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De bedoeling van het bezoek aan het
stadje Brasov bij Boekarest is om jon-
geren te helpen om zich beter te ont-
wikkelen. Janneke: ‘Wij doen dat met
onze groep middels een ‘sociaal thea-
ter’. Wij voeren ter plekke toneelstuk-
jes op over bijvoorbeeld de verschillen
tussen arm en rijk, over discriminatie
en dat soort zaken. Tot voor kort
mocht men in Roemenië geen eigen
mening hebben. Tijdens de opvoering
van de toneelstukjes stoppen we hal-
verwege en vragen wij de aanwezige
jongelui om het vervolg zelf in te vul-
len, met andere woorden ‘geef je ei-
gen mening‘. Wij hopen dat de kinde-
ren op deze wijze hun eigen talenten
zullen ontwikkelen, een studie gaan
volgen e.d. Het gaat gezien de korte
duur van ons verblijf (een paar weken)
uiteraard om een eerste aanzet te ge-
ven. De kinderen voor wie we de thea-
terstukjes opvoeren worden uitge-
zocht door de Roemeense organisatie
‘Change for Live’ met wie we gaan sa-
menwerken’, zo zegt Janneke Hid-
dink.
De Vordense is momenteel bezig met
haar derde jaar (stagejaar) aan de HAN
(Hogeschool Arnhem Nijmegen). Daar
hoopt zij volgend jaar haar studie pe-
dagogie af te ronden. ‘Mocht ik slagen
dan ga ik waarschijnlijk nog verder
studeren richting psychologie. Dat
wilde ik al toen ik nog klein was’, zo
zegt Janneke.Overigens mag ze ko-
mend laatste jaar aan de HAN zelf nog
een specifiek studieonderwerp kiezen
hetgeen Minor wordt genoemd. Daar-
voor heeft zij financieel management
uitgekozen. Het huidige stagejaar
heeft haar trouwens veel voldoening
geschonken. Daarover kan ze enthou-
siast vertellen. Janneke: ‘Ik heb in de

wijk Meihorst in Nijmegen, waar veel
‘culturen ‘ bij elkaar wonen, na-
school activiteiten gedaan. Kinderen
van 4 tot 12 jaar uit onder meer risico-
gezinnen bezig gehouden. Dat deden
we vier dagen per week met 25 kinde-
ren die door vier studenten werden be-
geleid. Niet altijd even gemakkelijk,
dat merkte je met name bij de wat ou-
dere kinderen bij wie thuis weinig
‘structuur ‘ is. Voor mij zelf een zeer
leerzame periode, bovendien leer je
ook andere gerechten eten. Vooral de
Marokkaanse pannenkoeken zijn erg
lekker’, zo zegt ze lachend. Dat Janne-
ke Hiddink binnenkort naar Roeme-
nië gaat, heeft te maken met het feit
dat zij altijd al interesse had om iets
voor andere mensen te doen. Zo kreeg
zij op gegeven moment onder meer in-
formatie over de EVS, een organisatie
die zich in Europa bezig houdt met
het organiseren van vrijwilligerswerk.
De vrijwilligers mogen zelf een lokaal
project uitkiezen, de Vordense koos
dus voor genoemd project in Roeme-
nië.
Janneke: ‘Een deel van de kosten voor
de reis en het verblijf daar wordt door
de EVS gesubsidieerd. Zelf moeten wij
450 euro betalen, maar er is nog iets
anders. Wanneer wij straks in Brasov
aankomen willen wij de stichting ‘
Change for Live’ nog graag een bedrag
(uiteraard zo groot mogelijk) aanbie-
den. Geld dat deze stichting weer kan
gebruiken voor hulp aan gehandicap-
te mensen. Zo wil ik de komende we-
ken tegen een vergoeding karweitjes
gaan doen (afwassen, boodschappen
halen of i.d.) om op die manier geld in
te zamelen. Daarvoor ben ik van 1 juli
tot 15 juli alle dagen in te huren, als-
mede de weekends van 19 juni tot en

met 21 juni en 26 juni tot en met 28
juni. Graag aanmelden via 06-
13814438. 

De blinde jongen in ons gezelschap
heeft onlangs voor het goede doel een
succesvol concert gegeven. Uiteraard
zijn giften ook van harte welkom. Ik
heb bij de Rabobank t.n.v. J. Hiddink
banknummer 3664.45.685 geopend.
Ik hoop dat veel mensen het goede
doel willen steunen. Het afgelopen
weekend was ik op een verjaarsfeestje
van een vriendin die mij adviseerde
om ‘met de pet‘ rond te gaan met als
resultaat 93 euro. Fantastisch toch’?

Voor het goede doel

Janneke Hiddink gaat 
vrijwilligerswerk doen in Roemenië!

Janneke Hiddink uit Vorden vertrekt op 8 augustus via de Stichting
Commundo reizen, naar Roemenië om daar vrijwilligerswerk te gaan
doen. Zij gaat niet alleen, maar samen met drie slecht ziende jonge
mensen, één blinde man en vijf (goed ziende) begeleiders. Zelf behoort
Janneke ook tot de groep slecht ziende. Met haar linkeroog ziet zij name-
lijk 6 tot 12 procent en met haar rechteroog 20 procent!. Het minder goed
kunnen zien, gebeurde op 12-jarige leeftijd. Janneke: ‘Zoiets kan je
zomaar overkomen, gelukkig kan ik met allerlei hulpmiddelen normaal
onderwijs volgen. Door deze ‘slechtziendheid‘ dacht ik op jonge leeftijd al
wel heel snel serieus na over mijn toekomst’, zo zegt ze.

De koffieochtenden worden weer ge-
houden in Hotel Restaurant Bakker te

Vorden. de eerste vind plaats op don-
derdagochtend 25 juni aanstaande
van 10.00-11.30 uur. 

De volgende ochtenden vinden plaats
op 23 juli en 27 augustus, eveneens
van 10.00 uur tot 11.30 uur.

Belangstellenden zijn van harte wel-
kom!

Koffieochtenden PCOB
afdeling in de zomermaanden
De PCOB afdeling Vorden houdt de-
ze zomer weer koffieochtenden,
dankzij de goede belangstelling
van het vorige jaar. Deze zijn voor-
al bedoeld voor diegenen die niet
met vakantie gaan of zich eenzaam
voelen.

Cadeau-tip
Kijk en koop 

bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij 

en een ruime keus!

Deze week 
verschijnt
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9 Vrijdag

19 juni
14.00 uur Aanloopkermis

voor 55-plussers 

(gratis entree)

21.00 uur Muziek feesttent

KOKO BLUE

Zaterdag
20 juni
17.00 uur Openluchtmis 

Maria Postel

21.00 uur Muziek feesttent

B-HAVE

Zondag
21 juni
13.30 uur Afmars 44e

Kermisoptocht

15.00 uur Muziek feesttent

HIKE

Maandag
22 juni
09.30 uur Vogelschieten /

volksspelen

13.00 uur Muziek feesttent

ALPHA

Deze week 
verschijnt

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

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel

Roerbak van pangafilet, kleine
garnalen en asperges.

Boerensteak met een garnituur
van gebakken champignons, ui

en spek.

€ 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Terrasplant
verschillende soorten
van 7.99 voor

€4.99

Elke dag een reden om naar
Plus te gaan!

•  Vaderdagtaart of 
Examentaart € 8.99

•  Speciale Vaderdag-
bierpakketten      vanaf € 4.99

•  Hamrollade         kilo € 6.99
•  Hollandse 

Aardbeien      500 gram € 1.99
•  Bij een besteding van minimaal € 25,00

aan boodschappen, elke donderdag:

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

Alleen bij
Plus Eland Hengelo (Gld.)

T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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 21 juni 10.00 uur ds. J. Kool/Pim Brouwer, jeugd-
dienst m.m.v. de Veluwse Helden.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 21 juni 10.00 uur ds. J.T. Landman, Ruurlo.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 21 juni 10.00 uur Dhr. H.J. Boon, Zelhem.

R.K. kerk Vorden
Zondag 21 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Vocate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 20 juni geen viering.
Zondag 21 juni 10.00 uur Woord- en communieviering,
m.m.v. Herenkoor.

Tandarts
20/21 juni P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. 0573 – 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur.

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Collega’s gezocht voor het
op de markt brengen van
pure Aloë Vera producten.

Info: Jannie Nijkamp
Tel. 0575-521316.

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

ETJ-Witgoedservice
Repareert alle merken!

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

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

Tel. (0575) 46 77 06

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

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

Dagmenu’s
17 t/m 23 juni 2009 

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

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

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

Woensdag 17 juni
Groentesoep / Varkensrollade in jus met aardappelpuree en
rauwkostsalade.

Donderdag 18 juni
Zuricher geschnetzeltes van kip met rösti en groente /
Yoghurtfriss... met slagroom.

Vrijdag 19 juni
Uiensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 20 juni (alleen ophalen/bezorgen) 
Kipsaté met pindasaus, frieten en lentesalade / IJs met slag-
room.

Maandag 22 juni
Runderbouillon met flensjes / Boeuf stroganoff met aardap-
pelen en groente.

Dinsdag 23 juni
Wiener Schnitzel met frieten en frisse lentesalade / IJs met
slagroom.

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

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

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

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas

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

ZONNEHEMELS/BANKEN
Nergens goedkoper! Rechtstreeks
verkoop vanuit magazijn, vanaf

€ 125,- ook B-keus 16 modellen,
kijken na telf. afspr.

Zelhem (06) 53 31 77 90.

�Te koop:Voordroog haksel-
kuil zonder regenwater met
structuur. 1e en 2e snede
2007-2008. € 31,50 per m3.
telefoon 0575-431662

MUZIEK
DANS

THEATER
Het nieuwe cursusaanbod vind je op:

www.muzehof.nl
of bel voor een brochure:

0575-515350

Vol smaak in de aanbieding:
Nieuwe oogst 
Hollandse broccoli 1 kilo 0,99
De lekkerste abrikozen 
van Vorden 1 kilo 2,95

Weekaanbiedingen:
Wilde bos perziken 
zoet en sappig 10 stuks 2,99
Galia smaak meloen per stuk 0,99
Ze zijn er weer volop!
Heerlijke Opperdoezer 
aardappelen 2 kilo 4,99
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 22 juni. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

�Te huur in Vorden: Helft
van luxe verbouwde boerde-
rij. 4 Kamers, alles begane
grond. Voor tijdelijke bewo-
ning. tel. 0575-556680.

�Te koop: 6 hardhouten ra-
men. 102.5 cm x 62.5 cm 60
euro. Tel. 0575-527712.

�Lieve Mensen, Onze hond
Douwe is bij ons terug. Wij
willen iedereen bedanken
voor de goede zorgen. Harte-
lijke groeten, Ferry, Melissa
en Douwe.

�Ze zijn er weer nieuwe
aardappelen, FFrieslanders
uut Vorden. Tevens verko-
pen we uien, varkensvlees
en bbq-vlees. Woensdags
gesloten. Fam. Scheffer,
Nieuwenhuisweg 1, Vorden
(Delden). Tel. 0575-551333.

�Toiletwagen verhuur 3 da-
mes wc, en heren 3 urinoirs
plus 1 wc inl: fliwi@chello.nl
of 06-50976358.

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

Vlaai v/d week

Aardbeienvlaai       € 6,55

6-8 personen 

Dinsdag = Brooddag

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

Weekaanbieding

Luikse Wafels  2 stuks € 1,50

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



WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FACTUREN
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wij verzorgen het graag

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

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

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

TIP voor
VADERDAG!
Knip kadobon met 
gratis Goldwell product! 

Bij Salon 
Marianne-Vorden.

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

www. j onau i t vaa r t z o r g . n l

JONA
Uitvaartzorg

Samen het afscheid
vormgeven

Sarah Gosens
0575-511238
Rembrandtstraat 18
7204 BX Zutphenongeacht uw verzekering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Uitvaartverzorging
Groenloseweg 43 Aula
7261 RM  Ruurlo (bij De Sprankel)
Tel.: 0573-491850 Domineesteeg 12
Dag en nacht bereikbaar 7261 AS  Ruurlo

www.heijtingendevet.nl
Lid van de Nederlandse Unie van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU).

® STUDIO 100 - Belgium

Vraag naar 

de Mega Mindy Poster,

  verzamel de 5 stickers 

en plak ’m compleet!

Wil je kans maken op 

GRATIS kaartjes voor de film 

‘Het Geheim van Mega Mindy’ 

op zaterdag 4 juli? Doe mee aan 

de Mega Mindy Kleurwedstrijd.

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

Op woensdag 24 juni 2009 hopen wij met onze
kinderen en kleinkinderen ons 60-jarig huwelijk te
gedenken.

J. Bannink
en
T.J. Bannink-Klein Bramel

U bent van harte welkom op onze receptie zaterdag
27 juni a.s. van 15.00 uur tot 17.00 uur bij camping

”
De Heksenlaak”, Zwiepseweg 32 te Barchem.

Wildenborchseweg 4
7244 PV Barchem

Na een werkzaam leven is tot ons grote verdriet on-
verwacht, maar rustig en kalm, van ons heenge-
gaan, mijn lieve partner, vader en schoonvader

Hendrikus Schotsman

op de leeftijd van 78 jaar.

Riek Elburg

Tini Wentink-Schotsman
Garrit Wentink

Nelly Schotsman
Henk Schröer

Correspondentieadres:
R. Elburg
De Delle 85
7251 AJ  Vorden

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Personeel van De Delle,

Hartelijk dank voor de goede en liefdevolle zorg die
jullie gegeven hebben aan mijn partner, vader en
schoonvader

Hendrikus Schotsman

Namens Riek Elburg

Het is onmogelijk iedereen persoonlijk te bedanken
voor de overweldigende blijken van medeleven tij-
dens het ziek-zijn en na het overlijden van mijn lie-
ve partner

Joke Koskamp

Een ieder koos hiervoor een eigen manier, in de
vorm van woorden, brieven, kaarten, bloemen,
praktische hulp of een luisterend oor.
Hartverwarmend was de grote belangstelling tijdens
de condoleance aan huis en bij de begrafenis.

Dit heeft het afscheid voor mij bijzonder gemaakt.
Bedankt voor de steun en troost die mij dit geeft.

Bart Schuurman

'De Keune'
Heelweg, juni 2009

Vaders favoriet
Welke vader houdt er nou niet van
biefstuk? Inderdaad, dat zijn er maar
weinig. En dus pakt de Keurslager
de hele week uit met 3 kogelbief-
stukken voor maar € 6,95. Inclusief
kruidenboter, want bij de Keurslager
mag het altijd iets meer zijn. 
Zo wordt Vaderdag gegarandeerd
een succes!

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

Kogelbiefstuk met GRATIS
kruidenboter 3 stuks € 6.95

SPECIAL

Fantastiko 100 gram € 2.30

VLEESWARENKOOPJE

Bij aankoop van 150 gram
gebraden Kipfile

100 gram kipsalade GRATIS

TIP VAN DE KEURSLAGER

Shoarma pakket
vlees + saus + broodjes samen: € 5.50

MAALTIJDIDEE

Rundvlees salade
500 gram € 3.29



De muziekverenigingen Concordia en
Sursum Corda zorgden voor de muzi-
kale ondersteuning. Ook diverse groe-
pen lieten zich vocaal horen. Ze waren

trouwens, traditiegetrouw weer alle-
maal van de partij: de plaatselijke
scholen (alsmede ook de Garve uit
Wichmond) en de diverse sportvereni-

gingen. Er gingen in totaal 730 wande-
laars van start (in 2008 waren dat er
760) Mede door het aangename wan-
delweer, geen uitvallers. Onder de
wandelaars ook een groepje dames
die deze vierdaagse aangreep als een
‘lichte‘ voorbereiding op de ‘grote ‘
wandelvierdaagse die volgende
maand in Nijmegen van start gaat. ‘
Alle kilometers die we hier lopen (elke
dag tien kilometer) is mooi als trai-
ning meegenomen’, aldus deze ambi-
tieuze wandelaars!

Gymvereniging Sparta had zoals te
doen gebruikelijk weer leuke afwisse-
lende routes uitgestippeld. Maandag
werd er in de omgeving van het buurt-
schap Delden gewandeld, dinsdag
richting Galgengoor, woensdag rich-
ting Hackfort, terwijl op de slotdag
Linde werd aangedaan. Coördinator
Jolande Loman die donderdagavond
na afloop de EHBO, de sponsors, de
muziekverenigingen en de deelne-
mers bedankte, was bij de aanvang
van de vierdaagse verdrietig. Jolande:
‘Dat was al direct op de maandag-
avond, toen ons klachten van wande-
laars bereikten, die bij terugkomst bij
de sporthal merkten dat bij twaalf
fietsen de zadels waren vernield.

Het is toch eigenlijk te gek voor woor-
den. Wij organiseren als Sparta een
leuk wandelevenement en dan gebeu-
ren dit soort dingen. Natuurlijk heb-
ben we direct maatregelen genomen
en er de rest van de avonden een paar
man opgezet om de fietsen te bewa-
ken’, zo sprak Jolande Loman. Vordens
Tennis Park (VTP) die dit jaar volgens
de organisatie voor het eerst meeliep,
kreeg na afloop de ‘aanmoedigings-
prijs‘ uitgedeeld. Deze prijs is bedoeld
als stimulans om volgend jaar weer
van de partij te zijn’, zo lichtte Jolande
Loman toe. Er werden op deze slot-
avond nog twee prijzen uitgereikt aan
groepen die volgens de jury het
‘mooist‘ hadden gelopen. Bij de 5 kilo-
meter werd de openbare dorpsschool
winnaar. Bij de tien kilometer ging de-
ze ‘ereprijs’ naar school de Vordering.

Geen uitvallers

Uitstekend weer tijdens wandelvierdaagse in Vorden
De regen die donderdag aan het eind van de middag met bakken uit de
lucht kwam vallen, beloofde niet veel goeds voor de intocht van de avond-
wandelvierdaagse. Een uur later kon de organisatie (gymvereniging Spar-
ta) opgelucht adem halen, het zonnetje brak door. Voor veel ouders, groot-
ouders, vrienden, kennissen en overige belangstellenden, alle reden om
in grote getale naar de sporthal te gaan om daar de lopers voor hun pres-
tatie een bloemetje te overhandigen. Het bleef bij veel wandelaars niet bij
één boeket, sommigen werden er onder bedolven. Vooral de ‘kleine wan-
delaars‘ liepen zo trots als een pauw bij de intocht door het dorp, een fleu-
rig geheel. Ook hartverwarmend om te zien hoe de groep rolstoelers van
de Wehme, de Beekdelle en Villa Nuova al zwaaiend genoot van deze
‘rondtoer’!



Het overhandigen van het Programma
van Eisen werd symbolisch versterkt
door de wethouder een hamer aan te
bieden. 
"We willen spijkers met koppen slaan",
verzekerde directeur Harry Hender-
tink de enthousiaste wethouder. 

Het Programma van Eisen betekent de
afsluiting van de voorbereidende fase
van de bouw. Een fase waarin alle wen-
sen en voorwaarden zijn gesteld die
basisschool Het Hoge belangrijk vindt.
Het gebouw wordt een concrete verta-
ling van de visie van de school, waarin
o.a. de kansen van het kind, meervou-
dige intelligenties, samenwerken en
verantwoordelijkheid voor eigen han-
delen centraal staan. Verder werd er
gesproken over het feit dat de school

de ambitie heeft om duurzaam te bou-
wen met oog voor verantwoordelijk
gebruik van energie. Bestuurslid van
de school Chantal Hofman, directielid
Stef Woestenenk en projectbegeleider
Gerben van Heun vergezelden Hen-
dertink bij deze belangrijke, feestelij-
ke stap in het proces van de nieuw-
bouw. Verder was ook beleidsmede-
werker van de gemeente Herman de
Groot aanwezig.
Terwijl de Gemeenteraad zich buigt
over dit Programma van Eisen, gaat
deze groep mensen verder met de vol-
gende fase, waarin verschillende ar-
chitecten zullen worden uitgenodigd
om van dit Programma een school te
ontwerpen waar het onderwijs en de
zorg voor de kinderen zich verder kan
ontwikkelen.

Spijkers met koppen 
voor Het Hoge

Basisschool Het Hoge timmert aan de weg. Letterlijk. Afgelopen donder-
dag werd het Programma van Eisen voor het nieuw te bouwen school-
gebouw door directeur Harry Hendertink overhandigt aan wethouder
Ab Boers.

Antoine Peters: "Let ook op het kleine
vierkante T-shirtje die de steeds ron-
der wordende vormen van de normali-
ter hoekige 'T-dress' benadrukt. De in-
stallatie verhaald over contrast in
vorm, kleur, materiaal en hoe dit zijn
effect heeft op silhouet en draping." 

ANTOINE PETERS
Nadat hij zijn eerste bekendheid ver-
gaarde middels zijn 2-persoons trui
project; A sweater for the world! heeft
ANTOINE PETERS inmiddels diverse
zeer succesvolle collecties gepresen-
teerd tijdens de Amsterdam Fashion
Week en genereert hij ook over de
grens naamsbekendheid. Zo is Peters
recent opgenomen in het boek “100
New Fashion Designers” door Hywel
Davies waarin 's werelds 100 meest in-
novatieve jonge ontwerpers worden

geportretteerd. Antoine Peters stu-
deerde aan de kunstacademie te Arn-
hem, volgde daar ook de masteroplei-
ding en heeft werkervaring bij Viktor
& Rolf. 

Peters' werk is een zoektocht naar za-
ken die speels, nalef, maatschappijkri-
tisch en fantasievol zijn. Serieuzere za-
ken worden op luchtige wijze ge-
bracht, waardoor er een nieuw onbe-
vooroordeeld perspectief ontstaat. Een
luchtigheid die hij brengt middels
concept, maar ook letterlijk in de kle-
ding zelf. Hij speelt graag met uiter-
sten en verhoudingen in materiaal,
print, silhouet en concept. Door deze
samen te voegen of zelfs samen te
smelten probeert hij een nieuw, fris en
elegant beeld te creëren. Hierbij vind
hij met name de valling en richtingen

van het materiaal een bijzonder inte-
ressant gegeven. ANTOINE PETERS
staat voor een glimlach. 

ARNHEM MODE BIËNNALE
Van 6 juni tot 6 juli 2009 vindt in het
centrum van Arnhem de derde editie
van Arnhem Mode Biënnale plaats.
SHAPE is het verbindende thema van
het grootste culturele mode-event ter
wereld. 

Creaties van internationale ontwer-
pers met de meest vooruitstrevende vi-
sies op modevormgeving van dit mo-
ment worden in een opzienbarende
tentoonstelling van paviljoens op vijf
meter hoogte gepresenteerd. Naast de
tentoonstelling biedt Arnhem Mode
Biënnale een dynamisch programma
met nevenexposities, modeshows, le-
zingen, moderne dans, films en work-
shops. Een brede culturele invalshoek
maakt deze derde biënnale voor ieder-
een interessant en toegankelijk.
www.arnhemmodebiennale.com

Will(emijn) Colenbrander hoopt An-
toine Peters in 2010 weer met zijn mo-
devormgeving naar zijn geboorte-
plaats Vorden te kunnen halen.

Antoine Peters jurk treed buiten oevers
Modeontwerper Antoine Peters, geboren en getogen in Vorden en  in sep-
tember 2008 nog exposerend in GalerieBibliotheekVorden zegt
Will(emijn) Colenbrander trots, is onderdeel van de hoofdexpositie van de
Arnhem Mode Biënnale die vrijdag 5 juni jl.  door prinses Máxima werd
geopend. Antoine laat hier een avondjurk zien die is afgeleid van het offi-
ciële vrijwilligerskostuum die hij met grote eer voor de Arnhem Mode
Biënnale mocht ontwerpen. Ook het paviljoen zelf ontkwam niet aan het
dynamische lijnenspel die het silhouet van de jurk buiten het ontwerp
doet treden.

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

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

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

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

Bij een combi-behandeling, knippen en kleuren:

Kado: Een mini styling product van Goldwell
En een stijltang ter waarde van € 12,00!

Zolang de voorraad strekt.

Dorpsstraat 30
7251 BC Vorden
Tel. 0575 551423

Realiseer uw initiatief

met het Coöperatiefonds.

Coöperatiefonds 2009
Om projecten te ondersteunen die het economische, sociale en culturele leven in de regio ten

goede komen, heeft de Rabobank het Coöperatiefonds in het leven geroepen. Wij storten een

deel van onze winst in dit fonds en zetten dat in voor verbetering van het leefklimaat. In totaal

is er € 150.000,= te verdelen over projecten in de regio van Rabobank Graafschap-Noord.

