoningen
afhankelijk van het type woning
ver uit elkaar.

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

Manager kraamzorg Monique Rasker:
,,De vesten zijn prima te gebruiken
over het bestaande uniform dat onze
kraamverzorgenden bijvoorbeeld dra-

gen bij de klanten thuis. Ze zijn prak-
tisch en herkenbaar.” Over de kleuren
is goed nagedacht. De huistijlkleuren
van Yunio zijn wit (het uniform),

blauw en oranje. Yunio kraamzorg,
dat vroeger actief was onder de naam
Kruiswerk West-Veluwe, levert jaar-
lijks aan zo’n 10.000 gezinnen profes-
sionele kraamzorg. Yunio is actief in
Midden-Nederland, een groot deel van
Gelderland en de West-Veluwe.

Nieuwe vesten voor Yunio kraamzorg

Bronckhorst - De kraamverzorgenden van Yunio kraamzorg zitten er
weer warmpjes bij. Sinds kort beschikken ze over herkenbare vesten in de
Yuniokleuren oranje en blauw. Yunio kraamzorg ziet de aanschaf van de
vesten als goed ondernemerschap in de professionele kraamzorg.

De nieuwe vesten voor de kraamverzorgenden van Yunio kraamzorg.

Réwoud Werving en Selectie maakt sa-
men met Lubron Technisch Interme-
diair, Thom Engineers en Office Pro-
fessionals deel uit van de Lubron-
Groep. Ron Böhmer van de Lubron-
Groep vertelt: „Per 1 januari 2010 heb-
ben we onze diensten ondergebracht
in de LubronGroep. De LubronGroep is
opgericht met als doel de verschillen-
de aangeboden specialismen beter tot
uitdrukking te brengen om meer dui-

delijkheid te creëren voor medewer-
kers en opdrachtgevers. Lubron heeft
zijn deskundigheid en vakmanschap
al sinds 1997 bewezen; de andere twee
onderdelen zijn iets jonger, maar op-
gericht om met dezelfde focus op kwa-
liteit voor onze opdrachtgevers hun
specialistische kennis in te zetten.”

Lubron BV, gevestigd in Hengelo Gld.,
heeft zich het afgelopen decennium

bewezen als een professioneel project-
bureau en is werkgever voor opgeleide
(vak)specialisten tot en met MBO+ ni-
veau in Oost Nederland. Thom, even-
eens gevestigd in Hengelo Gld. is ex-
clusief ontwikkeld voor potentieel ta-
lent of hoger opgeleide professionals
in de techniek in Oost Nederland.
Thom is werkgever en projectbureau
voor engineers en office professionals
op midden-, hoog- en/of universitair
beroepsniveau. Medewerkers van Lu-
bron BV en Thom kunnen ingezet wor-
den voor het uitvoeren van projecten,
het oplossen van technische vraag-
stukken, het opvangen van tijdelijke
capaciteitsproblemen of voor het in-
vullen van een blijvende functie. Ré-
woud BV is opgericht in 2008 om de
groeiende vraag naar werving & selec-
tie opdrachten op een deskundige en
adequate wijze te verwerken. Samen
met Lubron en Thom is de Lubron-
Groep in staat alle mogelijke persone-
le vraagstukken op een professionele
wijze op te lossen.

„Réwoud is nu nog gevestigd in Vor-
den, maar gaat samen met Thom een
kantoorpand betrekken in Doetin-
chem, aan de Plantsoenstraat 93. Dat
pand moet echter nog flink worden
verbouwd. Daarom wordt Réwoud tij-
delijk ondergebracht - net als nu nog
het geval is met Thom - in Hengelo
Gld. Komend najaar verhuizen Ré-
woud en Thom naar het nieuwe adres
in Doetinchem. Lubron krijgt dan alle
ruimte in het kantoorpand in Hengelo
Gld. Op deze manier zijn we helemaal
klaar voor de toekomst”, zegt Ron Böh-
mer van de LubronGroep.

Réwoud verhuist naar nieuwe locatie

Hengelo - Réwoud Werving en Selectie, nu nog gevestigd in Vorden, gaat
verhuizen. Eerst tijdelijk naar het pand van Lubron in Hengelo Gld., en la-
ter dit jaar naar het nieuwe adres: Plantsoenstraat 93 in Doetinchem.

Het pand aan de Plantsoenstraat wordt momenteel verbouwd om in het najaar ruimte te
bieden aan Réwoud en Thom.

De aanvang is om 19.30 uur. Het
feest van zang en muziek wordt ge-
houden op het terrein van ijsvereni-
ging Steintjesweide in Hengelo. 

Vorig jaar werd met succes een Hol-
landse avond gehouden. Dit keer
kan het publiek meezingen met
Oostenrijkse en Duitse melodieën.

Oostenrijkse avond met vrolijke melodieën
Hengelo - Zangvereniging Looft
den Heer en muziekvereniging
Crescendo organiseren samen
op dinsdag 22 juni een Oosten-
rijkse avond.
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Wasautomaat Stuk?
Bel Rowi Elektro voor
vakkundige reparaties

Tel 0575-467437 of digitaal aanvragen 
op www.rowielektro.nl

Zelf sleutelen? Wij hebben meer dan
2 miljoen onderdelen, van telefoon accu 
tot wasautomaatdeur online op voorraad. 

Binnen 24h geleverd.
Kijk ook voor de weekaanbieding op 

www.rowielektro.nl

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

• stemmen
• repareren
• revisie 
• verkoop
• verhuur

• accessoires
• pianolessen  
• concerten
• exposities

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

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

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

MOOI, DUURZAAM
ONDERHOUDSARM
NU DUBBELGLAS MET SUBSIDIE!

RAAM-DEUR-LUIK?
KIES KUNSTSTOF!

Sindy’s
Catering

Broekweg 5
7255 KP Hengelo G.
Tel. 0575 - 46 45 32

Mob. 06 - 12 11 96 24

• Partycatering
• Maaltijdenservice

www.sindycatering.nl

• Gas, Water, Elektra en Sanitair
• Badkamer en keuken verbouwingen
• Plaatsing en onderhoud van complete CV

ACTIE!
De ATAG A244EC. De beste cv-ketel vol-
gens de Consumentenbond. Zuiniger wor-
den ze niet gemaakt. Inclusief montage*
voor de actieprijs van € 1600,--.
* Geldig tot 30 juni 2010, mits alle leidingen en afvoeren binnen
1 meter van de ketel aanwezig zijn. Vraag naar de voorwaarden.

Paulus Potterstraat 14
7204 CV Zutphen www.cornelisseninstallatie.nl
06-10947866 info@cornelisseninstallatie.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

Deze maand
gratis
aircocheck

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

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

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

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

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

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit)

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins
en uni doeken. 

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

Breedte (cm) Uitval (cm) Prijs nú
350 250 1175

400 250 1265

450 250 1350

500 250 1435

550 250 1515

350 300 1250

400 300 1340

450 300 1415

500 300 1525
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Een delegatie van deze werkgroep ont-
ving uit handen van mevrouw Annie
Freriks namens het Staring Instituut,
de dialectkring Achterhook en Lie-
mers en vrienden van de streektaal
veur Lochem en umgeving een bedrag
van € 500,-- voor het boek "Van kelder
tot kap". De overige genomineerden

waren Jan Wagenvoort (Bladeren) en
Sebastiaan Roes (Arfgood). Een aan-
moedigingsprijs was er voor Marijke
Aartsen met een keukelbeuksken (om-
draaiboek). Professor Anne van der
Meiden hield een inleiding over het
thema: Oorlog en Vrede. Dat is ook het
thema van het boekenweekgeschenk
"Flonkergood", dat gratis wordt ver-
strekt door de boekhandel bij aankoop
van streekboeken ter waarde van mi-
nimaal € 15,00.

De week wordt zaterdag 12 juni 2010
afgesloten met een huis-aan-huis
streekboekenverkoop in de Keijenborg.

Mooiste boek over Achterhoek en Liemers in 2009

Prijsuitreiking
Borculo - Zaterdag 5 juni 2010 werd
bij zalencentrum Kerkemeijer in
Borculo bij de start van de waeke
van het Achterhookse en Liemerse
book de eerste prijs uitgereikt aan
de Werkgroep Bouwhistorie Zut-
phen.

Wat is: A. 'Doar is ne boeske te weinig onder verstokt'.

B. Keurentjespap.

C. Uutslag.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Mantelzorgers zorgen langdurig voor
iemand in hun directe omgeving die
veel zorg nodig heeft. Dat kan bijvoor-
beeld een partner met een chronische
ziekte, een kind met een beperking of
een dementerende ouder zijn. Zonder
de mantelzorgers is het meestal on-
mogelijk voor iemand die veel zorg no-
dig heeft om thuis te blijven wonen. In
de gemeente Bronckhorst wordt elke
maand voor deze mantelzorgers een
bijeenkomst gehouden om ervaringen
uit te wisselen en om motivatie op te
doen. Ter afsluiting van het seizoen
werd er voor hen een uitje georgani-
seerd. Zo’n 20 mantelzorgers uit de ge-
hele gemeente hadden zich verzameld
op de parkeerplaats van landgoed
Hackfort bij Vorden. Ze werden daar
opgewacht door de heer Gerard Wes-
selink. Hij is vrijwilliger van het IVN af-
deling Noord-Midden Achterhoek en
kon van alles vertellen over de historie
en de natuur van kasteel en landgoed.
Over het landgoed vertelde hij: “In het
jaar 1324 heeft Willem van Bronck-
horst het goed Hacvorde aan Van der
Welle verkocht en deze man ging zich
later van Hackfort noemen. De naam
Hackfort heeft te maken met een
doorwaadbare plaats. In het land-
schap is nog goed te zien, dat er via dit
gebied veel water naar de IJssel heeft
gestroomd. De horige boeren waren
verplicht om hun graan en andere
producten te laten malen op de water-

