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Vorden - In maart jongstleden maakten Hendrik Mulder, projectont-
wikkelaar Pro Wonen en Johan Meijer, vastgoed manager Sensire (zie 
foto) de nieuwbouwplannen van De Wehme bekend. Beide heren vertel-
den bij die gelegenheid er rotsvast van overtuigd te zijn dat er op het 
Wehme- terrein een uniek project met zorg voor iedereen, gerealiseerd 
zal worden. Zorgorganisatie Sensire en wooncorporatie Pro Wonen 
hebben hierover vele malen intensief overleg met elkaar gevoerd.

Plannen De Wehme Vorden

Pro Wonen en Sensire 
volop bezig met uitwerking

2 t/m 14 ook gesloopt. Een deel van 
de huidige bewoners heeft verpleeg-
zorg nodig en zal eind 2011 naar 
de Smidstraat verhuizen. Eind 2011 
zullen ook de noodwoningen aan de 
Pastorieweg worden verwijderd. Sut-
fene heeft dan vervangende woon-
ruimte voor de huidige bewoners 
beschikbaar. Na het verwijderen van 
de Beekdelle worden daar laagbouw 
seniorenwoningen gerealiseerd. Deze 
woningen zijn dan beschikbaar voor 
de bewoners van het verzorgingshuis. 
Inmiddels werkt Pro Wonen/ Sensire 
volop aan de uitwerking van de plan-
nen. Niet alleen de gebouwen worden 
op het Wehme- terrein aangepakt, 
ook de bestaande groenstructuren, 
bomen en planten worden meegeno-
men in het plan.
Men heeft ervoor gekozen om met 
mensen uit verschillende vakgebie-
den de plannen voor het terrein te 

maken. In twee creatieve bij-
eenkomsten hebben mensen 
van architectenbureau Kristins-
son, stedenbouwkundig bureau 
Pouderoijen, Hoveniersbedrijf 
Bosman, Stichting Staring Ad-
vies, de gemeente Bronckhorst, 
Sensire en Pro Wonen intensief 
gesproken over de terreininde-
ling van de Wehme. Belangrijk 
uitgangspunt is hierbij dat het 
moet passen in de groene omge-
ving en een goede omgang moet 
vormen tussen het natuurland-
schap en het dorp. Elke deelne-
mer in de werkgroep heeft op 
zijn eigen vakgebied kennis van 
het groen en de situatie op het 
terrein. Er is niet alleen naar 
het terrein zelf gekeken, maar 
ook naar de omgeving en het 
uitzicht. Na deze bijeenkom-
sten heeft de stedenbouwkun-
dige een advies geschreven dat 
inmiddels door de Welstands-
commissie is vastgesteld. De 

Zo heeft men o.m. voor de huidige 
bewoners van het verzorgingshuis, 
die meer zorg hebben dan thuiszorg, 
maar nog niet toe zijn aan een ver-
pleeghuis, een zorgconcept ontwik-
keld, waarbij men ongeacht de hoe-
veelheid zorg, in de eigen woning kan 
blijven wonen. Er kan natuurlijk een 
moment komen dat de zorg zo zwaar 
wordt dat men naar een verpleegwo-
ning moet verhuizen. Hiervoor komt 
op het Wehme- terrein een speciale 
afdeling. Pro Wonen wil eind 2011/ 
begin 2012 starten met de sloop- en 
bouwactiviteiten. Waarschijnlijk is 
het project dan eind 2015 klaar. Om 
de verpleegwoningen te realiseren zal 
een deel van het bestaande complex 
worden verbouwd. De huidige bewo-
ners zullen hiervoor moeten verhui-
zen. Verder worden o.m. de kamers 
in het verzorgingshuis en De Delle 

uitwerking van de plannen worden 
getoetst aan dit advies. 
In het stedenbouwkundig advies staat 
een belangrijk uitgangspunt name-
lijk de aanleg van een ontsluitings-
weg vanaf de Nieuwstad ( ter hoogte 
van de huidige ingang )naar de Pasto-
rieweg. Hierdoor zijn alle woningen 
goed bereikbaar en kan er ook vlakbij 
iedere woning geparkeerd worden. 
De landelijke norm voor parkeren 
wordt door de gemeente Bronckhorst 
ook als leidraad gehanteerd voor het 
aantal parkeerplaatsen. Er zijn 61 par-
keerplaatsen nodig. Vlakbij de zaal 
moeten nog twee parkeerplaatsen 
voor minder validen komen. Onder 
de bomen aan de kant van drukke-
rij Weevers zijn al vijftien bestaande 
parkeerplaatsen. Ook zijn er aan de 
Deldenseweg een paar bijgemaakt. 
Hier zijn nu elf parkeerplaatsen be-
schikbaar. Verder voorziet het plan 
in 47 nieuwe plaatsen. 
Bij de ontwikkeling van de nieuwe 
woningen op het terrein en de ter-
reininrichting wordt extra rekening 
gehouden met energie, duurzaam-
heid en milieu. Zoals genoemd, is bij 
de terreinindeling al erg rekening ge-
houden met bestaande groen, maar 
ook met de vogels, vleermuizen en 
andere dieren. In de verkaveling van 
de nieuwe woningen is ook rekening 
gehouden met de stand van de zon. 
De nieuwbouwwoningen krijgen een 
extra dikke isolatie. Door de dikke 
isolatie, optimale kierdichting en 
gunstige ligging ten opzichte van de 
zon wordt de energievraag tot een 
minimum teruggebracht. Verder 
worden de nieuwbouwwoningen zo 
gebouwd dat ze in de toekomst een-
voudig te verbouwen of te demonte-
ren zijn in herbruikbare materialen 
of gebouwdelen.

De woningen voor dementerende
ouderen komen in de zuidvleugel,
links van de huidige hoofdingang.
Vervolgens wordt door de architect
aandacht besteed aan het ontwerp
van een nieuwe gevel op de plaats
waar het verzorgingshuis eraf wordt
gesloopt. Bij de woningen op het ach-
terterrein ook extra aandacht voor
milieu, energie en duurzaamheid.
Dezelfde woningen zullen ook in een
latere fase aan de voorzijde worden
gebouwd. Vooralsnog komen er tien
woningen op het achterterrein en
acht woningen op het voorterrein.
Voor de ontmoetingsruimte wordt
eerst een programma van eisen opge-
steld. Hierin staat waar deze ruimte
precies aan moet voldoen. 
Over de invulling van de activiteiten
worden binnenkort de eerste ge-
sprekken opgestart. Inmiddels zijn
er ook gesprekken geweest met alle
bewoners van De Delle die eind dit
jaar moeten verhuizen. De wensen
zijn bekend en de eerste verhuizin-
gen zijn zelfs al ingepland. Met Sut-
fene zijn inmiddels ook gesprekken
geweest over de verhuizing van be-
woners uit de Beekdelle en de ontrui-
ming van het achterterrein. Een deel
van deze bewoners verhuist dus eind
dit jaar naar de Smidstraat. De overi-
ge bewoners uit de Beekdelle verhui-
zen waarschijnlijk eind dit jaar naar
Warnsveld.

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

Wegens familieomstandigheden 

zijn wij donderdag 30 juni 

gesloten.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

bos
zonnebloemen

 3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

• Medlerfeest 2011 Vrijdag 
1 juli: Vrienden van Medler 
Live. Aanvang 19.45 uur. 
Afterparty m.m.v. FunXL 
Zaterdag 2 juli: Volks- en 
kinderspelen. Aanvang 
13.30 uur. Grote feestavond 
m.m.v. Woodstar. Zie ook: 
wwwmedlerfeest.nl

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden
Dienst in de Gereformeerde kerk.
Zondag 3 juli 10.00 uur ds. F.W. Kuipers uit Amerongen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 3 juli 10.00 uur mevr. M. Benard, afscheidsdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 3 juli 10.00 uur, viering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 2 juli 17.00 uur, eucharistieviering.
Zondag 3 juli 10.00 uur, woord- en communieviering.

Tandarts
2/3 juli J.H.H. de Lange, Lochem, tel. (0573) 25 43 57
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 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; 
Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg en 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem).
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

Marlies Aartsen
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 
(0575) 55 62 17. www.marlies aartsen.nl, lid van VNT, 32 zorg-
verzekeraars 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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Aanbiedingen geldig t/m maandag 4 juli 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse kasbonen   400 gram 2.99
Zoete & knapperige 
nectarines 8 voor  2.49
Uit ons gehele assortiment dagverse 
gesneden groenten
2e zak naar keuze voor de    halve prijs     
Combinatiepakket: grote bak rode bes + 
galia meloen + bak pitloze witte druiven 
 samen  4.95     
kant en klare ovenschotel 
groenteman + bakje rauwkost 
GRATIS (laat u verrassen) p.p.  6.95

TE HUUR Houtklover zeer 
sterk aangedreven door 
stille benzinemotor.Kan ach-
ter auto, mag op de weg, 
40 euro per dag info:06-
38342714

�

Vlaai van de week
 Aardbeienvlaai 6-8 pers.  € 7,50     

Dinsdag = Brooddag
4 broden             voor   € 6,70

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag
3 meergranen naar keuze € 6,75

Weekaanbieding
 Suikerflats    € 3,50
 Gevulde koeken  2 voor € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 21 t/m za. 2 juli

Te huur: gedeelte van een 
woonboerderij voor 1 of 2 
pers in Bekveld. Huurprijs à 
E 600,00 excl. Tel. nr 0575-
462828

�

In het buitengebied 
van Hengelo Gld 1000 
m2 opslagruimte te huur. 
Inlichtingen 0575-467470

�

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

Alleen op afspraak.

Zondag 3 juli Vordense 
k l o o t s c h i e t m a r a t h o n 
Afstanden van 10 en 
6 km Fam. Scheffer, 
Nieuwenhuisweg 1 Opgave : 
Dick Regelink 0575-551328

�

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.
Zaterdag 23 juli van 11.00-

16.00 uur MOLENFAIR in 
en rondom de  Lindesche 
Molen, Lindeseweg 29, 
Vorden. www.delindesche-
molen.nl

�

Dagmenu’s 29 juni t/m 5 juli

Dagmenu om mee te nemen  7,25 vanaf 16.00 uur behalve op maan-
dag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen 

 8,50. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. Dagmenu 
bij ons te consumeren  9,50. (Bestellen mag maar hoeft niet).

Woensdag 29 juni Mosterdsoep/Wiener Zwiebelrostbraten 

met gebakken aardappelen en seizoensgroente.

Donderdag 30 juni Karbonade de Rotonde met gebakken 

aardappelen en rauwkost/Griesmeelpudding met bessensap.

Vrijdag 1 juli Selderij-Venkelsoep/ Pangafilet op oosterse 

wijze met rijst en rauwkost.

Zaterdag 2 juli Spare ribs met zigeunersaus, gebakken 

aardappelen en groente/IJs met slagroom (alleen afhalen/

bezorgen).

Maandag 4 juli Tomatensoep/Wokki Wokki van kip met 

rijst en rauwkost.

Dinsdag 5 juli Wiener schnitzel met aardappelen en seizoens-

groente/ IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

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

te koop 3 kamer app cen-
trum van Hengelo, schoen-
makersplein 28, voor infor-
matie bel 06-20654392

�

Te Koop: Nieuwe aardap-
pelen, Donald en Frieslander 
(eigen teelt). Groenten van 
eigen land: sla, andijvie, 
bloemkool, Broccoli, rode 
bieten, peulen en kapucij-
ners. Broccoli, sla en an-
dijvieplanten, rode-, witte-, 
spruit-, bloem-, spits-, en 
boerenkoolplanten. Diverse 
soorten fruit en eieren. 
André Snellink. Bekmansdijk 
4, Vorden. 0575-556876.

�

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 455,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

�



Contactjes
vervolg

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

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

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

Teder, lief en nog zo klein
een stil moment om dankbaar te zijn
vol trots laten wij u horen
dat onze vierde zoon is geboren.

Timon Casper

Op 16 juni 2011 om 05.48 uur is onze zoon geboren.
Hij weegt 4660 gram en is 54 cm lang

Serge en Josette Dostal
Patrick, Matthijs en Gilian

Onsteinseweg 8
7251 ML Vorden
0575 - 556947

0575-552959

Te koop: Nieuwe aardap-
pelen (Frieslanders). Tevens 
verkopen we BBQ-vlees van 
eigen bedrijf. Fam. Scheffer. 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden. 
‘s Woensdags gesloten.

�

De lange weg die leven heet
De lange weg die je moet gaan tot ’t eind
Je kunt geen meter overslaan
De lange weg die leven heet

Paul van Vliet

Na een lang leven van trouw, eenvoud en veel 
zorg voor allen die haar dierbaar waren, is op  26 
juni rustig ingeslapen onze moeder, groot- en over-
grootmoeder 

Hendrika Everdina Antonia 
Makkink

Weduwe van Marinus Johan Wuestenenk

in de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Henk † en Adje
Eef en Ine
Joop en Willy
Gerdien en Gerrit
Kleinkinderen en achterkleinkinderen

26 juni 2011

Vorden, De Delle 83 
Correspondentieadres: 
Haitinkweg 10, 7021 KB Zelhem.

Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op 
donderdag 30 juni van 19.30 tot 20.00 uur aan de 
Delle 83 te Vorden.

De herdenkingsdienst, waarvoor u wordt uit- ge-
nodigd, zal worden gehouden op vrijdag 1 juli om 
10.30 uur in de Gereformeerde Kerk, Zutphense- 
weg 13 te Vorden, waarna aansluitend de begrafe-
nis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
aan de Kerkhoflaan te Vorden.

Condoleren na de begrafenis in het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 te Vorden.

 

Dolblij zijn wij met de geboorte van onze zoon en 
mijn broertje

Mats
Mats is geboren op 25 juni 2011 om 07.42 uur
hij weegt 3460 gram en is 51 cm lang.