Zonder twijfel Rabobank Graafschap-Noord

www.rabobank.nl/graafschap-noord

Meer informatie over het Coöperatiefonds vindt u op onze website.

Ook het indienen van een project verloopt via deze site.



Dorien wist het zich nog precies te
herinneren. ‘Ik kwam toen op de trap-
pen van de Hanzehal in Zutphen gede-
puteerde Hans van Boxem tegen. Er be-
stond in die dagen voor gemeentes de
mogelijkheid om via de provincie in
het kader van ‘ruimte voor ruimte’ ,
kavels te kopen. Wel leuk en ik wil er
best aan meewerken, maar dan moe-
ten er ook woningen voor starters kun-
nen worden gebouwd, zo zei ik tegen
Hans. En dat heeft er onder meer toe
geleid dat er hier in Wichmond ook
zes starters woningen worden ge-
bouwd. En daar ben ik best wel trots
op’, zo sprak Dorien Mulderije. Even
daarvoor had zij compleet met helm,
speciale jas en handschoenen twee
‘eerste paaltjes’ de grond ingeslagen.
‘Ik begin wel met het rechter paaltje
hoor, ik ben nu éénmaal rechts ( VVD )
georiënteerd’, zo grapte ze !

Het plan Wogt II behelst in totaal 22
woningen. Fase I bestaat uit zeven
bouwkavels voor de bouw van een vrij
staande woning en twee bouwkavels
voor geschakelde woningen. Al deze
kavels zijn eind vorig jaar bij verloting
aangeboden. Inmiddels zijn de eerste
kavels definitief verkocht en is de eer-
ste koper (echtpaar Wassink) inmid-
dels met de bouw begonnen. De ko-
pers zijn overigens vrij in de keuze van
de architect en de aannemer. Zij kun-
nen dus zelf een woning ontwerpen
en bouwen, mits passend in het be-
stemmingsplan en het voldoet aan de
welstand- criteria.

Jeffrey en Marieke Wassink konden als
eerste koper deze middag gelijk al ken-
nis maken met de toekomstige buurt-
bewoners. Het echtpaar woont thans
nog in Deventer. Jeffrey Wassink: ‘Aan-
gezien mijn vrouw in Zutphen werkt
en ik in Hengelo zijn wij op zoek ge-
gaan naar een woning in deze omge-
ving. Wij hebben ons het afgelopen
najaar voor een bouwkavel in dit plan
ingeschreven en hoorden vervolgens
bij verrassing dat wij waren uitgeloot.
Wij hebben een dochtertje van ander-
half. Voor ons een reden om een plek

te zoeken waar een kinderopvang en
een basisschool staat en dat is hier in
Wichmond het geval’, zo zegt hij. Het
echtpaar Wassink hoopt nog voor de
kerst hun in aanbouw zijnde woning
te betrekken.

Wat betreft de kavels 3, 5, 25 en 27 in
plan Wogt II, die zijn in eerste instan-
tie specifiek bedoeld voor de Wich-
mondse en Vierakkerse bevolking.
Hiervan zijn nog enkele kavels be-
schikbaar. De kavels 7 t/m 17 zijn be-
doeld om door Pro Wonen te worden
uitgegeven voor starters. De kavels 19
t/m 23 worden over enkele jaren uitge-
geven.Wethouder André Baars: ‘Er
hebben zich inmiddels vier kandida-
ten voor een starters woning aange-
meld. Overigens is de realisering van
dit gehele project een unieke situatie
in de gemeente Bronckhorst. Het bou-

wen van 22 woningen is de laatste in
een kleine kern, dus zijn het niet al-
leen woningen voor bewoners uit
Wichmond en Vierakker maar zullen
er ook mensen ‘van buiten‘ worden
aangetrokken.

Ik hoop dat de Wogt II een mooie ge-
zonden wijk voor Wichmond-Vierak-
ker mag worden’, aldus André Baars
die er aan toevoegde dat Dorpsbelang
Wichmond- Vierakker richting ge-
meente continu ‘druk op de ketel‘
heeft gehouden. Vervolgens werd er
getoast op de nieuwe wijk, de buurt en
de eerste nieuwe bewoners. 

De hint van André Baars dat het op
het platteland de gewoonte is dat
nieuwe bewoners ‘buurte‘ maken
wordt straks door het echtpaar Was-
sink opgepakt. ‘Als alles klaar is nodi-
gen wij onze nieuwe buren beslist uit
voor een borrel. Je moet tenslotte eerst
wat te bieden hebben, nu zie je alleen
nog maar beton’, zo sprak Jeffrey Was-
sink. Inwoners uit Wichmond- Vierak-
ker die nog belangstelling hebben
voor een geschakelde of vrije woning
kunnen zich voor informatie in ver-
binding stellen met André Colenbran-
der, medewerker grondzaken gemeen-
te Bronckhorst 0575-750366.

Dorien Mulderije slaat eerste paal

Bouwrijp maken plan de Wogt II 
in Wichmond afgerond

Dorien Mulderije, VVD raadslid in de gemeente Bronckhorst was zeer
vereerd dat zij vorige week maandag in de nieuwe wijk de Wogt II in Wich-
mond symbolisch de eerste paal mocht slaan. Dat gebeurde in aanwezig-
heid van de omliggende buurtbewoners, terwijl ook het echtpaar Jeffrey
en Marieke Wassink aanwezig was. Zij zullen zich als eerste bewoners in
de nieuwe wijk vestigen. Wethouder André Baars die Wog II in zijn porte-
feuille heeft, vertelde dat hij het project destijds van de vorige gemeente
Vorden heeft overgenomen. ‘ Dorien Mulderije heeft eind negentiger
jaren als wethouder van de gemeente Vorden, de eerste stap tot dit project
gezet’, aldus André Baars.

Dorien Mulderije slaat eerste paal. Wethouder André Baars kijkt toe.

Echtpaar Jeffrey en Marieke Wassink voor hun huis in aanbouw.

De 25 vrijwilligers die zich inmiddels
hebben aangemeld bij Dorpsbelang,
en bij de organisatie die de defibrilla-
tor regelt, hebben de code van het slot
van de kast. Mocht er zich onverhoopt
in de omgeving van Wichmond een
hartaanval voordoen, dan krijgen de
vrijwilligers via SMS een melding dat
ze de AED op moeten halen, of dat ze
direct naar de bewuste plaats moeten
gaan om eerste hulp te bieden.

AANMELDEN
Hoewel er al een groot aantal vrijwilli-
gers opgeleid zijn, is het beter dat er
zo veel  mogelijk vrijwilligers beschik-
baar zijn. Heeft u belangstelling en
bent u al in het bezit van het benodig-
de diploma, of wilt u de cursus volgen,
schroom dan niet en u meld  zich aan.
Dat kunt u het beste doen door een
mail te sturen naar de secretaris van
Dorpsbelang Wichmond-Vierakker,
Jan Klein Lenderink: j.kleinlende-
rink@hetnet.nl. Maar bellen mag na-
tuurlijk ook, telefoon 44 19 60.

Wichmond heeft eigen
defibrillator

Wichmond heeft sinds kort een eigen automatische externe defibrillator
(AED). Met dit apparaat kan het leven worden gered van mensen die door
een hartaanval worden getroffen. Namens de gemeente Bronckhorst over-
handigde Jan Otten de AED aan de secretaris van het Dorpsbelang Wich-
mond-Vierakker. Dat gebeurde in het bijzijn van beheerder Jos Wolbrink
waar de defibrillator is geplaatst in een afgesloten kast.

Beheerder Jos Wolbrink (r) kijkt toe hoe Jan Otten van de gemeente Bronckhorst de defibril-
lator overhandigt aan Jan Klein Lenderink, secretaris van Dorpsbelang Wichmond-Vierak-
ker.

Er is van alles te koop, veel kleine
spullen zoals speelgoed, leuke
snuisterijen, boeken, pannen, pot-
ten, meubilair e.d. In een speciale

‘veilinghoek’ zijn ook diverse arti-
kelen uitgestald waarop een bod
kan worden uitgebracht. Om 13.00
uur wordt bekend gemaakt wie
het hoogste bod heeft gedaan en
daarmee de eigenaar wordt van
het desbetreffende artikel. De op-
brengst van de Pleinmarkt is on-
der meer bestemd voor de restau-
ratie van de Hervormde dorpskerk
.

Pleinmarkt voor
restauratie dorpskerk
Zaterdag 20 juni organiseert de
Stichting Veilingcommissie Vor-
den een pleinmarkt die vanaf
9.00 tot 15.00 uur in het voorma-
lige Havogebouw aan de Burge-
meester Galleestraat 69 in Vor-
den zal worden gehouden.

Wedvlucht vanaf Chateaudun over
een afstand van circa 570 kilometer.
Uitslagen: C. Bruinsma 1, 7, 14 ; combi-
natie A en A Winkels 2, 4, 6, 10, 19, 20;
H.B.M. Hoksbergen 3, 9, 13; comb. J.
Meyer & Zoon 5, 16; Marc Tiemessen 8,

11; R. de Beus 12; M. Schuerink 15; T.J.
Berentsen 17; D.J. Gotink 18.

Wedvlucht vanaf Nanteuile over een
afstand van circa 415 kilometer. Uitsla-
gen: Rick Wuestenenk 1, 3, 5, 9, 10, 11,
13, 14, 16, 17; C. Bruinsma 2, 18, 20; T.J.
Berentsen 4, 7, 8, 15; comb. A en A
Winkels 6, 12; Marc Tiemessen 19.

D u i v e n s p o r t

Wegens vakantie van de keuringsarts
zal er in juli geen keuring zijn. 

Om onnodig wachten op het nieuwe
rijbewijs te voorkomen adviseert het
Centraal Bureau Rijvaardigheid om
het nog in gebruik zijnde rijbewijs tij-

dig op geldigheidsduur te controle-
ren. Leden van de seniorenorganisa-
ties ANBO, PCOB en Unie KBO, in de
regio's Lochem, Ruurlo, Vorden,
Warnsveld, Zutphen en wijde omge-
ving, kunnen voor informatie en aan-
melden, dagelijks tussen 10.00 en
17.00 uur, terecht bij het secretariaat
van de ANBO-afdeling Vorden, tel.
(0575) 55 20 03.
Ook niet-leden, die de belangenbehar-
tiging van de seniorenorganisaties
een warm hart toedragen en ze daarin
ook daadwerkelijk willen steunen
door lid te worden, kunnen eveneens
gebruik maken van deze financieel
aantrekkelijke keuringsmogelijkheid.

Data rijbewijskeuringen 
70-plussers
In de tweede helft van 2009 vinden
de medische keuringen voor 70-
plussers, ten behoeve van de ver-
nieuwing van het rijbewijs, plaats
op respectievelijk 27 juni, 29 augus-
tus, 26 september, 31 oktober en 28
november in het Woon- en Zorg-
centrum "De Wehme", Nieuwstad
32 te Vorden.
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Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

Schuttestraat 22 - Vordentel. 06 - 10 03 77 92www.debovensteplank.cominfo@debovensteplank.com

” D” D EE  B B OV E N S T EOV E N S T E  P P L A N KL A N K ”

Pure Aloë Vera
produkten.

Karin Tiemessen
tel. (0575) 55 42 14
of 06 - 51 09 48 51

Weverstraat 6 - 7021 XL Zelhem
Telefoon/Fax 0314 - 622630

www.eefjansen.nl

* Voedingsadvies bij div. ziektebeelden
* Advies m.b.t. gebruik voedingssupplementen
* Bioresonantietherapie
* Allergietest
* Baunscheidtmassage 
* Homeopathie en Fytotherapie
* Veterinaire homeopathie

Consult op afspraak
Lid van Cellcare Health Group

Eef Jansen
Orthomoleculair Therapeut M.B.O.G.

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

HONDENSCHOOL "KLIK"
EERSTE LES GRATIS!

Voor elke hond v.a. 8 weken.
De hele zomervakantie geef ik
les van maandag t/m zaterdag,

dag en tijd op afspraak.
Voor informatie: Francis Hijenga

Tel. 0575-553970/06-20586946

www.hondenschoolklik.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.tuunte-fashion.nl

ALLE HEREN MODE 

2de artikel 
half geld

Nu 38 filialen  ook in uw regio!
voor adressen: www.tuunte-fashion.nl
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NATUURLIJK NIJLAND HOLLAND BV RUITERSPORT RUURLO
Morsdijk 6, 7261 RX Ruurlo. Tel. (0573) 49 14 60. E-mail: nijland@hypoplaza.nl • Verkoop uitlsuitend op vertoon van klantenpas, K.v.K. inschrijving of UBN nr.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 10.00 tot 18.00 uur • Alle prijzen inclusief 19% btw

zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur • Aktie geldig t/m 31 juli 2009

AFRASTERING VOOR PAARDEN, KOEIEN EN SCHAPEN
De grootste sortering voor de laagste prijs!

POORTGREEP
4 stuks 8,00 nu 5,00
INDRAAI ISOLATOR
100 stuks 19,95 nu 12,95
RANTSOENPAAL
105 cm wit, 20 stuks 39,95 nu 29,95

PAARDENPAAL
20 stuks, 165 cm kunststof 45,00
AFRASTERINGSBAND
wit, 4 cm, 200 mtr. 35,00 nu 21,50
AFRASTERINGSKOORD
wit, 6 mm, 200 mtr. 39,00 nu 22,95

RANTSOENDRAAD
5 x 100 mtr. 22,00 nu 10,00

NIJLAND VLIEGENSPRAY
DE BESTE UIT DE TEST!
500 cc. 19,50 nu 11,80
2E FLES HALVE PRIJS

SCHRIKDRAADAPPARAAT
220V OF BATTERIJ
keuze uit 10 modellen

nu vanaf 69,95

HET BESTE BAND
42 mm, bruin, 200 mtr.99,50 nu 59,95

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

OPSLAGRUIMTE
TE HUUR

Buitengebied
Hengelo (Gld.)
(0575) 46 46 48
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Kieve.

B. Geer.

C. Meujenvet.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

HOMEOPATHIE IS VEEL MEER
DAN PLACEBO
Twee weken geleden schreef ik in dit
blad dat ik u meer zou vertellen over
homeopathie, wetenschap en onder-
zoek. Voor sommigen neemt dit wel-
licht een laatste drempel weg om te
kiezen voor een homeopathische be-
handeling. Al vanaf begin jaren '90 is
bekend dat het bewijs voor de werk-
zaamheid van homeopathie zich kan
meten met het bewijs van de werk-
zaamheid van reguliere middelen.
Grote studies waarin tientallen weten-
schappelijke onderzoeken werden ge-
analyseerd, kwamen tot positieve be-
vindingen. In 1991 liet de "British Me-
dical journal" al zien dat van 105 on-
derzoeken met homeopathie 77 pro-
cent een significant positief resultaat
hadden.

Veel gehoord is dan het "placebo-argu-
ment": niet door de werkzame inhoud
van het medicijn, maar door de op-
rechte aandacht van de voorschrijver
zou het medicijn werken. In 1997 ech-
ter publiceerde "the Lancet" in op-
dracht van de Europese Commissie
een analyse waaruit duidelijk naar vo-
ren komt dat homeopathische behan-
delingen een lange werking hebben
waarbij niet alleen de specifiek behan-
delde klacht als ook de algehele ge-
zondheidstoestand van de patiënt ver-
beterd. Deze genezende eigenschap-
pen kunnen door de wetenschap niet
aan placebo's worden toegekend.

Wetenschappelijke onderzoeken die
aan willen tonen dat homeopathie
niet werkt krijgen in de grote media
onevenredig veel aandacht. Jammer
maar waar. Wat rest de steeds groter
wordende groep homeopaten? We
kunnen onze energie steken in koste
wat kost het tegendeel bewijzen, ons

begeven in het veld van harde weder-
zijdse kritiek. Steeds nuttiger komt
het mij voor om mij te richten op pro-
fessionalisering van onze beroeps-
groep en door studie, verdieping en er-
varing telkens betere resultaten te ge-
nereren met klassiek homeopathische
medicijnen. Hierdoor hoop ik dat voor
veel voorkomende klachten telkens va-
ker een homeopaat geraadpleegd
wordt. Gewoon omdat het goede resul-
taten geeft. 

Zo bewees de wetenschap dat acht on-
derzoeken aantonen dat homeopathie
zeer goede resultaten laat zien bij het
behandelen van infecties aan de bo-
venste luchtwegen. Dit soort infecties
zijn acute aandoeningen die in huis-
artsenpraktijk het meest voorkomen.
Het Nederlands Huisartsenverbond
stelt dat het inzetten van antibiotica
bij het behandelen van acute aandoe-
ningen als hoest, oorpijn en keelpijn
niet effectief is. Toch wordt antibiotica
heel veel voorgeschreven ondanks de
bijwerkingen en risico's van een groei-
ende groep resistente bacteriën. 

Vooral veel kinderen in mijn praktijk
komen met aandoeningen aan de
keel, neus en oren. Meestal zijn deze
aandoeningen semi-acuut, semi-chro-
nisch. Daarmee bedoel ik een grote
groep kinderen waarbij al meerdere
malen klachten zijn geweest. Vaak
hebben ze al een aantal antibioticaku-
ren gehad. Al dan niet met "beoogd"
resultaat: het voor kortere of langere
tijd wegblijven van de klachten.  Toch
komen deze klachten weer terug. Ik
noem dit korte termijnbeleid. Het
kind in kwestie is tijdelijk van het pro-
bleem verlost, maar door de bekende
negatieve bijwerkingen van antibioti-
ca wordt de natuurlijke weerstand van
het kind flink verminderd. Antibioti-

ca doodt niet alleen de schadelijke
bacteriën die de ziekte veroorzaken,
maar doodt ook de goede bacteriën
die een natuurlijke barrière vormen
voor nieuwe ziekteverwekkers. Het
zieke kind is tijdelijk verlost van zijn
klachten, vroeg of laat heeft een ande-
re ziekteverwekker vrij spel. Deze on-
gelukkige bijwerking van antibiotica
is in vele laboratoria over de hele we-
reld geconstateerd. 

Toch stimuleert het de farmaceuti-
sche industrie niet om naar goede al-
ternatieven te zoeken. 
Homeopathie biedt dit alternatief wél!
Wanneer een kind komt met een
klacht aan de luchtwegen dan maak
ik een grondige inventarisatie van de
algehele gezondheid van het kind.
Ook kijk ik naar specifieke persoons-
kenmerken en andere klachten die
een indicatie kunnen geven welk
homeopathisch medicijn nodig is om
de algehele vitaliteit van de jonge pa-
tiënt te vergroten, met herstel van de
klachten als gevolg. Op deze manier
wordt de algehele toestand verbeterd
met positieve gevolgen voor de totale
gezondheid. Niet zelden krijg ik na
een aantal consulten te horen dat het
kind veel lekkerder in z'n vel is komen
te zitten, beter slaapt, beter eet, beter
speelt, beter luistert: Écht beter dus!
Een lange termijn visie loont echt!

Op naar beter!

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat
Gezondheidscentrum "de Gaikhorst"
Gaikhorst 2  7231 NB Warnsveld
0575-526476
www.deklassiekhomeopaat.nl
info@deklassiekhomeopaat.nl
NVKH-geregistreerd
Vergoeding door zorgverzekeraars

  

De kastelen Hackfort, Vorden en de
Wildenborch stammen oorspronke-
lijk uit die periode en zij waren als ver-
dedigbare huizen ingericht. Toe het
buskruit was uitgevonden en met ka-
nonnen op kastelen kon worden ge-
schoten, verminderde de belangrijk-
heid van die kastelen als steunpunt in
gevechten en werden ze meer voor be-
woning ingericht. Na een aantal ove-
rervingen wordt het landgoed ver-
kocht aan de Westfaalse edelman Fre-

derik van Heijden. Na zijn dood raakt
de Wildenborch steeds meer in verval,
totdat uiteindelijk alleen het poortge-
bouw overblijft. In 1757 wordt het
openbaar verkocht aan de broers Soi-
ron uit Maastricht, die het vooral ge-
munt hebben op de (kap van) 5000 ei-
ken. Het door hen kaalgekapte land-
goed wordt in 1768 verkocht aan kolo-
nel van Limburg Stirum. Hij overlijdt
in 1776. 
In 1780 komt de Wildenborch, met

een oppervlakte van ca. 300 ha, in han-
den van het geslacht Staring. Het kas-
teel - of wat daar nog van over is -
wordt aangekocht door D.H. Staring,
vader van de later beroemd geworden
dichter A.C.W. Staring. Deze laatste
had een opleiding gevolgd in de bos-
bouw en de landhuishoudkunde. Hij
was daardoor in staat tussen 1791 en
1840 een deel van de moerassige om-
geving te ontginnen, de wateroverlast
te beperken door o.a. de aanleg van de
Veengoot naar de Berkel. Hij breidde
de bossen uit en verfraaide deze zodat
F.W. van Eeden, die rond 1880 de Wil-
denborch bezocht, vooral dit bos
roemde, dat ‘door oorspronkelijke
woestheid alle bosschen in deze stre-
ken overtreft, een bosch waarin ’s
menschen hand nagenoeg niet
zigtbaar is’. Helaas werd in het begin
van de 20e eeuw het ooit 650 ha grote
landgoed in delen geveild, bossen en
wegbeplanting werden gerooid en
veel pachtboerderijen verkocht. Na de
verkoop in 1931 heeft mr. A. Staring
zich ingespannen voor het herstel van
de buitenplaats. Sinds 1976 is de Wil-
denborch ondergebracht in een fami-
liestichting.

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

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

Rondom de Hessenweg (93)
De Middeleeuwse kastelen van de edelen stonden verspreid in het land-
schap, die als versterkte gebouwen waren ingericht. Eerst opgetrokken
uit hout, maar later toen de baksteenfabricage opgang kwam, van bak-
steen. Het waren woontorens, die vaak omgeven waren door een dubbele
gracht. Dat is goed te zien op deze oude foto van de Wildenborch.

Dit geldt voor jong en oud, chronisch
ziek of niet. Meer bewegen is juist ook
voor mensen die lijden aan de ziekte
van Alzheimer of een andere vorm
van dementie erg belangrijk. In het
Alzheimer Café in "de Born", Oude
Bornhof 55-57 te Zutphen is op woens-
dagavond 17 juni Winy van Yperen-
burg, bewegings- activiteitenbegelei-
der bij Stichting Sutfene, te gast. Zij
zal vertellen waarom bewegen voor
mensen met dementie zo belangrijk
is, aan welke activiteiten je dan kunt
denken en hoe de omgeving zoals
partners, kinderen en vrienden daarin
een rol kunnen spelen.

Het Alzheimer Café is een trefpunt
voor mensen met dementie, hun part-
ners, kinderen en vrienden. Ook hulp-
verleners en andere belangstellenden
zijn van harte welkom. De gasten pra-
ten met elkaar over hun ervaringen
m.b.t dementie. 

Men start om 19.30 uur met het infor-
matieve gedeelte, tijdens en na de pau-
ze is er gelegenheid tot discussie en
het napraten met de deskundige en el-
kaar. Verdere informatie 06-46540141
of www.alzheimer-nederland.nl/zut-
phen Inwoners van de gemeente
Bronckhorst kunnen gebruik maken
van de regiotaxi om het Alzheimerca-
fé in Zutphen te bezoeken. Om een rit
te reserveren en voor informatie over
de regiotaxi, tel. (0900) 02 76.

Alzheimer Café Zutphen, Lochem en Bronckhorst

Het belang van bewegen bij dementie
Regelmatig bewegen heeft een po-
sitieve invloed op de gezondheid
en is nog leuk ook.

Kunstenaars uit de gemeente Bronck-
horst en omstrekenzullen hun werk
vertonen in hun galerieën. Ook zullen
kramen in de Dorpsstraat geplaatst
worden. Verder zijn er schilderijen,
beelden, textiel, houten sculpturen,
sierraden,keramiek, glas, objecten, en-
zovoorts. 