molen van de kasteelheer. Er wordt al
in 1424 over een watermolen in de
Baakse beek gesproken. De huidige
‘onderslagmolen’ is uit de 18e eeuw
en is vanaf 1988 gerestaureerd. Door
het plaatsen van een stuw kon deze
ook weer op water draaien. Waar-
schijnlijk heeft er in het verleden nog
een 2de molen gestaan. Eén molen
voor het malen van koren en een olie-
molen”. Ook de geschiedenis van de
families Hackfort en Westerholt werd
verteld tijdens een uitgebreide wande-
ling over het landgoed. Berend van
Hackfort (1475 tot 1557) was de meest
roemruchte van de familie. Hij was
een Nederlandse edelman en leger-
aanvoerder van het Hertogdom Gelre
tijdens de strijd tegen keizer Karel V.
Verder was hij bevelhebber van En-
schede, plaatsvervanger van de her-
tog, schout van Zutphen, rentmeester
van Bredevoort en drost van Diepen-
heim. Na de nederlaag van Gelre werd
hij gevangen genomen, maar na zijn
vrijlating bleef hij actief voor Gelre.
Hij erfde Hackfort en Herxen terwijl
kasteel Vorden naar zijn broer Hen-
drik ging. Berend ligt begraven in de
kerk van Vorden (steen is nog te zien)
en zijn schilderij hangt in het Stede-
lijk museum te Zutphen. Het kasteel
was goed verdedigbaar door de met
water van de Baakse beek gevulde
grachten en een drassige omgeving.
De groep genoot zichtbaar van de het

landschap, het mooie weer, het ver-
haal en de contacten met elkaar. Aan
het einde van de middag werd op het
terras van de mantelzorgsalon Bronck-
horst (Partycentrum Langeler te Hen-
gelo) nog een tijdje nagepraat onder
het genot van een kopje thee/koffie
met wat lekkers. In de mantelzorgsa-
lon ontmoeten mantelzorgers elkaar.
Door met anderen te praten, ervarin-
gen en emoties te delen, merken man-
telzorgers dat ze niet alleen staan. De
herkenning in andermans verhalen
kan tot steun zijn. De mantelzorgsa-
lon is een veilige plek voor dit lotgeno-
tencontact, want bij lotgenoten is er
veel begrip. De gastvrouw is Ekie Voor-
burg, mantelzorgconsulent, zij kan
ondersteuning bieden door vragen be-
treffende mantelzorg te beantwoor-
den. Mocht er op dat moment geen
ruimte zijn om elkaar wat nader te in-
formeren dan kan zij een afspraak ma-
ken om op huisbezoek te komen.
Daarnaast is de mantelzorgsalon ook
een plek waar u informatie kunt ha-
len. Verschillende relevante thema’s
worden besproken. Verder is ontspan-
ning een element van de mantelzorg-
salon. Ontspanning die mantelzorgers
vaak hard nodig hebben. Het pro-
gramma is dus zeer afwisselend. Daar-
mee hoopt de VIT zoveel mogelijk
mantelzorgers te bereiken en te onder-
steunen. Aan het bezoek van de man-
telzorgsalon zijn geen kosten verbon-
den. Loopt u eens binnen en ervaar of
de mantelzorgsalon iets voor ù kan be-
tekenen! Voor meer informatie over
mantelzorgondersteuning kunt u te-
recht op www.vitoostgelderland.nl of
bellen met de VIT (0573) 43 84 00.

VIT Oost-Gelderland

Mantelzorgers er even uit

Vorden - Het VIT Oost-Gelderland ondersteunt mantelzorgers op vele ma-
nieren. Op dinsdag 8 juni hadden de mantelzorgers in de gemeente
Bronckhorst een uitstapje naar landgoed Hackfort bij Vorden. Mantelzor-
gers hebben naast hun zorgtaken, momenten van ontspanning nodig om
de geboden zorg vol te kunnen blijven houden. Daarom organiseerde het
VIT voor hen dit uitstapje.

De heer Atema maakte en maakt zich
op diverse manieren verdienstelijk
voor de maatschappij. Zo was en is o.a.
hij van: 
"1995-2006 voorzitter van de Industrië-
le Kring Hengelo en na de herindeling
voorzitter van de Bedrijvenkring
Bronckhorst.
"2000-heden bestuurslid van de FME-
CWN. FME is Nederlands grootste on-
dernemersorganisatie in de technolo-
gische industrie.
"2004-heden voorzitter van de VNO-
NCW Achterhoek.
"2004-heden voorzitter van de SIKOG

(Samenwerkingsverband Industriële
Kringen Oost Gelderland). Het doel
van de vereniging is de behartiging
van de bovenlokale belangen van de
Achterhoekse industriële kringen in-
clusief de stimulering van samenwer-
king en kennisdeling tussen deze krin-
gen.
"2006-heden initiatiefnemer en voor-
zitter van de stichting Achterhoeks
museum voor technologie. De stich-
ting ondersteunt de Achterhoekse
maakindustrie bij alle soorten vragen
op technologisch en bedrijfskundig
gebied.

De heer Atema werkt bij GOMA BV in
Hengelo. Het mag duidelijk zijn dat de
heer  
Atema zich geruime tijd voor de sa-
menleving heeft ingespannen. De
aard, duur, diversiteit, maatschappe-
lijke betekenis en uitstraling van zijn
activiteiten hebben tot de Koninklijke
onderscheiding geleid.

De heer F.A. Atema uit Vorden

Lid in de Orde van Oranje
Nassau
Uit handen van burgemeester
Henk Aalderink krijgt de heer F.A.
Atema uit Vorden op 10 juni a.s. tij-
dens een bijeenkomst van VNO
NCW Midden in het Amphion in
Doetinchem een Koninklijke on-
derscheiding uitgereikt (Lid in de
Orde van Oranje Nassau). Dit ge-
beurt rond 19.30 uur.

Elk jaar heeft de Maand van het
Spannende Boek een ander thema
dat aansluit bij een onderdeel van
de spannende boekenmarkt. Het
thema stelt uitgeverijen -en daar-
mee de boekhandel, in de gelegen-
heid oud fonds en actuele uitgaven
onder de aandacht te brengen.
Wie tijdens de Juni - Maand van
het Spannende boek een thriller
bij de bibliotheek leent, kan vra-
gen naar de speciale NS-boekenleg-
ger. Daarop staat de bestelcode
waarmee in de maanden juni t/m
15 augustus op www.ns.nl/eerste-
klas een dagkaart met korting te
bestellen is. Slechts 25 euro in

plaats van 75,80 euro, maar
OP=OP.
Lezers die houden van spanning
en van avontuur kunnen kiezen
voor een blind date in de biblio-
theek. In alle vestigingen van de bi-
bliotheek West Achterhoek, ook de
bibliobus, staat een beperkt aantal
Blind Date Tassen klaar met daarin
een spannende inhoud: twee boe-
ken en een dvd. Het lenen van de
Blind Date Tas is gratis: OP=OP!
“Laat u verrassen!”

Tijdens de Maand van het Span-
nende Boek kan iedereen mee-
doen met de Mysteryguest: Puzze-
len van 1 tot en met 30 juni digi-
taal op www.speelmysteryguest.nl.
Fans van galgje, kruiswoordraad-
sels, woordzoekers en Zweedse
kruiswoordraadsels kunnen mee-
doen. Aanmelden op de site van
mysteryguest.

‘Mørd en dødslag’ in de
bibliobus
De Maand van het Spannende
Boek 2010 vindt plaats van dins-
dag 1 t/m woensdag 30 juni en
heeft de Scandinavische mis-
daadliteratuur als onderwerp.
Charles den Tex schrijft het ge-
schenkboek ‘Onmacht’.

Wat begon als een fanfare met 22 le-
den, is na 75 jaar uitgegroeid tot een
vereniging met een harmonie met
slagwerkgroep, een actieve suppor-
tersgroep en vanaf augustus een
jeugdopleiding met jeugdkoor. Het
jaar 2010 staat in het teken van het 75-
jarig jubileum met allerlei activitei-
ten.

Het grote jubileumconcert in april
met Erik Hulzebosch was een gewel-
dig hoogtepunt in dit jubileumjaar. Er
staat nog een zomerconcert op 22 juni
en een najaarsconcert op 9 oktober op
het programma. Het 75-jarig jubileum
wordt gevierd met een receptie op za-
terdag 19 juni in ‘Ons Huis’ aan de
Beukenlaan 30 in Hengelo. In een van
de zalen is een uitgebreide fototen-
toonstelling met foto’s uit vele albums
en archieven over 75 jaar Crescendo.
De jubileumcommissie is maanden
bezig geweest met het verzamelen en

uitzoeken van stapels foto’s. Uit al dat
materiaal, gelukkig is er veel bewaard
gebleven, is een keus gemaakt voor de
tentoonstelling. Het is een prachtige
weergave geworden van 75 jaar mu-
ziekvereniging, maar natuurlijk ook
van 75 jaar Hengelo Gld. Zeer de moei-
te waard!