Dennis, Annemieke 
en Sem Oldenkotte

Lintelostraat 40
7203 CW Zutphen
tel. 0575-517375

Wil je mijn broertje zien? Bel dan even, anders 
slaapt hij misschien. Annemieke en Mats rusten 
van 12.30 tot 15.00 uur.

Fruithandel F.Huusken en Zn.
TOPKWALITEIT

VRIJDAG OP 
DE MARKT TE 

 VORDEN

ZOETE DIKKE KERSEN kilo   3,98
HEERLIJKE SAPPIGE NECTARINES  16 stuks  5,00
HONINGZOETE GALIA MELOEN  per stuk  0,98
HOLLANDSE BLOEMKOOL per stuk  0,80

“De dader draagt 
zwarte sokken”

www.marionpolman.nl

 T 06-55916250

in de gehele regio

Dag en nacht

Marion Polman
uitvaartbegeleiding

voor een geheel 
verzorgde 

persoonlijke
uitvaart

ongeacht waar u 
verzekerd bent

Stichting De Opdracht
Stichting De Opdracht Zelhem heeft haar gegevens 

op een website geplaatst.
Naast informatie over de stichting en de 

geplande activiteiten zal hierop dagelijks een 
nieuwe “bemoediging” te vinden zijn. 

www.stichtingdeopdracht.nl
Voor deelname aan de BASIS BIJBEL CURSUS 

kan men zich nog aanmelden. Informatie is te verkrijgen 
bij Annie en Wim Zemmelink, tel. 0314-622878.

Of via mail: deopdracht@live.nl

3

www.WitteWoningMakelaars.nl

Ook voor écht onafhankelijk hypotheekadvies

Uitgebouwde goed onderhouden tussenwoning met bijkeuken 
en tuin. Royale woonkamer met lichtkoepel en openslaande 
deuren, keuken met diverse inbouwapparatuur. 1ste verd.: 
3 slaapkamers, badkamer met douche, design radiator en 
wastafel. Vlizotrap naar vliering. De gehele woning is voorzien 
van dubbelglas. Perc.opp.: 143m2 Bouwj.: 1966.

Vorden - De Boonk 33

Vraagprijs: € 195.000 k.k.

WitteWoning Makelaars Zutphen

Tel. 0575-516 117



Het hele komende jaar laten we alle relaties van Weevers en de lezers van de huis-aan-huis bladen 
Contact, Groenlose Gids en Elna kennis maken met culinaire geneugten. Iedere maand biedt een 
‘restaurant van de maand’, vaak zelfs in uw eigen omgeving, een Weevers 3-gangen menu aan voor 
een aantrekkelijke prijs. Dat is dus 12 keer per jaar lekker eten, maar er is meer: Elke maand kunt u 
zich ook aanmelden voor een gratis diner! 
Dit gratis diner voor twee personen zal worden verloot onder degenen die zich hebben aangemeld via 
de website 

Het menu van de maand is, evenals alle informatie, te vinden op de genoemde website. De kok’s van 
de deelnemende restaurants geven u echter een kijkje in de keuken: Van één van de gerechten wordt 
een uitgebreide beschrijving gedaan om het ook thuis te kunnen bereiden. Deze beschrijving en ook de 
te gebruiken ingrediënten zijn vermeld op deze pagina (soms is de beschrijving wegens de omvang in 
de krant beperkt weergegeven; de volledige beschrijving is dan te vinden op de website 

RESTAURANT VAN DE MAAND

In de maand juli zetten we de schijnwerpers op 
Restaurant De Leeuw in Lichtenvoorde.
De Leeuw is een veelzijdige horeca gelegenheid want 
naast het sfeervolle restaurant is er de huiskamer, de 
kegelzaal en de grote zaal waar u terecht kunt. 
In het restaurant heeft u uiteraard de keuze uit 
diverse menu’s. Maar ook hier een veelzijdigheid in 
toepassingen. Een arrangement in combinatie met een 
fi etstocht bijvoorbeeld. Of een compleet avondje uit in 
het centrum van Lichtenvoorde met z’n tweeën of met 
een hele groep: Hiervoor is het populaire Hap Stap 
arrangement bedacht. En wilt u iemand echt verrassen 
met alles er op en er aan, dan kunt u deze persoon of 
personen een snoepcheque aanbieden. 
De Huiskamer is een sfeervolle ruimte voor besloten 
diners of vergaderingen en de Kegelzaal is voorzien van 
vier automatische kunststof kegelbanen. Deze ruimte 
is geschikt voor groepen tot 50 personen. Voor grotere 
groepen is er de Grote Zaal met grillfaciliteit. 
Bij Restaurant De Leeuw worden de menukaarten 
aangepast aan het seizoen. Naast de aspergemenu’s in het 
voorjaar zijn er onder meer de wildmenu’s in het najaar. 
Veel gerechten worden bereid met producten uit de regio. 
Zo ook het recept van de maand juli: Het Achterhoeks 
Zomerfruit. De combinatie van gemarineerd Achterhoeks 
zomerfruit met Lievelde hangop en kletskop is niet alleen 
prachtig om te zien, maar vooral heerlijk van smaak. 
Zie www.restaurantdeleeuw.nl

Nagerecht. Aantal personen: 4. Bereidingstijd: 15 minuten.

 aardbeien  | 250  gr. hangop | frambozen | 125 gr. slagroom en  
| blauwe bessen | rode bessen  | 50 gr. Suren Jan  | bramen | bosje verse munt | 

4 kletskoppen | cassislikeur.

  Klop de slagroom met de suiker en spatel dit door de hangop. Roer de 
Suren Jan erdoor en schep dit in diepe borden. Maak het fruit schoon en snij wat muntblaad-
jes in dunne reepjes. Doe dit in een bak met de cassislikeur erbij en meng dit door de bak kort 
om te schudden. Doe het fruit op de hangop en garneer met de kletskop en wat munt. 
Eventueel een bolletje ijs. U kunt dit gerecht ook in een glas serveren of zoals op de foto. 
Tip: Serveer hierbij een glaasje Suren Jan die 2 uur in de diepvries heeft gestaan.

Huisgerookte Schotse zalm

|

Gegrillde lamsfi let

|

 Gemarineerd Achterhoeks zomerfruit met 
Lieveldse hangop en kletskop 

 32,50

www.restaurantdeleeuw.nl
 
|
 
Rapenburgsestraat 9

 
|
 
7131 CV Lichtenvoorde

 
|
 
0544 37 23 48

50 gr. suiker 



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

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

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

Vanaf     60,- p/m² incl leggen€ 
Vloerverwarming vanaf    30,- p/m² € 

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

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

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

Aankoopprijs Aanbetaling/
inruil (50%) Kredietlimiet Termijnbedrag

per maand
Effectieve rente

op jaarbasis
Looptijd in
maanden

Krediet-
vergoeding

Totale prijs
van het krediet

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

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

Geluk komt vanzelf, je moet het alleen wel pakken

WEGENBELASTING

VRIJ

 www.herwershyundai.nl

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

Rij de nieuwe Hyundai i10 voor 

3.997,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i20 voor 

5.497,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

Rij de nieuwe Hyundai i30 voor 

7.247,50

en betaal de rest rentevrij over 2 jaar.

De zomer is begonnen. Ook in dit seizoen kunt u bij Ellens 
restaurant genieten van smakelijke gerechten. Om het helemaal 
zomers te maken heeft Ellens restaurant onderstaand menu 
speciaal voor u samengesteld voor een wel zeer zonnige prijs.

· Carpaccio klassiek
 met ruculapesto, zongedroogde tomaatjes, pijnboompitjes 
 en Old Amsterdam kaas

· Varkens rib eye van de grill   
 met een saus van rode wijn en sjalot, of

· Scholfilet gebakken in de roomboter
 geserveerd op risotto met een saus van spinazie

· Aardbeien Romanoff 
 (H)eerlijke aardbeien van “de Kruisbrink” uit Toldijk met 
 Romanoff saus en vanille-ijs 

Ellens restaurant
Burgemeester Rijpstrastraat 10

7021 CR Zelhem
Tel. 0314 623253

Reserveren kan ook via www.ellensrestaurant.nl

“Smakelijk zomer” menu
voor 27,50 per persoon.

menu
“Smakelijk zomer”

Wegens vakantie zijn wij gesloten van 11 t/m 21 juli.

Boek nu voor de beste last minutes! 
 

Dorpsstraat 5-7 • Ruurlo 
Tel: 0573 – 454 680 • ruurlo@vx.nl 

 
Stationsstraat 7 •  Zelhem 

Tel. 0314 626 171 • zelhem@vx.nl 
 

www.reisburoavanti.nl 



Dit wist basisschool “Het Hoge” en 
haar aanverwanten, want groep 
8 speelde die dag hun musical ge-
naamd: “Voor kids gaat de zon op”. 
De musical stond in het teken van 
Warchild. Dit alles was een daverend 
succes, vele bekende Warchild num-
mers werden ten gehore gebracht.
Femke van der Stroom en Kyra van 
Blezen kropen in de huid van Marco 
Borsato en zongen het prachtige num-
mer “de Speeltuin”. Het nummer van 
Marco met Ali B.: “Wat zou je doen? 
“ werd zeer professioneel gerapt door 
Nick Stapelbroek , Frank Tolkamp, 
en Daan de Vries. Het eigen geïntro-
duceerde “vliegerlied” bracht de ge-
hele zaal in vrolijkheid en beweging. 
‘Meestergitarist’ Stef Woestenenk 
mocht meespelen met de schoolband 
“The Hotstars’ . De band bestond 
uit bassist Lucas Albers, toetsenist/ 
zanegr Stephan Weenk, drummer 
Robin van der Kuip en gitaristen Paul 
van Glabbeek en Rune Ruiterkamp. 
Rockend en rollend speelden ze vier 
nummers en konden ze rekenen op 

een welverdiend applaus. Over de 
gehele linie was de musical mooi, 
boeiend en natuurlijk doorspekt met 
komische momenten. De bezoekers 

genoten zichtbaar van het enthousi-
asme van de kinderen. De verhaallijn 
haalde op eigen wijze de werkelijk-
heid naar boven en het doel waar 
Warchild voor staat: het helpen van 
kinderen met een oorlogsverleden en 
de bewustwording van het feit dat 
vrijheid en gezondheid wel heel erg 
belangrijk zijn. Omdat geld voor War-
child onmisbaar is om hun doelen te 
behalen werd er werd er een collecte 
gehouden. Er werd zo’n € 350,- opge-
haald. Alle kinderen zagen er prach-
tig uit en hebben meer dan hun best 
gedaan! Een musical is een collectief 
gebeuren, waar de school kan reke-
nen op hulp vanuit vele kanten. Ac-
tieve ouders van school hielpen met 
de schmink en de kleding. Dutch 
PC verzorgde een projector voor de 
achtergrondbeelden. Bert van Dijk 
uit Wichmond zette zich samen met 
Johny Addink in voor het geluid en 
het licht. Weevers grafimedia regelde 
het algehele drukwerk, schildersbe-
drijf Boerstoel plaatste een steiger en 
dankzij het Ministerie van Defensie 
stond er een imposante de 4-tonner 
voor de deur . 

Voor alle kinderen van de basisscho-
len straks een heel fijne vakantie 
toe en speciaal voor de kinderen uit 
groep 8 heel veel succes op de mid-
delbare school.

Voor kids gaat de zon op

Vorden - Woensdag 22 juni was er consternatie in het dorp. Een gro-
te militaire 4-tonner parkeerde voor het Dorpscentrum. Warchild 
-prints werden op het voertuig bevestigd en er werd door het voertuig 
“reclame gereden” door Vorden. 
Maar wie in Vorden wist waar dit allemaal over ging...?

veelzijdig

www.weevers.nl

 media verbindt. Uw wens vertalen wij 

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.



Het is voor de Vordense haar eerste 
grote expositie, hoewel haar werk 
op kleinere schaal ook al elders ten-
toongesteld is (bijvoorbeeld bij Pan-
nenkoekenboerderij De Heikamp 
in Ruurlo). Truus Pijpers vindt zo’n 
expositie best spannend en is zeer 
benieuwd hoe anderen op haar werk 
reageren. Zij schildert met acryl en 
werkt graag met felle kleuren. Haar 
voorkeur gaat uit naar bloemen en 
abstract werk. Truus Pijpers is elf 

jaar geleden met haar man naar de 
Achterhoek verhuisd. Daar kreeg zij
eindelijk de gelegenheid te doen waar
zij al tijden zin in had: schilderen.
Meerdere leermeesters hebben haar
gevormd tot wat zij nu is. Het schil-
deren beoefent zij met veel plezier, al
geeft zij ook aan, dat het niet altijd
pure ontspanning is. Soms kan zij
dagen en nachten met een schilderij
bezig zijn voordat er iets op het doek
gezet wordt. Al schilderend komt er
ook lang niet altijd uit wat zij eerst is
haar hoofd had. Het blijft altijd een 
verrassing. De expositie wordt zon-
dag 26 juni om 11.30 uur officieel ge-
opend waarna aansluitend haar werd
ook is te zien.

Eerste grote expositie voor Vordense kunstenares

Expositie schilderijen 
Truus Pijpers in Kulturhus
Ruurlo - Truus Pijpers uit Vorden 
exposeert van 27 juni tot en met 
18 augustus haar schilderijen op 
uitnodiging van de KunstKring 
Ruurlo in ‘t Kulturhus in Ruurlo.