Er zullen zeer gevarieerde optredens
zijn op drie podia: klassiek, oude jazz
gecombineerd met dans, jazz, popmu-
ziek en volksmuziek. Onder andere
Fluvio, Guitar Company, Plebz, M&M,
PITS, Jana & friends, Irene , Hot&Sweet
met onder meer dansgroep Lèfamm,
Voix-là, speciaal Stefan Bos en Gideon
Tazelaar, 12 jarigen met een uitnodi-

ging voor North Sea jazzfestival! Ol-
den Keppel, de Eendracht, De Jongs,
THT. Tevens zullen er kramen zijn met
verschillende hapjes en drankjes. Job
en Neeltje Huisman van wijngoed ’t
Heekenbroek zullen hun wijn presen-
teren, een Achterhoekse primeur. Er
zullen picknicktafels geplaatst wor-
den tussen de kramen, zodat iedereen
rustig kan genieten van speciale hap-
jes en drankjes. Verder zijn er voor de
kinderen diverse activiteiten gepland.
Zoals iets maken met hout, beeldhou-
wen en schilderen. Er zal een voorstel-
ling zijn “Mannetjes van de maan”
met Victor van den Broek en Richard
Salemink, liedjes, gedichtjes en toneel
speciaal voor kinderen. Er is een rid-
der en natuurlijk ook een clown aan-
wezig. 

De organisatie hoopt op een grote op-
komst. Voor meer informatie: Henny
Dokter, Hoog-Keppel, tel. 0314-381788
of 06-42208798, 
Henny.dokter@planet.nl of 
Karin Heebing, Hoog-Keppel, 
tel. 06-17331067, Karin@kolkenkolk.nl

Zondag 21 juni

Zomercultuur in Laag-Keppel
Op 21 juni organiseert KeppelCul-
tuur voor het eerst een groot evene-
ment, genaamd 'Zomercultuur',in
de Dorpsstraat in Laag-Keppel. De
aanvang is om 12.00 uur en het eve-
nement duurt tot 18.00 uur. De
Stichting KeppelCultuur wil kunst
en cultuur bieden voor een breed
publiek.

Op die dag spelen 90 spelers/speelsters
in de finale van het Achterhoeks Open
2009. In één van de drie kwalificatie-
ronden, die zullen worden gehouden
op zaterdag 13, zondag 14 en maandag
15 juni, is dan al gestreden om een fi-
naleplaats. Iedere deelnemer speelt op
één van deze kwalificatiedagen 18 ho-
les. De organisatie is in handen van
golfclub ’t Zelle. Hoewel de golfsport
inmiddels wat geregistreerde beoefe-
naren betreft de vierde sport is in ons
land, zijn er maar weinig open toer-

nooien voor amateur-golfers. Op de
prachtige en uitdagende baan van ’t
Zelle wordt door mannen en vrouwen
uit het hele land gespeeld om de titel
van Kampioen Achterhoeks Open
2009. Behalve de winnaar en winnares
van het Achterhoeks Open wordt ook
de Achterhoeks Kampioen aangewe-
zen. Dat is de man en de vrouw met de
laagste bruto score, die geboren is in
de Achterhoek of de Liemers en/of lid
is van een Achterhoekse golfclub en/of
woonachtig is in de Achterhoek of de
Liemers. Op zondag 21 juni zullen de
laatste holes worden gespeeld om cir-
ca 17.00 uur. Informatie is verkrijgbaar
via het secretariaat van golfclub ’t Zel-
le, tel. 0575-467533.

Zondag 21 juni

Finale Achterhoeks Open 2009

op Golfclub 't Zelle
Onder het motto ‘groen, goed, gast-
vrij’ organiseert Golfbaan ’t Zelle
op zondag 21 juni het derde Ach-
terhoeks Open.
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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

GEBOORTEKAARTEN
TROUWKAARTEN

JUBILEUMKAARTEN

Iets te vieren?
de keuze is enorm

Informeer ook naar de
gunstige voorwaarden
voor doorplaatsing van
advertenties in onze
weekbladen:
Contact Bronckhorst,
Contact Ruurlo, 
Weekblad Elna, 
Groenlose Gids en 
Contact Warnsveld!

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN
IN DE

ACHTERHOEK?

De Achterhoek Vakantiekrant
wordt gratis verspreid via alle
VVV’s in de Achterhoek en
vele hotels, bungalowparken,
campings, restaurants en
attractieparken en verschijnt
9x in de periode van 1 april
t/m 31 oktober.

Informatie?

avk@weevers.nl

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

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

APK
€ 19,=

voor Benzine- 
en Dieselauto’s

Wij zijn op zoek naar een collega 
voor de zaterdagen

(vanaf 16 jaar)

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

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

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

ONTSLAG? 
www.eldersadvocaten.nl 

Tel. Zutphen  0575-515074

Tel. Lochem  0573-250590

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

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl

 

Homeopathie haalt het
beste uit uzelf !

Frans Quirijnen
Klassiek Homeopaat

Gezondheidscentrum ‘De Gaikhorst’
De Gaikhorst 2, 7231 NB Warnsveld/Zutphen

NVKH Geregistreerd/Vergoeding door zorgverzekeraars

Tel. 0575-526476
e-mail: info@deklassiekhomeopaat.nl

www.deklassiekhomeopaat.nl

Frans Kok 06 - 22 40 94 96

voor balkon- en luifelrenovatie
Westerstraat 80, 7255 BR Hengelo (Gld.)

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SALEOP DE HELE COLLECTIE

CARBONE, SAM,
SENTICO & MAC
25% TOT 50%

KORTING

OP DE HELE COLLECTIE

SANDWICH
20% TOT 50%

KORTING
Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SALE

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SALE
OP ALLE BC BROEKEN 
NU 40% KORTING

Ruurloseweg 1
7255 DE Hengelo Gld.
T 0575 46 12 32
www.schroder-mode.nl

SALE
OP DE HELE COLLECTIE NTS
40% KORTING

Voor Vaderdag:
Bij Schoenen en Sporthuis ten Bras

Alles voor de Biljartsport
Biljartkeuen: Longoni, R. Ceulemans en Artemis

In diverse prijsklassen en gewichtsklassen

Keutassen, foudralen en koffers

Wedstrijdballen Aramith

Biljarthandschoenen

Krijt

En diverse biljart-acccessoires

Bovendien de mogelijkheid alles op eigen biljart
uit te proberen met deskundig advies.

Schoenen en Sporthuis ten Bras
Zieuwent

Tel. (0544) 351257

Dé biljartspeciaalzaak vd Achterhoek

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

Sappige Sinaasappelen 10 voor 1.25
Harde Granny Smith deze week 0.99 per kilo

IJsbergsla krop 0.69
Hollandse trostomaten 500 gram 2.50

Volop nieuwe oogst aardappelen doré frieslanders
Kadotip!!! Doe het met een streekproducten pakket!!

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

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

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.
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De middag staat bol van culturele
hoogstandjes. Zo zal de Bronckhorster
stier voor het eerst in Laag-Keppel te
bewonderen zijn. Herman van den
Broek won met deze stier voor het toe-
ristisch platform Drempt, Hummelo
en Keppel de eerste prijs bij een door
de gemeente uitgeschreven promotie-
wedstrijd voor de wielerronde van
Spanje, die op 31 augustus ook door
de gemeente Bronckhorst komt. Dan
zal zijn stier overal langs de route te
zien zijn. Er zijn tal van bekende kun-
stenaars die hun werk komen tonen.
Ook Renee Hogeland (deelneemster
aan de Biennale van Florence) laat
haar schilderijen zien in de Dorps-

straat. Ze maakte een portret voor Lu-
ciano Paverotti tijdens zijn afscheids-
tournee. Er wilden meer kunstenaars
meedoen dan er plaats was, deze kun-
stenaars zullen volgend jaar een kans
krijgen om zich te presenteren. Voor
iedere bezoeker is er wel iets van zijn
of haar gading te zien. Er zijn ook
kunstwerken beschikbaar gesteld voor
een verloting. Specialiteiten voor het
oog zijn er dus volop in alle geopende
galerieën en ingerichte marktkramen.
Maar ook de oren kunnen tot hun
recht komen. Op maar liefst drie po-
dia zijn er allerlei soorten muziek te
beluisteren. Bij de ingang van het dorp
is het kasteelpodium met pop en jazz

en met zicht op het kasteel, middenin
de Dorpstraat is er een klein muziek-
theatertje met songs, gedichten en
klassiek en bij de stadspomp volop
ruimte voor geweldige volksmuziek.
Verder zijn er optredens van Stefan
Bos en Gideon Tazelaar, twee 12 jarige
talenten op piano en sax. Je moet deze
inmiddels landelijke bekende muzi-
kanten gewoon gehoord hebben. En
ze hebben er zin om opnieuw in Kep-
pel te komen spelen, vertelden ze. Hot
& Sweet en Lefamm zullen iets van de
jazzdansshow laten zien die ze ook in
Barcelona opvoerden. Het kasteelpodi-
um is net groot genoeg voor de groep
jazzdanseressen. Op het menu staat
ook de a capellazang van de PITS, zij
waren onlangs nog in Arhus, Dene-
marken. Of ze nu ook iets in het Deens
zingen is een vraag ? Ook de regionale
band THT treedt twee keer een half
uur op op het pomppodium vlakbij de
molen. In het totaal doen er 107 muzi-
kanten mee en brengen ontspanning
voor jong en oud.! Er zijn ook leuke
kinderactiviteiten zoals schilderen op
enorme grote doeken en met houten
figuren iets knutselen voor vader of

smullen van de Keppelse wafels. On-
dertussen komen de Mannetjes van de
maan op bezoek. Overal is ruimte om
te zitten, een praatje met een kunste-
naar te maken, te genieten van de mu-
ziek of iets lekkers te drinken of te

eten. Ook kunt u wijn uit Keppel proe-
ven. In Laag-Keppel zal niet alleen va-
der van de specialiteiten genieten,
maar alle overige familieleden ook. ’t
Mag gewoon Achterhoeks gezellig
zijn.

Zomercultuur

Specialiteiten op vaderdag

Zondag 21 juni is het Zomercultuur in Laag-Keppel.Klokslag twaalf zal
wethouder Peter Glasbergen met tromgeroffel dit eerste cultuur festijn
van Keppel openen. Daarna kunnen jong en oud tot 18.00 uur in de Dorps-
straat genieten van een groot aantal ‘specialiteiten’ op het gebied van de
kunst en cultuur.

Stefan Bos en Gideon Tazelaar op weg naar de brug in Laag-Keppel.

Maar liefst 107 muzikanten.

Muziek vereniging Olden-Keppel

The Avalanche is een coverband die
stevige, lekkere en leuke rockcovers
speelt; drie stoere dames en twee
schattige mannen die graag op het po-
dium staan en geen zaal ontevreden
achterlaten. Repertoire: van Skunk
Anansie tot Metallica van Within
Temptation tot The Killers.  De band

bestaat uit zangeres, bengeres, Renske
Zenhorst(Boak), drummer, benger
Wouter Gudde, toetseniste/gitariste/
zangeres/bengeniste Miranda Jansen,
bassiste, big-banger Eelke van Ark en
de nieuwste aanwinst van de band:
gitarist/zanger/opperbenger, Ruben
Smits, die sinds begin dit jaar mee-

speelt. Met zijn uitgesproken voorkeur
voor jaren-tachtig-haarzwaairock
heeft hij zijn stempel inmiddels ook
op het gevarieerde rockrepertoire ge-
drukt. The Avalanche staat altijd met
heel veel enthousiasme op het podi-
um; plezier in het spelen staat cen-
traal en het publiek plezier laten bele-
ven aan het luisteren zo mogelijk nog
meer.Tip van de week: Zweetbandjes
meenemen.

Headbengen met stoere dames

Zaterdagavond 20 juni a.s. Headbengen bij de Bierkaai Baak onder aan-
voering van The Avalanche.

Teun Roenhorst sprak hen toe en liet ve-
le gebeurtenissen door de jaren heen de
revue passeren. Namens begeleiding en
spelers werd hen een reischeque aange-
boden. In de toespraak waren er veel
lovende woorden van Martin Borgon-
jen. De goede sfeer binnen het team was
een van de grote drijfveren om zo lang
sponsor te zijn van dit elftal. Aan elke
speler en begeleider werd er een hand-
doek uitgereikt met tekst 30 jaar Bor-

gonjen en naam van elke speler/begelei-
der. Ook werd er afscheid genomen van
twee spelers, Johan Eggink en Jan Plek-
kenpol. Na een lange en verdienstelijke
carrière besloten zij te stoppen. Gerard
Besselink sprak hen toe en uiteindelijk
werden de schoenen in de wilgen ge-
hangen. De barbecue van de sponsor
liet zich goed smaken en werd er nog
een aantal uren gezellig feest gevierd als
afsluiting van een mooi seizoen.

Pax 8 neemt na dertig jaar
afscheid van sponsor

Zondag 7 juni heeft Pax 8 het seizoen afgesloten. Om twee uur werd er
verzameld op het Pax terrein. Er stonden een aantal sportieve activiteiten
gepland, maar ook een bijzonder afscheid van onze sponsor Borgonjen.
Na dertig jaar sponsor te zijn geweest hebben zij besloten om te stoppen.

De selectie van Pax 8 en begeleiding. In het midden de familie Borgonjen.
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Voor tuinontwerp/-aanleg, onderhoud en bestratingen, alle soor-
ten tuinplanten, graszoden, DCM meststoffen kunt u terecht bij
tuincentrum en hoveniersbedrijf De Heesterhof Tuinplanten
aan de Varsselseweg 20 in Hengelo. 

Tel. 0575-462892 Website: www.deheesterhof.nl Postadres: 
Mob. 06-53362300 E-mail: heesterhof@planet.nl Hofstraat 5, 7255 CH Hengelo

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

Prijzen excl. BTW

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Spalstraat 13
7255 AA Hengelo (Gld.)
Tel. 0575 - 461996

* Bij aankoop van 3 producten, het 4e gratis. Combineren uit verschillende Ten Cate collecties is mogelijk m.u.v. de gehele collectie

nachtkleding, de voordeelverpakkingen en bepaalde seizoenscollecties. Laagstgeprijsde product is gratis.

actie

Nog t/m
 4 juli 2

009!
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Een sport- en spelmiddag voor kinde-
ren met en zonder beperking, waar-
aan ook ouders of andere familieleden
konden deelnemen. Prachtig om te
zien hoe er bijvoorbeeld fanatiek werd
‘touw- getrokken’. De kinderen in de
rolstoel streden voor elke meter. Toen
een team dreigde te verliezen riep een
moeder spontaan tot haar zoon ‘je
moet het touw aan de rolstoel vastbin-
den, dan gaat het veel gemakkelijker’.
Hilariteit alom! Neem de 13 jarige Kai
Luimes uit Hengelo, hij is rolstoel af-
hankelijk. ‘Ik heb zojuist meegedaan
met kegelen, sjoelen en volleybal. Zo
dadelijk spelen we rolstoelhockey. Dat
vind ik pas echt een leuke sport. Ik ben
in Arnhem op school (‘ een school voor
speciaal onderwijs‘, zo vult moeder Gi-
na aan), daar spelen we rolstoelhockey
in competitie verband, vier tegen vier.

Twee verdedigers en twee aanvallers.
Ik hoop ooit nog eens op ere- divisie ni-
veau te kunnen spelen’, zo zegt hij. Kai
wordt aangemoedigd door zijn 7 jarig
broertje Figo. ‘Rolstoelhockey is best
wel leuk om te zien, maar ik voetbal
toch liever met de F-jes van Pax’, zo
zegt de kleine ‘wijsneus’. 

Het was de bedoeling dat de spelen de-
ze middag op de velden van Socii zou-
den plaatsvinden. Gina Luimes, secre-
taris van de Stichting Handikids: ‘Het
was vanwege de regen al heel snel dui-
delijk dat we naar de sporthal moes-
ten uitwijken. Geen probleem, want
de geplande spelletjes konden net zo
goed ‘binnen ‘worden gehouden’, zo
vertelde ze. In totaal deden er 28 kin-
deren met een beperking mee, dat be-
tekende aangevuld met familieleden

dat er acht teams van elk zes deel-
nemers geformeerd konden worden.
Suzan Koop is voorzitter van het orga-
nisatiecomité en zegt: ‘Toen wij vorig
jaar werden benaderd om deze Bronc-
kolympics te organiseren, hebben we
direct ‘ja‘ gezegd. Ik vindt dat er lande-
lijk te weinig dingen voor kinderen
met een beperking worden georgani-
seerd. 

Gelukkig doet de Stichting Handikids
uit Hengelo dat wel. De gemeente
Bronckhorst is ook zeer positief en ver-
strekt ons subsidie. Gina Luimes be-
aamt de woorden van Suzan en zegt.
“Wij organiseren jaarlijks onder meer
disco- zwemmen, vrij- zwemmen, dis-
co avonden e.d. Ook hebben we on-
langs nog een bezoek aan een geiten-
boerderij gebracht. Het is niet alleen
belangrijk dat deze kinderen zoals
vandaag, met elkaar kunnen sporten,
maar minstens zo belangrijk dat ze
met elkaar in contact komen. Ze wis-
selen zelfs telefoonnummers uit en
dat geeft ook de organisatie een bevre-
digend gevoel’, zo zegt ze.

Olympische Spelen kunnen niet tippen aan de Bronckolympics!

De Olympische Spelen hebben, zo is algemeen bekend, wereldwijd een gi-
gantische impact. Voor de deelnemers aan de Bronckolympics in de sport-
hal in Wichmond waren er zondagmiddag weliswaar geen gouden, zilve-
ren of bronzen medailles te behalen, maar voerde de spelvreugde wel de
boventoon. De Brockolympics werden georganiseerd door Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld, de sportvereniging Socii en de Stichting Handikids uit
Hengelo.

Rolstoelhockey

Touwtrekken

Behendigheidspel

Doelgooien

Dat dorpen groeien op eigen wijze is
een voortvloeisel van de conferentie
‘organisch groeien’ van de Gelderse

Milieufederatie. Het is verder ontwik-
keld door de VKK Gelderland, het Gel-
ders Genootschap, de stichting Land-

schapsbeheer Gelderland en de Gel-
derse Milieufederatie. Verspreid over
heel Gelderland zijn er vijf pilotdor-
pen gekozen: Nieuw Dijk, Hellouw,
Hoenderloo, Speuld en Keijenborg,
waar ervaring is opgedaan met het
maken van een dorpskwaliteitsvisie.
Deze visie moet nadrukkelijk uitgaan
van de lokale behoefte en wensen in
het dorp, heeft als basis de vorming
van het landschap en het ontstaan van
het dorp en houdt in belangrijke mate
rekening met de ruimtelijke en beeld-
karakteristieken.  Vier van de vijf dor-
pen zijn klaar met hun visie en heb-
ben deze inmiddels aangeboden aan
hun gemeentebesturen. De vijfde is in
concept af. In alle gevallen zijn de vi-
sies goed ontvangen en meerdere ge-
meenten hebben al aangegeven de
dorpskwaliteitsvisie te willen gebrui-
ken als basis voor de structuurvisie
van het betreffende gebied. Door deze
eindconferentie sloot het provincie-
brede project ‘Dorpen groeien op ei-
gen wijze’ af in zaal Winkelman in
Keijenborg, gemeente Bronckhorst.
Tijdens deze bijeenkomst werden de
resultaten gepresenteerd van de zoek-
tocht naar een methodiek voor het
maken van dorpsvisies, die zowel door
de dorpsbewoners als experts geaccep-
teerd wordt en waarin ruimtelijke
kwaliteit een belangrijk criterium is. 

Het programma van de conferentie
werd geopend door wethouder Peter
Glasbergen van de gemeente Bronck-
horst. Jan Wabeke van het Gelders Ge-
nootschap presenteerde de resultaten
van het project. Er werden twee deel-
sessies gehouden. In het dorpshuis De
Horst presenteerden de pilotdorpen
hun resultaten dan wel plannen. De
tweede sessie bestond uit een wande-
ling door het dorpshart, met een be-
zoek aan de Radar-Troefmarkt en een
bezoek aan de dekzandrug de Horst.
In Zaal Winkelman werd de conferen-
tie afgesloten met de overhandiging
van de eerste brochure aan gedepu-
teerde Keereweer uit handen van de
voorzitter van de Vereniging Kleine
Kernen (VKK) Gelderland, Willy Waal-
derbos, samen met vertegenwoordi-
gers van de pilotdorpen. “Ik ben als
kersverse voorzitter van de VKK erg
trots op de brochure en ook dat ik de-
ze aan de heer Keereweer mag aanbie-
den,” vertelde de heer Waalderbos.
“Wij zijn zeer benieuwd wat het com-
mentaar is van de verantwoordelijke
gedeputeerde op dit rapport.” Hij over-
handigde de brochure, die met be-
langstelling werd bekeken. “Ik vraag
me af of ik hier een officiële verkla-
ring moet geven, maar wil eerst de
waardering uitspreken voor de vier or-
ganisaties die samengewerkt hebben,”

antwoordde de heer Keereweer. “Met
name de doelgroep: Starters en Oude-
ren, is voor de provincie belangrijk.
Het is ook belangrijk bij de groei van
de kleine kernen, dorpen, te kijken
naar de landschapselementen, land-
schap- en natuurkwaliteiten, vanuit
het dorp naar het landschap en vise
versa.” Hij gaf aan wat van de provin-
cie kan worden verwacht: partner van
kennis en kunde, het meedenken over
wat kan in welk gebied, planbegelei-
ding van dorpsraden en tevens het
aangeven van verschillende subsidie-
mogelijkheden. Even werd het demo-
grafisch vraagstuk aangestipt, want
‘krimp’ van de bevolking is verwacht-
baar. Ook de vier deelnemende organi-
saties blijven bereid hulp te bieden
met de realisatie van de plannen. Toch
werd de zorg geuit over het vervolg, de
uitvoering door de gemeente en werd
het verzoek gedaan aan de provincie
om over de schouder mee te blijven
kijken. “Wij voelen ons wel verant-
woordelijk daarvoor, maar ik vindt dat
de gemeenteraad en college van Bur-
gemeester en Wethouders de eersten
zijn om dat uit te voeren en niet de ge-
deputeerd of provinciale staten,” ant-
woordde Harry Keereweer hierop.

De conferentie wordt besloten met
een hapje en een drankje.

Dorpen verbeteren door bouwen met kwaliteit!

Gedeputeerde Harry Keereweer, portefeuillehouder Kleine Kernen, kreeg
vrijdag 12 juni jl. van vier organisaties die zich druk maken om de ruim-
telijke kwaliteit van het Gelderse landelijk gebied een handreiking aange-
boden, genaamd ‘Ons dorp groeit op eigen wijze. Handreiking voor wer-
ken aan een mooie toekomst’.

De brochure wordt door VKK Voorzitter Willy Waalderbos overhandigd aan Gedeputeerde
Harry Keereweer.
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H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 25 van
15 t/m 21 juni 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

PC WEKEN GEWOON BIJ ALBERT HEIJN
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Grant’s
Blended
Scotch Whisky

100 cl

Dreft vaatwas
Diverse varianten
Bijv. platinum original
Nieuw: allerbeste
vaatreiniging én reiniging
van uw machine

Zak 72 stuks 17.99

Coca-cola
multipack
4 flessen
à 1,5 liter

Coca-cola
fles 1 liter



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

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

of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Alle Bronckhorster inwoners met een inkomen
gelijk aan of lager dan 120% van de bijstandsnorm
kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding
van kosten voor lidmaatschap van een sportclub,
zwemles, een ouderenvereniging, concertbezoek,
kosten voor schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar
en aanschaf van een (huiswerk)computer voor
kinderen in de brugklas. 

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding
van bovengenoemde kosten kunt u een aanvraag-
formulier:
• downloaden via www.bronckhorst.nl 

(te vinden onder 'Minima bijdrage')
• aanvragen met onderstaande antwoordcoupon 
• aanvragen bij het WIZ-loket, tel. (0575) 75 02 50,

e-mail: WIZ-frontoffice@bronckhorst.nl

LET OP: mensen die dit jaar al een aanvraag
hebben ingediend en/of een vergoeding hebben
ontvangen, hoeven niet te reageren.

Hoogte vergoeding
De vergoeding is voor:
• deelname aan maatschappelijke, culturele

en sportactiviteiten, € 120,- per gezinslid
• kosten voor schoolgaande kinderen van 

4 tot 18 jaar, € 55,- per kind
• (huiswerk)computer voor kinderen in de brugklas,

maximaal € 750,-

Inkomenseis
Het gezamenlijk inkomen moet gelijk aan of lager
zijn dan 120% van de bijstandsnorm. 