Het bestuur van de Chr. Muziekvereni-
ging “Crescendo” nodigt u hierbij van
harte uit. Graag tot ziens op 19 juni
2010. Voor meer informatie: www.cres-
cendohengelo.nl

Zaterdag 19 juni

Jubilerende muziekvereniging 'Crescendo'

Hengelo - Op 17 juni 1935 werd in
Hengelo de Christelijke Muziekver-
eniging ‘Crescendo’ opgericht.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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Weeversdrukkerij
Nieuwstad 30
7251 AH Vorden
Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86
E-mail: info@weevers.nl
Internet: www.weevers.nl

NEVENVESTIGINGEN:
ZUTPHEN: WEEVERS WALBURG, TEL. (0575) 58 55 85
ZELHEM: WEEVERS DRUK, TEL. (0314) 62 50 53
RUURLO: STUDIO CONTACT, TEL. (0573) 45 12 86
LICHTENVOORDE: WEEVERS ELNA, TEL. (0544) 37 13 23
GROENLO: WEEVERS EMAUS, TEL. (0544) 46 18 28
VORDEN: WEEVERS NET, TEL. (0575) 55 73 10

LLaat uw drukwerk
onze zorg zijn

Geboortekaarten

Huwelijkskaarten

Visitekaarten

Feestelijke uitnodigingen

Dankbetuigingen

Verenigingsdrukwerk

Briefpapier

Rekeningen

Kettingformulieren

Enveloppen

Folders

Kranten

Boeken

Tijdschriften en periodieken

Posters in meerdere kleuren

Digital printing, kleine oplages

Internetpresentaties

Posters, ook groot formaat

Stanswerk voor verpakkingen
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Maar liefst 71 kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 12 jaar, kwamen naar
De Vrendenberg in Baak voor een dag-
je schilderplezier. Kunstschilder Wal-
ter Stellaart legde een en ander uit
over het programma van de dag en het
maken van de schilderijen De jonge
schilders werden in acht groepen in-
gedeeld en kregen allemaal een schort
voor, een schildersdoek en een bord
met verfklodders. Met hun begelei-
dende kunstschilders zochten ze een
fraai plekje om aan het werk te gaan.
Daar zaten ze, tussen de koeien en

tractoren of in weilanden op zelfmee-
gebrachte kleedjes, kussentjes of stoel-
tjes of gewoon op het gras. Hier en
daar was een schildersezeltje in ge-
bruik. 
Tussendoor was er tijd om even lekker
te spelen. Tenslotte, nadat alle schilde-
rijen hingen te drogen, gingen ze een
speurtocht maken in de omgeving. 
Ondertussen keken de juryleden hun
ogen uit. Lettend op kleurgebruik,
compositie, originaliteit en kracht van
de schilderijen maakten ze hun keuze.
En nadat ook alle ouders en andere be-

langstellenden de expositie hadden
bekeken, werden de winnaars bekend
gemaakt. 
Na een bedankje aan de deelnemers,
de organisatie, de kunstschilders, de
jury en de sponsor Rabobank, kregen
de kinderen bij het naar huis gaan een
certificaat. 

De uitslag. 
Groep 1: leeftijd 4+5 jaar, winnaar Ni-
na Somsen; Groep 2: 6 jaar, Lotte
Sloot; Groep 3: 7 jaar, Rinske Bulder-
man; Groep 4: 8 jaar, Willemijn Ha-
genbeek; Groep 5: 9 jaar, Beau Kem-
pers; Groep 6: 10 jaar, Emma Boitelle;
Groep 7: 11+12 jaar, Julia Beunk. Win-
naar van de hoofdprijs: Marije Wen-
tink.

Jeugdschilderdag De Vrendenberg

Baak - Een prachtige dag op een prachtige locatie met aan het einde van
de dag een expositie met prachtige schilderijen. Dat waren de ingrediën-
ten voor wederom een succesvolle Jeugschilderdag, 12 juni jl. georgani-
seerd door Lionsclub Bronckhorst.

De winnaars van de jeugdschilderdag bij elkaar op de piratenboot van De Vrendenberg.

Zij komen hier op uitnodiging van de
PJG afdelingen Vorden/ Warnsveld, La-
ren/Lochem, Steenderen en Hummelo
en Keppel. Het doel van deze ‘ Mid-
pointmeeting’ is contact te leggen tus-
sen deze buitenlandse stagiaires en de
Achterhoekse plattelandsjongeren. Ze
kunnen hier kennis maken met de
Achterhoek en haar gebruiken. Gedu-
rende het verblijf hier, worden ze on-
der gebracht bij gastgezinnen. 
Het gezelschap wordt donderdagmor-

gen 17 juni in het dorpscentrum in
Vorden verwacht, waar de buitenland-
se jongeren worden afgehaald door de
gastgezinnen. Voor s’ avonds wordt
een partijtje klootschieten georgani-
seerd, met aansluitend een gezellige
disco. Vrijdagmorgen 18 juni vertrekt
men vanuit Vorden per fiets naar Zut-
phen, waar de stad wordt bezichtigd.
S’ avonds komt in het Ludgerusge-
bouw in Vierakker, Sinterklaas op be-
zoek. Zaterdag 19 juni staat er ‘punte-
ren in Giethoorn’ op het programma.
Vrijdagavond is er in de Bierkaai in
Baak een feestavond gepland. De trip
naar de Achterhoek wordt zondag-
morgen 20 juni afgesloten met een
lunch, waarna de buitenlandse stagi-
aires in de loop van de middag weer
naar hun stageadressen vertrekken.

Buitenlandse stagiaires op bezoek

Midpointmeeting

Vorden - Deze week komt een
groep buitenlandse jongeren ( af-
komstig uit o.m. Amerika, Canada,
Japan, Rusland ) die momenteel in
Nederland stage lopen bij voorna-
melijk agrarische bedrijven, naar
deze regio.

Dit onderzoek wordt gefinancierd
door KWF Kankerbestrijding. Het
doel is de zorg aan kankerpatiën-
ten te verbeteren. 

Wij vragen u twee keer een vragen-
lijst in te vullen via het Internet. Er

zijn geen kosten aan verbonden.
Wilt u er mede voor zorgen dat in
de toekomst andere kankerpatiën-
ten beter geholpen kunnen wor-
den? U kunt zich aanmelden op de
website www.rug.nl/psy/omgaan-
metkanker. 

Weet u niet zeker of u tot de doel-
groep behoort of heeft u andere
vragen, dan kunt u mailen naar
onderzoekkwf@rug.nl of bellen
met mevrouw T. M. Brakel, tele-
foon 050-3636757.

Omgaan met kanker
Bronckhorst - De Rijksuniversi-
teit Groningen zoekt voor niet-
commercieel onderzoek men-
sen die zelf de afgelopen zes
maanden hun behandelingen
voor kanker hebben afgerond.

Een delegatie van deze werkgroep ont-
ving uit handen van mevrouw Annie
Freriks namens het Staring Instituut,
de dialectkring Achterhook en Lie-
mers en vrienden van de streektaal
veur Lochem en umgeving een bedrag
van € 500,--voor hun boek. De overige
genomineerden waren Jan Wagen-

voort (Bladeren) en Sebastiaan Roes
(Arfgood). Een aanmoedigingsprijs
was er voor Marijke Aartsen met een
keukelbeuksken (omdraaiboek). Pro-
fessor Anne van der Meiden hield een
inleiding over het thema ‘Oorlog en
Vrede’. 

Dat is ook het thema van het boeken-
weekgeschenk ‘Flonkergood’, dat gra-
tis wordt verstrekt door de boekhan-
del bij aankoop van streekboeken ter
waarde van minimaal € 15,00. ‘De wa-
eke van het Achterhookse en Liemerse
book’ werd op zaterdag 12 juni afge-
sloten met een huis-aan-huis streek-
boekenverkoop in de Keijenborg.

Mooiste boek over Achterhoek en Liemers in 2009

Prijsuitreiking

Bronckhorst - Tijdens de start van
‘de waeke van het Achterhookse en
Liemerse book’ op zaterdag 5 juni
werd door het Staring Instituut het
winnende boek bekend gemaakt.
De eerste prijs ging naar het boek
‘Van kelder tot kap’ van de Werk-
groep Bouwhistorie Zutphen

Doel van de dag. Op deze dag ontvangt
u informatie over de (nieuwe)verkeers-
regels en verkeerssituaties, waarmee u
te maken heeft of krijgt als gebruiker
van de scootmobiel of de rolstoel. Er
zijn verkeersdeskundigen aanwezig
die uw vragen kunnen beantwoorden
en buiten met u gaan oefenen met uw
eigen scootmobiel of rolstoel. 
Opgave voor deelname mogelijk tot
vrijdag 4 juni 2010. Opgave kunt u te-
lefonisch doen bij Ans Vermeulen (ou-
derenadviseur), tel. 0575- 46 52 81. Of
door het inschrijfformulier op te stu-
ren naar: Stichting Welzijn Hengelo,
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo Gld.

Mocht u elders wonen en ook willen
deelnemen aan deze middag, dan
kunt u voor meer informatie en opga-
ve voor deze middag contact opne-
men met de heer E. Steentjes in Zel-
hem. tel. 0314-62 21 62. 

Informatie en oefenmiddag

Scootmobielers en elektrische
rolstoelgebruikers
Hengelo - Op donderdag 17 juni 2010 organiseren Veilig Verkeer Neder-
land, afdeling Bronckhorst en Stichting Welzijn Hengelo van 14.00 tot
17.00 uur een informatie- en oefenmiddag voor mensen die gebruik ma-
ken van een scootmobiel of een elektrische rolstoel. De dag wordt gehou-
den bij restaurant Marktzicht, Bleekstraat 3 in Hengelo Gld.

Inschrijfformulier scootmobiel voorlichting

Ja, ik wil graag meedoen aan de scootmobielvoorlichting op donderdag
17 juni van 14.00 tot 17.00 uur.

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
Op zaterdag 12 juni vlogen de duiven
van de leden van PV De IJsselbode van-
af PERONNE (329 km). De 75 duiven
werden gelost om 10.30 uur bij een
flinke Noordwesten wind om 10.30
uur. De eerste duif werd geklokt door
G. Kelderman om 15.04 uur. Uitslag: 1.,
2., 3. en 8. G. Kelderman, 4. en 7. Ria Lu-
esink, 5. H. Hulshof, 6. H. Wiggerink,
9. J. Boesveld en 10. H. Dieks. 
De eendaagse fondvlucht CHATEAU-
DUN (561 km) die ook op het program-
ma stond voor zaterdag werd wegens
slechte weersomstandigheden uitge-
steld naar zondag. De 31 duiven wer-
den om 7.00 uur gelost waarbij de eer-
ste duif geklokt werd door Ria Luesink
om 15.24 uur. Uitslag: 1. Ria Luesink, 2.
en 7. J. Boesveld, 3., 4. en 6. P. Hendriks,
5. en 8. H. Dieks. 