LEEFTIJD BEPAALT INRICHTING
Het afgelopen jaar is er door Kinder-
opvang Humanitas veel geïnvesteerd 
in de huisvesting van de Yunio-
locaties. De ruimtes waar Jeugdge-
zondheidszorg, een diëtiste en maat-
schappelijk werk nu nog gebruik van 
maken, worden toegevoegd aan de 
buitenschoolse opvang. Er komen 
ruimtes voor de verschillende leef-
tijdscategorieën. Voor kinderen van 
4 tot 6 is het belangrijk na school de 
mogelijkheid krijgen om in een rus-
tige plek even bij te komen van de 
activiteiten op school, maar ook met 
vriendjes en vriendinnetjes te kunnen 
spelen en daarbij zelf te kiezen wat ze 
graag willen doen. Oudere kinderen 
hebben behoefte aan meer vrijheid 
en verantwoordelijkheid, maar ook 
meer uitdaging en avontuur. 

VERSCHILLEN
Aranka: ‘Het meubilair in de locaties 
is speciaal ontwikkeld voor Kinderop-
vang Humanitas. BSO De Toverboom 
krijgt ruimtes en hoeken die speciaal 
voor kinderen worden ingericht, zo-
als een atelier waar ze hun creativiteit 
kunnen uiten, een theaterhoek waar 
ze aan de slag kunnen met toneel, 

verkleden en schminken en een chill-
hoek waar ze op de Wii een spel kun-
nen spelen, een filmpje kunnen kij-
ken of om gewoon lekker te kunnen
kletsen met vriendjes. In de keuken 
komt een bar waar kookworkshops
kunnen worden gegeven. En degenen
die zich even willen terugtrekken om
rustig een boek te lezen kunnen dit
natuurlijk ook doen. We hopen dat
de ruimtes klaar zijn als de zomerva-
kantie gaat beginnen!’

ACTIVITEITENGERICHT AANBOD
Kinderopvang Humanitas werkt met
een activiteitengericht aanbod waarin
alle ontwikkelingsgebieden voor de
kinderen aan bod komen. Kinderen
kunnen iedere dag kiezen of ze mee
willen doen aan een activiteit. Dit is
echter niet verplicht. Ze hebben al 
een schooldag achter de rug en bui-
tenschoolse opvang is vrije tijd! Ou-
ders/verzorgers kunnen op de groep 
een boek inzien waarin elke dag een
kort verslag van de dag geschreven 
wordt. Met regelmaat worden foto’s
gemaakt en op internet gezet. 

ZELF MEEBESLISSEN
Aranka Kuster benadrukt dat Bui-
tenschoolse Opvang De Toverboom
het belangrijk vindt dat kinderen de
mogelijkheid hebben om mee te be-
slissen. ‘Kinderparticipatie: het zelf 
keuzes leren maken en mógen ma-
ken, heeft een positief effect op het
zelfvertrouwen van kinderen en het
stimuleert de betrokkenheid van de
kinderen. Het is natuurlijk veel leu-
ker dat je iets mag doen wat je zelf
hebt bedacht! Zo gaan we onder an-
dere in de toekomst aan de slag met
een zakgeldproject. De kinderen mo-
gen dan aangeven wat ze graag op 
de bso willen aanschaffen voor dat
budget.

Buitenschoolse Opvang 
De Toverboom presenteert 
toekomstplannen
Vorden - Tijdens een ouderavond 
bij Buitenschoolse Opvang De To-
verboom in Vorden zijn door lo-
catiemanager Aranka Kuster de 
toekomstplannen van de locatie 
gepresenteerd. BSO De Tovertuin 
is onderdeel van Yunio kinderop-
vang, dat dit voorjaar is overgeno-
men door Kinderopvang Huma-
nitas. De organisatie werkt hard 
aan kwaliteitsverbeteringen, de 
versteviging van de organisatie 
en professionalisering van het 
aanbod, de medewerkers en de 
bedrijfsprocessen.

Zij spelen nog op een aangepast veld. 
Gelukkig kon er goed tussen de buien 
door gespeeld worden en was het tot 
het einde toe reuze spannend. Een 

echte finale moest aan het eind van 
de middag gespeeld worden om te 
kijken wie de winnaar werd. De ge-
lukkige winnaars van de middag zijn 

uiteindelijk geworden Koen van Veen 
bij de 8-jarigen en Anna van Dijk bij 
de 9-jarigen. 

De jeugdcommissie bedankt alle ou-
ders, die meegeholpen hebben en 
ziet de kinderen graag terug op het 
volgende evenement, een ouder-kind 
toernooi op 27 augustus.

Tennis Clubkampioenen bij 
8 en 9 jarigen bekend

Vorden - Op woensdagmiddag 22 juni werden op het Vordens Tennis-
park de Clubkampioenschappen voor de allerjongsten gespeeld. In de 
week, dat ook de junioren en senioren hun wedstrijden op heel veld 
speelden, was er een middag georganiseerd voor de allerjongsten.

Een prachtige politiequad, een poli-
tiemotor, politieauto, tankstation, 

verkeerslicht en een slagboom. De 
peuters kunnen nu hun vaardig-
heden in het pleinverkeer demon-
streren. 

Peuterspeelzaal Ot en Sien wil graag
iedereen bedanken die hieraan in het
organiseren c.q. een financiële bijdra-
ge heeft geleverd.

Nieuw speelgoed voor 
peuterspeelzaal Ot en Sien
Vorden - Mede dankzij de op-
brengst uit verschillende acties, 
waaronder de kledingbeurs, heeft 
SPSB peuterspeelzaal Ot en Sien 
in Vorden nieuw buitenspeelgoed 
kunnen aanschaffen.

Openingstijden 
bibliotheek
Vorden - Gedurende de zomervakantie (18 juli t/m 6 augustus) is de 
bibliotheek aan de Dorpsstraat 3 in Vorden alleen ‘s ochtends van 
10.00 uur tot 12.30 uur geopend. 
Voor nadere informatie kan men bellen (0575) 55 15 00.

De heer H.H.J. Vreman uit Aerdt (gem.
Rijnwaarden) reageerde blij verrast 
toen hij door bestuursvoorzitter Ton 
Rutting even apart werd genomen en 

van dit feit in kennis werd gesteld. Hij 
bezocht het museum voor de eerste 
keer en was vooraf al geattendeerd op 
de in het museum opgestelde thema-

tentoonstelling over patroonheiligen 
van kerken in Oost-Gelderland. Een 
eerder gepland bezoek aan de kerst-
tentoonstelling was door de gladheid 
in de afgelopen winter niet doorge-
gaan. Ton Rutting overhandigde hem 
een boek met de geschiedenis van de 
kerk en van de daarmee verbonden 
architect Pierre Cuypers.

Heiligenbeeldenmuseum 
verwelkomt 75.000e bezoeker

Kranenburg - Het Heiligenbeeldenmuseum, ondergebracht in de H. 
Antonius van Paduakerk in Vorden-Kranenburg heeft op donderdag 
23 juni de 75000e betalende bezoeker binnen haar muren kunnen 
ontvangen.

Henk Vreman wordt als 75000e bezoeker gelukgewenst door voorzitter Ton Rutting



Die avond komt men vanaf 19.00 
op een ongedwongen wijze, in de 
Gereformeerde Kerk bij elkaar. Piet 

Piersma en Anja den Bakker onder
meer bekend als het duo ‘De moeite
waard’ verzorgen het eerste half uur.
Daarin staat het thema ‘Muziek en
zang in de Bijbel’ centraal. Vervol-
gens is er koffie met een versnape-
ring en is er volop ruimte voor een
ontmoeting.

Ont-moeten op 3 juli? 
De moeite waard!
Vorden - De Ont-moeten werk-
groep van de Protestantse Ge-
meente i.w. te Vorden houdt op 
zondag 3 juli een Ont-moeting.

WOENSDAG 6 JULI - ‘ZOMERCARROUSEL’ 
Gery Groot Zwaaftink, Arjan Verschuur, Menno Kalmann en Josée van der Staak
met zang, piano en gitaar.

WOENSDAG 13 JULI - ‘ZOMERCARROUSEL’  
Rita Boshart / Wendy Addink zang, piano, geluidsband. 

ZONDAG 17 JULI - ARJAN VERSCHUUR SINGER/SONGWRITER, GITAAR 
Trio Hans Kwakkernaat met Florian Hoefnagels jazz.

WOENSDAG 20 JULI - ‘ZOMERCARROUSEL’ 
Wendy Addink, Josée van der Staak zang, gitaar zang, geluidsband. 

WOENSDAG 27 JULI - ‘ZOMERCARROUSEL’ 
Josée van der Staak, Wendy Addink zang, gitaar, geluidsband.

Lindeseweg 29, 7251 NJ Vorden 
Kijk op www.theateronderdemolen.nl voor tijden en tarieven.

Agenda Theater onder de Molen
Vorden - De agenda voor de maand Juli.

De summerclasses zijn bedoeld voor 
particulieren uit de regio. In de les-
sen, die een paar uurtjes duren, le-
ren zij nuttige informatie en ze krij-
gen instructies voor de meest voor-
komende hulphandelingen. 
Jonge ouders worden uitgenodigd 

voor de lessen op 7 en 14 juli. Daarin 
leren zij hoe ze moeten handelen bij 
valpartijen, schaaf- en snijwonden, 
brandwonden en vergiftigingen. 
Ook komen de communicatie met 
kinderen en de gevaren in en om het 
huis aan bod. Op 4 en 12 juli kunnen 

vakantievierders bijgespijkerd wor-
den. Welke problemen kom je tegen 
op vakantie? Is dat vreemde bultje 
een teek? Hoe behandel je brand-
wonden? Wanneer ga je naar een 
huisarts? Klachten die vooral op va-
kantie voorkomen, zoals plotselinge 
hoge koorts, zonnesteek en obstipa-
tie worden in deze lessen behandeld.
Aanmelden kan via 
summerclass@achterkamp.nl
Kijk voor meer informatie zoals de 
lestijden op www.achterkamp.nl

Achterkamp verzorgt summerclasses

EHBO voor jonge ouders en 
vakantievierders
Baak - Jonge ouders en vakantievierders hebben nog wel eens EHBO 
nodig. Speciaal voor deze groep organiseert Achterkamp Bedrijfs-
opleidingen in Baak twee summerclasses in juli. Mocht er dan wat 
gebeuren, thuis of op vakantie, dan hebben deze mensen geleerd hoe 
ze moeten handelen.

Zoals alle volken in de oudheid ge-
bruikten de Kelten hun muziek als 
middel om emoties te uiten. Inmid-
dels is het begrip Keltische muziek 
verworden tot een aanduiding van 
veel verschillende stijlen, die met el-
kaar gemeen hebben dat ze de traditi-
onele muziek uit de Keltische landen 
- Ierland en Schotland - als oorsprong 
hebben. Dit brengt in de tegenwoor-
dige tijd wel met zich mee dat veel 
stijlen en stromingen onder de noe-
mer ‘Keltische muziek’ worden sa-
mengebracht, wat het begrip ernstig 
vervaagt. Feit is dat de populariteit 
van Keltische muziek in het laatste 
decennium enorm is toegenomen, 
wellicht juist vanwege de opeenho-
ping van stijlen. Uiteraard hebben 
producties als ‘Lord of the Dance’, 
‘Riverdance’ en films als ‘Lord of the 
Rings’ hieraan een grote bijdrage ge-
leverd. De collectie bevat cd’s, dvd’s, 
bladmuziek en literatuur.
De themacollectie is beschikbaar ge-
steld door het Muziekuitleen- en In-
formatiecentrum (Mui) te Arnhem 
en is in te zien en te gebruiken vanaf 
medio juni tot en met 15 september.

Keltische collectie in bibliotheek
Vorden - Ter gelegenheid van 
het promsconcert ‘Journey to 
Britain’, georganiseerd door 
Cultuurfonds Vorden op 3 en 4 
september a.s., heeft de biblio-
theek West-Achterhoek vestiging 
Vorden een themacollectie rond 
Keltische muziek in huis gehaald 
om zodoende een steentje bij te 
dragen aan de activiteiten rond-
om dit thema.

In de Spotklasse reden vijf renners 
in de clubkleuren van RTV Vier-
akker-Wichmond: Peter Makkink, 
Rudi Peters, Martin Weijers, Kevin 
van Kesteren en Ralf Vos. Het snelle 
parcours zorgde voor een spervuur 
aan demarrages. Diverse renners za-
gen hun vluchtpoging echter al snel 
stranden. Dit gold ook voor Makkink, 
die halverwege de wedstrijd besloot 
aan kop van het peloton tempo te 
maken. Drie renners haakten aan 
in zijn wiel, maar het kwartet werd 
snel ingerekend door het jagende 
peloton. RTV’ers Weijers en Van Kes-
teren konden het hoge tempo niet 
langer bijbenen en moesten het pelo-
ton laten gaan. Na 32 rondjes reed er 
een kopgroep van vier renners weg. 
Makkink zag het kwaad geschieden 
en reageerde attent. Met een andere 
renner wist hij naar de koplopers toe 
te rijden. Het zestal wist tot aan de 
finish uit de greep van het peloton te 
blijven. In de sprint om de eindzege 
kwam Makkink net te kort voor een 
podiumplaats. De winst was voor 
Arnout Hurenkamp uit Enschede. 
Makkink ging echter niet helemaal 

met lege handen naar huis, want hij
wist halverwege de wedstrijd nog een
premie in de wacht te slepen door een
tussensprint te winnen. Ook bij de
Amateurs kwam de winnaar uit een
kopgroep. In deze categorie stonden 
namens de RTV Erik de Greef, Mar-
tijn Versteege en Raymond van Hall
aan de start. Al snel wisten acht ren-
ners uit het peloton te ontsnappen.
Zij wisten hun voorsprong gestaag uit
te breiden. In de laatste ronde bleek
Mathieu Krabbenborg over de langste
adem te beschikken. Hij verraste zijn
medevluchters met een demarrage 
en kwam solo over de eindstreep. 