Voor 2009 gelden de volgende netto normbedragen
exclusief vakantietoeslag per maand:

Mensen jonger dan 65 jaar
• echtpaar/samenwonenden € 1.463,60
• alleenstaande ouder € 1.317,24
• alleenstaande 

(zonder medebewoner) € 1.024,52 

Personen ouder dan 65 jaar
• echtpaar/samenwonenden 

beiden ouder dan 65 jaar € 1.543,50
• alleenstaande ouder € 1.414,03
• alleenstaande € 1.123,38

Vermogenseis
Naast het inkomen mag het vermogen 
(bezittingen minus schulden) 
niet meer bedragen dan:
• echtpaar/samenwonenden/

alleenstaande ouders € 10.910,00
• alleenstaanden € 5.455,00

Minimuminkomen? U heeft recht op dit extraatje
Vraag bijdrage nu aan

Hierlangs afknippen

Antwoordcoupon minimaregeling 2009
Ik verzoek om een aanvraagformulier voor
de minimaregeling 2009:

Naam

_______________________________________________________________________________   M / V

Adres

_________________________________________________________________________________________  

Postcode en woonplaats

_________________________________________________________________________________________  

Sturen naar
Gemeente Bronckhorst, 
afdeling WIZ, 
Postbus 200, 
7255 ZJ Hengelo (Gld)

Hierlangs afknippen

Nieuwbouwnieuws
In deze rubriek leest u over de
vorderingen van het nieuwe
gemeentehuis van Bronckhorst. 
Er wordt nog hard gewerkt aan
het metselen van de buitenmuur.
Als eerste aanzet om de omgeving
van het nieuwe gemeentehuis zo
natuurlijk mogelijk te maken,
zijn onlangs een aantal gierzwaluw-
kasten ingemetseld in de gevel. 
De eerste bewoners zijn nu al van
harte welkom!

Binnenwanden
Op de bovenste verdieping worden
de binnenwanden aangebracht. 
Dit zijn voornamelijk metalstud
wanden: aluminium profielen met
gipsplaten en isolatie. Bij instal-
latieschachten en de keuken wordt
gebruik gemaakt van kalkzand-
steenblokken, die later gestuukt
worden. Deze wanden zijn steviger
en brandwerend. 

Afvoer hemelwater
Rondom het dak zijn houten
dakranden geplaatst. De gehele
dakconstructie ligt 1 graad onder
afschot, waardoor het hemelwater
één kant op loopt. Dit water wordt
via drie grote dakspuwers naar be-
neden geleid en in een grindkoffer
opgevangen. Door een terreinleiding
wordt het vervolgens afgevoerd
naar een droge greppel, een zoge-
naamde wadi. Zo keert het water
weer terug in de natuur. 

Lichtstraat
De entree van het gemeentehuis en
de raadszaal bestaan uit vliesgevels:
glazen wanden met aluminium
profielen. Deze vliesgevels worden
bij de entree zowel verticaal (gevel)
als  schuin liggend (lichtstraat in
het dak) geplaatst. De voorberei-
dende timmerwerkzaamheden 
zijn in volle gang en de vliesgevels
worden nu geprefabriceerd, om na
de bouwvak te plaatsen.

Dag van de Bouw
Op 6 juni was de landelijk Dag van
de Bouw, waarbij 250 nieuwbouw-
projecten hun deuren voor één dag
openzetten. Ons nieuwe gemeente-
huis was gekozen als startpunt voor
deze dag, met een officiële opening
door minister Cramer. Ruim 900
mensen bezochten de nieuwbouw.
De buren die rond het nieuwe
gemeentehuis wonen plaatsten,
geheel volgens Achterhoekse tradi-
tie, een meiboom en deelden een
borrel uit.



Raadsvergadering 25 juni a.s.
Op 25 juni a.s. vergadert de ge-
meenteraad in de raadszaal van het
gemeentehuis. De openbare verga-
dering begint om 20.00 uur. U bent
van harte welkom om deze verga-
dering bij te wonen. Op de agenda
staan onder meer de volgende
onderwerpen:
• jaarstukken gemeente

Bronckhorst 2008
In de jaarstukken leggen b en w
verantwoording af aan de raad
over het vorig jaar gevoerde
beleid en het financiële beheer
van de gemeente (de inkomsten
en uitgaven/investeringen die de
gemeente in 2008 heeft gedaan
en een overzicht van de bezittingen
en schulden). Het is één van de
functies van de raad om te con-
troleren of b en w haar taken goed
hebben uitgevoerd en het jaarver-
slag/-rekening 2008 geven hierin
inzicht. In het Contact van vorige
week stond de jaarrekening 2008
in een notendop. De jaarrekening
laat een overschot zien en de raad
bespreekt de plannen die b en w
hiermee hebben

• eerste tussenrapportage 2009 
De eerste tussenrapportage 2009
(periode januari t/m maart) geeft
een overzicht van hoe de gemeente
in het eerste kwartaal heeft ge-
presteerd. In hoeverre gestelde
doelen zijn gehaald, vergeleken
met onder andere plannen die zijn
opgenomen in de begroting 2009.
Verschillende zaken zijn inmid-
dels gerealiseerd. Zo zijn het ge-
meentelijke rioleringsplan en een
beleid voor openbare verlichting
en hoe de gemeente hiermee om-
gaat al vastgesteld door de raad.
Ook is het virtuele Centrum voor
Jeugd en Gezin onlangs gelan-
ceerd en kopen we 100% groene
stroom in voor onze gemeentelijke
gebouwen. Met veel andere plan-
nen zijn we aan de slag gegaan,
bijvoorbeeld het optimaliseren
van onze dienstverlening, straks
in het nieuwe gemeentehuis, en
het opstellen van een mantel-
zorgbeleid, om het belangrijke
werk dat deze mensen voor hun
naasten doen zo goed mogelijk te
kunnen ondersteunen. Ook het
verder uitwerken van de centrum-
plannen voor Vorden en Hengelo
schiet op

• perspectiefnota 2010-2013
Verder behandelt de raad de
Perspectiefnota 2010-2013. Deze
geeft een doorkijk naar de (meer-
jaren)begroting die komend
najaar weer moet worden vast-
gesteld. De nota laat zien welke
gevolgen de economische crisis
heeft voor de gemeente en de
ruimte voor nieuwe initiatieven
ten opzichte van de huidige be-
groting en doorgerekend naar de
volgende jaren. B en w vragen de
raad aan te geven welke prioritei-
ten zij heeft en welke oplossingen
zij voorstelt om tekorten op te
vangen. Door de economische
crisis is dit een onzekerder voor-
uitblik dan in voorgaande jaren,
omdat we in de toekomst te maken
krijgen met tekorten. Redenen
hiervoor zijn ontwikkelingen rond
de algemene uitkering van het
rijk, die voor iedere gemeente de
belangrijkste bron van inkomsten
is, lagere inkomsten uit bouwver-
gunningen en we verkopen min-
der grond. Ook neemt het aantal
uitkeringsgerechtigden doordat
mensen hun baan verliezen toe,
waardoor een groter beroep op
deze gemeentelijke voorzieningen
wordt gedaan. B en w denken pas
na de zomer definitief duidelijk-
heid te kunnen geven over deze
gevolgen. Wethouder van finan-

ciën Ab Boers: ”We willen de
begroting deze zomer eerst nog
eens grondig doorlichten en be-
kijken hoe we kunnen voorkomen
dat de tekorten nog verder oplo-
pen de komende jaren. Zoals het
er nu uitziet, zou het tekort voor
2010 oplopen tot 9,5 ton euro en
in 2013 naar 7,5 ton. Bronckhorst
heeft echter een behoorlijke
algemene reserve waarmee de
tekorten in de jaren 2010 t/m 2012
aangevuld kunnen worden. Maar
wij willen in ieder geval in 2013
weer een sluitende begroting
kunnen laten zien. Ook staat
voorop dat we de belastingen niet
willen verhogen en geen te grote
bezuinigingen willen doorvoeren
die weer invloed kunnen hebben op
bijvoorbeeld de werkgelegenheid.
Dit betekent dat nieuwe wensen
van de raad en b en w op dit
moment niet uitgevoerd kunnen
worden. De afgelopen tijd nam de
raad echter al een aantal besluiten,
onder andere om in te (blijven)
zetten op de mogelijkheden die
Europa biedt en de uitvoering van
het bibliotheek- en jeugdwerk, die
geld kosten (hiermee is 340.000
euro gemoeid). We stellen wel
voor dit voort te zetten”

• nota reserves en voorzieningen
gemeente Bronckhorst 2009

• stimuleringsregeling goedkope
woningbouw

• bibliotheekbeleid gemeente
Bronckhorst
De bibliotheekvoorziening in
Bronckhorst wordt mogelijk
gemaakt door subsidie van de
gemeente (jaarlijks ruim 700.000
euro). Via dit nieuwe bibliotheek-
beleid willen b en w hieraan een
aantal voorwaarden verbinden.
Bijvoorbeeld dat de bibliotheek
(fysiek of digitaal) bereikbaar
moet zijn voor alle inwoners in al-
le dorpen en informatie, educatie,
cultuur en ontmoeting moet bieden.
In Bronckhorst zijn daarom in
Hengelo, Vorden en Zelhem
bibliotheken. In 16 kernen komt
wekelijks een bibliobus en in
Keijenborg is vorig jaar een digitale
voorziening in de supermarkt
opgestart. Verder is het plan
opgenomen om een kleine biblio-
theek in te richten in de Rabobank

in Steenderen, ter vervanging van
de huidige bibliobusvoorziening
in het dorp, waardoor ruimere
openingstijden geboden kunnen
worden. De raad wordt gevraagd
in te stemmen met het beleid

• presentatie en discussie over
het instrument Rekenkamer-
commissie

• aanpassing drempelbedragen
inkoopbeleid 

• landschapsontwikkelingsplan
Bronckhorst, Lochem en Zutphen
In dit plan geven b en w de kaders
voor ontwikkelingen in het land-
schap van de drie gemeenten aan
voor de komende tien jaar. Het
doel van het plan is het econo-
misch versterken van het platte-
land en het gezamenlijk ontwik-
kelen van natuur, landbouw, leef-
baarheid, recreatie en toerisme
en overige economische functies.
Voor het plan hebben inwoners
ideeën kunnen aandragen. Enkele
voorbeelden hiervan, die b en w
willen uitvoeren, zijn: het aanleggen
van een wandelroute als lokaal
ommetje in Voor-Drempt en het
verbeteren van de 'harde' over-
gang tussen bebouwing en agra-
risch gebied in Olburgen. Voor het
uitvoeren van projecten die in

het plan zijn opgenomen is de
komende vijf jaar jaarlijks een
bedrag van € 200.000,- extra
nodig, bovenop het huidige budget.
De raad wordt gevraagd het plan
vast en het geld beschikbaar te
stellen  

• samenwerkingsovereenkomst
bedrijventerrein 
West Achterhoek
B en w vragen de raad hun wensen
en bedenkingen aan te geven ten
aanzien van onze medewerking
aan het gezamenlijke regionale
bedrijventerrein West Achterhoek
in Wehl. Hiervoor ligt inmiddels
een samenwerkingsovereen-
komst klaar. Op het terrein kun-
nen bedrijven uit Bronckhorst,
Doetinchem, Montferland en
Oude IJsselstreek terecht, zodat
werkgelegenheid in de regio ge-
waarborgd blijft, als de gemeen-
ten die binnen de eigen grenzen
niet meer (voldoende) kunnen
bieden, en versnippering van
bedrijventerreinen en extra aan-
tasting van het landschap wordt
voorkomen

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

projectbesluiten op grond van
de Wet ruimtelijke ordening,
die  niet in een raadscommissie
zijn behandeld  

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
gemeentebestuur

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 05 43 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl.

Uit de raad

Ontvreemd kunstwerk terug 
en weer op z'n plek
Vorige week is een kunstwerk dat
voor onderhoud en reparatie op de
gemeentewerf in Vorden stond,
gestolen. Het ging om het beeld
van een zwaaiende en wandelende
man dat onderdeel is van de
Hengelose Enschedese Kunstweg

en op de rotonde bij Het Hoge/
Baakseweg langs de Rondweg in
Vorden stond. Het beeld is enkele
dagen later teruggevonden en
inmiddels weer op zijn sokkel
langs de weg teruggeplaatst.

Streekcommissie Achterhoek en Liemers vergadert 
op 25 juni a.s.
De Streekcommissie Achterhoek
en Liemers vergadert op 25 juni
a.s. De bijeenkomst is openbaar,
begint om 09.30 uur en is in de
raadszaal van het gemeentehuis
van Doetinchem aan de Raadhuis-
straat 2. 

Op de agenda staan onder meer
de volgende onderwerpen: 
• Groen-Blauwe diensten
• Watercontract met het Water-

schap Rijn en IJssel
• Stand van zaken uitvoering

Provinciaal Meerjaren 
Programma 2007-2013

• Sociale samenhang op het
platteland

• Natura 2000
• Natuurbeheerplan Gelderland

U vindt de agenda ook op 
www.gelderland.nl/streekcommis-
sie



Openbare bekendmakingen

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

Ondernemers op het gebied van
duurzaamheid en innovatie let op!
Op 23 juni a.s. is er een zogenaam-
de Werkmarkt in Ruurlo, die u een
uitgelezen kans biedt om uw be-
drijf te presenteren, te netwerken
en wellicht een nieuwe opdracht
binnen te halen. De Werkmarkt
staat op stapel om bedrijfsleven en
overheid de gelegenheid te geven
elkaar te ontmoeten. Centraal
thema is: 'Waar vinden vraag en
aanbod in de Achterhoek elkaar op
het gebied van duurzaamheid en
innovatie?' Dus: laat u inspireren
door elkaar en schrijf u vandaag
nog in!

• Vraag en aanbod samen voor
een 'Green Deal' 

• 23 juni 2009, 17.00 tot 
21.00 uur

• Orangerie in Ruurlo

De Regio Achterhoek organiseert
de Werkmarkt in het kader van het
aanvalsplan 'Achterhoek, Authen-
tiek, Anders' in samenwerking
met de gemeente Berkelland,
het Achterhoeks Centrum voor
Technologie (ACT) en VNO-NCW
Achterhoek. 

Workshops en inspiratie-
bijeenkomsten
Naast een levendige markt met
stands van zowel ondernemers als
gemeenten draait er in de Oran-
gerie de eerste twee uur eveneens
een doorlopende carrousel van
workshops en inspiratiebijeen-
komsten. Onderwerpen als 
'Het inkoopbeleid bij gemeenten'
tot 'Hoe komen we tot één of een
aantal gezamenlijke innovatieve
kernproducten in de Achterhoek?'
komen hierbij aan bod. 

Als ondernemer een eigen stand?
Meldt u zich dan aan via de link
'Stand Werkmarkt' op de website
van de Regio Achterhoek, 
www.regioachterhoek.nl. 
Na uw aanmelding ontvangt u
een bevestiging. 

De Werkmarkt bezoeken?
Geïnteresseerde bezoekers voor
de Werkmarkt zijn natuurlijk ook
van harte welkom! 

Meldt u zich  aan via e-mail: 
bestuurssecretariaat@regio-
achterhoek.nl.

Voor ondernemers in duurzaamheid
en innovatie
Standhouders gezocht voor Werkmarkt

Veel Nederlanders trekken er
zomers op uit met een caravan,
camper of tent. Uit de vele ongeval-
len en ongelukjes, onderweg of op
de camping, blijkt dat de(brand)vei-
ligheid wel eens te wensen overlaat.
Hieronder leest u hoe u een brand-
veilige vakantie tegemoet kunt gaan,
door zorgvuldig om te gaan met gas
en elektriciteit. 

Gasflessen 
Plaats een gasfles nooit los in uw
caravan of tent, de meeste caravans
zijn voorzien van een disselbak of
een speciale plaats voor een gasfles.
Zet de fles altijd rechtop en zorg
voor voldoende ventilatieopeningen.
Gebruik geen slangen die langer zijn
dan 1 meter. Let erop dat dit goed-
gekeurde hogedrukslangen zijn. 
• vernieuw de slangen minstens

eens per twee jaar
• zorg voor goede slangverbindingen:

gebruik een slangtule en slang-
klemmen

• het gebruik van LPG (autogas) in
gasflessen is levensgevaarlijk en
bovendien verboden

Drukregelaar(s) 
Gebruik altijd de juiste drukregelaar
tussen gasfles en gasapparaat.
De vereiste gasdruk vindt u op het
typeplaatje van het betreffende
gasapparaat. 
• sluit u op één gasfles apparaten

met verschillende druk aan, dan
moet u ook verschillende druk-
regelaars gebruiken. Uiteraard
monteert u de regelaar die de
hoogste druk doorlaat het dichtst
bij de gasfles

• vervang een drukregelaar na 
5 jaar in verband met slijtage aan
het membraan

Elektriciteit 
Verricht u zelf werkzaamheden aan
de elektrische installatie van uw
caravan, doe het dan veilig en con-
form de voorschriften. De spannings-
waarden in een caravan zijn 220 Volt
en 12 Volt. Een spanning van 12 Volt
is niet altijd ongevaarlijk. Brand-

gevaar kan bijvoorbeeld ontstaan
als de bedrading niet in orde is of
wanneer u extra lampen of appara-
ten op de 12 voltinstallatie aansluit.
• de aansluiting van de caravan op

een 220 voltinstallatie is het veiligst
als u de blauwe, spatwaterdichte
CEE-stekker en een neopreenkabel
(van maximaal 20 meter lang)
gebruikt. Rol de kabel altijd hele-
maal af om warmteontwikkeling
te voorkomen

• caravans met CEE-aansluiting
zijn geaard. Heeft uw caravan
geen CEE-aansluiting? Plaats dan
een aardlekschakelaar. Zorg er
ook voor dat de metalen delen
van uw caravan (wanden, chassis,
aanrechtblad etc.) geaard zijn

• pas op met water en elektriciteit.
Zo moet de buitenverlichting van
uw caravan spatwaterdicht zijn

Veilig barbecueën 
• plaats de barbecue op een vlakke,

stevige ondergrond, zodat hij niet
omver gelopen kan worden. Zet
hem niet vlak bij de tent

• let op de wind. Vooral in de buurt
van (party)tenten veroorzaken
vonken makkelijk brand. Scherm
de barbecue daarom af met een
(onbrandbaar) windscherm. Doe
ook de ramen en deuren van uw
caravan, bungalow of tuinhuisje
dicht

• gebruik alleen houtskool of
briketten als brandstof: dus géén

(afval-)hout, papier, karton etc. 
• gebruik bij het aanmaken speciale

aanmaakblokjes of -vloeistof.
Spiritus, petroleum en benzine
zijn levensgevaarlijk

• blaas nooit in het vuur. Gebruik
een blaasbalg

• pas op met licht ontvlambare
materialen (kleding, haren) in
de buurt van de barbecue. Houd
kinderen en huisdieren goed in
de gaten

• brandwond? Koel direct minimaal
5 minuten, bij voorkeur met zacht
stromend leidingwater. Is er geen
schoon water voorhanden? Een
sloot, regenton of plas is ook goed!

• uitgebarbecued? Dek de gloeiende
as af met zand en laat de barbecue
op zijn plaats staan. Ruim de as
pas op als de barbecue helemaal
afgekoeld is! 

Wat te doen bij brand op de cam-
ping? 
• meld de brand bij de receptie,

zodat de brandweer gealarmeerd
kan worden

• waarschuw uw medekampeerders
en breng ze in veiligheid

• verwijder (als het nog kan) gas-
flessen uit de omgeving van de
brand

• probeer uitbreiding te voorkomen
door zelf de brand te blussen.
Breng uzelf daarbij niet in gevaar

• maak de weg vrij voor de brand-
weer

• blijf (uiteraard op afstand) in de
buurt om de brandweer te infor-
meren over de locatie van de
brand

Meer informatie
Meer informatie vindt u op
www.brandweerbronckhorst.nl of
neem contact op met de brandweer
Bronckhorst, tel. (0575) 75 02 50 of
e-mail: brandweer@bronckhorst.nl

Brandweer Bronckhorst adviseert:
veilig op weg met de caravan of tent

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Halle, Heurneweg, school- en volksfeest met live muziek, toneelavond, lunapark en vogel-

schieten, 28 en 29 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en 30 augustus van 10.00 tot 16.00 uur,
verkoop loten tijdens toneelavond, 28 augustus, afsluiten gedeelte Heurneweg, 28 augustus
12.00 uur t/m 30 augustus 16.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning, 28 t/m 30 augustus,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 28 en 29 augustus van 12.00 tot 01.30 uur en 
30 augustus 2009 van 10.00 tot 00.30 uur, stichting Heidefeest

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, concours hippique voor paarden en pony's, 29 augustus van 
08.00 tot 21.00 uur en 30 augustus 2009 van 08.00 tot 18.00 uur, rijvereniging Zelhem e.o.

• Hummelo, afsluiten Spalderkampseweg vanaf Zelhemseweg en vanaf Van Heeckerenweg en
parkeerverbod aan één zijde Spalderkampseweg en Greffelinkallee i.v.m. openluchtspel, 
27 t/m 30 augustus 2009 tussen 18.00 en 24.00 uur, stichting Evenementencommissie

• Laag-Keppel en Hoog-Keppel, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeest, 
4 september van 14.00 tot 24.00 uur en 5 september 2009 van 11.00 tot 01.00 uur, M.R.F. Erke-
lens

• Vorden, Eikenlaan 23, Babybiggenmealbal en Vordens songfestival, 8 augustus van 19.00 tot
01.30 uur en 9 augustus van 15.00 tot 22.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 8 en 9 augus-
tus 2009, stichting Babybiggenmealbal

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 19 t/m 23
augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, Wijnimport Vinesse

• Vorden, kasteelweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Castle Fair, 19 t/m 23
augustus 2009 van 10.00 tot 20.00 uur, Comfort Trade

• Zelhem, Dr. Grashuisstraat, Fiets 'm d'r in met live muziek, 23 augustus van 12.00 tot 22.00 uur,
afsluiten Dr. Grashuisstraat, tussen de Brinkweg en de Irenestraat, 22 augustus 12.00 uur t/m
23 augustus 2009 22.00 uur, café-zaal De Mallemolen

• Zelhem, marktplein, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Zelhemse Zomerfeesten,

Aanvragen

18 juli en 1 augustus 2009 van 14.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes
• Zelhem, Susebeek Wolfershuus, verkoop loten tijdens toneelavond, 3 september 2009, buurt-

vereniging Wolfersveen

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

Bouwvergunningen 
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 20, vergroten woning
• Keijenborg, Remmelinkdijk 7, vergroten woning
• Toldijk, Zutphen-Emmerikseweg 31A, plaatsen veranda
• Vorden, de Laegte 24, vergroten woning
• Vorden, Veldwijkerweg 3, plaatsen vrijstaande mast t.b.v. mobiele telecommunicatie
• Wichmond, Hackforterweg 33, bouwen 42 recreatiewoningen
• Zelhem, Zevenweg 19, bouwen schuur/berging

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 4 juni 2009:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor Høken in Toldiek, 11 t/m 29 juni 2009,

stichting Ontmoetingscentrum Toldijk
• Bronckhorst, wandelvierdaagse met diverse afstanden met start en finish in Barchem, 2 t/m 

5 juli 2009, stichting Barchemse4daagse
• Halle/Zelhem, vlooienmarkt op 21 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur in zaal Nijhof in Halle, vlooien-

markt op 11 oktober en 22 november van 10.00 uur tot 16.00 uur in sporthal De Pol in Zelhem,
ontheffing Winkeltijdenwet, 21 juni en 22 november, tijdelijke gebruiksvergunning sporthal
De Pol, 11 oktober en 22 november 2009

• Hengelo (Gld), De Hietmaat, paarden- en ponykeuringen, 20 juni, 11 en 25 juli en 5 september 2009
van 08.00 tot 17.00 uur, marktvereniging Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Heideweversweg 4A, tijdelijke gebruiksvergunning tent i.v.m. huwelijksfeest, 
20 juni 2009, H.B.A. Zweverink

Verleende vergunningen
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• Laag-Keppel, Dorpsstraat, zomer cultuurfeest met kunst-tentoonstellingen, demonstraties,
workshops, muziek, streekproducten en diverse activiteiten, ontheffing Winkeltijdenwet,
ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, verkoop loten, 21 juni 2009 van 12.00 tot 18.00 uur,
stichting Keppel Cultuur i.o.