PV VORDEN 
Zaterdag 12 juni werd de wedvlucht
ARRAS vervlogen door de 122 duiven
van PV Vorden. Om 11.15 uur werden
de duiven gelost met noordwesten
wind. Uitslag: T.J. Berentsen
1,2,12,14,17,26,27, Marc Tiemessen 3, 5,
C. Bruinsma 4, 7, 19, 24, 25, 28, Comb.
A.&A. Winkels 6, 16, 29, Rick Wueste-
nenk 8, 11, 18, 22, R. de Beus 9, 10, 15,
21, W.J.S. Verbeek 13, 20, 23, 31, Comb.
J. Meijer&Zoon 30. 
Zondag 13 juni werd een tweede keer
gevlogen. De 79 duiven werden gelost
om 06.45 uur vanuit CHATEAUDUN,
met Noordwesten wind. Uitslag:
Comb. J. Meijer&Zoon 1, H.B.M. Hoks-
bergen 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17, C.
Bruinsma 4, 15, R. de Beus 6, 20, M.
Schuerink 11, 18, D.J. Gotink 14, Marc
Tiemessen 16, 19. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
Voor de duiven van PV Steeds Sneller
stonden dit weekend twee vluchten op
het programma. 
De eerste vlucht vanuit ARRAS (gem.
313 km) en is op zaterdag vervlogen.
Om kwart over 11 vertrokken de 159
duiven van 15 liefhebbers. Het was een
nek aan nek race tussen de 8-1209815
van G. Kempers en de 7-1482386 G.
Duitshof. Uiteindelijk bleek de duif
van G.Kempers één meter per minuut
sneller gevlogen te hebben. Uitslag: G.
Kempers (10/14) 1 5 6 7 10 16 17 20 21
34, G. Duitshof (4/13) 2 26 28 33, Ro-
bert Borneman (5/13) 3 8 27 29 39, W.
Jansen (/8) 4, A. Luesink (1/6) 9, V.C.J.
van Melis (3/12) 11 12 24, W. Willem-
sen (4/6) 13 35 36 37, J. Teunissen (1/6)
14, R. Koers (2/20) 15 40, B. te Stroet
(5/6) 18 19 23 30 38, C. Te Stroet (1/4) 22,
E. Koers (2/12) 25 32, A.H.J. Peters (1/16)
31. 
Zondag werd de wedvlucht CHATEAU-
DUN vervlogen. Om 6:45 vertrokken
de 87 duiven van 11 liefhebbers aan de
race van gemiddeld 566 km. Om 14:49
werd de snelste duif geconstateerd
door A.H.J. Peters! Uitslag: A.H.J. Peters
(5/14) 1 4 6 7 8, C. Te Stroet (4/7) 2 5 14
17, R. Koers (4/10) 3 13 19 22, G. Kem-
pers (4/7) 9 11 16 18, W. Jansen (1/8) 10,
Robert Borneman (2/13) 12 20, H. Hek-
kelman (1/16) 15, E. Koers (1/2) 21. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 22 Deelnemers werden op 12 juni
om 11.15 uur 217 duiven van postdui-
venvereniging De Koerier gelost in AR-
RAS. Uitslag: J.G. Poelman (4/8) 1 25 38
50, H. Wassink (6/15) 2 6 11 18 47 51,
H.A. Kamperman (7/14) 3 4 5 10 14 35
49, G.J. Velthorst (9/12) 7 8 12 15 16 21
27 31 53, R. van Aken (4/13) 9 23 29 46,
G.J. Wassink (3/10) 13 26 28, W. Meijer-
man (4/10) 17 22 24 40, A. Velthorst
(3/13) 19 33 54, Comb. Menkhorst (5/10)
20 30 34 43 45, J.Th. Reindsen (4/13) 32
36 48 55, H. Eenink (4/10) 37 39 41 44,
P. van Londen (1/6) 42, G.J.W. Massen
(1/6) 52.

Duivenberichten 12 en 13
juni 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
vlogen zaterdag 12 juni vanuit Ar-
ras, Peronne en zondag 13 juni van-
uit Chateaudun.WEEKBLADWEEKBLAD

CONTACTCONTACT
JE KUNT ER NIET OMHEENJE KUNT ER NIET OMHEEN
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Kinderen onderzoeken van nature de
wereld om zich heen en leren door al-
les wat zij doen. Zoals een kind ‘van-
zelf’ leert lopen en praten, zo kunnen
kinderen ook leren lezen, schrijven en
rekenen. Wanneer een kind eraan toe
is, kan hij of zij de hulp krijgen die
hiervoor nodig is. Het ene kind begint
jonger dan het andere, maar iedereen

leert het en dat zonder stress of
dwang. 
In Amerika is hier al meer dan 40 jaar
ervaring mee. Oudere kinderen gaan
vaak een of twee dagen per week op
stage, bijvoorbeeld bij een kinderdag-
verblijf of een computerzaak. Zo ko-
men ze erachter in welke richting zij
een vervolgopleiding willen doen. 

Men kan op de open ochtend kennis-
maken met begeleiders en leerlingen.
Er zijn boeken om in te bladeren en
dvd’s om te bekijken. De school is ge-
vestigd aan de Enkweg 17A in Vorden,
vlakbij het station. Zie www.schoolde-
paradox.nl .

School de Paradox houdt
open ochtend
Vorden - Zaterdag 19 juni houdt
School de Paradox in Vorden van
10.00 tot 12.30 uur een open och-
tend. Op deze school voor kinderen
tussen 4 en 18 jaar zijn geen ver-
plichte lessen of een verplicht roos-
ter.

Er zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Opgave voor de zomer-
drive gaarne zoveel mogelijk van te vo-
ren, tot 17.30 uur bij Theo van Aalst, te-
lefoon (0575) 451558, email: theovan-
aalst@gmail.com. Aan de zaal inschrij-
ven tot 19.15 uur.

Zomerbridge 17 en 23 juni

Toldijk - Deze zomer worden door
de Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld
op donderdag 17 en woensdag 23
juni 2010 in Café Den Bremer in
Toldijk.

De organisatie , Jong Gelre Vorden-
Warnsveld en sportclub Socii, stelt
zich ten doel om jongeren en ouderen
met een beperking, uit de gehele ge-
meente Bronckhorst met elkaar in
contact te brengen en op die manier
een gezellige sportdag te realiseren.
Op het grasveld achter één van de doe-
len is een fanatieke touwtrek wed-

strijd aan de gang. Niet opgeven, ge-
woon plat op de buik blijven liggen en
vasthouden dat touw .Proberen de te-
genpartij over de streep te trekken.
Plotseling een kreet, ‘ jongens en meis-
jes er zijn ijsjes’. Niet aan dovemans-
oren gericht, het touw blijft ‘slap’ op
het grasveld liggen !
Melissa Bulten (16) en Sharon Wolf (15)

zitten in een rolstoel. Ze genieten en
laten zich een ijsje heerlijk smaken.
Even uitrusten van het spelletje ‘voet-
bal in het doel gooien’. Melissa: ‘Zo da-
delijk gaan we naar de sporthal rol-
hockey spelen. Dat is voor ons een stuk
gemakkelijker ‘, zo zegt ze. Sharon
vult aan: ‘ Bij de spelletjes op het gras
moeten we namelijk altijd vragen of
ze ons willen duwen’, zo zegt ze. Sha-
ron Bulten, het nichtje van Melissa, is
deze middag één van de begeleidsters
en zegt : ‘ Ik ben hier vandaag om Me-
lissa te duwen. Dat doe ik heel graag
hoor . Kan ik haar tegelijkertijd ook
aanmoedigen’, zo zegt ze. Hans van
Rooy, vader van twee zonen met een
beperking (Krishan van zestien en
Quinten van negen) geniet ook. ‘Een
prachtig initiatief, de kinderen verma-
ken zich prima. Met name ook de kin-
deren die niet zo goed tegen geluid
kunnen’, zo zegt hij. Tiny Klein Hane-
veld, één van de medewerkers van
sportclub Socii ziet de spelletjes op het
complex met een brede glimlach aan.
‘Ik geniet toch zo van die kinderen, ho-
pelijk komen er in de toekomst nog
meer kinderen naar een dag als deze’,
zo merkt ze op. Intussen stijgt uit de
naast gelegen sporthal een groot ge-
juich op. Het ‘blauwe team’ heeft in de
rolhockeywedstrijd tegen het Oranje-
team de 1- 0 gescoord. Hopelijk laten
de Oranjemannen van Bert van Mar-
wijk zich de komende weken niet op
achterstand zetten !

Bronckolympics met het
enthousiasme van een WK!

Wichmond - Enthousiasme troef, zondagmiddag op het complex van de
sportvereniging Socii in Wichmond. Daar vonden de Bronckolympics
plaats, een sport- en spelmiddag voor iedereen vanaf acht jaar met een be-
perking.

touwtrekken

rolhockey

ijs en limonade

EVENEMENTEN: 
t/m 26 juni Laag-Keppel: Tentoonstel-
ling ‘Six Dutch Girls’ in galerie Espace
Enny, Dorpsstraat 14. Info: 0314-
381808.

t/m 8 augustus Drempt: Expositie
schilderijen van Ton Kramer in de be-
zoekersruimte van wijnboerderij ’t
Heekenbroek aan de Tellingstraat 7.

16 juni Drempt: Wijnboerderij ’t
Heekenbroek, Tellingstraat 7. Rondlei-
ding en wijnproeverij voor individuele
personen en kleine groepen. Aanvang:
15.00 uur. Info: www.heekenbroek.nl 

14 - 19 juni Hummelo: Avondvier-
daagse Hummelo

19 juni Laag-Keppel: Galerie de Waker
aan de Dorpsstraat 9 opent om 16.00
uur de expositie ‘IN-ZICHT’ met schil-
derijen van Paul Knops en Joke Sche-
pers.Tentoonstelling duurt tot en met
15 augustus.