De wedstrijden op het industrieter-
rein Werkveld werden geopend door
de plaatselijke jeugd met de Rabo Dik-
kebanden Race. Bij de allerjongsten
was de 8-jarige Loes Busser de snel-
ste. Tweede werd de pas 5-jarige Licke
Vos. De wedstrijd voor jeugd van 9
en 10 jaar werd gewonnen door Erin
Albers, voor Bjorn Dorstal, Rik Lim-
pers en Renze Makkink. Gijs Busser
mocht bij de jeugd van 11 en 12 jaar
op het hoogste schavot plaatsnemen.
Het podium werd gecomplementeerd
door Lucas Albers en Stan Krom-
kamp. RTV Vierakker-Wichmond
kan met tevredenheid terugkijken op
het evenement. “Het was natuurlijk 
uitstekend fietsweer en ook over de
hoeveelheid toeschouwers mogen we
niet klagen”, blikt de organisatie te-
rug. “Wedstrijden als de Ronde van
Vorden zijn zeer belangrijk voor het
behoud van de wielersport in deze
regio.”

Makkink net naast podium 
in thuiswedstrijd
VORDEN - Zomerse temperatu-
ren, diverse demarrages en twee 
kopgroepen: dat waren zondag 
de ingrediënten van de Wieler-
ronde van Vorden. Peter Mak-
kink belandde bij de Amateurs 
net naast het podium. Toch keek 
zijn vereniging RTV Vierakker-
Wichmond tevreden terug op het 
wielrenevenement, dat zij dit jaar 
voor de 33e keer organiseerde.

Vorden - Vrijdagavond 1 juli 
wordt bij de familie Scheffer in 
het buurtschap Delden het jaar-
lijkse buurtfeest gevierd. 
Voor de kinderen die avond ook al-
lerlei activiteiten zoals onder meer 

Deldens Buurtfeest

Medler - Op 1 en 2 juli staat buurtschap Medler weer 
helemaal in het teken van haar jaarlijkse buurt-
feest. De festiviteiten beginnen vrijdagochtend 1 
juli als de kinderen van basisschool ‘de Kraanvogel’ 
het Medler bezoeken voor de kinderspelen. 

Vrijdagavond begint om 19.45 uur de 4e editie van ‘Vrien-
den van Medler Live’. Ook dit jaar hebben zich weer tal 
van plaatselijke ‘ artiesten’ aangemeld, om het publiek 
te gaan vermaken. Want dat is waar het om draait bij 
‘ Vrienden van Medler Live’. Er komt van alles ten to-
nele; play-back-acts, live-gezongen acts en live-bandjes. 
Deelnemers kunnen zich nog aanmelden via www.med-
lerfeest.nl. Alles kan en alles mag, als het publiek maar 
vermaakt wordt. Aan het eind van de avond bepaalt het 
publiek ook wie de wisselbokaal voor de jeugd en wie de 
wisselbokaal voor de volwassenen mee naar huis mag 
nemen. De after-party wordt vrijdagavond verzorgd door 
de (gedeeltelijk) Vordense formatie ‘FunnXL’.

Zaterdagmiddag 2 juli gaat het feest om 13.30 uur ver-
der. Dan zal onder muzikale klanken van Concordia de 
kinderoptocht starten, waarna een afgevaardigde van de 
gemeente Bronckhorst de volks- en kinderspelen offici-
eel zal openen. Schutterskoning van 2010 Bert Fokkink 
zal het eerste schot lossen op de nieuwe vogel, waarna 
men ook aan tal van andere volksspelen deel kan nemen, 
zoals o.a. ringsteken per dogkar, doeltrappen, fles gooien 
en natuurlijk het bierpul- schuiven. 

Voor de kinderen is er naast de kinderspelen ook weer 
volop vermaak, zoals de draaimolen, een springkussen, 
ballenbak en de ballenkanon. Zaterdagavond worden de 
festiviteiten afgesloten met de grote feestavond m.m.v. 
de Vordense pop-rockformatie Woodstar!

Het Medlerfeest vindt traditiegetrouw plaats op het ter-
rein van CWV-MEDO (hoek Onsteinseweg / Ruuloseweg) 
tegenover ’t Wapen vh Medler.

Woodstar op 86e Medlerfeest

Vorden - De Oranjecommissie Medler-
tol organiseerde afgelopen zondag als 
voorproefje op het aanstaande ‘Med-
lerfeest’ een fietspuzzeltocht. In totaal 
waren er circa 55 deelnemers, die sa-
men 19 groepen vormden. De tocht 
had een lengte van circa 25 kilometer. 
De route liep via de buurtschappen 
Medler, Linde, Delden, een stop bij het 
Suideras in Vierakker en weer terug 

naar het Medler. Onderweg kregen de 
deelnemers verschillende opdrachten 
te vervullen. Zo stond er o.m. ‘hoef-
ijzer-gooien’ op het programma. Start 
en finish waren bij het ‘Wapen van 
het Medler ‘, waar André Knoef na 
afloop de prijzen uitreikte. De eerste 
prijs werd gewonnen door Reini en 
Thea Groot Nuelend, 2 groep Henge-
veld, 3 groep Henk Fokkink.

Fietspuzzeltocht

een ‘ stoelendans’ dat is onderver-
deeld in de groepen 1 tot en met 4 
van de basisscholen en apart de groe-
pen 5 t/m 8. Voor de winnaar van 
beide groepen wordt een ‘hoofdprijs
‘ beschikbaar gesteld en troostprij-
zen voor alle andere kinderen. Ver-
der voor de kinderen het spelletje
muizenmeppen, bibberspiralen, kik-
kerspel. Een geweldig luchtkussen 
zal de speelvreugde ongetwijfeld nog
vergroten! Voor de volwassenen staat
het traditionele vogelschieten op het
programma. Verder o.m. bierpul-
schuiven, blikgooien en de ‘kop van 
Jut’ en schieten vrije- en vaste baan.
Na afloop van de volksspelen is er in
de tot feestzaal omgebouwde schuur
bij de familie Scheffer groot feest met
muzikale ondersteuning van het duo
Hekkelbarg. Het buurtfeest begint 
om 19.30 uur

1. J. Besselink 1030 gr. 
2. W. Vreeman 950 gr. 
3. W. Bulten 340 gr. 
4. H. Golstein 170 gr.; 5. J. Aartsen 
160 gr. 6. G. v Amerongen 10 gr. 

Uitslag van de 3de senioren wedstrijd.
Op zaterdag 18 juni is de derde on-
derlinge wedstrijd gevist door de se-
nioren. 6 vissers gingen ditmaal naar 
de IJssel door de harde wind is uitge-
weken naar Brummen waar ze wind 
inde rug hadden. Alle vissers vingen 
vis in totaal 8230 gram. Einduitslag:
1.R. Golstein 2860 gram.
2. M. Dekkers 2400 gram.
3. J. Groot Jebbink 2100 gram.

HSV de snoekbaars
Viswedstrijd 55+ Op 23 juni werd 
er gevist in de Berkel op stiggoor 
te lochem. Totaal deden 13 pers 
mee waarvan 6 pers vis hebben 
gevangen.



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

Net als twee jaar geleden toen men 
in Vorden op de Italiaanse toer ging 
met het ad hoc Symfonisch blaasor-
kest ‘Bronckhorst Wind Symphony’, 
zal dit orkest ook weer zijn opwach-
ting maken tijdens de British Proms. 
Verder werken er diverse solisten 

mee, een doedelzakorkest, een vo-
calgroep e.d. In zijn zoektocht om 
ook een kinderkoor aan deze muzi-
kale happening toe te voegen, stuitte 
artistiek leider Joop Boerstoel op de 
in Vorden woonachtige zanglerares 
Maartje Epema. Deze toonde zich di-

rect enthousiast. Toen Wim Polman, 
voorzitter van Cultuurfonds Vorden 
(het fonds dat het concert organiseert 
en met behulp van diverse sponsors 
financieel mogelijk maakt), flyers 
op de basisscholen in de gemeente 
Bronckhorst uitdeelde om de kinde-
ren enthousiast te maken, duurde 
het niet lang of het Bronckhorst Kin-
derkoor kon geformeerd worden. 

Maartje Epema: ‘ Wij zijn gelijk met 
de repetities begonnen. Ik denk dat 

wij tot nu toe al zo’n 35 keer geoe-
fend hebben. Voor de kinderen geen 
gemakkelijke opgave want er wordt 
tijdens het concert vrijwel uitsluitend 
in het Engels gezongen. In totaal ze-
ven liedjes. Vorige week hebben we 
voor de tweede keer samen met het 
‘grote’ blaasorkest van Joop Boerstoel 
gerepeteerd. De eerste keer in het 
dorpscentrum in Vorden en vorige 
week in Zelhem. Voor het instuderen 
van de Britse kinderliedjes heeft de 
Engelse componist Bruce Frasereen 
medley gearrangeerd. Hij is vorige 
week speciaal vanuit Engeland over-
gevlogen om het koor te beluisteren 
en van advies te dienen. De repetities 
verliepen perfect’, zo kijkt Maartje 
Epema tevreden terug.
Voor de jongens en meisjes van het 
Bronckhorst Kinderkoor betekent het 
concert in september, voor hen niet 
‘einde verhaal’. Integendeel zelfs ! 
Maartje Epema: ‘Het ligt in de bedoe-
ling dat het kinderkoor blijft voortbe-
staan, maar dan in de vorm van een 
popkoor. Ik heb dit inmiddels met de 
ouders van de kinderen (en de kinde-
ren zelf) besproken. Iedereen vond 
het een geweldig idee’, aldus Maartje. 
Ook heeft ze plannen om een pop-
koor voor volwassenen op te zetten. 
Overigens zal zij zelf ook als vocalist 
aan de British Proms meewerken. 
Daarnaast ook nog in een derde ‘hoe-
danigheid’. Tijdens het concert zal 
het blaasorkest ‘Bronckhorst Wind 
Symphony ‘ namelijk bij een aantal 
nummers ondersteund worden door 
de ‘Band to Venhorst’. Een reeds be-
staande band genoemd naar het land-
goed ‘Venhorst’ in het buurtschap 
Delden bij Vorden, waar Maartje met 
haar man Frank en de drie kinderen 
Jan- Hergen (2), Rosa (4) en Lente (6) 
wonen.
De ‘Band to Venhorst’ is eigenlijk 
een coverband maar dan in een ‘ei-
gen jasje’ gestoken. De band bestaat 
uit Frank de Haan, Maartje Epema, 
Marieke en Peter Besselink (geen fa-

milie), Daniëlle Winkeler en Arjan
Haakshorst. Maartje Epema, één en
al muziek, heeft voor de nabije toe-
komst nog meer plannen. Naast ge-
noemd kinderkoor wil Maartje in
haar muziekboerderij, na de vakan-
tie starten met muziek voor baby’s
en peuters (0- 4 jaar) Dat vraagt na-
tuurlijk om uitleg! Maartje: ‘Bewegen
op muziek, klappen op muziek, luis-
teren op muziek is voor kleine kin-
deren heel erg belangrijk. Moeders/
vaders kunnen dan samen iets met
de kinderen opbouwen’, zo zegt ze.
Zie ook www.muziekopvenhorst.nl
De Vordense zanglerares is van alle
muzikale markten thuis, zo bleek
tijdens het gesprek buiten bij de mu-
ziekboerderij. 
Dat de liefde voor de muziek al op
zeer jeugdige leeftijd begon, is overi-
gens niet zo verwonderlijk. Daarover
zegt Maartje: ‘ Mijn vader was muzi-
kant (fluitist), mijn moeder speelde
cello, verder een grootvader als flui-
tist en een oma die piano speelde
en dat alles is blijkbaar erfelijk’, zo
zegt ze lachend. Zelf leerde ze al op
vier- jarige leeftijd blokfluit spelen.
Ze was nog geen tien, of ze kreeg
bovendien vioollessen. Het kon niet
missen, Maartje ging ‘later’ verder in
de muziek. Op het conservatorium in
Arnhem vioollessen gevolgd en zang
gestudeerd aan de popacademie in
Enschede. Maartje Epema speelde en
zong in diverse bands met een reper-
toire van Ierse folk, coverband, rock-
band, noem maar op. Momenteel
maakt ze ook deel uit van de twaalf-
koppige formatie KGB (acht blazers
en vier zangeressen). Verder lesgeven
op scholen, zangdocent thuis in de
muziekboerderij. Muziekles geven op
o.m. de basisschool Huet in Doetin-
chem. Ook geeft Maartje les aan de
Muziekschool Oost Gelderland die
eveneens in Doetinchem is gevestigd.
Hoe zo veelzijdig!! Haar man Frank
de Haan geeft overigens op scholen
en ook thuis gitaarles.

In voorbereiding op de British Proms

Maartje Epema met Bronckhorst Kinderkoor op koers

Vorden - Maartje Epema is met haar ‘Bronckhorst Kinderkoor’ , geheel 
op koers voor de British Proms dat zaterdag 3 en zondag 4 september 
in sporthal ’t Jebbink in Vorden zal plaatsvinden. Een concert voor 
liefhebbers van licht klassieke pop en populaire film en musicalmu-
ziek en dat alles geënt op muziek uit Groot Brittannië.

Al jaren is de praktijk bezig om door 
middel van specialisaties van de fy-
siotherapeuten de hoogst mogelijke 
kwaliteit te kunnen bieden. Omdat 
zij van mening zijn dat een schoen-
maker wel bij zijn leest moet blijven 
en er een aantal klachten niet d.m.v. 
fysiotherapie alleen verholpen kun-
nen worden, zijn zij samenwerking-
verbanden aangegaan met andere 
disciplines. Zo werken er binnen de 
praktijk een podoloog, ergotherapeut 
en psycholoog. Verder wordt nauw 
samengewerkt met een diëtiste, long-
verpleegkundige en logopediste.