• Toldijk, Hoogstraat 15, Høken in Toldiek met Normaal en koffieconcert, 26 juni van 20.00 tot
01.30 uur en 28 juni van 10.30 tot 17.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 26 juni
van 20.00 tot 01.30 uur en 28 juni van 10.00 tot 18.00 uur, Hoogstraat 17A, ontheffing groeps-
kamperen voor ± 120 personen, 26 t/m 28 juni 2009, stichting Ontmoetingscentrum Toldijk

• Vorden, Wildenborchseweg 20/Kapelweg 1, Oranjefeest met vogelschieten, volksspelen en
barbecue, 19 juni van 20.00 tot 24.00 uur en 20 juni van 13.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 19 juni van 20.00 tot 24.00 uur en 20 juni 2009 van 13.00 tot 18.00 uur,
Oranjevereniging Wildenborch

Verzonden op 5 juni 2009:
• Halle, in en rondom zaal Nijhof en sportcomplex De Meisterkamp, school- en volksfeest met

toneelavond, optocht, vogelschieten, kinder- en volksspelen, dansavonden en lunapark, 
1 juli vanaf 18.30 uur t/m 4 juli 2009 24.00 uur, stichting School- en Volksfeest Halle

• Toldijk, volksfeest met toneel, dansavonden met live muziek, optocht, lunapark, volksspelen 
en vogelschieten, 2 juli van 20.00 tot 12.00 uur, 3 juli van 19.00 tot 01.30 uur en 4 juli 2009 van
10.00 tot 01.30 uur, stichting Oranjefeesten Toldijk

• Toldijk, Wolfsstraat, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Dutch Open Sheepdog
trials, 6 juli van 10.00 tot 18.00 uur en 7 juli 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, brouwerij Rodenburg

• Vorden, kasteel Hackfort, Berenddag met roofvogelshow en diverse middeleeuwse activiteiten,
5 juli 2009 van 11.00 tot 17.00 uur, stichting Berend van Hackfort

• Vorden, Nieuwenhuisweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, feestavond en kloot-
schietmarathon, 3 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 5 juli van 10.00 tot 15.00 uur en 10 juli van
19.30 tot 23.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, 3, 5 en 10 juli, ontheffing artikel 35
Drank- en Horecawet, 3 juli van 19.30 tot 24.00 uur, 5 juli van 10.00  tot 15.00 uur en 10 juli 2009
van 19.30 tot 23.00 uur, Deldense buurtvereniging

• Vorden, Onsteinseweg 2, Oranjefeest met volks- en kinderspelen, playback/soundmix-avond,
vogelschieten, kinderoptocht, feestavond met live muziek, 3 juli van 11.00 tot 01.30 uur en 
4 juli van 13.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning gebouw, 3 en 4 juli 2009, stichting
Oranjefeest Medlertol

• Zelhem, Bergstraat, langste ontbijt van de Achterhoek, 4 juli 2009 van 09.00 tot 12.00 uur,
Super de Boer Hollak V.O.F.

Verzonden op 10 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag, 26 juli van 10.00 tot 18.00 uur (bij slechte weers-

omstandigheden wordt dit evenement verzet naar 2 augustus), ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 26 juli of 2 augustus 2009 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt

• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 2, camping Kom es An, vogelschieten voor toeristen, ontheffing
verstrekken zwak-alcoholische dranken op parkeerterrein, 18 juli 2009 van 13.00 tot 20.00 uur,
camping Kom es An

• Hengelo (Gld), Spalstraat, warenmarkt, 8 juli van 09.00 tot 13.00 uur, paarden- en ponymarkt
en biologische streekproductenmarkt, 8 juli 2009 van 07.00 tot 13.00 uur, Hengelose onder-
nemers vereniging

• Hengelo (Gld), Steintjesweide, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kinder- en
volksspelen en vogelschieten, 11 en 12 juli 2009, ijsvereniging Steintjesweide

• Steenderen, Toldijk, Baak en Olburgen, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten
van de internationale wedstrijden schapendrijven, 30 juni t/m 13 juli 2009, Dutch Open Inter-
national Sheep Dog Trials

• Toldijk, Wolfsstraat 5, internationale wedstrijden schapendrijven, 10 juli van 17.00 tot 19.00 uur,
11 en 12 juli van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 juli van 17.00
tot 24.00 uur, 11 juli van 07.00 tot 24.00 uur en 12 juli van 07.00 tot 18.00 uur, ontheffing groeps-
kamperen voor ± 70 personen, 10 t/m 12 juli 2009, Dutch Open International Sheep Dog Trials

• Zelhem, sportpark De Pol, vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen De Graafschap en 
Ajax Cape Town met aansluitend feest met live muziek, 12 juli 2009 van 14.30 tot 24.00 uur,
voetbalvereniging Zelhem

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 9 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Spalstraat 26, vergroten/veranderen woning

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 8 juni 2009:
• Steenderen, Dr. A. Ariënsstraat 33B, verplaatsen kaploods
Verzonden op 9 juni 2009:
• Vorden, Bleuminkmaatweg 1, verbouwen woning, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 2, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Oude Ruurloseweg 4, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Palmberg 15, aanbrengen stucwerk op buitengevel en sausen in lichte kleur
Verzonden op 10 juni 2009:
• Baak, Toverstraat 3, vergroten rundveestal en sleufsilo

Gewijzigde bouwvergunningen
Verzonden op 10 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Steenderenseweg 13, veranderen/vergroten woning

Kapvergunningen
Verzonden op 10 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Waarleskamp 2, vellen van 25 Koreaanse zilversparren, geen herplantplicht
• Hengelo (Gld), Elderinkweg ter hoogte van de Kruisbergseweg, vellen van 16 meidoorns en een

bosje bestaande uit acht eiken, een vuilboom en een berk, herplant verplicht: zeven zomereiken
• Vorden, Wiersserbroekweg 5, vellen van 31 fijnsparren, herplant verplicht: vier populieren en

een singel van 100 m2 bestaande uit meidoorn, hondsroos, lijsterbes en vuilboom

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1
APV)
Verzonden op 8 juni 2009:
• Hengelo, Krommedijk 6, voor verbranding van snoeihout in het kader van een vreugdevuur

nabij eerder genoemd adres

Sloopvergunning
Verzonden op 8 juni 2009:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, slopen wagenloods en een schuur, komt asbesthoudend

afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens het school- en volksfeest is de Halle-Nijmanweg, tussen de Lankerseweg en de

Nijmansedijk, van 3 september 19.00 uur t/m 6 september 01.30 uur, afgesloten voor alle verkeer,

met uitzondering van bestemmingsverkeer. Via de Halle-Nijmanweg, Pluimersdijk, Stadsedijk,
Nijmansweg en Halseweg is een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer ingesteld

• Toldijk, tijdens internationale wedstrijden schapendrijven van 10 t/m 12 juli 2009 geldt op de
Wolfsstraat, tussen de huisnummers 3 en 5, een stopverbod

• Velswijk, tijdens een buurtfeest is de Velswijkweg (rondom D'n Draejer) van 14 t/m 16 augustus
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Ook geldt op de
Kruisbergseweg op 16 augustus van 13.30 tot 15.00 uur een stopverbod gedurende de optocht 

• Vorden, tijdens het Italiaans weekend is de Dorpsstraat van 5 september 07.00 uur tot 6 septem-
ber 2009 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de skeelermarathon op 17 juli zijn de Dorpsstraat, de Horsterkamp, de Vordense-
bosweg, de Kostedeweg, tussen de Schutterstraat en de Lieferinkweg, de Lindeseweg, tussen
de Kostedeweg en de Hengeloseweg, Nieuwstad, Raadhuisstraat en de noordzijde van de
Hengeloseweg (N316), tussen de Lindenseweg en de Rondweg/de Horsterkamp, tussen 17.30
en 20.30 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Er geldt
een stopverbod aan de Horsterkamp van 12.00 tot 20.30 uur en eenrichtingsverkeer op de Oude
Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan en de Zutphenseweg, richting Ruurlo naar Zutphen en
vice versa, en op de Memelinkdijk en Heideweversweg in Hengelo (Gld), van 17.30 tot 20.30 uur.
Een stopverbod voor beide zijden van de weg is ingesteld voor de Horsterkamp, van 12.00 tot
20.30 uur, voor de Oude Zutphenseweg, tussen de Kerkhoflaan en de Zutphenseweg, en voor
de Memelinkdijk en de Heideweversweg in Hengelo (Gld), van 17.30 tot 20.30 uur

• Vorden, tijdens de Castle Fair geldt een stopverbod op de Ruurloseweg (N319), tussen de
Dorpsstraat en de spoorlijn Zutphen/Winterswijk, en de Schuttestraat, vanaf de Ruurloseweg
tot de eerste afslag, van 19 t/m 23 augustus 2009

• Zelhem, tijdens een buurtbarbecue is de Biezenbusse van 12 september 12.00 uur t/m 13 sep-
tember 2009 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Zelhem, tijdens het vriendschappelijke duel tussen De Graafschap en Ajax Cape town (Zuid-Afrika)
op 12 juli 2009 geldt op de Vincent van Goghstraat, tussen de Halseweg en Jan Steenstraat, 
een stopverbod van 08.00 tot 00.00 uur 

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is het Verzet vanaf huisnummer 17 t/m 43 vanaf 29 augustus
10.00 uur t/m 30 augustus 2009 10.00 uur afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit aan aanvragers (zie datum bij de bekendmaking) een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan van de gemeente Bronckhorst dat
het besluit heeft genomen, de burgemeester of het college van b en w, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor bij
de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen, ontheffingen verbranden afvalstoffen en bouw- en sloopvergunningen)
of Openbare werken (kapvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres
van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich
richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. U kunt daarom gelijktijdig met uw 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 kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 8 juni 2009:
• Zelhem, Jolinkdijk 10, bouwen garage annex bergruimte

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

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

Aanpassing Elderinkweg in Hengelo (Gld)
Aan de Elderinkweg, tegenover de inrit naar het zwembad, voetbalvelden, tennisbanen en de
schietvereniging wordt het nieuwe gemeentehuis Bronckhorst gerealiseerd. Het gemeentehuis
op deze locatie heeft tot gevolg dat de verkeersintensiteit op de Elderinkweg toeneemt. Om de
veiligheid van de weggebruikers, waaronder veel leden van aanliggende sportverenigingen en
bezoekers van het zwembad, te waarborgen en om zorg te dragen voor een goede verkeers-
afwikkeling, richt de gemeente de Elderinkweg opnieuw in.

Huidige situatie
Aan de zijde van zwembad Het Elderink bevindt zich nu een vrijliggend fietspad. Op de Elderinkweg
geldt een snelheidslimiet van 60 km/u. De weg is echter niet als zodanig ingericht.  

Aanpassing Elderinkweg
De aanpassing houdt in dat het vrijliggende fietspad wordt verwijderd en de weg wordt verbreed.
Ook worden er rode fietsstroken gerealiseerd. De inrichting van de weg wordt hiermee afgestemd
op het geldende snelheidsregime van 60 km/u en het bevordert de verkeersveiligheid op deze weg. 

Aanpassing groen
De Elderinkweg wordt vanaf de rotonde Rondweg begeleid door een meidoornlaantje. Om de
reconstructie mogelijk te maken, moeten we zestien meidoorns verwijderen. Daarnaast verwij-
deren wij een smalle strook van het bosje tussen de Vloed en de Elderinkweg om de aansluiting
van de Elderinkweg op de rotonde te realiseren. Hiervoor hebben wij een kapvergunning aange-
vraagd (zie publicaties kapvergunning).

Verkeer en vervoer
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In het kader van de Flora en Faunawet is onderzoek gedaan naar de gevolgen voor de in het
gebied aanwezig vleermuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat de kap van de zestien meidoorns en de
kap van de smalle bosstrook langs de Elderikweg geen grote gevolgen heeft voor de in het gebied
aanwezige vleermuizen. De groene omgeving wordt iets uitgedund maar blijft geschikt voor de
vleermuizen als leefomgeving.

De te kappen meidoorns compenseren we door de eikenlaan langs de parkeerplaats en de tennis-
baan te herstellen. Door de compenstatie versterken we de migratieroute van de vleermuizen. 

Besluit
Voor het besluit tot het aanpassen van de Elderinkweg volgt de gemeente een zienswijzeprocedure
en is het mogelijk een schriftelijke zienswijze in te dienen. Het besluit ligt van 18 juni t/m 17 juli 2009
ter inzage. Schriftelijke reacties kunt u richten aan b en w, Postbus, 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld).

Na de inspraak stellen b en w het (al dan niet gewijzigde) besluit definitief vast waarna dit besluit
uitgevoerd kan worden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Beijer van de afdeling Ruimtelijke
en economische ontwikkeling. Hij is bereikbaar op het telefoonnummer (0575) 75 03 67 of via
c.beijer@bronckhorst.nl.

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
18 juni t/m 29 juli 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Baak, Vordenseweg 1, ontwerpmonumentenvergunning voor de restauratie en verbouw van

de boerderij

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 30 juli 2009. Indien u dat wenst
worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend gemaakt.
U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opnemen
met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wijziging beschrijving van panden op de gemeentelijke 
monumentenlijst
B en w hebben besloten de volgende panden van de gemeentelijke monumentenlijst te verwijderen:
• Drempt, Gientjesweg 5
• Hoog-Keppel, A.G. Noijweg 57-59

De besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 4 juni en liggen van 18 juni t/m 29 juli 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid 
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met de heren C. Hofs of W. Hagens, 
tel. (0575) 75 03 52/53.

Mogelijkheden voor beroep
Tegen deze besluiten kan een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft ge-
bracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij
geen zienswijze naar voren heeft gebracht, binnen zes weken na de dag van bekendmaking
van deze besluiten aan aanvrager, schriftelijk beroep instellen bij de Arrondissements-
rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd.

Het besluit treedt in werking met ingang van de zevende week na de dag waarop zij is bekend-
gemaakt. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Als er naar uw mening spoed-
eisende belangen aanwezig zijn en u hebt een beroepschrift ingediend, dan kunt u om een
voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank Zutphen,
Sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, verzoeken. Hiervoor is griffierecht
verschuldigd.

Monumenten

Beantwoording inspraakreacties Buitengebied Zelhem aangehouden
Van 6 november t/m 17 december 2008 heeft het voorontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied
Zelhem’ ter inzage gelegen. Ruim 180 insprekers hebben een inspraakreactie op dit voorontwerp
ingediend. Wij hebben moeten constateren dat het opstellen van een milieueffectrapportage
noodzakelijk is door strengere natuurbeschermingswetgeving. Dit is nodig om in het bestem-
mingsplan niet op voorhand uitbreidingsmogelijkheden voor met name agrarische bedrijven uit
te sluiten. Het opstellen van de milieueffectrapportage neemt naar verwachting tot het einde van
dit jaar in beslag. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen in een aantal gevallen van invloed zijn
op de beantwoording van de inspraakreacties. Dit betekent dat wij de beantwoording van alle
inspraakreacties aanhouden totdat de uitkomsten van het onderzoek bekend zijn. Wij verwachten
in het eerste kwartaal van 2010 de inspraak af te kunnen ronden en de bestemmingsplanprocedure
te kunnen voortzetten, zodat medio 2010 het nieuwe bestemmingsplan in werking kan treden.
Wij houden u op de hoogte van het vervolg van de bestemmingsplanprocedure via deze gemeente-
pagina's en www.bronckhorst.nl.

Ontwerpprojectbesluit 'Verbreding Elderinkweg' 
Het ontwerpprojectbesluit 'Verbreding Elderinkweg' en de daarop betrekking hebbende stukken
liggen van 18 juni t/m 29 juli 2009 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeente-
kantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op genoemde tijden
niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de
medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.
Het projectbesluit heeft betrekking op het verbreden van de Elderinkweg op de hoek ten westen
van de rotonde met de N316.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van ter inzagelegging zijn zienswijze op het ontwerp-
projectbesluit naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen
bij b en w.

Goedkeuring wijzigingsplan 'Buitengebied 2008; natuurontwikkeling
Riefelerdijk/Broekweg, Hengelo (Gld)'
Gedeputeerde Staten van Gelderland keurden op 2 juni 2009 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2008;
natuurontwikkeling Riefelerdijk/Broekweg, Hengelo (Gld)’ goed.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van natuurontwikkeling op twee percelen aan de
Riefelerdijk hoek Broekweg in Hengelo (Gld). De bestemming van de gronden wordt gewijzigd
van landbouwgrond naar natuurterrein.

Het goedkeuringsbesluit, het wijzigingsplan en het desbetreffende bestemmingsplan liggen van
18 juni t/m 29 juli 2009 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers
van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Uitsluitend een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen heeft ingebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan, kan gedurende de termijn van ter
inzagelegging beroep instellen tegen het goedkeuringsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE 's-Gravenhage. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.
Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek
om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Onherroepelijk wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008;
Hengelosestraat 2, Keijenborg'
Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden 2008; Hengelosestraat 2, Keijenborg' is onher-
roepelijk geworden. Het plan legt een planologische basis voor de uitbreiding van een schuur.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in
het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Onherroepelijke bestemmingsplannen
De volgende bestemmingsplannen zijn onherroepelijk geworden:
• 'Buitengebied Steenderen Z.E.-weg 33B'

Het plan heeft betrekking op de bouw van een nieuwe bedrijfshal en het bestemmen van de on-
derliggende grond op grond waarvan de uitoefening van fietsen-, bromfietsen- en motorfiet-
senbedrijf wordt toegestaan

• 'Landgoed De Punt, Halle'
Het plan heeft betrekking op het realiseren van een nieuw landgoed in de vorm van een landhuis,
gastenverblijf en garage aan de Stadsedijk in Halle

De onherroepelijke bestemmingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage
in het gemeentekantoor bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de
genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken
met een van de medewerkers van de afdeling, tel. (0575) 75 03 70. U kunt de stukken ook raad-
plegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen van
een reactie.

Voorgenomen vrijstellingen 
B en w  zijn van plan vrijstelling te verlenen met toepassing van:

Artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
• Toldijk, hoek Zutpen-Emmerikseweg 59 - Russerweg ong., voor het realiseren van vier woningen

(type twee-onder-één-kap) gericht op de Russerweg, geldend bestemmingsplan 'Baak-
Toldijk 1992'

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 juni t/m 29 juli 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling
Ruimtelijke en economische ontwikkeling. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid
de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken met een van de medewerkers van deze
afdeling, tel. (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Netwerkweg 7, bouwen fietsenstalling, ontheffing voor het bouwen in de  perceels-

grens en tevens voor de onderlinge afstand tussen de gebouwen van minimaal 5 meter. 
Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein
Werkveld-Oost’ 

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Zelhem, Ruurloseweg 39 W A 5, voor het bewonen van een recreatiewoning, geldend bestem-

mingsplan 'Buitengebied herziening 2-1988'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 7, bouwen van een woning, ontheffing voor het verkleinen

van de bouwkavel en het verkleinen van de afstand tot de perceelsgrenzen. Het betreft een
ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Veldhoek 1983’

• Steenderen, Toldijkseweg 21, plaatsen drie containers. Het betreft een ontheffing van het
bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Toldijkseweg 1993’

• Zelhem, Bergstraat 16, bouwen berging, ontheffing voor het bouwen buiten het bouwvlak.
Het betreft een ontheffing van het bepaalde in het geldende bestemmingsplan ‘Zelhem Dorp 2002,
herz. 2001-1’ 

De ontwerpbesluiten en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 18 juni t/m 29 juli 2009
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage in het gemeentekantoor bij de afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving (artikel 3.6 en 3.23) of Ruimtelijke en economische ontwikkeling
(artikel 3.22). Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u
een afspraak maken met een van de medewerkers van de betreffende afdeling, tel. (0575) 75 02 50.
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Gedurende de genoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een
gemotiveerde zienswijze over de te verlenen ontheffing naar voren brengen. Uw schriftelijke
zienswijze kunt u richten aan b en w van Bronckhorst. Voor een mondelinge zienswijze kunt u
contact opnemen met de betreffende afdeling. 

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarde
B en w zijn voornemens een vrijstellingsbesluit te nemen zoals bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO,
om de bouw van vier woningen (type twee-onder-één-kap) aan de Russerweg in Toldijk mogelijk
te maken. Om dit te kunnen realiseren hebben wij een ontwerpbesluit genomen voor een hogere
geluidswaarde, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder.  

Van 16 juni t/m 29 juli 2009 liggen voor eenieder op het gemeentekantoor gedurende de openings-
tijden de volgende stukken ter inzage:
• een verzoek met bijlage(n) tot vaststelling van een hogere grenswaarde op grond van artikel 83

van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van vier twee onder één kap-woningen aan de
Russerweg in Toldijk in de gemeente Bronckhorst

• het ontwerpbesluit van 14 juni 2009

Wet geluidhinder

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor liggen van 
18 juni t/m 29 juli 2009 tijdens de openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41
Wet milieubeheer ter inzage:
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 7, voor het veranderen van een paardenhouderij waarop het Besluit

landbouw milieubeheer op van toepassing is
• Hengelo (Gld), Kapersburgerweg 2, voor het vervangen van een gasdistributiekast waarop het

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat deze inrichtingen in de zin van de Wet milieubeheer niet onder de vergunningplicht
van de Wet milieubeheer vallen. Wel moeten zij voldoen aan de algemene voorschriften, die aan
bovengenoemd besluiten zijn verbonden.

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving in het gemeentekantoor ligt vanaf 18 juni
t/m 29 juli 2009 tijdens de openingstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Schimmeldijk 1, voor een veranderingsvergunning voor een dierenartspraktijk

Strekking van het besluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van de
inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is de vergunning verleend onder de voor
dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu.
Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
a. eventuele betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
b. belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig ziens-

wijzen in te brengen
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van ter inzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage
en wel vóór 30 juli 2009.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil het besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

Wet milieubeheer

Gedurende bovengenoemde termijn wordt eenieder in de gelegenheid gesteld opmerkingen over
het ontwerpbesluit mondeling en schriftelijk kenbaar te maken. De schriftelijke reacties kunt u
richten aan b en w, Postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo (Gld).

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren
B en w maken bekend dat zij op 2 juni 2009 hebben besloten medewerkers van de vakgroep
Handhaving van de afdeling Openbare werken aan te wijzen als toezichthoudende ambtenaren
inzake het toezicht bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening,
de Woningwet en de Algemene Plaatselijke Verordening voor het ambtsgebied Bronckhorst. 
De bevoegdheden van de toezichthoudende ambtenaren wordt ontleend aan de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) en omvatten onder meer het vorderen van inlichtingen, het vorderen van
inzage van zakelijke gegevens en bescheiden, het betreden van plaatsen, het onderzoek van
zaken en het vorderen van medewerking. Aan de aangewezen toezichthoudende ambtenaren
wordt een legitimatiebewijs Awb verstrekt.

Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking één dag na deze publicatie.
Het besluit ligt voor een ieder ter inzage bij de balie van de afdeling Openbare werken in het
gemeentekantoor tijdens de openingstijden.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Qsale. Sterke keus. Scherpe prijs. Zelhem Gildenweg 1 Tel. (0314) 62 36 58

Elst Valburgseweg 18a  Tel. (0481) 37 51 14

Nieuw bij Scheffer Keukens

Smaken verschillen. Prijzen ook. Op sommige onderdelen van uw keuken wilt u 

niet bezuinigen, andere mogen wat u betreft zo voordelig mogelijk. Dat kan bij 

Scheffer Keukens. In onze showroom treft u een groot aantal artikelen aan met 

een Qsale sticker. Dit zijn keukenonderdelen met de vertrouwde Scheffer kwaliteit,

die we door scherpere inkoop kunnen aanbieden voor een extra lage prijs.

Met Qsale maakt u uw nieuwe keuken zo betaalbaar als u zelf wilt. Overtuig uzelf!

Uw nieuwe keuken wordt
zo betaalbaar als u zelf wilt.
S

n

S

e

dSterke keus. Scherpe prijs.

www.schefferkeukens.nl

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

Handelsweg 7-11
7021 BZ  Zelhem
info@autoschadewillemsen.nl
www.autoschadewillemsen.nl

Ook voor bedrijfsauto’s

Spotrepair
Zorgeloos schadeherstel

Uitdeuken zonder spuiten

Bel 0314 - 62 28 39

óók voor ruitreparatie!

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

Sauerland: Zo dichtbij en
toch Zo anders.

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

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

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

Kortingsdagen bij kwekerij Oudolf Hummelo

Dinsdag 23 juni t/m zaterdag 27 juni 2009

20% korting
op onze bijzondere collectie vaste planten en siergrassen
Geopend van 10.00 tot 16.00 uur

In de maand JULI is de kwekerij GESLOTEN

Broekstraat 17 Hummelo

www.oudolf.com

      
     

Weevers Net

Zojuist gepubliceerd:

www.desteenentafel.nl

www.weevers.net

Ontwerp en realisatie internetsites

Ontworpen en geproduceerd door

Nieuwstad 30

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 73 10

E-mail: info@weevers.net

TERRASOVERKAPPING 
ALUMINIUM COMPLEET va.€ 775,= 
ROLLUIKEN va. € 115,= 
elwikra Zelhem W. WEULEN
KRANENBARG mob. 06-20364752

WILHELMINALAAN 5 - HENGELO GLD.