20 juni Laag-Keppel: Zomercultuurfes-
tival in de Dorpsstraat, 12.00 tot 18.00
uur. Ook de kasteeltuin is open. Info:
www.keppelcultuur.organiseert.nl.

26 juni Hummelo: RAN Festival nabij
Broekstraat 12. Vanaf 13.00 uur treden
op: Mark Foggo’s Skasters (UK), Excre-
mentory Grindfuckers (DE), Deanmoo-
re, Hik, Erebus, Diggeth, Jajem, Red Ey-
es en The Peptones.

28 juni Hoog-Keppel: Buitenconcert
Olden-Keppel, inrit oude gemeente
werkplaats AG.Noyweg, Aanvang:
19.30 uur.

5 juli Achter-Drempt: Buitenconcert
Olden-Keppel, Strengsche Veld (achter-
in). Aanvang: 19.30 uur.

6 juli en de volgende woensdagen
in juli en augustus
Drempt: Wijnboerderij ’t Heeken-
broek, Tellingstraat 7. Rondleiding en

wijnproeverij voor individuele perso-
nen en kleine groepen. Aanvang:
15.00 uur. Info: www.heekenbroek.nl

1 augustus Laag-Keppel: Uniek jazz-
festival met bekende jazzbands. Het
festivalterrein ligt rondom het fraaie
kasteel Keppel. Jazztime begint om
12.00 uur, de kasteeltuinen zijn ge-
opend vanaf 10.30 uur. Info en toe-
gangskaarten via www.jazztime.nl.

ACTIVITEITEN:
20 juni Achter-Drempt: Open dag Boe-
rencamping Remmelink. Iedereen die
kennis wil maken met deze camping
of gewoon eens een kijkje wil komen
nemen, is van harte welkom van 13.00
tot 18.00 uur aan de Bronksestraat 2,
6996 DW te Drempt. Info: 0314-652250
/ 06-50859294 / www.boerencampin-
gremmelink.nl. Auto’s graag parkeren
op de parkeerplaats van de camping.
Hoog-Keppel: ‘Ulenpas en Heeken-
broek’, IVN-wandeling door een voch-
tig, voedselrijk bos met een gevarieer-
de onderbegroeiing. Start 14.00 uur
vanaf hoek Prinsenweg/ Kipstraat
(voormalige Aviko)

22 juni Drempt: overleg Contactcom-
missie met afgevaardigden van vereni-
gingen en organisaties in Drempt,
Hummelo en Keppel. Dorpshuis, Voor-
Drempt, aanvang 19.00 uur.&#8232;
Contactpersoon: Josée Postmaa, tel
(0314) 382533. 
E-mail: watisertedoenindhk@live.nl

23 juni Laag-Keppel: Zomermarkt in
de tuin van woonzorgvoorziening De
Gouden Leeuw van 13.30 tot 17.00 uur.
Er zijn kramen met oude ambachten,
proeverijen, sieraden, glasbewerking,
kleine cadeautjes, snuisterijen, deco-
ratie voor binnen en buiten en nog
veel meer.

Wat is er te doen in Drempt,
Hummelo en Keppel

U kunt zich voor deze tocht inschrij-
ven tussen 13.30 en 14.00 uur bij de
Varsselseschool aan de Zelledijk. De
lengte van de route is ongeveer 25 ki-

lometer en het eindpunt is bij de fami-
lie Arink, Antinkweg 6 in Varssel.

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per
persoon en voor kinderen van de ba-
sisschool € 1,00. Bij deze bedragen is
een versnapering tijdens de pauze en
een consumptie op het eindadres in-
begrepen. Graag tot ziens op 27 juni.

Fietstocht Varssel
Varssel - Op zondag 27 juni 2010 or-
ganiseert de fietscommissie van
Volksfeest Varssel haar jaarlijkse
fietstocht.
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Het gebeurde notabene op de avond die hij zelf had georganiseerd: Een bij-

eenkomst van de leden van VNO- NCW
Achterhoek in het ‘ oude Amphion ‘ in
Doetinchem. Verder stond een bezoek
aan het nieuwe theater en vooral een
gezellige avond op het programma.
Het liep voor Foppe Atema heel anders
en werd hij uiteindelijk zelf het ‘mid-
delpunt van de belangstelling’. Foppe:
‘ Het was tevens de avond dat ik af-
scheid moest nemen als voorzitter van
deze ondernemersvereniging. Na een
ambtstermijn van tweemaal drie jaar

dient de voorzitter volgens de statuten
af te treden’, zo zegt hij. 
Wat Foppe niet wist was, dat echtge-
note Joke op de hoogte was dat hij ko-
ninklijk onderscheiden zou worden.
Joke: ‘ Ik was daarover een paar weken
geleden ingelicht. Ik had een spreek-
verbod en ik mocht mijn man vooral
niets laten merken. En als ze mij dat
vragen, hou ik mij er aan. Toen Foppe
de onderscheiding in ontvangst nam
was ik best wel trots. Trouwens dat
ben ik al jaren. Ik weet nog wel, we wa-
ren pas getrouwd, twee kinderen en
Foppe deed nog een studie aan de uni-
versiteit. Toen dus ook al apetrots’, zo
zegt ze lachend.
Nog even terug naar donderdagavond
in Amphion. Foppe Atema: ‘ Waar ik
vooral op mijn beurt trots op was, het
feit dat ook Joke in het zonnetje werd
gezet. Dat bleek al aan het begin van
de avond. Toin de Ruiter, regiomana-
ger van VNO-NCW Achterhoek en Flip
Juch, directievoorzitter van de Rabo-
bank Graafschap Midden, kwamen
plotseling in smoking op de bühne
met een eigen tekst op de melodie ‘All
of me’ (van Frank Sinatra) om Joke toe
te zingen ! (‘Ik ben er nog steeds be-
duusd van’), zo sprak Joke Atema een
dag later.
Foppe Atema: ‘ In de zes jaar dat ik
voorzitter van VNO- NCW ben geweest
trad Joke bij diverse gelegenheden op
als gastvrouw . Een taak die haar op
het lijf is geschreven. De rol van voor-
zitter kent eigenlijk twee aspecten.
Het ene: verenigingszaken, organise-
ren van bedrijfsbezoeken, ledenbin-
ding. Het was tevens mijn taak om een
podium te bieden voor netwerken. Het
tweede aspect van de rol van voorzit-
ter: de belangenbehartiging van de
ruim 400 leden in de regio. Daarnaast
stimulering van het onderwijs- en de
arbeidsmarkt en innovatie. Wat dat
laatste betreft , daardoor is het ACT
ontstaan. Verder als voorzitter betrok-
ken bij de infrastructuur, bedrijventer-
reinen en wat momenteel speelt, de
toepassing van glasvezel e.d.

De taak van voorzitter heb ik altijd
met veel plezier uitgeoefend. Ook het
‘ verenigingsstukje’ samen met Joke
gaf een goed gevoel. Wij hebben er
zelfs vrienden aan overgehouden. Ie-
dereen weet dat de crisis ook hier en
daar het bedrijfsleven in de Achter-
hoek heeft aangetast. Toch wel opmer-
kelijk dat de ‘ club werkgevers ’ juist
door deze crisis dichter naar elkaar is
gegroeid’, zo zegt Foppe Atema. Tij-
dens het afscheid kwamen er diverse
sprekers ‘voorbij’ , onder meer ook een
video- toespraak van landelijk werkge-
versvoorzitter Bernard Wientjes. 
Toen burgemeester Henk Aalderink
(ook lid van VNO- NCW) en bovendien
, voor de fusie, 12 jaar voorzitter van
de NCW Kring Achterhoek en inmid-
dels een ‘oude bekende ‘ van Atema),
plotseling in zijn functie van burge-
meester van de gemeente Bronck-
horst, compleet met ambtsketen, op
‘vreemd grondgebied in Doetinchem’
, naar voren trad, ging er bij Foppe Ate-
ma een lichtje branden. Toen had hij
in de gaten dat hij onderscheiden zou
worden. Op het moment dat Henk
Aalderink een bloemlezing gaf over de
vele verdiensten van Foppe Atema in
het maatschappelijk leven, besefte hij
nog nauwelijks dat het over hem ging. 
Foppe: ‘Ik verkeerde compleet in een
roes. Soms dacht ik ‘ben ik dat echt’.
Toch heel erg dankbaar, het voelde als
een warm bad’, zo zegt hij. Vooral het
feit dat burgemeester Aalderink me-
moreerde dat Foppe Atema vanaf 2005
tot heden voorzitter is van het Achter-
hoeks Centrum voor Technologie
(ACT) deed hem goed. ‘Dat dit project
in veel provincies in Nederland navol-
ging heeft gekregen, geeft mij grote
voldoening’, zo reageert Foppe Atema.
Terugkijkend op het grote aantal be-
stuurlijke functies die hij heeft be-
kleed of nog steeds bekleedt, zegt hij: ‘
Zonder thuisfront had ik deze werk-
zaamheden nooit kunnen doen. De
Koninklijke onderscheiding zie ik dan
ook mede als een stuk waardering
voor Joke’, zo zegt hij .

Zonder thuisfront nooit een lintje

Foppe Atema Lid in de Orde van Oranje Nassau

Kranenburg - De woonkamer van Joke en Foppe Atema aan de Banen-
kamp in het buurtschap Kranenburg, leek vrijdagmorgen één bloemen-
zee annex geschenkenhuis. Allemaal blijken van waardering die Foppe
Atema donderdagavond tijdens zijn afscheid als voorzitter van VNO- NCW
Achterhoek (Verenigde Nederlandse Ondernemersvereniging – Neder-
lands Christelijke Werkgeversverbond) in ontvangst mocht nemen. Op de
revers van Foppe de versierselen behorend bij Lid in de Orde van Oranje
Nassau. Die werden hem die donderdagavond door Burgemeester Henk
Aalderink op een ‘vierkante meter grond in Doetinchem’ opgespeld. Fop-
pe Atema was totaal verrast.