Bij de HKZ certificering wordt niet 
alleen gekeken naar de transparant-
heid en kwaliteit van de gegeven 
zorg, maar ook hoe gewerkt wordt op 
gebied van patiëntveiligheid, hygiëne 
en klanttevredenheid. De directeur 
van TÜV Nederland Lex Boon gaf aan 
dat tijdens de audit opgevallen was 
hoe intens en met veel enthousiasme 
de praktijk over de gehele linie bezig 
was met het voortdurend verbeteren 
van de kwaliteit van zorg. De bena-
dering van de patiënt wordt als zeer 
prettig en deskundig ervaren. De 
toegankelijkheid, ook voor rolstoel-
gebruikers, is prima. Met name de 
avondopenstellingen tot 22.00 uur 
op dinsdag, woensdag en donderdag 
getuigen van inspelen op de behoefte 
van de patiënt. Evenals het feit dat 
patiënten extra gebruik kunnen ma-
ken van de trainingfaciliteiten in de 
ruime en goed ingerichte oefenzaal.
De kracht is dat bij Janssen van Dijke 
fysiotherapeuten alles in het werk 
gesteld wordt om tot een zo goed 

mogelijk resultaat voor de patiënt 
te komen. Gebruik maken van el-
kaars kennis en kunde leidt tot snel 
en doeltreffend resultaat. Zo zal de 
manueeltherapeut vaak het voorbe-
reidende werk doen (de bewegings-
beperking opheffen), waarna de 
algemeen fysiotherapeut het werk 
afmaakt door spierversterkende en 
stabiliserende oefeningen te geven. 
De behandelingen kinderfysiothera-
pie en kindermanueeltherapie wor-
den heel nauw op elkaar afgestemd, 
vooral bij de behandeling van baby’s 
met een voorkeurshouding. De ken-
nis van de sportfysiotherapeut wordt 
niet alleen bij sportblessures ingezet, 
maar ook voor specifieke schouder, 
knie en enkelproblemen.
Andere specialisaties zijn bekken-
fysiotherapie en oedeemfysiothera-
pie. De oedeemtherapeut kent me-
thoden om de klachten t.g.v. vocht 
vasthouden (bv na een amputatie) te 
verminderen door massage, tapen of 
elastische kousen aan te meten. Ook 
is er een methode om spataderen te 
bestrijden, zodat een operatie vaak 
langer uitgesteld kan worden.

Naast individuele behandelingen 
worden er groepsbehandelingen ge-
geven voor patiënten met COPD en 
hartfalen. Daarnaast is er het W.a.G. 
programma (Werken aan Gezond-
heid) voor mensen met overgewicht 
en obesitas. Er is een programma 
voor volwassenen en kinderen. Aan 
dit programma werkt ook een dië-
tiste en een psycholoog mee. Het is 
immers aangetoond dat blijvend een 
gezonder gewicht houden alleen ef-

fect kan hebben door combinatie van 
bewegen, dieet en gedragsverande-
ring. Tevens zijn er medische fitness-

groepen, ook voor kinderen, die extra 
begeleiding nodig hebben i.v.m. een 
bepaalde aandoening en er kan een 

fitheidscan afgenomen worden. ¿In-
formatie treft u aan op 
www.janssenvandijke.nl

Kennis en kwaliteit Janssen van Dijke fysiotherapeuten 
beloond
Wat een Michelin-ster is voor een restaurant, is een HKZ certificering 
(Harmonisatie Kwaliteitsbevordering in de Zorgsector) het kwaliteits-
keurmerk voor een fysiotherapiepraktijk. Deze is als eerste praktijk 
in de gemeente Bronckhorst behaald door Janssen van Dijke fysiothe-
rapeuten in Hengelo Gld en Zelhem.
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Wat is: A. Vergets.

 B. Wasdom.

 C. Kwetse.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

De vele vrijwilligers zijn al druk met 
de voorbereidingen om de rommel-
markt tot een succes te laten verlo-
pen. De afgelopen tijd zijn er al vele 
spullen door de plaatselijke inwoners 

naar de opslagplaats gebracht. De
rommelmarkt trekt jaarlijks vele be-
zoekers zelfs ver buiten Keijenborg.
Er staan vele kramen met diverse
spullen, tevens zal er een luchtkus-
sen voor de kinderen op het plein
staan. Om klokslag 12.00 uur zal
de spectaculaire opbod per verkoop
plaats vinden. Vele bruikbare spullen
zullen dan onder de hamer worden
verkocht. 
De opbrengst komt ten goede van de
uniformen en instrumentenvoor de
Drumfanfare St. Jan.

Zondag 3 juli
Rommelmarkt Keijenborg
Hengelo - Op zondag 3 juli orga-
niseert de Drumfanfare van het 
Schuttersgilde St. Jan Keijen-
borg de jaarlijkse rommelmarkt. 
De aanvang is om 10.00 uur. De 
rommelmarkt wordt gehouden 
op het Booltinkplein, in het cen-
trum van het dorp Keijenborg.

Het idee om een voetbalschool te star-
ten is van Harold Achterkamp zelf. 
“Ik heb vorig jaar mijn TC3 (Trainer 
Coach 3) gehaald, een diploma om 
de jeugd van Steenderen te mogen 
coachen. Dat is een opleiding van de 
KNVB. Ik heb me nu ingeschreven 
voor TC2, weer een stapje hoger en 
daar ben ik ook toegelaten,” vertelt 
Harold. “Vier jaar daarvoor heb ik 
via De Graafschap Techniektrainings-
cursussen gehad van Wim van Zeist. 
Daar is het mee begonnen.” Harold is 
nu vijf jaar Techniektrainer van Steen-
deren, is sinds vorig jaar jeugdcoördi-
nator bij Be Quick in Zutphen, geeft 
Techniektraining aan FC Zutphen en 
hij was trainer bij de Gelderse Voet-
balschool in Doetinchem. Daar deden 
eerst veel jongens uit Steenderen mee, 
maar door de afstand vielen er veel 
af. Daar kwam het idee vandaan om 
in Steenderen zelf een voetbalschool 
te beginnen. “Lekker dichtbij.” 
Harold speelt zelf in het vijfde van 
Steenderen, maar heeft niet veel wed-
strijden meegespeeld. Op zondag spe-
len is na een drukke zesdaagse werk-

week vaak net niet haalbaar. Door 
alle trainingen die hij geeft, blijft hij 
wel in conditie. “Dat moet ook.” 
Harold is bekend met de terreinen 
van S.V. Steenderen, als penning-
meester van de club. “De inkomsten 
kunnen dan voor Steenderen zijn. Ik 
mag voorlopig de velden, douches en 
materialen gebruiken.” 
Er is een verschil tussen een voetbal-
school en voetbalclub. “Bij de voetbal-
school ga je een keer in de week een 
uurtje trainen, tegen betaling. Met 
een voetbalclub speel je een wedstrijd 
op zaterdag en je traint twee keer in 
de week en daar betaal je contributie 
voor het hele jaar. De voetbalschool 
is puur een extra training. Wat een 
voetbalschool toevoegt aan de trai-
ningen van de voetbalclub is vooral 
het leren van tactiek en techniek: 
stimuleren van traptechniek, laag of 
juist van veraf leren schieten, loop-
training, kap en draaien, schaar of 
overstap, penalty’s en vrije trappen. 
En dan korte partijtjes tussendoor.” 
Een aantal spelertjes werden al ge-
scout voor de grotere voetbalclubs 

en de KNVB, zoals FC Twente. “Die 
jongens zijn goed en gedreven,” weet 
Harold. “Maar ook de andere kinde-
ren zie je bij Steenderen vooruitgaan. 
En dat is de kunst, om ze vooruit te 
laten gaan.” 
Voor de voetbalschool kunnen jon-
gens en meisjes van 6 tot en met 16 
jaar van S.V. Steenderen, maar ook 
andere voetbalclubs uit de omgeving 
komen trainen. “Sterker nog, je hoeft 
niet eens lid te zijn. Het is wel een 
pre, maar als je nergens voetbalt en 
je wilt een keer proberen, dan mag 
dat ook. Ik deel ze in op sterkte.” 
Eind van de vrijdagmiddag 19 augus-
tus start de school met van 16.30 – 
17.30 uur de F’jes van 6 tot 8 jaar, van 
17.45 – 18.45 uur de E’tjes van 8 tot 
10 jaar en van 19.00 – 20.00 uur de 
D’tjes, C’tjes en B’tjes 10 tot en met 
16 jaar. Deze groep heeft zo’n vijf trai-
ners om in kleine groepjes aan de slag 
te gaan. Daarnaast wordt een groepje 
geformeerd die de keeperstraining 
kunnen volgen. Deze planning geldt 
overigens voor elke vrijdag. 
De eerste aanmeldingen zijn al bin-
nen. Jongens en meisjes die zich wil-
len aanmelden voor de ARCI Steen-
deren Voetbalschool, kunnen contact 
opnemen met Harold Achterkamp, 
via email harold@arcisteenderen.nl 
of telefonisch (06) 53 833 509.

Start op vrijdag 19 augustus 2011

ARCI Steenderen Voetbalschool

Steenderen - Op de terreinen van S.V. Steenderen start Harold Achter-
kamp op vrijdagavond 19 augustus de nieuwe ARCI Steenderen Voet-
balschool. Het plan zit al wat jaren in zijn hoofd. “Voetbal is voor mij 
ontspanning,” vertelt hij. “Ik wil op het veld staan en de jongens en 
meisjes beter maken.”

Harold Achterkamp tijdens de Steenderense Techniektraining.

Zaterdag 23 juli treedt de Ameri-
kaanse singer-songwriter Rich Wy-
man op: eerst solo en vervolgens sa-
men met de Gelderse band The Grit. 

Deze rockformatie zal tevens na het
gecombineerde optreden nog een set
met rock-covers brengen. Aanvang
21.00 uur. Zondag 24 juli betreden
achtereenvolgens Pulse, Basketcase,
Schimanski en The Dark (Anouk-
tribute) het podium op het Steen-
derense marktplein. Aanvang 13.00
uur. Beide dagen is de entree, zoals
gebruikelijk, gratis. Houd binnenkort
de media in de gaten voor uitgebrei-
dere informatie!

Line-up 15e editie Marktpop bekend
Steenderen - De line-up voor de 
vijftiende editie van Marktpop, 
23 en 24 juli, bij Café Heezen, is 
bekend. Optredens worden ver-
zorgd door Rich Wyman, The 
Grit, Pulse, Basketcase, Schiman-
ski en The Dark.

De Summerclass Vakantie-EHBO 
wordt gehouden op 4 of 12 juli 
2011. “Een ongeval zit in een klein 
hoekje!” Wat te doen bij veel voor-
komende vakantiecalamiteiten als 
brandwonden, teken, darmproble-
men en zonnesteek. “Hoe kun je 
dit voorkomen, ga je er mee naar de 
dokter of kun je het zelf oplossen?” 
Tijdens deze Summerclass wordt 
aandacht besteed aan Tekenbeten, 
Brandwonden, Bijtwonden, Wan-
neer spoed, hoe gaat dat in het bui-
tenland?, Plotselinge hoge koorts, 
Eten, obstipatie, Zonnesteek, hitte 

problemen en Flauwvallen. De Sum-
merclass Eerste hulp voor jonge 
ouders wordt gehouden op 7 of 14 
juli 2011. “Ben jij als jonge ouder 
ook soms onzeker over wat er alle-
maal met de kleine mis kan gaan? 
Wij geven je nuttige informatie en 
instructie van de meest voorko-
mende eerste hulp handelingen.” 
Deze summerclass is laagdrempe-
lig en kost minder tijd en geld dan 
een Kinder-EHBO cursus. In deze 
Summerclass is aandacht voor de 
Ontwikkeling, communicatie met 
je kind, Wanneer spoed, wanneer 
huisarts, Valpartijen, hersenschud-
ding, Schaaf- en snijwonden, Brand-
wonden, Vergiftigingen en Gevaren, 
preventie in en om het huis. 
Voor meer informatie over deze 
summerclasses, kunnen belangstel-
lenden contact opnemen via tele-
foonnummer (0575) 45 29 90. 
Aanmelden kan via summerclass@
achterkamp.nl onder vermelding 
van persoonsgegevens en de ge-
wenste cursusdatum.

Achterkamp Bedrijfsopleidingen
Summerclasses
Baak - In de aankomende we-
ken kunnen belangstellenden 
deelnemen aan een tweetal 
Summerclasses bij Achterkamp 
Bedrijfsopleidingen: Vakantie-
EHBO en Eerste Hulp voor jonge 
ouders. Deze worden gehouden 
in De Maalderij, het opleidings-
centrum van Achterkamp aan 
de Zutphen Emmerikseweg 103 
in Baak.

Haar bijzondere schilderijen, ze 
schildert met acrylverf in combi-
natie met allerlei materialen en 
vondsten, geven keer op keer iets 
nieuws prijs. Hierdoor blijft de ver-
wondering. Verena wil een sfeer op-
roepen die de toeschouwer anders 
laat kijken naar de werkelijkheid, 
bewustmaken. De onderwerpen ko-
men diep uit haar zelf, soms door 
een droom, dan weer uit de buiten-
wereld. Voor haar is schilderen een 
andere vorm van communicatie, 
een ontdekkingsreis, fascinatie en 
gedrevenheid die leiden tot steeds 
nieuwe experimenten. Het zijn 
werken waar je vooral de tijd voor 
moet nemen. Dat kan uiteraard tij-
dens de openingstijden van Galerie 
De Burgerij, onder het genot van 

een kopje koffie of thee (met wat 
lekkers) maar ook op afspraak voor 
kunst met een culinaire omlijsting 
(High Tea, Eten in de Kunstkamer, 
zie www.deburgerij-vorden.nl).
Tijdens deze zomerexpositie zijn 
ook werken te zien van Ineke van 
der Ploeg. Zij werkt met afbeeldin-
gen uit kranten, tijdschriften en 
foto’ s. Ze schildert met acrylverf, 
bij voorkeur op papier, met een 
losse toets zonder tekening vooraf. 
Onlangs exposeerde ze in de St 
Janskerk in Gouda, met het thema 
De Goudse Glazen, waar zij twee 
details schilderde van het zgn. 
Bevrijdingsglas, en deze op eigen 
wijze interpreteerde. Deze schilde-
rijen zijn op de zomerexpositie in 
De Burgerij te zien.