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

Aan mooie laan gelegen, prachtige vrijstaande semi-
bungalow met fraai aangelegde tuin met diverse 
terrassen. Op loopafstand van het buitengebied. In
2000 is de woning volledig gerenoveerd en vergroot 
Perceelopp. 920 m² inhoud van ca. 770 m³.

ZELHEMSEWEG 3 - HENGELO GLD.

Vraagprijs € 598.000,- k.k.

Raadhuisstraat 9a - 7255 BK Hengelo (GLD) - Tel.: (0575) 465 525 - info@gerritslieftink.nl - www.gerritslieftink.nl

Aan de rand van het dorp, gelegen vrijstaande woon-
boerderij met schuren, overkapping en sfeervol 
aangelegde tuin met diverse zitjes. Bouwjaar  rond
1900, maar geheel gerenoveerd. Inhoud ca. 540 m³,
Kaveloppervlakte 2.395 m².

OPEN HUIS
ZATERDAG 27 JUNI
VAN 12.00 TOT 14.00 UUR ZIJN DEZE WONINGEN 

ZONDER AFSPRAAK TE BEZICHTIGEN

Computerproblemen, ADSL

aansluiten of een nieuwe

PC? Wij komen aan huis.

Computerhulpzelhem.nl

Ardinckhoek 9, Zelhem 

06-43548494.
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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

HERINNERINGS-BOEK
INVITATIES

CONSUMPTIE-BONNEN

Jubileumfeest?
het drukwerk verzorgen wij graag

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

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

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

Ruurlo of Groenlo naar Hengelo komt.)

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

Vol-PVC stroken
geschikt voor iedere ruimte

€ 49,95 m2

incl. egaliseren, lijm en legkosten

H.B. Bloemendaal
KWEKERIJ

TUINCENTRUM
HOVENIER

BLOEMISTERIJ

Rijksweg 14
6996 AC Drempt

tel. (0313) 47 30 33
fax (0313) 47 33 43

Vaderdag Planten
• Hortensia’s

in veel kleuren en maten
Nieuw: blauwe Annabelle
nu € 16.95

• Begonia. wat zijn ze mooi
en groot nu € 7.95

• Donderglas.
Dé weervoorspeller
op natuurlijke krachten.
Aanbieding € 9.95

• Oliebrander van steen, glas, keramiek enz. alleen voor vaders:
Bij aankoop van een oliebrander ontvangt u 50% korting op
lampenolie, van € 3.95 voor € 1.95

www.tuincentrumbloemendaaldrempt.nl

OOOPPPRRRUUUIIIMMMIIINNNGGG
We hebben heel veel 

kinderschoenen 
en sandalen sterk afgeprijsd
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PER ABUIS STAAT ER IN 
DE KERMIS-GILDEKRANT 
VAN KEIJENBORG VERKEERDE
DATA IN DIT ARTIKEL.
ONS EXCUUS HIERVOOR!

Hieronder staan de juiste data ver-
meld.

25 jaar Rommel- en Antiekmarkt "St.-
Jan" Keijenborg Ook dit jaar organi-
seert de drumfanfare St.-Jan haar
jaarlijkse rommelmarkt.

Op zondag 5 juli a.s. worden op het
Booltinkplein te Keijenborg tiental-

len kraampjes opgebouwd voor een
geweldige  rommelmarkt.
De opbrengst van de rommelmarkt
komt ten goede aan de Drumfanfare
St.Jan Keijenborg en is bestemd voor
de aanschaf en het  onderhoud van
uniformen en instrumenten en de
muzikale opleiding in Keijenborg.

Vele vrijwilligers zijn achter de scher-
men al bezig met de nodige voorbe-
reidingen. Kwam vorig jaar een ein-
de aan de vaste opslagplaats, geluk-
kig heeft de drumfanfare sinds enke-
le maanden weer een nieuwe opslag-
ruimte gevonden. Voor de verkoop is

natuurlijk een behoorlijke voorraad
bruikbare "rommel" en curiosa no-
dig. Bruikbare spullen of kleine meu-
bels zijn van harte welkom.

In verband met de strenge milieu-ei-
sen en hoge gemeentelijke afvalhef-
fing, zijn er wel grenzen gesteld aan
de op te halen zaken. Niet bruikbare
spullen en grote meubels (die niet
door één persoon meegenomen kun-
nen worden) kunnen door de opha-
lers geweigerd worden. Oude koel-
kasten mogen niet ingenomen wor-
den. Niet werkbare elektrische appa-
ratuur en oude tv-schermen en com-
puters worden niet opgehaald. Maar
er blijft toch genoeg andere "rom-
mel" over.

Dus heeft u net uw zolder, berging of
gehele woning opgeruimd en heeft u
bruikbare spullen voor de rommel-
markt, neem dan contact op met de
rommelmarktcommissie van de
drumfanfare st. Jan. U kunt contact
opnemen met Bennie Mentink
(0575) 46 14 19 of met Theo Schoena-
ker (0314) 64 16 34.

Zaterdag 4 juli 2009 komen vanaf
10.00 uur 's morgens diverse vrijwilli-
gers bij u langs voor het ophalen van
de spullen. Zet u de spullen op tijd
aan de weg!

De week na de kermis staat er weer
een container op het Booltinkplein /
kermisterrein voor het inzamelen
van oud-ijzer.

ROMMELMARKT KEIJENBORG
Zondag 5 juli 2009 vanaf 10.00 uur

Na 3 voorrondes en een halve finale
mochten 5 turnsters van sportvereni-
ging DIO door naar de finale, de vol-
gende plaatsen zijn behaald! Er waren
50 deelneemster in de categorie Jeugd
niveau 10 , Lise Middelkoop behaalde

een 18de plaats, Celien Verbeek 22ste
plaats en Anne Middelkoop had he-
laas een knie blessure en eindigde op
de 46ste plaats. In de categorie Pupil
niveau 11 deden 32 turnsters mee,
Maud Reuling eindigde op de 23ste
plaats In de categorie Junior niveau 10
waren 22 deelneemsters en Mandy An-
kersmit eindigde op de 3de plaats, zij
ging met een bronzen medaille naar
huis, iedereen gefeliciteerd met de
behaalde plaatsen

Turnsters DIO KEIJENBORG naar
Finale 5de divisie in Lelystad
79 deelnemende verenigingen uit
de provincie Gelderland en Flevo-
land en in totaal 266 turnsters wa-
ren aanwezig op de Finale op 6 juni
in Leliestad

Als inwoner van Bronckhorst telt u
mee voor de VVD! Er zitten deskundi-
ge raadsleden klaar om u met raad en

daad bij te staan, in het gemeentehuis
in Hengelo. Graag vooraf aanmelden
bij de secretaris, de heer Sjoerd Roor-
da, telefoon 0575-451726 of email
sjroorda@xs4all.nl. Kunt u niet op 23
juni ? Na de zomervakantie, op maan-
dag 24 augustus is er weer een spreek-
uur van de VVD.
Voor meer informatie kunt u ook de
website raadplegen: 
www.vvdbronckhorst.nl

Politiek spreekuur VVD voor
inwoners van Bronckhorst
Dinsdagavond 23 juni a.s. bent u
van harte welkom op het spreek-
uur van de VVD Bronckhorst. Dit
spreekuur is niet alleen voor leden
maar iedereen die een vraag of pro-
bleem heeft, een oplossing of een
luisterend oor zoekt.

Op dinsdagavond 23 juni is dat Henge-
lo, in Café Restaurant Leemreis, Spal-
straat 40. Aan de orde komen dan de

agendapunten van de komende raads-
vergadering, zoals het Landschapsont-
wikkelingsplan, de Jaarstukken en de
Perspectiefnota. Bovendien kan ieder
onderwerpen uit de gemeentepolitiek
ter sprake brengen. Elke burger heeft
immers met die politiek te maken.

D66 in Hengelo
D66 Bronckhorst houdt ook deze
maand een openbare fractiever-
gadering in een van de kernen.

Laat 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

Adverteren in in onze weekbladen (Weekblad Contact, Weekblad Elna, de Groenlose Gids)

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

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl
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Patrick Zuurveld, één van de vrijwilli-
gers van het eerste uur, blikt nog even
terug op het verdwijnen van de Beach-
party en zegt : ‘ Wij konden het eigen-
lijk niet begrijpen dat de Party zomaar
was verdwenen. Het evenement was
gewoon een stuk van ons leven gewor-
den. We waren er als het ware ‘dag en
nacht ‘ mee bezig en dan ineens is het
over. Ronny Kramp, André Jimmink en
ik en hebben daarover een flinke poos
zitten brainstormen en besloten toen
om de ‘Midzomerfeesten’ te organise-
ren. We hebben vervolgens eerst de
Stichting Evenementen Vorden‘ (Ste-
vo) opgericht. De naam werd bewust
zo gekozen, het moest een feest wor-
den dat zich op of rond de ‘Midzomer-
nacht’ zou afspelen. Dit jaar op zater-
dag 20 juni, dus een dag eerder en al-
weer de zevende editie van dit popu-
laire evenement.

De opzet is anders dan voorgaande ja-
ren toen het feest twee dagen duurde.
Het wordt nu alleen op de zaterdag ge-
vierd. We zijn bewust van de zondag-
middag afgestapt omdat en op zater-
dag en op zondag , het een te grote
aanslag voor onze vrijwilligers bete-
kent. Het moet ook voor hen leuk blij-

ven . Ons streven is om er een feest
voor jong en oud van te maken’, zo
zegt hij. Het huidige bestuur van Stevo
bestaande uit Patrick Zuurveld voor-
zitter, Wilma Mooy sekretaris, André
Jimmink penningmeester en de leden
Joris Besselink, Marco Hofs, Dennis
Hulshof, Margot Pardijs en Gerwin
Besselink is momenteel druk bezig de
laatste voorbereidingen te treffen voor
het Midzomerfeest dat op de weide
voor kasteel Vorden zal plaats vinden.
Gerwin Besselink stopt na het ko-
mend weekend als bestuurslid maar
blijft wel als vrijwilliger actief. Stevo is
verheugd dat Margot Pardijs de open
gevallen vacature gaat invullen. Zij zal
de PR voor haar rekening nemen en
zich tevens ook met onder meer spon-
soring gaan bezig houden.

Het Midzomerfeest begint met een
kindermiddag, waarbij de organisatie
enkele honderden kinderen verwacht.
Er is voor de jeugd van alles te doen.
Men kan zich laten schminken, er is
een draaimolen en een springkussen.
Ook kan er een ritje op een pony wor-
den gemaakt etcetera. De theater-
groep ‘Warboel ‘ zal zich eveneens op
de kasteelweide presenteren. De kin-

deren zullen nadrukkelijk bij het
‘theater ‘ worden betrokken. Verder is
er gratis ranja en patat en dat alles
wordt gesponsord door de VOV (Vor-
dense Ondernemers Vereniging). Za-
terdagavond barst het Midzomerfeest
in alle hevigheid los. Dat begint met
een optreden van de coverband
‘MmoozZ‘. 

Margot Pardijs: ‘ Wij hebben dit jaar
voor het eerst ook een overdekt bui-
tenterras dat plaats biedt aan zo’ n 300
personen. Daar zorgt zanger gitarist
Jelle B. voor een leuk sfeertje. Eigenlijk
amusement voor de wat oudere bezoe-
kers. Die kunnen dan onder het genot
van een drankje naar muziek luiste-
ren en tegelijkertijd gezellig met el-
kaar keuvelen. Wil men op verzoek
een nummer horen ? Ook dat kan ! Jel-
le B. heeft een uitgebreid repertoire’,
zo zegt Margot enthousiast. Het feest
in de grote feesttent wordt tussen de
klok van twaalf en half twee (het begin
van de Midzomernacht!) besloten met
een optreden van D.J. Oliver (Michel
Besselink). Kaarten voor het festijn zijn
in de verkoop voor een tientje verkrijg-
baar bij Mitra Sander Pardijs, Fashion
Corner en tankstation Weulen- Kra-
nenbarg. Aan de kassa betaalt men
twee- en halve euro meer. Voor nadere
informatie www.stevo.nu Wanneer de
Midzomerfeesten achter de rug zijn,
richt Stevo haar pijlen al weer voor-
zichtig op het ‘Oud- en Nieuwfeest‘,
eveneens al jaren een succesformule
in sporthal ’t Jebbink. Patrick Zuur-
veld: ‘Ons inziens een goede zaak voor
geheel Vorden. We houden niet alleen
de jeugd van de straat maar zorgen er
tevens voor dat men zich prima kan
amuseren. Dat het feest aanslaat blijkt
wel uit het aantal bezoekers, zo’n 700
man’, zo zegt hij.

Stevo wil Midzomerfeest voor jong en oud!

Het is alweer pakweg vijftien jaar geleden dat heel Vorden en wijde omge-
ving massaal naar het ‘ meer van Graaskamp ‘ trok om daar de muzikale
Beachparty mee te maken. Bezoekers uit die tijd, zullen zich nog de be-
faamde ‘groene ‘ beachcocktails herinneren, zoetachtig van smaak, maar
die er o zo heerlijk in konden ‘hakken’. Kasbendjen maake er furore en
wat te denken van de toen nog onbekende artiesten zoals bijvoorbeeld
Anouk die toen al de sterren van de hemel zong. Een ongedwongen en ge-
zellig feest dat op gegeven moment na wat ‘perikelen’ werd verplaatst
naar het weiland tegenover het zwembad. Ook daar op de zaterdagavond
nog zo’ n 1500 bezoekers. Helaas, door opnieuw financiële perikelen, werd
er op gegeven moment de stekker uitgetrokken. De ooit zo populaire Be-
achparty stierf een voortijdige dood! Dit tot groot verdriet van de tiental-
len vrijwilligers die zich ieder jaar inspanden om er een mooi spektakel
van te maken.

Na de opening door wethouder van de
gemeente Bronckhorst dhr. Peter Glas-
bergen presenteerde dhr. Jan Wabeke
van het Gelders Genootschap de resul-
taten van het project. In deelsessies in
dorpshuis ‘De Horst’ presenteerden
zich vervolgens de verschillende pilot-
dorpen met hun resultaten dan wel
plannen. Daarnaast was er nog een
wandeling door het dorpshart van
Keijenborg, waarin onder andere een
bezoek werd gebracht aan de Radar-
Troefmarkt en de dekzandrug de
Horst. Vervolgens ontving gedeputeer-
de dhr. Keereweer de eerste brochure

uit handen van de voorzitter van de
Vereniging Kleine Kernen (VKK) Gel-
derland, Willy Waalderbos, samen
met vertegenwoordigers van de pilot-
dorpen. 

‘Dorpen groeien op eigen wijze’ is een
voortvloeisel van de conferentie ‘orga-
nisch groeien’ van de Gelderse Milieu-
federatie. Het is verder ontwikkeld
door de VKK Gelderland, het Gelders
Genootschap, de stichting Land-
schapsbeheer Gelderland en de Gel-
derse Milieufederatie. 

Verspreid over heel Gelderland zijn er
vijf pilotdorpen gekozen, waaronder
Keijenborg, waar ervaring is opgedaan
met het maken van een dorps-kwali-
teitsvisie. Deze visie moet nadrukke-
lijk uitgaan van de lokale behoefte en
wensen in het dorp, heeft als basis de
vorming van het landschap en het
ontstaan van het dorp en houdt in be-
langrijke mate rekening met de ruim-
telijke en beeld-karakteristieken. 

Vier van de vijf dorpen zijn klaar met
hun visie en hebben deze inmiddels
aangeboden aan hun gemeentebestu-
ren. De vijfde is in concept af. In alle
gevallen zijn de visies goed ontvangen
en meerdere gemeenten hebben al
aangegeven de dorpskwaliteitsvisie te
willen gebruiken als basis voor de
structuurvisie van het betreffende
gebied.

Dorpen verbeteren door
bouwen met kwaliteit
Vier organisaties die zich druk ma-
ken om de ruimtelijke kwaliteit
van het Gelderse landelijk gebied
boden gedeputeerde dhr. Harry
Keereweer vrijdag 12 juni een
handreiking aan, waarin ze aange-
ven hoe ‘witte schimmel’ en ‘ver-
rommeling’ voorkomen kan wor-
den. De overhandiging is de afslui-
ting van het provinciebrede pro-
ject ‘Dorpen groeien op eigen wij-
ze’. Tijdens deze bijeenkomst in
zaal Winkelman in Keijenborg
werden de resultaten gepresen-
teerd van de zoektocht naar een
methodiek voor het maken van
dorpsvisies, die zowel door de
dorpsbewoners als experts geac-
cepteerd wordt en waarin ruimte-
lijke kwaliteit een belangrijk crite-
rium is.

Dit jaar wordt er voor het eerst in de
gehele gemeente Bronckhorst gecol-
lecteerd. Helaas lukte het de afdeling
niet om voor alle straten collectanten
te vinden, vooral voor de buitengebie-
den is dat moeilijk. 

Mocht u hier wonen en toch een dona-
tie willen geven aan het Nederlands
Rode Kruis dan kunt u dat doen op
bankrekeningnummer 3747.64.220
ten name van Rode Kruis Bronckhorst
te Hengelo (G). Een zeer groot gedeelte

van de opbrengst komt ten goede aan
de plaatselijke afdeling. De Rode Kruis
vrijwilligers zijn op alle taakgebieden
heel actief. Zij verlenen bijvele plaatse-
lijke evenementen de wettelijk vereis-
te medische bijstand,ze zorgen voor
vervoer van gehandicapte bewoners
van Zandewierde naar het zwembad
‘Zonnewater’, helpen daar de mensen
in en uit het zwembad te komen, zij
assisteren bij aangepaste vakanties op
de Henri Dunant of in de Rode Kruis
vakantiehuizen, zij verlenen op diver-
se locaties sociale hulp, zij verlenen
hulp bij rampen, zij geven EHBO-les-
sen op de basisscholen,kortom te veel
om op te noemen.
U begrijpt dat er voor al deze activitei-
ten veel geld nodig is, zowel nationaal
als lokaal. Vanzelfsprekend is elke be-
drag van harte welkom. 

Voor nadere informatie over de collec-
te kan men contact opnemen met
Annie Nijkamp, tel. 0314-622431.

Geef gul tijdens de Nationale collecteweek

Nederlandse Rode Kruis
collecteert in de hele
gemeente Bronckhorst
Tijdens de Nationale collecteweek
in de week van 14 tot en met 20 ju-
ni gaan ruim 250 vrijwilligers van
de afdeling Bronckhorst met col-
lectebussen langs de huizen om te
collecteren voor het Nederlandse
Rode Kruis. Ook leerlingen van het
Rietveld College assisteren bij het
collecteren deze week. Zij doen dit
in het kader van hun maatschap-
pelijke stage.

De kinderen kregen uitleg van Mark
Bos en Paulien Berends van de kalver-
opfokclub Laren/Almen over hoe zij
een kalf moesten verzorgen. Dit werd
gedaan met twee kalveren. Op 22 au-
gustus is de eindkeuring. Tot die tijd

moeten de clubleden hun kalf goed
verzorgen. Zij moeten het kalf borste-
len, wassen en er rondjes mee lopen.
De jury komt twee keer thuis kijken of
de kalveren goed worden verzorgd.

In het meegekregen boekje kunnen de
kinderen alles opschrijven over de ver-
zorging van het kalf. En op 22 augus-
tus, de eindkeuring, moet het kalf er
heel goed uitzien en netjes kunnen
lopen. De kinderen vonden het een
leuke ochtend en gingen vlot naar
huis om met hun kalf te gaan oefenen.

Kalveropfokclub Bronckhorst
Op zaterdag 13 juni jl. was het de
eerste keer dat de kinderen van de
kalveropfokclub (KOC) Bronck-
horst bij elkaar waren. Ongeveer 25
kinderen van de gemeente Bronk-
horst waren op deze morgen aan-
wezig.

Op 5 juni is weer de jaarlijkse bedevaart
naar St. Gerardus in Wittem. De reis
wordt gemaakt per touringcar. De kos-
ten hiervoor bedragen 22 euro per per-
soon. Voor opgave kan men terecht bij

W. Eijkelkamp in Keijenborg, tel. 0575-
462164; of bij B. Helmink in Wichmond,
tel. 0575-441532. Ook kan men voor na-
dere inlichtingen terecht bij J. Wanders,
Kerkpad 2 in Loo, tel. (0316) 26 24 46.

Bedevaart naar Wittem
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Zoals altijd zal op zondag 28 juni om
11.00 uur het koffieconcert van start
gaan met Blaaskapel Freunde Echo uit
Overloon, Allan Gascoigne Trio met
onder andere de Gaspiepe, een ex gita-
rist van Normaal, de Hanska Band en
niet te vergeten Normaal. Voor deze
zondag staat een extra optreden ge-
pland van een wel heel bijzondere
gast: Willem ter Horst alias Wimke
van Diene zal zijn nieuwste CD gaan
presenteren tijdens het koffieconcert.
Dit mag natuurlijk niemand missen.

Kaarten voor vrijdag 26 juni met de
JPR Strinxband en Normaal kosten in
de voorverkoop 22 euro, exclusief
voorverkoopkosten en aan de kassa 25
euro. Voor het koffieconcert op zon-
dag 28 juni met de spetterende CD
presentatie van Willem ter Horst kos-
ten de kaarten 15 euro voorverkoop en
17,50 euro aan de kassa. Voor de kinde-

ren van 4 t/m 12 jaar bedraagt het 5
euro, kinderen tot 4 jaar mogen gratis
genieten. De voorverkoopadressen van
de kaarten voor Høken in Toldiek zijn:
Jeugdsoos Flophouse (alleen op de vrij-
dagavond ) en Café Den Bremer in Tol-
dijk, Café de Seven Steenen in Steende-
ren, Café de Bierkaai in Baak en Café
de Tol in Zelhem. 
Natuurlijk kunnen er ook kaarten ge-
reserveerd worden. Dat kan door over-
making van het aantal kaarten maal
de voorverkoopprijs naar bankreke-
ning 36.11.50.075 t.n.v. Ontmoetings-
centrum Toldijk. Op de dag van het
evenement kunnen de kaarten wor-
den afgehaald aan de kassa. Neem
voor alle zekerheid een kopie van het
bankafschrift mee.

Voor meer informatie kijk op 
www.flophouse.nl. Tot vrijdag 26 en
zondag 28 juni in Toldiek.

Høken in Toldiek 2009

Wimke van Diene 
presenteert eerste solo CD

Vrijdagavond 26 juni aanstaande zal de JPR Strinxband het officiële start-
schot geven van Høken in Toldiek 2009. Nadat deze 6 tallige band num-
mers heeft gespeeld van onder andere Black Crowes en Iggy Pop, zal Nor-
maal het podium betreden en begint voor de 33ste keer echt het Høken.
Aanvang 20.00 uur.

Tineke Roorda verwelkomde alle kinde-
ren, legde uit hoe de dag zou gaan en
leerde ze hoe ze het best een schilderij
konden maken. Het merendeel van de
kinderen deed voor het eerst mee. 

Na de uitleg gingen ze, met een kun-
stenaar om te helpen, in groepen op
pad om in en rond de boerderij en
langs de bosrand een geschikt plekje
te zoeken om te schilderen. Na de eer-
ste houtskoolschetsen te hebben over-
gezet op doek, werd volop met verf ge-
werkt. De kunstschildertjes werden tij-

dens het schilderen voorzien van li-
monade, appel en koek. Aan het einde
van de middag namen de kinderen
nog deel aan een Vrendenberg Speur-
tocht. 

De jury bestond uit directeur Rabo-
bank Vorden, tevens sponsor Michel
van der Heijde, Hofdame van De Vren-
denberg Martienke Schiphorst en kun-
stenaar Lony Stellaart. De schilderijen
van de kinderen waren allemaal ge-
weldig en de jury, die per leeftijds-
groepje het mooiste werk moest kie-

zen, had geen gemakkelijke taak. Van
de winnaars: Rosalie Beulink, Yanouk
Uilenzeef, Iris Golstein, Martine Be-
renpas, Marieke van Luit, Louis van
Basten Batenburg, Vera Niessink en
Jesse Oukes werden de schilderijen in-
gelijst. Eén schilderij werd als mooiste
van de dag gekozen: Tom Roorda
kreeg voor zijn kleurrijke werk een
schilderskist.