Joke en Foppe Atema

Zondag 27 juni komt de jonge Berend van Hackfort weer in ‘levende lijve’ te-

rug op de plek waar hij met name in
zijn jeugd veel tijd heeft doorge-
bracht: kasteel Hackfort . Berend had
ook een zus, Mechteld genaamd, waar
hij zeer op was gesteld. Deze Mechteld
ging, om later een goede jonkvrouw te
worden, in de leer bij ene Vrouwe Ag-

nes. Een rijke vrouw die in Nijmegen
een heel mooi landhuis en bovendien
een kasteel in Batenburg bezat. En wat
zo leuk is, deze Vrouw Agnes komt
zondag 27 juni ook naar de Berend-
dag. Martine Letterie: ‘ Ze komt te
paard, gekleed in een middeleeuwse
jurk. Ze spreekt ook ‘middeleeuws’.
Echter wel op een dusdanige manier
dat de kinderen haar prima kunnen
verstaan ‘ !
Het is al weer de achtste keer dat er in
Vorden een Berenddag wordt georga-
niseerd. Dit jaar voor de derde keer op
de prachtige locatie bij kasteel Hack-
fort. De organisatie is met medewer-
king van Natuurmonumenten en een
aantal sponsoren, in handen van de
Stichting Berend van Hackfort. Het be-
stuur van deze Stichting bestaat uit:
Carmen Rondeel voorzitter, Leo Wes-
terbroek penningmeester en de leden
Obe Wempe, Ria Gerdez en Chris Hof-
man. Gezien haar kennis over onder
meer Berend van Hackfort is Martine
Letterie als adviseur aan de Stichting
verbonden. Martine is samen met Rick
de Haas, illustrator van haar boeken
ook op Berendag aanwezig om o.m.
haar boeken te signeren.
De activiteiten beginnen zondag 27 ju-
ni om 11.00 uur en duren tot circa
17.00 uur. Volwassenen betalen vier
euro en kinderen vijf euro. Daarvoor
kunnen de kinderen de gehele dag
aan tal van evenementen deelnemen.
Carmen Rondeel : ‘ Het enthousiasme
van de kinderen slaat heel vaak over
op de ouders. Op die manier kunnen
we ieder jaar weer rekenen op de
steun van zo’n 60 vrijwilligers. En daar
zijn wij natuurlijk heel erg blij mee.
Zonder hen onmogelijk een dergelijke
dag te organiseren’, zo zegt ze. De be-
zoekers komen voor het merendeel

hier uit de regio, maar ook uit andere
delen van ons land.
Martine Letterie: ‘ Onlangs hield ik
een lezing in Tuitjehorn ( Noord Hol-
land, red ) en daar zei een kind tegen
mij : Ik ken Vorden wel, daar komt Be-
rend van Hackfort vandaan, ik heb
hem daar op Berenddag gezien. Zo
heeft er vorig jaar ook een artikel in de
ANWB gids gestaan, voor ons natuur-
lijk ook een prima reclame. Ook de re-
gionale en plaatselijke pers schenkt
uitgebreide aandacht aan Berenddag’,
zo zegt ze. Vorig jaar waren er op 1500
bezoekers. Carmen Rondeel : ‘ Ik ben
blij dat de schoolvakanties in deze re-
gio nog niet zijn begonnen en kunnen
wij dus veel kinderen van de basis-
scholen verwachten’, zo zegt ze.
Voor de jeugd belooft het weer een
zeer spannende dag te worden. Er is
van alles te beleven. De kinderen kun-
nen zich met behulp van echte ridders
bekwamen in het vechten met een
‘zwaard’. Er is een heel kampement
waar men zich ‘ middeleeuws’ kan
kleden. De kinderen kunnen er boven-
dien schilderen en knutselen. In de
wei lopen schapen, er is een ganzen-
hoeder, de valkenier laat zijn roofvo-
gels allerlei kunstjes doen. Ook is er
een vuurspuwer aanwezig. Kortom
vertier genoeg. Zingende monniken
uit de middeleeuwen ontbreken even-
min. De organisatie gaat uit van mooi
weer. Bij slechte weersomstandighe-
den nog ‘geen man overboord’. In de
grote tent: activiteiten genoeg ! Marti-
ne Letterie: ‘ Voor de kinderen is Be-
renddag een schitterende belevenis,
ze kunnen zich op deze dag helemaal
uitleven in middeleeuwse avonturen.
Prachtig toch !’

Zondag 27 juni Berenddag

Vrouwe Agnes komt ook bij Berend op bezoek!

Vorden - De beroemde Berend van Hackfort leefde in de middeleeuwen en
was van jongs af aan een zeer avontuurlijk ingesteld joch. Martine Lette-
rie heeft de afgelopen jaren in tal van de door haar geschreven kinderboe-
ken Berend van Hackfort zeer populair gemaakt, hoewel Berend natuur-
lijk als volwassen ridder niet bepaald een lieverdje was !
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The Clash of the Coverbands is een
landelijke wedstrijd waar jaarlijks on-
geveer 350 bands aan meedoen. Het is
dan ook de grootste en meest gezag-
hebbende wedstrijd op het gebied van
Coverbands. De landelijke finales wor-
den gehouden in “de poptempel van
Nederland “ : Paradiso Amsterdam. De
winnaar krijgt een platencontract, vi-
deoclip en een jaar lang coaching.
Maar zover is Big=U nog niet. Zaterdag
15 Mei stond de band in de Gelderse
voorronde in Groesbeek,waarbij ze
het op moest nemen tegen andere Gel-
derse coverbands. Helaas greep de
band net naast de vakjury prijs. Na af-
loop, tijdens het persoonlijke gesprek
met de vakjury, bleek dat het een zeer
klein verschil was. De band kwam zeer
strak en geroutineerd over volgens de
jury. Iedere band speelt tijdens de
voorronde precies een half uur met
daarin ook verplicht een ballad. He-

laas dus voor Big=U die avond geen
prijs.
Nu alle voorrondes voor Gelderland
zijn geweest maakte de band nog een
kans op een wildcard voor de halve fi-
nales van Gelderland. Afgelopen vrij-
dag kreeg de band bericht dat ze door
zijn naar de volgende ronde. Die vin-
den ook weer plaats in Groesbeek en
worden gehouden op twee avonden in
oktober en november van dit jaar. Het
leuke is dat Vorden goed zal zijn verte-
genwoordigd tijdens de halve finales.
Want al eerder wist het Vordense
Woodstar zich te plaatsen. En ook de
KGB Band uit Lichtenvoorde met de
Vordense zangeressen Maartje Epema
en Marieke Jansen strijden mee.

Ook krijgt Big=U in aanloop naar de
halve finales coaching aangeboden
door de vakjury, waar de band veel
van kan leren. The road to Paradiso is

dus in gang gezet bij Big=U, en tot die
tijd is de band nog regelmatig in de re-

gio te zien. Voor meer info over de
band : www.big-issue.nl. Meer info

over The Clash of the Coverbands
www.theclashofthecoverbands.com

The Clash of the Coverbands

Halve finale voor 'Big = U'
Vorden - De Vordense band Big=U heeft zich onlangs weten te plaatsen
voor een plek in de halve finales regio Gelderland van The Clash of the Co-
verbands. De band Big=U is een rockcoverband die herkenbare covers
speelt. Hun repertoire bestaat uit nummers van AC/DC tot aan John May-
er en noem maar op. De band bestaat uit : Gert Kraayenzang : zang,gitaar,
mondharp, Thijs Eckhardt : gitaar, Ivo Eijkelkamp : basgitaar, zang en An-
dré Jimmink drums, percussie

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

Bij ons staat service en kwaliteit bovenaan.

ELWIKRA

Willy Weulen Kranenbarg
Dr. Grashuisstraat 12, 7021 CL  Zelhem

Terrasoverkapping v.a. 820,00

Terras scherm met motor
v.a. 550,00

Rolluik v.a. 90,00
+ motor v.a. 155,00

www.elwikra.nl
Tel.: 0314624711/ mobiel: 0620364752
Altijd even bellen dan zijn we er voor u.

Overkappingen
Carports
Rolluiken
Zonweringen
Markiezen
Buitenleven
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. 'Doar is ne boeske te weinig onder verstokt.': Daar heb-
ben ze een takkenbos te weinig onder verstookt. 
'Die is niet erg intelligent.'

B. Keurentjespap: Geschifte karnemelksepap. 
"Lust ow keurentjespap?"

C. Uutslag: Eczeem. 
"Hee zit vol uutslag."

Een gegeven dat natuurlijk enorm mo-
tiveert om aan een opleiding te begin-
nen. Als B.O.C Opleidingencentrum
zorgen wij dat de juiste cursussen en
daardoor de juiste mensen voldoen
aan de eisen die het beveiligingsvak
stelt. Ook leent de opleiding zich uit-
stekend voor herintreders of mensen
die zich graag willen omscholen,” in-
troduceert Mirjam Roozegaarde bevlo-
gen. Zij is als opleidingscoördinator
van meet af aan betrokken bij het par-
ticuliere opleidingsinstituut. De bevei-
ligingsbranche is breed en nog steeds
groeiende. Mirjam Roozegaarde: “Wij
constateren ondanks de crisis dat be-
drijven en organisaties niet bezuini-
gen op beveiliging. Daarnaast is veilig-
heid een actueel en blijvend thema po-
litiek gezien. Al met al perspectieven
genoeg op de arbeidsmarkt voor gedi-
plomeerde beveiligers.” Wie het diplo-
ma op zak heeft kan onder meer aan
de slag in de horeca, bij grote en klei-
nere evenementen, waardetransport,
objectbeveiliging, winkelbeveiliging
justitie, detentie of als beveiliger van
bedrijventerreinen. “De vraag naar
particuliere beveiligers neemt nog
steeds toe in het land.