Op zaterdagmiddag 2 juli rond 
half vijf zal voor genodigden de 
zomerexpositie feestelijk worden 
geopend. Aansluitend zal Hans van 
Klaveren, beeldend kunstenaar in 
Vorden zijn beeldende kunstwed-
strijd ‘waterlandschappen’ in de 
theetuin van Galerie De Burgerij 
onthullen. Een beeldende kunst-
wedstrijd, met een prachtige hoofd-
prijs waaraan iedereen van jong tot 
oud vanaf 3 juli twee maanden kan 

meedoen! Nieuwsgierig? Loop De 
Galerie De Burgerij binnen of let op 
de posters en flyers in en om Vor-
den. De galerie De Burgerij (www.
deburgerij-vorden.nl) is gedurende 
de zomerexpositie in juli en au-
gustus drie dagen in de week open 
voor publiek: zondag van 13.00 – 
17.00 uur en vrijdag en zaterdag 
van 12.00 – 17.00 uur. 

Loop gerust binnen.

Kiezen voor schoonheid een teken van verzet ‘?

Verena op ten Noort in Galerie ‘De Burgerij’
Vorden - Vanaf zondag 3 juli 
tot en met zondag 28 augustus 
zal in Galerie De Burgerij (Zut-
phenseweg 11) een uitgebreide 
verkoopexpositie van schilde-
rijen te zien zijn van beeldend 
kunstenaar, Verena op ten 
Noort. Haar werk is figuratief-
abstract met een geheel eigen 
kleurenpalet en een grote ge-
laagdheid zowel in betekenis 
als in materiaal.

Doe mee op zondag 10 juli. Wij zor-

gen voor twee hele mooie tochten, te
weten één van 22 kilometer en één
van 40 kilometer. De routes zijn aan-
gegeven met pijlen. 
U kunt starten tussen 12.00 en 13.30
uur vanaf café Herfkens in Baak. Kin-
deren tot 16 jaar betalen 1 euro en
volwassenen 3 euro.

Toerclub Baak

Gezinstocht van het jaar
Baak - Het is tijd voor een mooie 
fietstocht met de hele familie, 
gezellig alleen of met z`n tweeën. 
Haal de fiets uit de schuur en 
kom in het zadel voor Toerclub 
Baak.

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



Hoog Keppel - Op 1ePinksterdag heeft 
de 4eeditie van de Keppelrun plaats-
gevonden. Onder ideale loopomstan-
digheden gingen een record aantal 
van meer dan 600 deelnemers van 
start. Ruim 80 vrijwilligers hebben 

er weer een aantrekkelijk, professio-
neelen sfeervol hardloopevenement 
van gemaakt. De organiserende ver-
eniging de Hessenrijders kan dan ook 
terugzien op een zeer geslaagd hard-
loopevenement. Komend jaar zal op 

zondag 10 juni de jubileumeditie van 
de Keppelrun worden gehouden.Dit 
jaar heeft Mirte Leloup uit Nijmegen 
op de 5 kilometer het parcours re-
cord aangescherpt bij de dames in de 
tijd van 19.40 min. Ook op de 10 km. 

werd het parcoursrecord bij de dames 
verbeterd: Esther Lauret uit Rheden 
legde deze afstand af in 40.09 min. 
Bij de heren ging bij de 5 kilometer 
de Westervoorter Frank Futselaar in 
een tijd van 34.05 min. met een mooie 
Keppelrun schaal en bloemen naar 
huis. De 39-jarige atleet uit Rheden 
Martin Lauret pakte de 10 km 1e prijs 
in een tijd van 34.05 min. Lauret was 
erg te spreken over het parcours in 
Hoog-Keppel. ”Dit is een mooi en snel 
parcours met relatief weinig bochten 
en erg mooie wegen en bospaden”. 
Bestuursvoorzitter F. Juch van Ra-
bobank Midden-Graafschap gaf het 
startschot voor de 10 km. De plaatse-
lijk jazz band Hot& Sweet, de drum-
band de Eendracht uit Hummelo, een 
trekzakmuzikant uit Hoog-Keppel en 
de Djembé Groep ‘Ritme op Maat’ 
uit Eerbeek zorgden voor de nodige 
ritmische klanken waarop snelheid 
werd gemaakt. Ruim 100 deelnemers 
hebben met de Aviko 1 kilometer 
jeugdloop meegedaan. De jeugdloop 

werd vooraf gegaan door een spet-
terende warming-up georganiseerd
door studenten van het Graafschap
college. Keppelcoaches brachten de
hardlopertjes flink in beweging. Mex
Hartjes uit Kilder en Roos Rijnders uit
Doorwerth kwamen als eersten over
de finish bij de 6-7 jarigen. Maikel
Rutgers uit Hummelo en Anna Ei-
kendal uit Lopik kwamen bij de 8 en
9 jarigen het eerste over de streep. In
de leeftijdscategorie van 10-11 waren
Stan Prinsen uit Varsseveld en Kyra
Keurentjes uit Wehl de koplopers.
Bij de categorie van 12-13 jaar waren
Luuk Nusselder en Mayke Nusselder
uit Hummelo de allerbesten. Na af-
loop van de jeugdloop vond er een
verloting plaats. Twee gelukkigen mo-
gen bij Rijwielhandel Sonneveld uit
Doesburg een nieuwe fiets uitzoeken.
Alle deelnemers aan de jeugdloop kre-
gen een mooie bidon mee naar huis,
die ter beschikking was gesteld door
Tuinplan Martens uit Zelhem.

Het nieuwe Erfgoedcentrum Achter-
hoek en Liemers is een rijke bron van 
informatie over streekcultuur en -his-
torie in de vorm van archieven, beeld-
collecties, boeken en documentatie. 
Je kunt er onder meer terecht voor 
het uitzoeken van je stamboom, gege-
vens over gebouwen, dorpen, steden 
en wijken, boerderij- en veldnamen, 
geschiedenis van kerken, verenigin-
gen en families en het nalezen van 
oude kranten. Tevens beheert het 
Erfgoedcentrum een prachtige collec-

tie beeldmateriaal en streekliteratuur
uit de Achterhoek en Liemers. Alle
informatie wordt gratis beschikbaar
gesteld via onze studiezaal en onze
website.
Als je de streek wilt verkennen en be-
ter leren kennen is een bezoek aan het
Erfgoedcentrum een must. Kom naar
het Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers in Doetinchem en ervaar de
oorsprong en de omgeving. De loca-
ties van het Achterhoeks Archief en
het Staring Instituut  zijn vanwege de
verhuizing naar een nieuwe gezamen-
lijke huisvesting (‘t Brewinc) vanaf 1
juli 2011 gesloten. De studiezaal van
het Erfgoedcentrum gaat 16 augustus
2011 weer open voor publiek. 

Op 16 september wordt het Erfgoed-
centrum in ‘t Brewinc officieel ge-
opend en op zaterdag 17 september
is er een Open Dag voor  publiek. De
nieuwe site van het erfgoedcentrum
www.ecal.nu is per 1 juli in de lucht.

Fusie tussen Achterhoeks 
Archief en Staring 
Instituut een feit
De fusie tussen het Achterhoeks 
Archief en het Staring Instituut 
is per vandaag een feit. Beide in-
stanties zijn vanaf nu verenigd in 
het Erfgoedcentrum Achterhoek 
en Liemers. Vanaf deze week zijn 
alle gemeenten van de Regio Ach-
terhoek formeel akkoord gegaan 
met de fusie van beide instanties 
en daarmee de oprichting van het 
Erfgoedcentrum.
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Afgelopen donderdag nam juf Ans 
alvast afscheid van alle schoolkin-
deren. Samen met haar man Peter, 
zoon Michel, dochter Natascha en 
kleinkinderen Raya en Milan genoot 
ze met volle teugen van het feestje. 
Alle kinderen waren verkleed in het 
blauw/wit als matrozen. Ze vormden 
samen een boot om Ans en haar ge-
volg heen. De mast werd vastgehou-
den door haar man, haar dochter en 
kleinzonen waren verantwoordelijk 
voor de zeilen en haar zoon was pas-
sagier aan het dek. 
Ans zelf kreeg als kapitein van het 
schip het roer in handen. Op de melo-
die van o.a. ‘Ik heb een boot’, ‘Berend 
Botje’ en ‘Daar was laatst een meisje 
loos’ werd Ans door alle matrozen 
toegezongen en loosde ze de boot in 
een veilige haven.
Na dit samenzijn zette juf Ans het 
feestje voort met haar klas. Iedere 
leerling had een rode roos en een ca-
deau voor haar, vaak met een sym-
bolische betekenis en een persoonlijk 
woordje. Een geverfde kei was een 
aanvulling op haar stenenverzame-
ling, maar vertelde haar ook dat ze 
een ‘kei van een juf’ was. Bergen tis-
sues gaven de gevoelens van de kin-
deren weer. Grote zakken chips met 

vele zakjes dipsaus moeten er voor 
zorgen dat juf Ans niet in een dip 
raakt. Geluk werd haar toegewenst 
in de vorm van een klein doosje met 
laatjes, met daarin kleine gelukpop-
petjes; een doosje vol geluk.
De receptie die na schooltijd plaats-
vond, gaf ouders en andere belang-
stellenden de gelegenheid om juf Ans 
de hand te schudden, haar te bedan-
ken, succes en geluk te wensen. On-
der het genot van lekkere hapjes en 
drankjes werd er gezellig gekletst.

Na de zomervakantie zal het voor juf 
Ans eerst wel even wennen zijn, want 
ze hoeft geen voorbereidingen meer 
te doen voor het nieuwe schooljaar, 
ze hoeft niet meer op tijd de deur 
uit… 
Toch ziet ze haar toekomst vol ver-
trouwen tegemoet en heeft ze er zin 
in. Helemaal los laten doet ze het 
onderwijs nog niet. Ze blijft voor één 
dag op vrijwillige basis betrokken bij 
de St. Martinusschool voor het geven 
van bijles en via haar kinderen zal 
ze het reilen en zeilen in onderwijs-
land ook kunnen blijven volgen. Zij 
zijn namelijk aangestoken door haar 
enthousiasme voor het vak; ze staan 
beiden voor de klas.

Juf Ans gaat zich begeven op  rustig vaarwater
Baak - Na 31 jaar in het onderwijs verlaat juf Ans de St. Martinusschool 
in Baak. Hier zijn in 23 jaar heel veel kinderen aan haar kunde toever-
trouwd. Deze lange loopbaan op dezelfde school leverde haar zelfs de 
titel ‘Miss Martinus’ op. Tot aan de zomervakantie blijft ze nog de juf 
van groep 5 en 6. Daarna gaat ze genieten van haar vrije tijd met haar 
man en (klein) kinderen thuis en op de boot.

Bij AGF Garritsen is het verbouwen 
van aardappelen de hoofdteelt. Er 
zijn ruim tien verschillende rassen 
met verschillende eigenschappen. 
Verder wordt er boerenkool, win-
terpeen en kool geteeld en is er veel 
fruit: aardbeien, pruimen en kersen. 
Dick Garritsen wil graag samenwer-
ken met mensen die streekproduc-
ten een warm hart toedragen. “We 
proberen mensen een goed product 
uit de buurt te laten aanspreken, van 
goede kwaliteit.” 

Bij Ellens kunnen gasten genieten 
van de lekkerste gerechten. Met 
originele combinaties uit de Neder-
lands-Franse keuken en altijd bereid 
met verse producten, voornamelijk 
afkomstig uit deze streek. Bij Ellen’s 
Restaurant wordt de kaart regelmatig 
vernieuwd. “Als het goed is, waarom 
zou je het dan ver halen,” lacht El-
len. “We willen allemaal een steentje 
bijdragen aan de Achterhoek en hier-
mee kan ik dat.” Bij Ellens Restaurant 
staan nu de kersen uit de streek op 
de kaart. Van de kersen hebben we 
een heerlijke parfait gemaakt die 
word geserveerd met verse kersen 
en yoghurt-ijs van IJsboerderij de 
Steenoven. Ellen vindt de Achterhoek 
mooi. “De mensen die er wonen zijn 
leuk, gemoedelijk en gezellig. Laten 
we het zo houden. Mekaar wat gun-
nen.” Dick vult aan. “Gunnen, maar 
mekaar ook versterken. We denken 
aan de toekomst.” 

Ellens Restaurant en zalen, Burge-
meester Rijpstrastraat 10, 7021 CR 
Zelhem. Telefoon (0314) 62 32 53, 
email info@ellensrestaurant.nl. Boer-
derij voor Streekproducten, Aardap-

pelen, Fruit en Groente De Kruisbrink, 
A.G.F. Garritsen, Kruisbrinkseweg 
7, 7227 DA Toldijk. Telefoon (0575) 
451361, fax (0575) 452627, e-mail 
info2@agfgarritsen.nl.

Verse kersen van Dick Garritsen (r.) worden geplukt door Ellen. Chefkok Sebastiaan helpt 
mee.

O p n i e u w  g r o o t  s u c c e s

Ellens Restaurant Zelhem en AGF Garritsen Toldijk

Koken met Kersen
De wens van Ellen van Ellens Restaurant in Zelhem is om (nog) meer 
streekproducten in de keuken te gebruiken. Dick Garritsen heeft een 
Boerderij voor Streekproducten, met eigen fruitboomgaarden, waar 
nu de kersen rijp zijn. De afstand tussen de kersenbomen van Garrit-
sen en de keuken van Ellens is klein en zorgt ervoor dat het fruit zeer 
vers kan worden verwerkt.

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



Hentje Bosch zwom dit jaar voor de 
37e keer de benodigde baantjes. Een 
record! 