Na de prijsuitreiking en het ronddelen
van de door de President van de Lions
Club Henk van der Wende getekende
certificaten aan de kinderen en boe-
ketten aan de helpende kunstenaars,
gaf de Hofdame van De Vrendenberg
tot slot nog een heerlijke lolly mee
naar huis.

Lions Club Bronckhorst

Jeugdschilderdag bij De Vrendenberg

Maar liefst 84 kinderen in de leeftijd van 6-12 jaar kwamen bijeen bij De
Vrendenberg in Baak. Daar streek de Lions Club Bronckhorst neer voor de
jaarlijkse Jeugdschilderdag. De jury koos voor elke leeftijdsgroep het
mooiste schilderij en die werden ingelijst.

De winnaars van de Jeugdschilderdag: (staand v.l.n.r.) Jesse, Vera, Tom, Louis, Marieke en Martine en (zittend v.l.n.r.) Rosalie, Iris en Anouk.

Tijdens het Open huis werd door het
team van ‘Warme Bakker Sloot’ door-
lopend het vakmanschap gedemon-
streerd. Door het volgen van pijlen
kwamen de bezoekers door alle afde-

lingen van het bedrijf en kon men van
alles bekijken, ruiken en proeven van
de verschillende lekkernijen. Vooral
de bakkerij kreeg veel bekijks. Op het
eind van de route was er een ruimte
die was ingericht met zitjes voor het
nuttigen van een hapje en een drank-
je. Voor de kinderen waren ook diver-
se activiteiten zoals een springkussen
en schminken. 

Op verschillende punten van de loop-
route stonden tafels met verschillende
lekkere broodjes en hapjes. Op een
van de tafels konden de bezoekers niet
omheen: ‘verplicht proeven’ stond op
het kaartje. Voor het publiek was er
veel te zien en het hele bedrijf was in
werking. De roggebroodmachine deed
zijn werk en Bakkerij Sloot is niet voor
niets hofleverancier van roggebrood
aan de Muldersfluite. 

De bezoekers werden verwelkomt met
een ijsje. Sinds een maand is er bij de
Keijenborgse bakker heerlijk banket-
bakkers soft ijs te koop. Bakkerij Sloot
verzorgt ook al jaren met succes de
ontbijtservice voor bedrijven, particu-
lieren en instellingen. 

Bakkerij Sloot heeft zes medewerkers
in dienst en zes werken er parttime.
De werkzaamheden zijn divers en het
bedrijf is leverancier voor veel (hore-
ca)bedrijven in de regio. Voor de open
dag zijn alle registers open getrokken
en is er extra menskracht ingezet. “Er
is veel voorbereiding aan vooraf ge-
gaan, maar als je ziet hoe geslaagd de
dag is dan heb je het er graag voor
over”, zegt eigenaar Ton Sloot halver-
wege de middag tevreden. “Daar doe
je het toch voor”.

Enorme drukte tijdens Open huis

Sloot 'Uw warme bakker' bestaat negentig jaar

Bakkerij Sloot in Keijenborg bestaat negentig jaar en dat werd zondag 7
juni gevierd met onder meer een Open huis. Honderden mensen namen
een kijkje in de bakkerij. Vanaf ’s morgens tot laat in de middag was het
doorlopend druk en het ‘bakteam’ van Ton Sloot en medewerkers kregen
veel felicitaties en complimenten.

Het team van Bakker Sloot. Uiterst links eigenaar Ton Sloot.

De collecte voor het Nationaal Epilep-
sie Fonds, die tussen 25 en 30 mei jl.
werd gehouden, heeft in Zelhem
€ 1268,78 opgebracht. De organisatie
van de collecte dankt gevers en vooral
ook vrijwilligers voor hun inzet, waar-
door dit resultaat kon worden bereikt.

Opbrengst
collecte
Epilepsie
Fonds

De meeste natuurfoto’s zijn voorzien
van een onderschrift, zodat de kijker
kan lezen wat op de foto te zien is. En-
kele foto’s hebben geen onderschrift.
Het is een uitdaging voor de bezoeker
om zelf het getoonde te benoemen.
Hieraan is een wedstrijdje verbonden.
Bij de receptie kunt u een formulier
krijgen en weer inleveren, waarop u
de oplossingen kunt invullen. 

De foto’s zijn opgehangen in het open-
bare deel van het verzorgingshuis en
zijn te bekijken tijdens kantooruren
en in het weekend. Het verzorgings-
huis Hyndendael vindt u aan de Kep-
pelseweg 35, 6999 AN Hummelo.

Fototentoon-
stelling
Tot en met 31 juli is in verzorgings-
huis Hyndendael te Hummelo een
fototentoonstelling te zien. De Fo-
to-Video Werkgroep van het IVN
toont circa 30 foto’s van bloemen,
vogels en insecten onder het motto
‘Zomervreugd’.
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Gedeputeerde Staten van Gelderland

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

H.M.D. Brouwer - secretaris

KENNISGEVING

Ambtshalve wijziging Wet milieubeheer/Algemene wet 
bestuursrecht Vulcanus Industries B.V. Doetinchem
Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat 

zij de beschikking hebben vastgesteld met betrekking tot 

de wijziging van de vergunning ingevolge de Wet 

milieubeheer die op 2 oktober 2008 onder nummer

MPM13836 door Gedeputeerde Staten van Gelderland is 

verleend aan Nannoka Vulcanus Industries B.V. voor de 

inrichting, gelegen aan de Keppelseweg 347-353 te 

Doetinchem.

De wijziging betreft het volgende.

In voorliggend besluit herstellen wij het door ons op 

2 oktober 2008, onder nummer MPM13836 genomen 

besluit, waarin - met toepassing van artikel 8.23 van de 

Wet milieubeheer - in het belang van de bescherming 

van het milieu de aan Vulcanus verleende vergunningen 

zijn aangepast. Het betrof een aanscherping van de 

voor schriften met betrekking tot de diffuse stof-emissies 

door activiteiten of handelingen op het buitenterrein van 

de inrichting.

Tegen deze aanscherping is door Vulcanus beroep 

ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Gezien de beroepsgronden zijn wij thans van 

oordeel dat de voorschriften verbonden aan dit besluit 

moeten worden aangepast.

De beschikking houdt in dat de destijds verleende 

vergunning wordt aangepast door middel van het laten 

vervallen van een aantal voorschriften dan wel het 

aanvullen met nieuwe voorschriften.

Naar aanleiding van de ontwerpbeschikking zijn geen 

zienswijzen ontvangen.

Inzage
De beschikking en de stukken die daarbij horen, liggen 

ter inzage van 18 juni 2009 tot en met 29 juli 2009.

Bij de gemeente Doetinchem:

Bezoekadres: Raadhuisstraat 2 te Doetinchem;

Tijden: maandag tot en met donderdag van 9.00 uur 

tot 15.00 en vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur en na 

kantooruren op dinsdag van 17.30 uur tot 19.00 uur na

telefonische afspraak, tel. (0314) 377 377.

Bij de provincie Gelderland:

Bezoekadres: Informatiecentrum in het Huis der Provincie,

Markt 11 te Arnhem;

Tijden: maandag t/m donderdag van 8.30 tot 

16.30 uur, vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur.

De beschikking is tevens in te zien via internet:

www. gelderland.nl>actueel>bekendmakingen.

Voor een mondelinge toelichting omtrent de beschikking 

ingevolge de Wet milieubeheer of voor het maken van een

afspraak voor inzage buiten kantooruren kunt u contact

opnemen met mevrouw G. Caerteling 

(tel. (026) 359 85 65) van de afdeling Vergunningverlening 

van de provincie Gelderland.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag 

waarop het besluit op de voorgeschreven wijze bekend 

is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 

20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

Degene die beroep instelt kan aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken een voorlopige 

voorziening te treffen, indien - gelet op de betrokken 

belangen - onverwijlde spoed dat vereist.Als gedurende 

de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is

verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op 

dat verzoek is beslist.

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en ten 

minste te bevatten:

a de naam en het adres van de indiener;

b de dagtekening;

c een omschrijving van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht en het registratienummer 

van het besluit;

d de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor 

het behandelen van een verzoek om een voorlopige 

voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte 

en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u 

informatie verkrijgen bij de Raad van State,

tel. (070) 426 44 26.

Arnhem, 26 mei 2009

nr. 2009-005781/MPM16572

• 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
Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Soms heeft een woning alleen een goede schilderbeurt nodig 

om in topconditie te blijven. Een andere keer moet er ook 

bouw kundig het een en ander gebeuren. Geen probleem:

we hebben alle vakmensen in huis om uw woning precies 

het onderhoud te geven dat nodig is. Alles onder één dak.

Met glasheldere afspraken. Daar worden u én uw woning beter van.

WE BRENGEN UW WONING
WEER HELEMAAL IN TOPCONDITIE 

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

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

KNIKARMSCHERM
semi-cassette, framekleur RAL 9001 (creme/wit) + TZ alu kleur

Breedte (cm)  Uitval (cm)          Prijs nú

300

350

400

450

500

550

275

275

275

275

275

275

  975,-
  

998,-
  

1080,-

1125,-

1195,-

1250,-

Inclusief BTW, motor en montage; keuze uit diverse streepdessins.
Meerprijs motor + afstandsbediening € 125,-. 

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

www.jandewinkel.nl - info@jandewinkel.nl
Zelhemseweg 22a, 7255 PT Hengelo (gld)  Telefoon 0575 44 16 88 / tevens: Eerbeekseweg 19 - 6971 LB  Brummen Telefoon 0575 56 14 98

JAN de WINKEL b.v.
landbouwmechanisatie- en construktiebedrijf

tuin- en parkmachines

Maaien, zagen, knippen, trimmen, snoeien, 
snijden, blazen, slijpen, verticuteren...

U doet het met de machines van Stiga - Eliet - 
Metabo - Stihl - John Deere - Kärcher - Viking.

Voor professional en doe-het-zelver

U vindt ze natuurlijk bij:

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kieve:
Wang. "De wind snit ow op de kieve."

B. Geer:
Uier van een koe. "Wat hef dee koo 'n mooi geer."

C. Meujenvet: 
Vetrolletjes op de rug van een dikke, oudere vrouw. 
"Dee is ok neet vri'j van meujenvet."

Het aantal geïnteresseerden was zo
groot dat er enkele uren sprake was

van filevorming in het anders zo rusti-
ge ganzendorp. De fair werd georgani-
seerd door initiatiefnemer Streekpro-
ducten Groothandel BV te Borculo, de
organisatie is erg tevreden over het
verloop van de fair. 
Boerengenot is een jaarlijks terugke-
rend evenement waarbij men kan
proeven en genieten van het platte-
land, heerlijk!

In de rij voor Boerengenot 
Eerste file ooit in Gelselaar
Voor het eerst vond op 6 & 7 juni de
fair Boerengenot plaats bij Erve
Brooks in Gelselaar. Ruim 140
standhouders, vele plattelandsacti-
viteiten en -muziek, zorgden op de
zondag voor een toeloop van een
onverwacht groot aantal.

Het plaatsen van de meiboom werd
een feestelijke aangelegenheid voor
zowel de buurt als de nieuwkomer. De
klus werd snel geklaard. Samen met
onder meer minister Cramer (ministe-
rie VROM), werd er een toast uitge-
bracht, zoals dit traditioneel hoort in
de Achterhoek. Het buurtfeest van de

Plataanweg begon 25 jaar geleden met
een bescheiden barbecue. De wijk zelf
bestaat 26 jaar. Inmiddels zijn zo’n 24
huishoudens betrokken bij het buurt-
feest, dat jaarlijks wordt georgani-
seerd. In de wijk is weinig verloop en
onderling is er een goede saamhorig-
heid. Het jubileumfeest begon vrijdag-
avond met het versieren van de vijf-
tien meter lange meiboom. Zaterdag
verzamelden zich iedereen op het
plein. In optocht met toeters en bellen
en versierde kinderfietsjes werd de
meiboom meegedragen om te plaat-
sen bij het in aanbouw zijnde gemeen-
tehuis. Met steun van een ladder werd
door de buurtbewoners de boom recht

in de grond gezet. Deze oude traditie
werd met bewondering gevolgd door
de vele genodigden van de landelijke
aftrap de Dag van de Bouw. 
De ‘oude buurt’ had ook een gedicht
gemaakt voor de ‘nieuwe buren’. “Het
maken van een gedicht, deden we met
elkaar als buurmans plicht. Voor de
bouwers nog een half jaar de handen
uit de mouwen, dan kunnen we begin-
nen om een duurzame relatie op te
bouwen”. Zaterdagmiddag werd het
feest van de Plataanweg voortgezet
met activiteiten voor de jongste kinde-
ren. Als afsluiting van het 25-jarig ju-
bileum was er ’s avonds een gezellig
feest tot in de vroege uurtjes.

Buurt maken ...

Jubilerende Plataanweg zet meiboom bij 
gemeentehuis Bronckhorst

De bewoners van de Plataanweg in Hengelo vierden zaterdag 6 juni voor
de 25e keer hun buurtfeest. Op die datum was tevens de landelijke Dag
van de Bouw waarvan de aftrap was bij het in aanbouw zijnde nieuwe ge-
meentehuis van Bronckhorst. Voor de jubilerende straat was dit een
mooie gelegenheid om buurt te maken en werd er door de bewoners een
meiboom geplaatst bij het gemeentehuis.

Een gedeelte van de buurt bij elkaar.

De buurt is bezig met het zetten van de versierde meiboom.

De rit heeft een lengte van ongeveer
140 km, over mooie toeristische wegen
door de Achterhoek Halverwege is er
een pauze in Lobith. Inschrijven is mo-
gelijk vanaf 18.00 tot ongeveer 19.30

uur in de Hamove-molen, gelegen aan
het circuit De Varsselring, Varsselse-
weg 34 in Hengelo Gelderland. Tele-
foon: 0575-467350 (alleen op zaterdag
20 juni). Inschrijfgeld: 4 euro. Bij in-
schrijving krijgt men een gratis con-
sumptie. Na afloop is de bar open voor
een hapje en/of een drankje. 
Voor meer informatie: P. Bunkers, tel.
06-45456331 of kijk op www.hamove.nl

Zaterdag 20 juni

Toerrit Hamove Hengelo
Op zaterdagavond 20 juni organi-
seert de Hamove te Hengelo Gel-
derland een toerrit voor motoren
en auto’s: de avondrit.

ZELHEM - “Vrijwel niemand zag mij ooit zonder shagje”,
lacht Arno Vloet van eraCare. “Aan stoppen dacht ik niet
en als ik daarop aangesproken werd, strooide ik vrolijk
met alle bekende rokersargumenten: Het is zo gezellig,
het is zo lekker, je moet toch ergens dood aan gaan...” Dat
is inmiddels heel wat jaren geleden. De straffe roker van
weleer is opgelucht en blij dat hij nooit meer hoeft te
roken. Zo blij dat hij al duizenden anderen van het roken
af heeft geholpen. Dat zijn aanpak mensen aanspreekt
blijkt wel uit het feit dat hij dankzij een overweldigende
hoeveelheid nominaties van tevreden klanten in 2008
door Stivoro is gekozen tot beste stopondersteuner van
Nederland.

Iedereen kan stoppen
Dat roken een verslaving is weet iedereen. Stoppen is lastig
door de combinatie van lichamelijke verslaving, geestelijke
afhankelijkheid en de gewoonte om te roken. Juist deze
drie aspecten pakt eraCare met succes aan, waardoor het
voor iedereen mogelijk wordt de tabak definitief vaarwel
te zeggen. 

Auriculo therapie
Om de lichamelijke verslaving aan te pakken wordt er
gewerkt met Auriculo therapie (westerse oor-acupunctuur).
Op de uiteinden van de betreffende zenuwbanen op en
rond het oor worden pijnloos enkele piepkleine steriele
puntjes geplaatst die zorgen voor een snelle ontgifting en
het onderdrukken van de ontwenningsverschijnselen. U
blijft zich dus prettig voelen! U volgt intussen een effectie-
ve training en krijgt een boekje mee waardoor u leert de
geestelijke afhankelijkheid te bestrijden en uw rook-
gewoonte te doorbreken. Tijdens de tweede behandeling
(een week later) worden de puntjes verwijderd en krijgt u

een nieuw puntje dat voor-
komt dat u gaat aankomen.

Gaat het ondanks
alles tóch soms
even wat minder
makkelijk? Dan
kunt u gewoon tus-
sendoor recht-
streeks  telefonisch
contact opnemen
met de heer Vloet
voor een extra
duwtje in de rug.

Levenslang garantie!
eraCare is zo overtuigd van de werking van haar behandel-
methode dat zij maar liefst levenslange garantie geeft. 

Gratis stoppen met roken. 
Dit jaar bestaat eraCare 5 jaar. Om dat te vieren geven wij
van jan t/m aug maandelijks een gratis behandeling weg.
Tegen inlevering van dit artikel maakt ook u kans om uw
volledige behandelkosten terug te ontvangen. 

Zorgverzekeraars
Heeft u niet gewonnen; dan niet getreurd. Arno Vloet is
als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut aan-
gesloten bij de BATC waardoor zijn  behandelingen door
de  meeste zorgverzekeraars (deels) worden vergoed.
(O.a. door CZ, VGZ, Achmea, Menzis, Agis en Ohra; zie voor
specifieke vergoedingen ook de website).

eraCare werkt uitsluitend op afspraak. U kunt in Malden
wekelijks terecht voor een behandeling maar zij zijn
binnenkort ook weer bij u in de buurt.

Di 30 juni in ’t Witte Paard in Zelhem.
(kijk voor meer data en plaatsen in de agenda op onze website)

- Advertorial -

GRATIS Stoppen met roken?!
Probleemloos stoppen met roken kan bij eraCare mét levenslange garantie.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u 24 uur per dag bellen
naar 024-3880457 of kijk op www.eraCare.nl
Voor bedrijven en instellingen zijn in huis trainingen op afspraak mogelijk.

Denkt u nog steeds dat stoppen met roken onmogelijk is?

Of bent u bang voor ontwenningsverschijnselen, een slecht

humeur of overgewicht? Dankzij de gecombineerde methode

van eraCare is die angst ongegrond. Ook als u al diverse

pogingen hebt ondernomen, kan eraCare u helpen.

Arno Vloet van eraCare is in 2008
door Stivoro gekozen tot beste 

stopondersteuner van Nederland
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‘Spieren voor Spieren’ leek hen een
goed doel, nog zonder precies te we-
ten wat de stichting precies doet,
maar als je dat als sponsordoel kiest,
moet je bij de mogelijke sponsors wel
met een goed verhaal aankomen. In-
middels weten ze alles over ‘Spieren
voor Spieren’ en daardoor zijn ze juist
fanatieker geworden. De doelstelling
werd minimaal €10.000,-- bijeenhalen
en inmiddels hebben ze toezeggingen
voor € 6000,--, waarmee ze goed op
koers liggen.

DE AUTO
Om de doelstelling te halen bezoeken
Ido en Stephan alle activiteiten in de
regio met hun inmiddels aangeschaf-

te 6 cilinder Volvo 240. Die auto mocht
niet meer kosten dan € 500,--, waar-
door er nog van alles aan moet gebeu-
ren. Zo moet het ‘blok’ nog uit elkaar
en natuurlijk moeten de stickers van
de sponsoren er nog op. De bodempla-
ten werden inmiddels opgeknapt en
de verlichting aangepast aan hun reis,
terwijl de ‘bak’ zo is ingericht dat ze er
ook in kunnen slapen. Benefietcon-
cert Naast het bezoeken van allerlei ac-
tiviteiten en bedrijven in de regio or-
ganiseren Stephan en Ido een bene-
fietconcert c.q. sponsoravond bij café
‘de Tol’. Zaterdag 20 juni verzorgen de
bands ‘Lady & the Vageband’ en de
‘Magic Butterfly’ belangeloos een op-
treden, waarbij van de aanwezigen

een vrije gift gevraagd wordt om het
doel ‘Spieren voor Spieren’ te onder-
steunen. Alle vrienden, bekenden, fa-
milieleden, etc. zijn uitgenodigd,
maar natuurlijk is iedereen welkom
om te helpen het doel te bereiken. Ido
en Stephan kunnen die avond vertel-
len over hun belevenissen tot dusver
en informatie verstrekken over ‘Spie-
ren voor Spieren’.

DE DAKAR CHALLENGE
De definitieve vertrekdatum van
‘Team 1121’, het deelnamenummer
van het KeBu Team, is 7 november.
Dan wordt de startvlag gehesen in Am-
sterdam en begint de tocht van meer
dan 7000 km naar Dakar in Afrika. 

Tot die datum hebben ze nog om het
streefbedrag te bereiken, maar gezien
hun enthousiasme zal het uiteinde-
lijke bedrag zeker hoger zijn dan die
€ 10.000,--, vooral als iedereen helpt
dit goede doel te ondersteunen.

Sponsoravond bij ‘de Tol’

Team KeBu Zelhem ligt op koers
Dakar Challenge

Toen de twee Zelhemse jongemannen Ido Buunk en Stephan Keuter voor
het eerst zeiden dat ze wilden deelnemen aan de Dakar Challenge, wisten
ze niet wat er allemaal op hen afkwam. De tocht op zich wordt één groot
avontuur, dat op 7 november in Amsterdam begint, maar de ‘reis’ tot aan
7 november blijkt gaandeweg een misschien nog wel groter avontuur te
zijn.

De woningen zijn tijdens het Open
huis op dinsdag 23 juni tussen 19.00
uur en 20.00 uur te bezichtigen. Be-
zoekers kunnen terecht op het bouw-

terrein aan de Kerkstraat en de Kolde-
weiweg te Keijenborg. De makelaars
en ontwikkelaar MVO Projecten zijn
aanwezig om geïnteresseerden vrij-
blijvend rond te leiden en vragen te
beantwoorden. 

Er zijn nog drie woningen te koop,
koopsom vanaf € 215.000,- vrij op
naam. Voor informatie en de uitge-
breide verkoopbrochure kunnen be-
langstellenden terecht bij de verko-
pend makelaars: Luimes & Lebbink
Makelaars aan de Hengeloseweg 2 te
Zelhem, tel. 0314 - 62 42 15 of Klein
Hesselink Makelaars aan de Prinses
Irenestraat 3 te Zelhem, tel. 0314 - 62
51 13. Een vrijblijvende bezichtiging
op afspraak is altijd mogelijk!

Dinsdag 23 juni

Open huis nieuwbouw-
woningen Kerkstraat
in Keijenborg

Op dinsdag 23 juni kunnen belang-
stellenden van de gelegenheid ge-
bruik maken om de vrij indeelbare
woningen in nieuwbouwplan De
Smidshof in Keijenborg te bezich-
tigen. Bezoekers kunnen zien dat
er veel indelingsmogelijkheden
zijn. De slaapkamer en de badka-
mer zijn realiseerbaar op de bega-
ne grond. Maar ook een royale
tuingerichte woonkamer, keuken
aan de voorzijde en drie slaapka-
mers op de verdieping behoren tot
de mogelijkheden.

Artist impression plan De Smidshof (type B).

Om dit zo goed mogelijk te kunnen
doen (en blijven doen) zijn er bij het
grote aantal activiteiten veel vrijwilli-
gers nodig. Gelukkig zijn er al veel vrij-
willigers, die zich geheel belangeloos
en met heel hun hart inzetten voor de
locatie en vooral voor de bewoners en
daar is Markenheem best wel trots op,
maar er is nog steeds meer behoefte
aan helpende handen. Markenheem is
op zoek naar vrijwilligers, die de bewo-
ners van een kopje koffie of thee wil-
len voorzien, vrijwilligers, die willen
helpen bij de middagmaaltijd in het

restaurant, vrijwilligers die in de
avond uren receptiewerkzaamheden
willen verrichten, maar ook vrijwilli-
gers die willen helpen bij de gezellige
activiteiten die voor de bewoners geor-
ganiseerd worden of willen assisteren
op de meerzorg of dagopvang.

Hebt u nog tijd over en wilt u deze op
een nuttige en gezellige manier invul-
len en wilt u wat kunnen betekenen
voor één van de locaties, maar vooral
voor de bewoners? Neem dan contact
op met de vrijwilligerscoördinator van
Markenheem, Marloes Kelderman, tel.
06-30719582 of via de e-mail op m.kel-
derman@markenheem.nl.  Marken-
heem biedt u een gezellige sfeer, bege-
leiding door een betaalde kracht, een
inwerkperiode onder begeleiding van
ervaren vrijwilligers, vergaderingen,
workshops, jaarlijks vrijwilligers-
feest,verzekeringen en de onbetaalba-
re waardering van zowel Markenheem
als de cliënten.