DIPLOMA
B.O.C staat voor Bronckhorst Oplei-
dingcentrum en kan gemotiveerde
studenten in korte tijd een diploma
overhandigen. Een extra faciliteit is de
mogelijkheid om wekelijks in te stro-
men. “Maar minstens zo belangrijk is
voor ons een goede uitstroom. We heb-
ben een groot netwerk van bedrijven
in de regio waar onze studenten ge-
bruik van kunnen maken om snel aan
de slag te gaan.” En die formule blijkt
zeer succesvol. Vrijwel alle gediplo-
meerden vinden volgens Mirjam Rooz-

egaarde na de opleiding direct, of al
heel snel, werk in het vakgebied. De
succesformule valt op: de instroom bij
BOC in Zelhem verdubbelde de afgelo-
pen jaren. Natuurlijk zijn jongeren
ook welkom, de ervaring leert echter
dat studenten aan de B.O.C vooral
door de leeftijdscategorie van 25 tot
pakweg 55 jaar wordt vertegenwoor-
digd. “Een voordeel voor werkgevers is
dat dit een gemotiveerde groep is, die
bewust kiest voor het vakgebied en de
nodige levenservaring heeft.” Het op-
leidingsinstituut heeft veel contacten
met bedrijven en organisaties, dat le-
vert ruim voldoende stageplaatsen op,
variërend van justitie tot bijvoorbeeld
de Drufabriek in Ulft. De focus van de
opleidingen ligt op de daadwerkelijke
ervaringen in de praktijk. De onmisba-
re theoretische lesstof daarbij beslaat
zo’n twintig procent. “We onderschei-
den ons van andere opleiders door de
studenten werkelijk voor te bereiden
op de dagelijkse praktijk in de
branche. Onze docenten zijn allemaal
ervaren mensen uit de praktijk, af-
komstig van onder meer brandweer,
politie en defensie. De mix praktijk en
kennis draagt bij aan het afleveren
van beveiligers met de juiste compe-
tenties.

OPEN AVONDEN
B.O.C biedt een gevarieerd aanbod aan
opleidingen. Behalve de opleiding tot
MBO beveiliger II, verzorgt de opleider
in Zelhem ook cursussen, zoals sollici-
tatietrainingen, agressietrainingen,
Event Security Officer, horeca portier,
Bedijfs Hulp Verlening en verkeersre-
gelaars. Gelnteresseerden zijn van har-
te welkom de open avonden te bezoe-
ken. Deze staan vermeld op de websi-
te. Voor wie daar niet op kan wachten?
Bel voor een afspraak en B.O.C schetst
de kansen en mogelijkheden in een
persoonlijk gesprek.

B.O.C. Zelhem Telefoon: 0314 624104
www.bocopleidingscentrum.nl

Gedegen opleiding in beveiliging en zicht op een baan

B.O.C Opleidingscentrum

zelhem - B.O.C Opleidingscentrum
in Zelhem is het instituut als het
gaat om het beveiligersvak. De keu-
ze van het aanbod in studierichtin-
gen is divers. “In de beveiligings-
branche zijn volop vacatures.

WEBSITE WWW.UUTBLAOZN.NL
De nieuwe website is onderverdeeld in
vier hoofdstukken: slapen, eten &
drinken, fietsen & wandelen en over
het platteland. Bovendien kent de site
een interactieve kaart, waar alle infor-
matie is te vinden over de deelnemen-
de bedrijven. De site is kleurrijk, inspi-
rerend en informatief. Qua vormge-
ving heeft ABT ervoor gekozen de web-
site uit te voeren als dochter-website
van de belangrijke Achterhoekse toe-
ristische site www.achterhoek.nl. Op-
vallend is de opname van de fietsrou-
teplanner, zodat je op de website niet
alleen ideeën kunt opdoen, maar ook
je eigen fietsdagtrip door de streek
kunt samenstellen. 

KRANT MET GRATIS FIETS- EN
WANDELROUTE
De krant 'Effe uutblaoz'n' bevat tien-
tallen tips voor een fiets- of een wan-
deltocht in de Achterhoek. De opname
van zowel een fiets- als een wandelrou-
te inclusief kaartje en ingetekende
route maakt hem extra waardevol. De
vermelde wandelroute is een route
over de Lochemse Berg. De fietsroute
is in het thema 'wijngaarden bezoe-
ken' en is uitgezet aan de hand van de
fietsknooppuntenbordjes. Deze wijn-
fietsroute loopt door de omgeving van
Winterswijk waar zich tal van wijn-
gaarden bevinden. Vanzelfsprekend
bevat de krant ook een beschrijving
van de bezienswaardigheden langs die
beide routes. Voorts is een overzicht
opgenomen van alle Toeristisch Over-
stappunten (TOPs), waar je een fiets- of
wandelroute in de Achterhoek kan
starten. Er zijn in de streek zo'n veertig

van die TOPs, elk met parkeergelegen-
heid plus een informatiepaneel met
een overzicht van routes die er kun-
nen worden gestart. Handig als je aan
de hand van het fietsknooppunten-
netwerk de streek wilt verkennen.

UUTBLAOSHUUSKES
Ben je op stap in de Achterhoek, dan is
het goed om op een mooie plek 'effe
uut te blaoz'n'. Op tal van plekken zijn
daarom uutblaoshuukes en uutblaos-
plekken ingericht. In het ene geval is
het een huisje (of een deel van een
boerenbedrijf) waar je een kop koffie
kunt krijgen en gebruik van het sani-
tair kunt maken. In het andere geval is
het een plek waar je kunt uitrusten en
kunt genieten van de sfeer en het

landschap. Zo kun je ook wanneer er
geen restaurant direct in de buurt is,
toch rusten en genieten van de omge-
ving. In de krant en op de website lees
je hier meer over.

ECHT ACHTERHOEK
In de krant en de website wordt duide-
lijk gemaakt waarom de Achterhoe-
kers zo trots op hun gebied zijn. Je
leest over de bijzondere producten die
in de streek worden gemaakt, over de
veelzijdigheid van het platteland en
over streekwinkels, tradities en boer-
derijluiken. Je krijgt een cursus 'Ach-
terhoekse spraoke' om met de Achter-
hoeker te kunnen communiceren, je
leest over stalletjes langs de weg en
ziet een folkloristische dansgroep de
driekusman dansen. Sfeer en platte-
land in optima forma. Je kunt hier
echt ontspannen. Echt Achterhoek.

VERHALEN
In de fiets- en wandelkrant lees je ten
slotte waarom de toerist juist voor een
vakantie in de Achterhoek kiest. Ver-
schillende toeristen zijn in de krant
zelf aan het woord. Zij vertellen elk
vanuit hun gezichtspunt wat zij zo
aantrekkelijk aan de streek vinden. De
gastvrijheid van de bevolking, de
mooie natuur, de grote hoeveelheid
fiets- en wandelroutes, noem maar op.
Zij zijn enthousiast en geven de lezer
ieder hun tip voor een uitstapje in het
gebied. Maar ook verschillende toeris-
tisch ondernemers uit de streek vertel-
len over hun bedrijf. Hun aller conclu-
sie: waar je maar komt in de streek,
overal word je hartelijk ontvangen.
Kortom, het is genieten in de Achter-
hoek. Om in goed Achterhooks af te
sluut'n: 'Ie'j bunt van harte welkom!'. 

MOGELIJK GEMAAKT
De realisering van de website en bijbe-
horende krant Effe Uutblaoz'n is me-
de mogelijk gemaakt dankzij financië-
le ondersteuning van de provincie Gel-
derland en de Regio Achterhoek.

Effe uutblaoz'n
"Effe uutblaoz'n": Zo zeg je dat in de Achterhoek als je even wilt rusten na
een lekkere inspanning. In normaal Nederlands: 'Uitblazen'. In de Achter-
hoek hoor je de kreet vaak, omdat daar volop mogelijkheden zijn, voor
het inspannen én voor het ontspannen. Het Achterhoeks Bureau voor Toe-
risme (ABT) heeft zijn ideeën voor die fysieke inspanning gebundeld in
een luxe uitgevoerde krant met de toepasselijke titel 'Effe uublaoz'n, dé
fiets- en wandelkrant van de Achterhoek' en bijbehorende website
www.uutblaozn.nl. In krant en website wordt aandacht besteed aan het
netwerk van fietsknooppunten, maar ook de mogelijkheden voor ont-
spanning na die fiets- of wandeltocht worden goed belicht. Denk aan
adressen van boerenherbergen, theetuinen, boerderijtjes te huur, streek-
winkels, kampeerterreinen bij de boer, noem maar op! De twintig pagi-
na's dikke krant is gratis verkrijgbaar bij alle toeristische bedrijven en de
VVV's in de Achterhoek. Bovendien aan te vragen via de webwinkel op ge-
noemde website www.uutblaozn.nl

Op initiatief van Auto Ridderhof is een
compleet nieuwe Peugeot 107 omgeto-

verd tot Oranje-leeuw als WK 107 Edi-
tion. Kortom, het nieuwe Peugeot-ge-

zicht van de Achterhoek. 
Nu maar hopen dat deze prachtige
voorzet wordt omgezet in winnende
doelpunten!

Met WK 107 voor de goal

Doelbewuste ondernemers

Ook ondernemers uit Zelhem en Hengelo hebben last van de Oranje-
koorts.