Louise Arkeveld- Wolbert was de oud-
ste deelnemer en Tygo Ulkeman de 
jongste. Zij ontvingen een extra at-
tentie voor hun prestatie (gesponsord 
door de nieuwe ijssalon ‘Lekker’) 

In en rondom het bassin konden de 
kinderen zich de gehele week met al-
lerlei nevenactiviteiten vermaken zo-
als bijvoorbeeld met het ‘reuzentwis-
ter’ (zie bijgaande foto ). 

Rik Limpers was de snelste in de glij-
baanrace. Dominique Raggers werd 
kampioen van Vorden bij het ‘spij-
kerbroek hangen’. Zij hield het 1 mi-
nuut en 38 seconden vol! 

Deze week hoopt het zwembad ‘In 
de Dennen’ de 25.000e bezoeker wel-
kom te kunnen heten.

Gezellige zwemvierdaagse zwembad In de Dennen
Vorden - Ondanks de regen is de 
zwemvierdaagse in Vorden prima 
verlopen. In totaal waren er 156 
deelnemers die vrijdagavond, 
na afsluiting van de benodigde 
baantjes (10 banen voor de kin-
deren en 20 banen per keer voor 
de volwassenen) een medaille kre-
gen uitgereikt.

Wichmond - Momenteel een drukte van belang bij 
Marianne en Kees Benard, in de naast de hervormde 
kerk in Wichmond gelegen pastorie. Het echtpaar 
gaat verhuizen naar Lemelerveld en dan moet er in 
een gezin met drie kinderen het nodige ingepakt 
worden. Op 4 juli komt de verhuiswagen voorrijden 
en een dag later betrekken ze hun huis in Lemeler-
veld. Voor Kees Benard waarschijnlijk een wel zeer 
hectische week, want op zondag 10 juli doet hij daar 
zijn intrede als predikant in de protestantse kerk. 
Voor Kees een droom die uitkomt, het kantoor bij 
de notaris in Doetinchem verruilen voor een nieuwe 
uitdaging: het beroep van predikant.

Dat betekent dat echtgenote Marianne Benard haar taak 
als predikant in Wichmond beëindigt, met gemengde ge-
voelens, maar wel vol overtuiging. Marianne: ‘Toen Kees 
anderhalf jaar geleden zijn predikantenstudie succesvol 
afrondde en hij ergens beroepen zou kunnen worden, 
zouden wij op dat moment bekijken wie van ons beiden 
verder zou gaan als predikant. En die beslissing hebben 
wij dus inmiddels genomen. Nu we ook verhuizen wil ik 
‘pas op de plaats’ maken en mij in eerste instantie volledig 
op het gezin richten. Voor onze kinderen is een verhui-
zing ook een flinke impact. Onze oudste zoon Thomas (12) 
gaat straks naar de middelbare school in Raalte, de beide 
andere kinderen Elise (8) en Thomas (6) gaan dan naar de 
basisschool.’, zo zegt ze. Twee zoons met de naam Thomas 
vraagt natuurlijk om uitleg. Marianne lachend : ‘Thomas 
van zes is onze pleegzoon, vandaar’, zo zegt ze.
Marianne Benard heeft er volgende week precies zes jaar 
als dominee in Wichmond opzitten. ‘Toen we hier des-
tijds gingen wonen, troffen we een ‘warm dorp’ aan. We 
werden echt met open armen ontvangen. De afgelopen 
weken heb ik gehoord dat de mensen ons zullen missen, 
maar ook ik zal de mensen hier in Wichmond/Vierak-
ker missen. In die zes jaren heb ik ze goed leren kennen. 
Wichmond is mijn eerste gemeente als dominee. Hier heb 
ik het vak geleerd. In het begin vraag je jezelf af, hoe moet 
ik mij dagelijks als dominee kleden? Wat zeg je allemaal 
als dominee? Kun je als dominee naar de jaarlijkse kermis, 

samen met de kinderen in de botsauto? En dat kon zo 
bleek al snel, met als uitgangspunt in alles jezelf blijven’, 
zo blikt Marianne Benard terug.
En zo vervolgt ze: ‘Ik ben in feite een ‘halve dominee’, 
daarmee bedoel ik geen fulltime baan. Maar toch ben je 
er alle dagen per week mee bezig. Uitvaarten, pastorale 
werkzaamheden, het hoort allemaal en dikwijls ‘onver-
wachts’ bij het beroep van dominee. Gedurende een jaar 
zijn er bovendien telkens wel situaties waar je je als ‘kerk’ 
moet laten horen, waar je aanwezig behoort te zijn. In 
Wichmond/Vierakker zijn de bewoners betrokken bij de 
gemeente. Dat zie je op de zondagmorgen niet qua be-
zoekersaantal in de kerk terug. Ik wou dat ik kon zeg-
gen, dat sinds mijn komst het kerkbezoek is verdubbeld. 
Was het maar waar. Wel is en blijft de kerk belangrijk. 
Bij uitvaarten, kerkelijke feesten (Kerst e.d.) zit de kerk 
wel stampvol.

Behalve de bewoners en de kerk zal ik ook onze pastorie 
missen, ruimte genoeg om logees te ontvangen. En dan 
die prachtige grote tuin. Geweldige tuin voor onze kin-
deren en hun vriendjes en vriendinnetjes. En ook voor 
familie en vrienden, wij hebben hier veel verjaardagen in 
de tuin kunnen vieren. We zijn zo met alles ‘verworteld’ 
dat het moeilijk is om dat los te laten. Ik ben trouwens 
ook niet zo goed in afscheid nemen. Toch overheerst het 
gevoel dat wij richting toekomst een goede keus hebben 
gemaakt. Een nieuwe stap in ons leven’, zo zegt Marianne 
Benard. Naast haar taken als domineesvrouw in de nieuwe 
gemeente en de zorg voor haar gezin wil Marianne Benard 
in de verdere toekomst graag wat gaan doen als ‘geestelijk 
verzorger’ bij een instelling. Op zondag 10 juli trouwens 
al direct haar eerste taak, zij zal haar man Kees in Lemel-
erveld bevestigen. ‘Daar kan ik mij zeer op verheugen’, zo 
zegt Marianne Benard die eerst nog een andere belangrij-
ke zondag voor de boeg heeft. Zondag 3 juli om 14.30 uur 
de afscheidsdienst in de hervormde kerk in Wichmond. 
Een dienst die ze zelf omschrijft als een ‘ terugblik’ en een 
‘vooruitblik’. Marianne Benard: ‘Wat ik erg leuk vind , we 
hebben de afspraak gemaakt om nog eens als ‘gastpredi-
kant’ in Wichmond terug te keren’!

Dominee Marianne Benard verlaat Wichmond

Te Stroet van het Cyclingteam Jo Piels 
stond zaterdag aan het vertrek voor 
het kampioenschap voor Beloften. De 
renner uit Keijenborg reed een groot 
deel van de wedstrijd in de voorste ge-
lederen van het peloton. Net toen er 
een kopgroep door het peloton werd 
ingerekend, kreeg hij een lekke band. 
Doordat hij lang moest wachten op 
een nieuw wiel, belandde hij in een 
tweede groep. Hierdoor was hij kans-
loos voor de ereplaatsen. De wedstrijd 
werd gewonnen door Ramon Sinkel-

dam. Te Stroet baalde na afloop, zeker
omdat hij momenteel in goede vorm
verkeert. Dit bewees hij vorige week
door vierde te worden in de Ster van
Moerdijk. Hij nam hiermee de leiding
over in de Beloftencompetitie. Deze
landelijke competitie wordt eind sep-
tember afgesloten met een ploegen-
tijdrit in Meppel. 

Thijs van Amerongen kwam afgelo-
pen zondag in Ootmarsum in actie bij
de profs. Na 234 kilometer passeerde
de renner van het AA Drink Cycling
Team als 48e de eindstreep. 

Pim Ligthart wist de kampioenstrui
in de wacht te slepen door de sprint
van een kopgroep van zes renners te
winnen.

Te Stroet en 
Van Amerongen rijden NK
Wichmond - Wielrenners Rens te 
Stroet en Thijs van Amerongen 
van RTV Vierakker-Wichmond 
hebben afgelopen weekend het 
Nederlands Kampioenschap in 
Ootmarsum gereden.

De reis ging dit jaar naar Friesland, 
naar de plaats Rijs in Gaasterland. 
Van hieruit werden verschillende 
uitstapjes gemaakt. We hebben een 
middag de Aldfaers ZwerfRoute in Al-
lingawier gedaan. We zijn een middag 
naar Sneek geweest en hebben daar 
een boottocht gemaakt. We hebben 
het vlechtmuseum in Noordwolde 
bezocht. we zijn naar een kaasboer-
derij geweest in Workum. In Joure 

zijn we nog naar het Douwe Egberts
museum geweest. De avonden wer-
den gevuld met spelletjes doen of
gewoon gezellig bijkletsen. Na een
weekje van heerlijk genieten en een
lekkere afscheidshap zat de vakantie
er weer op. 

Lijkt het u ook wat om met leeftijds-
genoten er gezellig een weekje tus-
senuit te gaan?. In september worden
de plannen gemaakt voor de vakantie
2012. Voor nadere informatie en op-
gave kan men bellen met de familie
Wolsing, tel. (0575) 55 27 71.

Vordense senioren 
met vakantie
Vorden - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben een weekje va-
kantie gevierd.

kringloopbedrijf 
1 juli opening 

Enkweg 17b Vorden 

U bent van harte welkom 
vanaf 16.00uur 

Een kringloopbedrijf met nét een beetje meer. 

TROPICAL-
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

ZACHTE WITTE
BOLLETJES

6 VOOR
 

1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 28 juni t/m zaterdag 2 juli.

GILDEKORN 

LEKKER DONKER 
MEERGRANEN 

BROOD
NU VOOR  

 2.29De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

Nieuw geopend in Vorden

van de Poll
metaalrecycling

in- en verkoop van oud ijzer en metalen.

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

Ambachtsweg 5, Vorden
06-30974306





Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 26 van

28 juni t/m 2 juli 2011

Openingstijden:

www.ah.nl

H E N G E L O 

HENGELO BUITENGEWOON GOED

Inleveren volle spaarkaartenloungeset in week 26, 27 en 28 van 27 juni t/m 17 juli. Ophalen 6 augustus



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot 

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

 • Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 26, 28 juni 2011

De gemeente treedt graag in contact 
met haar ondernemers. Om inzicht 
te hebben in de bedrijvigheid in 
Bronckhorst, om ondernemers te
informeren en de deur open te zetten 
voor overleg. Wethouder Mulderije 
van Economische zaken: “We hebben 
elkaar nodig. We willen graag kijken 
wat we voor elkaar kunnen beteke-
nen. Door het bedrijfsleven en de 
overheid dicht bij elkaar te brengen 
is er meer betrokkenheid en kunnen 
wij onze dienstverlening ook ver-
beteren. Door samen te werken
bereiken we allebei meer.”

De eerste stap naar ‘samen succes-
vol ondernemen’ werd vorig jaar ge-
zet in de vorm van de Business to 
business (B2B) dag met dit thema. 
Tijdens deze dag konden onderne-
mers uit alle branches kennis maken 
met het college van burgemeester en 
wethouders en contacten leggen met 
andere ondernemers. Daarnaast 
heeft de gemeente binnen de organi-
satie een speciale contactpersoon 
voor het bedrijfsleven, de bedrijven-
contactfunctionaris. Zijn naam is
Peter van der Meulen. Hij is de
belangenbehartiger voor onder-
nemers, die bij hem terecht kunnen 
voor vragen of advies. Dat is wel zo 
prettig, want op het moment dat ‘de 
gemeente’ een gezicht heeft praat 
het gemakkelijker. Peter legt uit: “Als 
je van elkaar weet wat er speelt, is er 
meer begrip.”

De gemeente komt naar de bedrij-
ven toe
Om de ondernemers te bereiken 
staan er diverse bedrijfsbezoeken
op de agenda. Eens in de vier jaar,
bij het aantreden van het nieuwe col-
lege, staat er een B2B dag op het pro-
gramma. Daarnaast bezoekt het col-
lege eens per zes weken een bedrijf, 
zijn er halfjaarlijkse overleggen met 
de belangenverenigingen en organi-
seert de gemeente eens per zes
weken een starterslunch voor begin-
nende ondernemers. Dorien Mulde-
rije: “Het is een grote stap om een 

onderneming te starten. Hoe zijn ze 
er toe gekomen en kunnen ze van el-
kaar leren? We organiseren daarvoor 
een gezamenlijke lunch om die erva-
ringen uit te wisselen.”

Wilt u als startende ondernemer 
een keer aanschuiven bij de star-
terslunch? Neem contact op met 
de bedrijvencontactfunctionaris, 
Peter van der Meulen, via tel. 
(0575) 75 02 50.

Tenslotte gaan wethouder Mulderije 
en Peter van der Meulen eens in de 
twee weken op koffiebezoek bij een 
bedrijf. Dit zijn over het algemeen 
prettige, informele gesprekken met 
een kennismaking en rondleiding 
door het bedrijf. Alle bedrijven die 
daar prijs op stellen bezoeken ze een 
keer. Dorien Mulderije: “Zo zien we 
diverse bedrijven van binnen, van 
camping tot supermarkt, van indu-
strie tot agrarische onderneming. 
Voor ons ook heel leerzaam!” 

Themabijeenkomsten
Ook wil de gemeente zich in de toe-
komst meer richten op themabijeen-
komsten over een bepaald onder-
werp of voor een bepaalde sector, 

zoals begin dit jaar de bijeenkomsten 
over ‘de nieuwe media’ voor onder-
nemers in toerisme. Peter: “En we 
springen gericht in op bepaalde ont-
wikkelingen, zoals het Keurmerk
Veilig Ondernemen (voor veiligheid 
op bedrijventerreinen en in winkel-
gebieden, criminaliteitspreventie en 
brandveiligheid), waar we samen 
met ondernemers, politie en brand-
weer aan werken.”