Stichting Markenheem
zoekt vrijwilligers
De stichting Markenheem beheert
zes verzorgingshuizen in de plaat-
sen Doetinchem, Zelhem, Keijen-
borg, Hengelo (G) en Hummelo.
Markenheem vindt het erg belang-
rijk dat de bewoners zich thuis voe-
len binnen de verzorgingshuizen
en om dit te bevorderen wordt de
bewoners verschillende faciliteiten
en activiteiten geboden.

Zowel voor als de na de wedstrijd had
het flink geregend, maar tijdens de
wedstrijd vielen slechts enkele drup-
pels. Het zonnetje kwam zelfs tevoor-
schijn. Ook de vis had er zin in en er
waren dan ook slechts 4 deelnemers
die niets gevangen hadden. 

Totaal werd er ruim 33 kilo vis uit het
water gehaald. Waarschijnlijk heeft de
selectiewedstrijd voor het NK, die vori-
ge week zaterdag op dezelfde locatie
aan de Oude IJssel is gehouden, een
positieve invloed gehad op het aasge-
drag van de vissen. Toen hebben de
deelnemers namelijk heel veel ge-
voerd en de vis blijft daarna vaak in de
buurt hangen en aast met vertrou-
wen.

HSV Hummelo en Keppel Viswedstrijd
De weergoden waren Hengelsport-
vereniging Hummelo en Keppel
afgelopen week gunstig gestemd.

Het vertrek is om 18.30 uur bij d’n Dra-
ejer, waar ook na het bowlen de afslui-

ting plaatsvindt met een maaltijd. Be-
langstellenden kunnen zich opgeven
bij mevr. Kempers tel. 0314-641567.    

De kosten bedragen € 15,--. Ook nieuwe
leden zijn welkom. De eerste bijeen-
komst van het nieuwe seizoen is
30 september. Dhr. Boers uit Zelhem
vertoont dan een diaserie over Bali.

Vrouwenvereniging 
Ons Genoegen
Tijdens de laatste bijeenkomst
voor de zomerstop gaan de leden
van vrouwenvereniging ‘Ons Ge-
noegen’ uit de Velswijk op woens-
dagavond 24 juni bowlen in
Drempt.

De aanloopkermis wordt gehouden in
dorpshuis De Horst. De aanvang is om
14.00 uur en ongeveer half zes is het

einde. Medewerking wordt verleend
door het duo Ed en Fred. Er is volop
gelegenheid voor een dansje zoals de

polka, de Driekesman, de Veleta of
een walsje. 

De marketentsters van het Schutters-
gilde zullen u voorzien van een hapje
en een ‘St. Janskruut’. De entree is
gratis.

Gezellige kermismiddag voor 55 plussers 
in Keijenborg
Schuttersgilde St. Jan organiseert vrijdag 19 juni een ‘aanloopkermis’.
Dit is een gezellige kermisdag voor iedereen vanaf 55 jaar uit Keijenborg
en omstreken.
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Het spektakel begint 's morgens al
vroeg. Op de Markt in Lichtenvoorde
wordt van alles opgebouwd om er een
geweldige dag van te maken. Aan de
meet wordt de grote RABO-luchtbrug
opgesteld waar de ronden worden af-
gestempeld. Vanaf halverwege de mor-
gen is het inschrijfbureau op de Markt
geopend en het startschot klinkt even
later voor alle fietsdisciplines. Vanaf
begin van de middag geeft het BMX-
stuntteam met regelmaat elders op de
markt een spectaculaire trial- en flat-
land-demonstraties. De jeugd die op de
markt aanwezig is kan aan de bak bij
een de RABO bike-wize clinic. Hier kan
men op een afgesloten circuit leren
om op de juiste wijze met de fiets om
te gaan. Een zestal leden van De Losser
Böggelrieders en Daansers luisteren

het feest op met een demonstratie op
hun authentieke en houten fietsen.

FIETS GELD BIJ ELKAAR VOOR
SPIEREN VOOR SPIEREN
Er zijn niet minder dan vijf mogelijk-
heden om geld bij elkaar te fietsen
voor Spieren voor Spieren. De gewone
fietsers kunnen voor een vast bedrag
een route fietsen van 44 of 63 km van-
af de markt in Lichtenvoorde, via de
kerkepaden en andere kernen van on-
ze gemeente, terug naar de markt in
Lichtenvoorde. De racefietsers, dikke
banden of mountainbikers fietsen in
eigen tempo zoveel mogelijk ronden,
waarbij elke ronde volgens onder-
staand schema een bedrag oplevert
voor het goede doel: Gewone fiets
44 km voor een vast bedrag van € 10,-;

gewone fiets 63 km voor een vast be-
drag van € 10,- en de dikke banden
voor de jeugd van 10 t/m 14 jaar, 3 km
en € 0,50 per gereden ronde. Moun-
tainbikers 7 km en € 1,- per gereden
ronde. Racefietsers 10 km en € 1,- per
gereden ronde. Kijk op 
www.keitrappers.nl en schrijf je in. 

De opbrengst van het evenement gaat
naar de Stichting Spieren voor Spieren
ofwel gezonde spieren voor zieke spie-
ren. De belangrijkste doelstellingen
van de stichting zijn het financieren
van wetenschappelijk onderzoek en
het voorzetten en uitbouwen van het
spieren voor Spieren Kindercentrum,
dat op 8 paril jl. in het Universitair Me-
disch Centrum (UMC) in Utrecht ge-
opend is. Het grote voordeel van dit
centrum is dat kinderen in één dag al-
le benodigde onderzoeken krijgen en
geen aparte afspraken meer hoeven te
maken met verschillende specialisten.
Er is zelfs geen wachtlijst, ze kunnen
er meteen terecht. 
In het recente verleden was er in Ne-
derland geen centrale plek waar kin-
deren met een vermoeden op een
spierziekte terecht konden voor een
snelle diagnose, advies en begeleiding.
Het stellen van een diagnose kostte
heel veel tijd en men moest naar
meerdere locaties. Dit was erg belas-
tend en vervelend voor kind en ou-
ders. Door het opzetten van een Spie-
ren voor Spieren Kindercentrum is
voor de Stichting de volgende stap ge-
zet in het verbeteren van de kwaliteit
van leven van deze kinderen. 
Duizenden kinderen in Nederland lij-
den aan één van de 600 verschillende
spierziekten. Soms minder ernstige,
maar vaak een spierziekte waarbij het
zelfstandig functioneren steeds min-
der wordt en uiteindelijk beweging
onmogelijk is. Uiteindelijk komen vele
kinderen op jonge leeftijd te overlij-
den. De bekendste spierziekten zijn
Duchenne, FSHD, S.M.A. en de ziekte
van Pompe.

LOUIS VAN GAAL 
Om de doelstellingen van de Stichting
te bereiken, zetten vele sporters zich
belangeloos in voor Spieren voor Spie-
ren. Zo zetten o.a. Louis van Gaal en
Truus Opmeer (de ambassadeurs van
de Stichting), Ronald en Frank de Boer
(beschermheren) en het 'Oranje Team'
zich in. Dit team bestaat uit topspor-
ters die verschillende takken van sport
beoefenen. Zij dragen het motto van
Spieren voor Spieren, 'gezonde' spie-
ren zetten zich in voor 'zieke' spieren,
op een betrokken en enthousiaste ma-
nier uit.  Meer informatie over de
Stichting Spieren voor Spieren kunt u
vinden op www.spierenvoorspieren.nl

Markt van Lichtenvoorde hotspot op 28 juni
SponsorSpektakelToer belooft dé zomersensatie te worden

De jubilerende WTC Keitrappers uit Lichtenvoorde heeft een grandioos
evenement georganiseerd: de SponsorSpektakelToer, een sportief evene-
ment met een charitatief tintje. De deelnemers zetten zich in voor het
goede doel, voor de eveneens jubilerende stichting Spieren voor spieren.
Niet alleen vanwege het sportieve, spectaculaire maar ook al om de attrac-
ties rondom de toer die er een geweldig evenement van gaan maken.

PRIJSWINNAARS PUZZEL
1e prijs á € 15,-:
• Mevrouw M. Sanders,

Stokebrand 702, Zutphen.
2e prijs á € 12,50:
• J. Oosterink,

Het Gullik 15, Vorden.
3e prijs á € 10,-:
• J.H. Hilbert,

Gerrit Sprokkereefstraat 54, Ruurlo.
4e t/m 10e prijs á € 5,-:
• Mevrouw M.G. Lebbink-Snelder,

Pipeluurseweg 7, Olburgen.
• Mevrouw E. Mulder-Heuting,

Biesterveld 21, Vorden.
• Mevrouw E. Rietman-Hissink,

Dorpsstraat 10-b, Wichmond.
• M.G.W. Boekholt,

het Kerspel 23, Vorden.
• J. Roenhorst,

Roggestraat 37, Halle.
• A. Mentink,

Z-E weg 107, Baak.
• J.H. Tiessink,

Bergweg 4, Lochem.

Prijzen zijn af te halen tot en met donder-
dag 25 juli a.s. bij: Drukkerij Weevers,
Nieuwstad 30 te Vorden.

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT:
Bij de kleurplaten was het ook dit
jaar erg moeilijk om de mooist ge-
kleurde kleurplaten eruit te halen,
want eigenlijk hebben ze allemaal
een prijs verdiend. Na veel wikken en
wegen zijn er dan uiteindelijk 1
hoofdprijs en 10 prijswinnaars uit de

bus gekomen en zij mogen allemaal
hun prijs, een toegangskaart voor
4 personen, tegemoet zien van At-
tractie- & Vakantiepark Slagharen.
Zij zullen de toegangskaarten bin-
nen 2 weken met de post ontvangen.

PRIJSWINNAARS KLEURPLAAT
Hoofdprijs:
• Lisanne Bruil,

Ruurloseweg 81-a, Hengelo.
1e t/m 10e prijs:
• Demi Kwint, 

Hoge Es 10, Hengelo.
• Ilse Pillen,

Joostenkamp 11a, Ruurlo.
• Robin Dadema,

Biesterveld 25-a, Vorden.
• Nienke Visscher,

Het Spangoor 12, Warnsveld.
• Arie,

Raadhuisstraat 9-b, Vorden.
• Kayleigh Berentsen,

Voornekamp 9, Vorden.
• Quinty Dekkers,

Baaksekampweg 9, Zelhem.
• Mellany Schiphorst,

Veermansweg 6, Hengelo.
• Julia Thüss,

Middenweg 66, Hengelo.
• Bryan Jansen,

De Voornekamp 67, Vorden.

Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd
en iedereen die een toegangskaart ont-
vangt veel plezier in Attractie- en Vakan-
tiepark Slagharen!

Prijswinnaars Paaspuzzel
en kleurplaat
In de speciale Paasbijlage stond een reuzenpuzzel en een mooie kleur-
plaat van Attractiepark Slagharen. Heel veel mensen hebben de moeite
genomen om de puzzel op te lossen en de oplossing in te leveren bij
een van onze kantoren. Uit de vele inzendingen hebben we inmiddels
de prijswinnaar bepaald.

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 551010

Fax (0575) 551086

E-mail: info@weevers.nl

Internet: www.weevers.nl

Tijdens de Ice Age spaaractie geeft Su-
per de Boer vier weken lang actiemun-
ten weg bij elke 15 euro aan bood-
schappen én bij gemiddeld 10 actie-
producten per week. Met slechts zes
munten krijgt de klant direct één van
de acht grappige Ice Age 3 knuffels
mee. De Ice Age actiemunten zijn tot

en met 12 juli in de winkels verkrijg-
baar. Klanten kunnen hun actiemun-
ten tot en met 19 juli bij Super de Boer
inleveren. De knuffels van Sid en zijn
prehistorische vrienden zijn ook in de
winkel te koop voor € 6,95 per stuk.

WIN EEN ICE AGE 3-GOODYBAG!
Alle kinderen kunnen ook meedoen
aan een speciale Ice Age-3 prijsvraag in
de ‘Alles Kids’ rubriek van het gratis
magazine Lekker Leven. Hiermee
kunnen ze één van de 20 supercoole
Ice Age 3–Goodybags winnen; een tas
vól met verrassingen.

DE FILM
‘Ice Age’ en ‘Ice Age 2: The Meltdown’
waren wereldwijd een groot succes.
De verwachtingen voor het derde deel
zijn dan ook weer hooggespannen.
In ‘Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs’
beleven de filmhelden weer fantasti-
sche avonturen. De langverwachte
film gaat op 1 juli 2009 in Nederland
in première.

Super de Boer in teken van
mammoets en sabeltandtijgers

Sparen voor gratis coole Ice Age knuffels
Super de Boer start een knuffel-
spaaractie voor kinderen én ieder-
een die deze coole knuffels wil spa-
ren. Vanaf 15 juni staan alle Super
de Boer-winkels in het teken van de
nieuwe film ‘Ice Age 3: Dawn of the
Dinosaurs’. Vier weken lang kunnen
klanten van Super de Boer speciale
Ice Age actiemunten sparen om zo
Scrat en Scratte de eekhoorns, Crash
en Eddie de buidelratten, Sid de lui-
aard, Ellie en Manny de mammoe-
ten en Diego de sabeltandtijger, te
verzamelen. De actie start ruim
twee weken voor de première van de
derde film in deze succesvolle ani-
matiereeks op 1 juli a.s.

Antiek, oude curiosa, tweedehands spul-
len, huisraad, boeken, lp’s, glaswerk, sie-

raden, kleding, meubels, gereedschap. U
kunt het zo gek niet bedenken. Wie weet
vindt U wel datgene waar U al jaren naar
op zoek bent. Snuffelen, kijken, zoeken
en vinden. Er is voldoende parkeergele-
genheid aanwezig. Voor inlichtingen:
Ton van der Horst, tel. (06) 28 97 43 99
of kijk op www.notmai.nl

Vlooienmarkt in Halle
Op zondag 21 juni is er een vlooien-
markt bij Zaal Nijhof aan de Dorps-
straat 11-13 in Halle. Zaal Nijhof zit
dan stampvol met allerhande spul-
len.

Joost loopt met Wolf naar de boerderij van richter 

Thoe Venth. Wolf is weer hersteld van de wolvenbeet die 

hij eerder op de Kattenbelt opliep. Hij blaft vrolijk naar 

de eenden in de slotgracht en de vroege vogels die luid 

kwetteren op het dak van de Spieker, de hooischuur 

op het eilandje naast de hoeve. 

Maar Joost kijkt somber. Vandaag gaat hij met de richter

overleggen over het naderende veemgericht. 

-- Jonker Joost, treed binnen! Richter Willem komt uit zijn

woonhuis. De twee mannen raken direct in een ernstig

gesprek. Joost vertelt hem over zijn zijn ontmoeting met

Hendrik ter Haer en hun tocht naar Zutphen en Deventer.

Over hun ontdekking van de legende van de Chatten. 

Over hoe alle onheil in Roderlo al eens eerder lijkt te zijn

gebeurd. Net als nu begonnen met het verstoren van

heilige grond. 

-- Als de legende klopt en zich in onze tijd herhaalt,

dan moeten we ons voorbereiden op een strijd met wolven,

zegt Joost verbeten. De richter knikt.

– We roepen alle markegenoten op om gewapend en 

met vuur naar de Kattenbelt te komen. -- Precies op de dag

dat die vreemde veemrichters de markegenoten hebben

gedaagd. Ze knikken en schudden elkaar zwijgend de hand.

De richter en erfmarkerichter van Roderlo zijn het eens.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt
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Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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Telefoon 0314 - 62 51 13

www.kleinhesselinkmakelaars.nl 

Handpick kwaliteit. Japan. Koi karpers
Yamabuki 25-30 cm
Hariwake 25-30 cm
Chagoi 25-30 cm

van € 120,00 voor € 75,00

Koi karpers japan 10-15 cm

van € 19,00 p/st 10 voor € 100,00

Steur sterlet 20-25 cm

van € 17,50 p/st nu 2 voor € 25,00

Vijverranden u profiel hardsteen/graniet en rvs 
20 cm breed in hardsteen/graniet

vanaf € 38,00 p/m incl. de hoeken

30 cm breed in hardsteen/graniet vanaf € 49,00
Rvs 15,5 cm breed € 45,00 p/mtr voor € 37,00

Watertafel terras vijver graniet

van € 450,00 voor € 400,00
Incl. polyester bak, granieten rand, pomp en ledverlich-
ting. 

Ook in rvs leverbaar.
Compleet € 690,00 nu voor € 575,00

Vijverfilter 9000 ltr. ecomax incl. 16 watt uv

van € 189,00 nu € 125,00

Vijververlichting 20 watt halogeen

van € 34,00 nu € 20,00
35 watt halogeen van € 39,00 nu € 27,00
Led verlichting 56 led van € 59,00 nu € 45,00

Valle verzasca ook voor uw aanleg van zwemvij-
vers, koi vijvers, natuurvijvers en filtersystemen.
Kom eens langs voor een vrijblijvende offerte,
onder het genot van een heerlijk kopje koffie. We
heten u van harte welkom in ons vijvercentrum
met 7 miljoen liter vijverwater in onze show vijvers.

Geopend iedere zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur..

VADERDAG AANBIEDINGEN



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 29,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 34,95

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 wel 100 dessins

Strandlakens
vanaf 12,95

100-190

DUIZEND 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 49,-

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 99,-

Vandyck Royal, Vossen
en Linolux

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

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor12,00

70/140 van14,95 p/st.nu 9,95

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

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badstof badjas
van 59,95 nu vanaf 29,95

Vandijck velours badjas
van 59,95 nu vanaf 39,95

Vandijck wafel badjas
vanaf 29,95

Vandijck badmat
100%katoen.

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 9,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 12,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 14,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 29,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 2,95 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 10,95 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 15,95 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

Elias ovenwanten van 7,50 p/st. NU 3,95

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 54,95 nu 34,95
van 59,95 nu 39,95
van 89,95 nu 54,95
van 99,95 nu 64,95
van 109,95 nu 69,95

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 55,- voor 35,-
1 pers. xl 140/220 van 65,- voor 39,-
2 pers. 200/200 van 85,- voor 49,-
litsjum. 240/200 van 95,- voor 59,-
litsjum. xl 240/220 van 105,- voor 69,-
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 99,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 119,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 139,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 179,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 219,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 299,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 329,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 369,-

1 persoons 90% dons enkel
140/200 van A klasse dons
van Yves Delorme van 329,- voor 199,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 45,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 49,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 69,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 79,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 89,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 79,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 89,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 145,-
Donzen dekbedden
65% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 179,- voor 115,-
2 pers. 200/200 van 249,- voor 159,-
litsjum. 240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 319,- 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

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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HK Logistics B.V. en Kloostrans B.V. te Zelhem zijn zuster-
bedrijven welke zich bezig houden met opslag en transport van
hoofdzakelijk voedingsmiddelen. Onze ambitie is om met onze
groep gemotiveerde medewerkers onze relaties met een hoog
service niveau te bedienen.

Voor onze afdeling opslag (geconditioneerd / ongeconditioneerd)
zijn wij op zoek naar een:

• Logistiek medewerker in bezit van een heftruckdiploma

Wij vragen:
- Correcte en gemotiveerde instelling
- Enige jaren ervaring
- Flexible opstelling ten aanzien van werktijden
- Ervaring met een reachtruck en/of bezit van een groot rijbewijs

is een pre

Voor de functie bieden wij u:
- Een prettige werksfeer
- Beloning volgens de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer

Voor informatie van bovengenoemde functie kunt u contact opnemen
met de heer R.J. van’t Klooster, tel.nr. 0314-359800

Indien u geïnteresseerd bent, richt dan uw sollicitatie aan:
HK Logistics B.V., t.a.v. de heer R.J. van ’t Klooster,
Wassenaarweg 1, 7021 PA  Zelhem 
E-mail: robertjan@hklogistics.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SERVICE MONTEUR
Omgeving Nijverdal / fulltime - Vacature nummer; VIW0011

Werkzaamheden
U bent werkzaam als zelfstandig (service) monteur en
verricht reparaties, onderhoud-,  en montagewerkzaam-
heden aan ovensytemen in heel Nederland t.b.v. de
levensmiddelen industrie. 

Functie-eisen
• VMB/MTS niveau elektrotechniek;
• goede contactuele eigenschappen;
• rijbewijs BE;
• flexibele instelling.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST  
Omgeving Zutphen / fulltime - Vacature nummer; VIW0012

Werkzaamheden
In deze afwisselende functie heeft U contact met zowel
bestaande als potentiële klanten. U adviseert en verstrekt
advies en bent tevens verantwoordelijk voor het maken van
offertes. Ook het behandelen van orders en
klachtenafhandeling behoren tot uw werkzaamheden.

Functie-eisen
• U heeft een afgeronde opleiding op MBO/HBO-niveau;
• U heeft commerciële affiniteit;
• U kunt ook onder hoge druk accuraat en efficiënt werken;
• U heeft een pro actieve instelling en neemt initiatief;
• U heeft ervaring met MS-office.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/ MONTEUR
Omgeving Doetinchem /  fulltime - Vacature nummer; VJK00498

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het maken van onderdelen
voor machines, en het vervaardigen van constructies aan de
hand van werktekeningen. 

Functie-eisen
• U kunt van tekening werken;
• U kunt zowel TIG als MIG lassen; 
• U heeft ervaring met het monteren van machines;
• U bent bekend met de diverse gangbare

metaalbewerkingen.

PROJECT MANAGER 
Omgeving Hengelo (O) / fulltime - Vacature nummer; HTM00281

Binnen deze functie bent U verantwoordelijk voor de
acquisitie, het maken van offertes, projectvoorbereidingen,
contract onderhandelingen, supervisie over lopende
projecten en relatiebeheer. Onze klant wenst een pro-actieve
houding waarbij U contactpersoon bent voor alle technische
en financiële aspecten binnen het turn key
projectmanagement. Tevens bent U instaat te fungeren als
motivator en supervisor binnen het projectteam.

Functie-eisen
• HBO opleiding (WTB, Civiele Techniek, Mijnbouw,

Petrochemie);
• ca. 5 jaar werkervaring in een technische commerciële

functie, bijvoorkeur in de olie- en gasindustrie;
• organisatie-, presentatie- en onderhandelingsvaardig;
• zeer goede kennis van de Engelse taal in woord en

geschrift;
• bereid tot korte zakelijke reizen.

CONSTRUCTEUR
Omgeving Hengelo (O) / fulltime - Vacature nummer; HTM00494

Voor een grote speler in de staalbouwbranche zoeken wij
een veelzijdige constructeur.
Binnen deze functie controleert U berekeningen die door
derden zijn gemaakt en maakt U zelf statische hoofd- en
detailberekeningen. Tevens adviseert U projectleiders en
opdrachtgevers.

Functie-eisen
• MBO+ of HBO WTB;
• affiniteit met staalbouw;
• zelfstandig werkend;
• communicatief sterk

Samen werken, met een glimlach, 
aan de lach van onze patiënten.

Kun je jezelf in deze uitdaging vinden, solliciteer dan naar de volgende functie:

Glimlachende TANDARTS-ASSISTENTE fulltime

FUNKTIEOMSCHRIJVING: patiënten ontvangen in de behandelkamer
voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan tandheelkundige behandelingen
assisteren tijdens tandheelkundige behandelingen
zorgen voor hygiëne en netheid in de behandelkamer
doorgroeimogelijkheden bij gebleken geschiktheid

FUNKTIE-EISEN: een glimlach
flexibele instelling 
teamgeest 
leeftijd: 18 tot 20 jaar 
diploma tandarts-assistente is niet vereist. Je volgt een interne opleiding. 
Deze opleiding zal worden afgerond met een certificaat, dat voldoet aan het Q-keurmerk.

SALARIS INDICATIE: conform NMT schalen, met doorgroei 
mogelijkheid naar € 2675,07 bruto bij fulltime

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan: Jolanda van den Putte, office manager
Eschpark 9
7131TG Lichtenvoorde
jolanda@verhagen-waanders.nl
www.verhagen-waanders.nl 

Zoekt per direct:

Een zelfstandig
werkend 

(chef) kok
Voor ons Drank en Spijslokaal in het centrum van
Lichtenvoorde zijn wij op naar een 
zelfstandig werkend (chef) kok 
voor het voorbereiden en doorgeven van lunch en diner-
gerechten. Wij zijn op zoek naar een enthousiaste ambitieuze
man / vrouw (omgeving Lichtenvoorde) die binnen een klein
team de verantwoording in de keuken draagt.

Voor sollicitatie en/of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Hans Pillen
Zieuwentseweg 1 | 7131 LA Lichtenvoorde
(0544) 371236 | info@markantlichtenvoorde.nl