De Hengelose club zit zonder trainer
nadat Ton van Huffelen er na vier suc-
cesvolle jaren mee stopte. Onder lei-
ding van de Zelhemse trainer promo-
veerden zowel het eerste herenteam
als damesteam en kreeg de jeugdafde-
ling met succes een impuls. Quintus
zoekt een trainervoor de senioren-
teams. De trainer coacht het eerste he-
renteam tijdens wedstrijden. De ambi-
tie is om met het potentievolle, jeugdi-
ge herenteam richting de eerste klasse

te gaan. 
Quintus timmert de afgelopen jaren
aan de weg met de jeugd. Naast een
aantal jeugdteams in de C en B-leef-
tijdscategorie zijn er jaarlijks clinics
voor de schooljeugd en instuiftrainin-
gen voor kinderen die eens handbal
willen uitproberen. De trainer levert
ook aan dat proces een bijdrage. 

De trainingen worden gehouden in
sporthal de Kamp in Hengelo Gld. op
donderdagavond in de periode sep-
tember t/m april. De wedstrijden wor-
den eveneens in de Kamp gespeeld op
zondagmiddag vanaf 12.30/13.00 uur.
Voor vragen of nadere informatie kun-
nen gelnteresseerden kijken op de
website www.svquintus.nl, contact op-
nemen met Bert Wesselink, telefoon
(06) 27060105 of mailen naar 
bestuur@svquintus.nl.

SV Quintus zoekt handbal-
trainer
Hengelo - Na jaren van sportieve
vooruitgang is handbalvereniging
SV Quintus voor het komende
handbalseizoen dringend op zoek
naar een trainer. De club zal voor
het eerst in jaren weer met twee he-
ren seniorenteams gaan spelen en
heeft ook een damesteam in de
derde klasse van de Afdeling Oost.



Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 24 van
14 t/m 19 juni 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

WEEKAANBIEDINGEN
Gelukkig!!! Albert Heijn blijft gewoon Albert Heijn!

Tijdens de

WK live-tv

in de winkel

aanwezig!

H E N G E L O

Deze week
een GRATIS

TAS
bij uw AH
bonuspas
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Word jij onze 
nieuwe collega?

LIJKT EEN BAAN IN ONZE ALLROUND KEURSLAGERIJ JE WAT?

Keurslager Kamperman staat bekend om zijn vers vleesspecia-
liteiten, vleeswaren, salades, grillproducten, barbecuespeciali-

teiten en zijn maaltijden.

Om die lekkere dingen smakelijk te presenteren, te bereiden en
vervolgens aan onze klanten te verkopen, komen we een paar

handen tekort.

WIJ HEBBEN PLAATS VOOR EEN:

VERKOOPSTER
VOOR CA. 20 UUR EN

FULLTIME MEDEWERKSTER
VOOR 38 UUR

Een schoolverlater met een passie voor koken is ook welkom.

Ben je geïnteresseerd?
Mail ons of stuur een schriftelijke reactie aan onderstaand adres.

KEURSLAGER KAMPERMAN
Smidsstraat 6a, 7021 AC  ZELHEM
Tel. 0314-622193
www.kamperman.keurslager.nl
info@kamperman.keurslager.nl

Café-Restaurant-Zaal  Nijhof
Dorpsstraat 11-13, 7025 AA Halle  • tel. 0314 63 12 34
www.nijhofhalle.nl

Kom jij ons team 
versterken?

Wij zijn op zoek naar een
Medewerker bediening
m/v (vanaf 25 jaar)

reageren kan per e-mail,
info@nijhofhalle.nl 

t.a.v. Christiaan

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Ulft - fulltime- vacaturenummer DSL00312

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud aan het elektri-
sche- en besturingstechnische gedeelte van de installaties bij
de klanten van onze opdrachtgever. Je verhelpt storingen ade-
quaat en voert preventief en correctief onderhoud uit. Je werkt
in de buitendienst.

Functie eisen
- afgeronde MTS Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde;
- aantoonbare ervaring met PLC storingzoeken en parameters

aanpassen;
- ervaring met programmeren is een pré;
- reisbereid en een flexibele instelling.

MONTAGEMEDEWERKER APPARATENBOUW M/V
Omgeving Ulft – Parttime – vacaturenummer DSL00313

Werkzaamheden
Het samenstellen en opbouwen van kunststof apparaten en in-
stallaties. Lassen, boren en zagen.

Functie eisen
- MTS WTB of vergelijkbaar;
- enige jaren relevante werkervaring;
- goed in teamverband kunnen werken.

MEDEWERKER P&O M/V
Omgeving Winterswijk - fulltime- vacaturenr. VIW00305

Werkzaamheden
Je gaat je onder andere bezig houden met het personeelsbeleid,
het opstellen van competentieprofielen, werving & selectie,
ziekte en verzuimbegeleiding. Daarnaast dien je als vraagbaak
voor de medewerkers en onderhoud je contacten met uitzend-
bureaus. Het gaat om een tijdelijke functie i.v.m. zwanger-
schapsverlof van een vaste medewerkster.

Functie eisen
- Afgeronde opleiding richting P&O of P&A;
- ervaring in een soortgelijke functie;
- beschikbaar in de periode van half augustus 2010 t/m half ja-

nuari 2011.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenummer VIW00306

Werkzaamheden
Vanwege toenemende orderdruk zijn wij op zoek naar een ge-
motiveerde monteur voor de buitendienst. Bij goed functione-
ren is er kans op een vast dienstverband.

Functie eisen
- ruime ervaring in de montage o.a. trappen, bordessen, staal-

constructies en straatmeubilair;
- flexibel inzetbaar.

INKOPER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – vacaturenr. VMK00302

Werkzaamheden
Je bent verantwoordelijk voor alle inkoopactiviteiten. Taken die
je zelfstandig uitvoert zijn o.a.: analyseren, selecteren, contrac-
teren, beheren en bemonsteren binnen strakke tijdschema’s. De
productie is geconcentreerd in het buitenland. Professioneel
selecteer en contracteer jij leveranciers en voer jij onderhande-
lingen voor de prijs, kwaliteit en de condities; dikwijls op loca-
tie. Je analyseert markten en belangrijke trends en weet dit te
vertalen naar strategieën voor jouw productgroep om zo bespa-
ringen te realiseren of extra waarde toe te voegen.

Functie eisen
- 1 tot 3 jaar ervaring in soortgelijk functie;
- HBO werk- denkniveau;
- bijvoorkeur ervaring op internationaal gebied in een handels-

omgeving;
- goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.

Schildersbedrijf

PETERS
Ruurloseweg 35
7251 LAVorden
Tel. (0575) 55 39 99
Fax (0575) 55 34 29

• Renovatie • Onderhoud •
• Nieuwbouw • Glaswerk • Spuitinrichting •

• Behang • Winkel •

Gevraagd:

ALLROUND VAKMAN
Gaarne reacties aan:

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de beroepsopleiding MBO beveiliger 2 voor
slechts € 195,–  per maand bij BOC. Mogelijkheid om

wekelijks in te stromen, met diverse gegarandeerde sta-
geplaatsen.

Schrijf je nu in voor de opleiding MBO beveiliger 2 
en krijg een training zelfverdediging cadeau!

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

AC
TI

E ACTIE

Wolbrink Vorden
www.ijzersterkmaatwerk.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het vervaardigen en leveren van een breed scala aan producten en
diensten in de meest uiteenlopende takken t.b.v. metaalindustrie en installatietechniek. Gere-
nommeerde bedrijven weten dan ook al jaren hun weg te vinden naar het Vordense bedrijf o.a.
gemeentes, woningstichtingen, installatiebedrijven, tankbouwers, machinebouwers, aanne-
mers en justitiële inrichtingen. 

Diverse producten sieren ons portfolio: trappen, bordessen, balustrades, plaatsen van woon- en
kantoorunits, stalen celdeuren, celluiken, HPDE-deuren en RVS-kozijnen, skidbouw, staalcon-
structies, straatmeubilair en lijnafwateringsgoten. Drie ruime productiehallen (3000m2), een
breed machinepark en gekwalificeerde werknemers zorgen ervoor dat de belofte IJzersterk in
maatwerk wordt nagekomen.

Ter uitbereiding van ons team zijn wij per direct op zoek naar: 
Wij zoeken met spoed voor onze werkzaamheden in justitiële inrichtingen door geheel Neder-
land: 

Monteur (voorman) Celdeur-techniek

Wij bieden een goed salaris en een leuke baan met uistekende toekomstperspectieven. 

Wij wensen: 
- Minimaal MBO werk en denkniveau
- VCA
- Bereid tot reizen
- Rijbewijs B, BE is pré
- Geen 9-5 mentaliteit
- In het bezit van twee rechterhanden

Verder zijn wij altijd op zoek naar gemotiveerde constructiebankwerkers, lassers, samenstellers
en monteurs.

Aangezien wij werken voor de justitie, zal na toestemming, een antecedenten onderzoek worden
uitgevoerd. 

Ben jij diegene die wij zoeken? Reageer dan snel!

Wolbrink Nederland B.V.
T.a.v. B. Rouwen
Industrieweg 8, 7251 JT VORDEN
Postbus 56, 7250 AB VORDEN
Telefoon: (0575) 55 27 40
Fax: (0575) 55 21 39
E-Mail: basrouwen@wolbrinkbv.nl
Internet: www.ijzersterkmaatwerk.nl

Enthousiaste personen m/v
gezocht voor 

bij/hoofd inkomen
voor nieuw product in Nederland

Hoge verdiensten
voor de lange termijn

mail voor info:
nl.rewardingpeople@gmail.com



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

5.99
per stuk

7.99

*Exclusief betaalde en uit te keren statiegeld en wettelijk niet toegestane artikelen (boeken, rookwaren, koopzegels, slijterij-artikelen, zuigelingenvoeding van 0-6 maanden, geneesmiddelen, postzegels,
loten, telefoon- en strippenkaarten).

Deze week bij elke
€ 25,00 aan

boodschappen*

Super de Boer Steenderen,
Vorden en Zelhem bezorgen

ook in Hengelo (Gld.)
uw boodschappen thuis.