Meedenken
Uit de gesprekken met de onderne-
mers kunnen ook verzoeken naar vo-
ren komen waarmee de gemeente 
haar dienstverlening kan verbeteren. 
Het blijkt bijvoorbeeld dat onderne-
mers niet altijd bij bijeenkomsten 
aanwezig kunnen zijn, of moeite heb-
ben met de openingstijden van het 
gemeentehuis. Voor hen probeert de 
gemeente de informatie zoveel
mogelijk digitaal aan te bieden. Ook 
blijkt er onder ondernemers die van-
uit huis werken soms behoefte te zijn 
aan een kleine professionele ruimte. 
Peter van der Meulen: “Wij onderzoe-
ken op dit moment of er mogelijkhe-
den zijn voor een soort ‘small busi-
ness centrum’, voorzien van Wifi, 
koffie en een spreekkamer, waar 

kleine ondernemers op afspraak ge-
bruik van kunnen maken.”

Samenwerken
Soms klopt een ondernemer pas in 
een laat stadium bij de gemeente 
aan, als de plannen al zo goed als 
klaar zijn. Mulderije: “Juist als een 
ondernemer in een vroeg stadium bij 
ons komt, bijvoorbeeld bij een be-
drijfsuitbreiding, kunnen we het tra-
ject sámen doorlopen en daarmee 
teleurstellingen achteraf voorkomen. 
Wij kunnen aangeven met welke re-
gelgeving hij of zij te maken heeft, 
maar ook vanuit onze ervaring een 
positieve bijdrage aan het proces le-
veren. Wij kunnen tips en ideeën aan-
reiken en combinaties leggen.
Bijvoorbeeld als een ondernemer
bedrijfsruimte zoekt en wij weten
dat een ander ruimte over heeft. Die 
partijen brengen wij bij elkaar.”

De reacties van de bedrijven zijn po-
sitief. Soms zijn de gesprekken ook 
heel open, bijvoorbeeld als een be-
drijf het financieel moeilijk heeft. 
Wethouder Mulderije: “Er is vertrou-
wen nodig om dat uit te spreken. In 
deze economisch moeilijke tijden is 
het toch fijn om daar aandacht aan te 
kunnen geven. We kunnen de onder-
nemer adviseren over financiële
regelingen, die o.a. de ROZ groep 
(Regionale Organisatie Zelfstandi-
gen) voor de gemeente Bronckhorst 
uitvoert.” (Meer informatie hierover 
vindt u op www.ROZgroep.nl).

Goede arbeidsmentaliteit
Wat opvalt uit de gesprekken is dat 
de arbeidsmentaliteit in Bronckhorst 
enorm positief is. Werkgevers en 
werknemers zijn over het algemeen 
erg loyaal, hebben hart voor het be-
drijf en voelen zich verbonden met 
hun omgeving. Peter: “Maar ze zijn 
soms wel te bescheiden. We hebben 
enorm veel innovativiteit hier in de 
Achterhoek en mogen dat ook uitdra-
gen.” Dorien vult aan: “We mogen 
trots zijn op het ondernemerschap 
dat we hier hebben.”

Contact met het bedrijfsleven is belangrijk

Wethouder Mulderije en Peter van der Meulen bezoeken regelmatig Bronckhorster onderne-

mers.

Aardappelverwerker Aviko BV heeft 
ons gevraagd medewerking te verle-
nen aan de aanleg van een parkeer-
plaats voor vrachtwagens ten zuid-
oosten van de kruising Dolfingweg/
Dr. A. Ariënsstraat in Steenderen (het 
nieuw bestemde uitbreidingsgebied). 
De parkeerplaats is bedoeld om 
vrachtwagens/opleggers te stallen, 
die niet direct in het sorteercentrum 
kunnen worden gelost. De capaciteit 
van de parkeerplaats van ca. 6.500 m2 
bedraagt ongeveer 50 vrachtwagens. 

Elk jaar ontstonden er vooral tijdens 
het ‘nieuwe aardappelseizoen’ (met 
onregelmatige aanvoer van vracht-
wagens) forse verkeersproblemen. 
Regulering van de aankomsttijden 
van de vrachtwagens blijkt onvol-
doende mogelijk, met name bij regen-
dagen. Dat levert rondom het Aviko-
terrein onveilige situaties op. Geble-
ken is dat het huidige bedrijfsterrein 
te weinig ruimte biedt voor opvang 
van deze vrachtwagens. Zonder nieu-

we parkeerplaats zijn dezelfde pro-
blemen te verwachten. 

Indertijd is tussen de voormalige ge-
meente Steenderen en Aviko afge-
sproken dat uitbreiding aan de over-
zijde van de dr. A. Ariënsstraat alleen 
mogelijk is als de nieuwe randweg 
aangelegd wordt, de groene inpas-
sing wordt gerealiseerd en de rand-
gevels worden geplaatst. Aviko heeft 
aangegeven dat vanwege bedrijfs-
economische redenen de totale
uitbreiding op dit moment niet tot de 
mogelijkheden behoort en vraagt 
voor de parkeerplaats om afwijking 
van de overeenkomst.

Voorwaarden
In 2008 hebben wij principemede-
werking verleend aan Aviko om de 
aanleg van een parkeerplaats moge-
lijk te maken op de hoek van de Dol-
fingweg en Dr. A. Ariënsstraat in 
Steenderen. Aviko heeft deze plannen 
nu verder uitgewerkt. Om de ver-

keersveiligheid te vergroten wordt 
een extra fietspad aangelegd. Dit 
fietspad komt op gronden van Aviko. 
Afwijking van het bestemmingsplan 
is hiervoor noodzakelijk. De parkeer-
plaats krijgt twee ontsluitingen, na-
melijk aan de Dolfingweg en de Dr.
A. Ariënsstraat. Verder mag geen 
hinderlijke en overvloedige terrein-

verlichting worden aangebracht en 
moet de parkeerplaats door een vol-
doende afschermende groenzone 
worden omringd. Gelijktijdig moet 
Aviko, zoals eerder was afgesproken, 
uitvoering geven aan het landschap-
pelijke inpassingsplan voor de ge-
plande totale uitbreiding.

Aanleg parkeerplaats voor vrachtwagens Aviko



De gemeente, politie, brandweer en 
ondernemers van de bedrijventerrei-
nen in Zelhem hebben op 20 juni jl. de 
intentieverklaring van het Keurmerk 
Veilig Ondernemen voor Bedrijven-
terreinen (KVO-B) ondertekend. Het 
KVO-B helpt de deelnemende partijen 
om samen de veiligheid op bedrijven-
terreinen te verbeteren. Zelhem is 
het tweede bedrijventerrein in de ge-
meente dat gaat voor KVO-B. Voor be-
drijventerrein ‘t Werkveld in Vorden 
is het certificaat al behaald in 2010 
en Hengelo, Baak en Steenderen vol-
gen nog. KVO-B en KVO-W(inkelge-
bieden) zijn erg succesvol in de
Achterhoek en gaan wellicht als voor-
beeld dienen voor andere delen in 
Nederland.

Samenwerking
Iedere ondernemer wordt wel eens 
geconfronteerd met vandalisme, 
agressie of diefstal. Dat tast het ge-
voel van veiligheid aan en ook de fi-
nanciële schade kan flink oplopen. 
Winkels trekken kopers en kijkers 
aan, maar ook mensen met minder 
goede bedoelingen. Op bedrijventer-
reinen liggen diefstal, brandstichting, 
vernieling en verloedering op de loer. 
Individuele beveiliging is niet altijd 
toereikend. Het is een gemeenschap-
pelijk probleem, waar eigenlijk alleen 

door middel van samenwerking iets 
aan gedaan kan worden.

Doelstelling KVO-B
Het KVO-B proces richt zich op het 
samenbrengen van de betrokken par-
tijen en het inzichtelijk maken van de 
problemen, om die vervolgens geza-
menlijk aan te pakken. Het doel is om 
zowel de veiligheid als het gevoel van 
veiligheid op een bedrijventerrein of 
in een winkelgebied te verhogen. De 
doelgroep wordt gevormd door de
lokale partijen, zoals de gemeente,
politie, brandweer en natuurlijk on-
dernemers.

Met maatregelen zoals inbraak-, 
overval- en brandbeveiliging zorgt 
het KVO-B voor een veiliger en pret-
tiger werkomgeving. De bedrijfs-
schade neemt af en het imago van het 
winkelgebied of bedrijventerrein 
wordt verbeterd. Bovendien maakt 
het KVO-B de aanpak van criminaliteit 
en brandveiligheid voor respectieve-
lijk de politie en de brandweer een 
stuk effectiever. Ook de gemeente 
heeft baat bij een attractief, veilig en 
goed onderhouden bedrijventerrein 
of winkelgebied. Veiligheid versterkt 
het imago van het gebied.

Door het gebruik van minicontainers 
in combinatie met de inzet van een 
zijlader, zijn er in de toekomst geen 
vrijwilligers meer nodig bij de inza-
meling van oud papier. Wij gaan in 
het najaar met de vrijwilligers van 
verenigingen en scholen in gesprek 
voor een oriëntatie op de toekomst.
Het contract met de verenigingen en 
scholen voor het inzamelen van oud 
papier loopt eind dit jaar af. B en w 
besloten het contract nog met één 
jaar te verlengen tot 31 december 
2012. Daarna vervalt de papierin-
zameling door vrijwilligers en daar-
mee hun vergoeding. Dit betekent 
een verlies aan inkomsten voor de 

verenigingen en scholen. De ge-
meente onderzoekt nu de mogelijk-
heden voor het inzetten van vereni-
gingen en scholen bij andere taken 
die zij tegen vergoeding kunnen 
doen. Zo wordt een aantal vereni-
gingen nu al ingezet bij de jaarlijkse 
compostactie.

Keurmerk Veilig Ondernemen voor 
Bedrijventerrein in Zelhem

In Nederland overtreft 2011 het jaar 
2007 waar het gaat om verspreiding 
en overlast van de eikenprocessie-
rups. Eikenprocessierupsen komen 
inmiddels voor in heel Nederland.
Bestrijding is een enorme klus. Op 
sommige plekken in het land moeten 
evenementen zelfs worden uitgesteld 
of verplaatst. Eikenprocessierupsen 
beperken zich niet meer tot laan-
bomen in openbaar groen, maar
komen ook steeds meer voor in
natuurgebieden. Over een week be-
ginnen de schoolvakanties en zullen 
veel gezinnen buiten gaan recreëren. 
We raden iedereen aan alert te zijn. 
De eerste eikenprocessievlinders zijn 
in Bronckhorst al uitgevlogen: nog 
nooit eerder werden er in Nederland 
al in juni uitvlieggaten gevonden.

Preventief bestrijden
Sinds een paar jaar bestrijden wij de 
rups preventief. Dit doen we door ei-
ken in het buitengebied te bespuiten 
met een biologisch middel. Wij spui-
ten op basis van een inventarisatie 
van de meldingen van de afgelopen 
jaren. We spuiten niet preventief in en 
langs bossen. Ook particuliere bomen 
worden niet bestreden. In 2010 zijn 
we gestart met een proef met bestrij-
ding van de rups met natuurlijke vij-
anden. Hierbij wordt een micros-
copisch klein aaltje (nematode) in de 
boom gespoten. Dit jaar gaan we met 
deze proef verder. Op een aantal
locaties binnen de bebouwde kom 
waar veel mensen komen, bespuiten 
we bomen met deze aaltjes. Op basis 
van het gedaalde aantal meldingen 
ten opzichte van voorgaande jaren, 
mogen we concluderen dat de pre-
ventieve aanpak werkt. 

Klachten
De gezondheidsklachten kunnen van 
persoon tot persoon verschillen. De 
huidirritaties die binnen acht uur op-
treden zijn rood en pijnlijk en gaan 
gepaard met hevige jeuk die tot twee 
weken kan aanhouden. Als de brand-
haren in de ogen komen, kan binnen 
enkele uren een rode, pijnlijke en jeu-
kende zwelling en irritatie optreden. 
Inademing van de brandharen kan 
leiden tot irritaties en ontstekingen 
van het slijmvlies van de neus, keel 
en luchtwegen. Klachten verdwijnen 
over het algemeen binnen twee we-
ken. Een zachte crème met menthol 

kan verlichting geven. Neem bij ern-
stige klachten contact op met uw 
huisarts.

Voorkom overlast
U kunt zelf ongemak voorkomen door 
ieder contact met rupsen en resten 
ervan, zoals vrijgekomen brandharen 
en lege nesten, te vermijden. Zorg bij 
bezoek aan (natuur-)gebieden waar 
de rupsen voorkomen voor een goede 
bedekking van de hals, armen en be-
nen en ga niet op de grond zitten. Ga 
na aanraking van de rupsen of haren 
niet krabben of wrijven, maar was of 
spoel de huid met water. We advise-
ren u ook uw was niet vlakbij besmet-
te eikenbomen op te hangen en
ramen en deuren dicht te houden. 
Brandharen worden ook door de wind 
verspreid en waaien gemakkelijk de 
woningen in.

Overlast bij dieren
Er zijn ook meldingen binnengeko-
men van honden die ziek zijn gewor-
den door contact met de brandharen. 
Dit jaar is de hoeveelheid nesten aan 
de voet van de bomen opvallend 
hoog, vooral op plaatsen waar zich 
hoog gras bevindt. We adviseren u de 
hond niet uit te laten in de buurt van 
eikenprocessierupsnesten. Kies een 
andere route waar uw huisdier geen 
risico’s loopt. Honden die in contact 
komen met de brandharen kunnen 
misselijk en benauwd worden, of last 
krijgen van oogontsteking, proble-
men met slikken en wonden op hun 
tongen. In bepaalde situaties kan een 
deel van de tong afsterven. Inciden-
teel vernemen we ook dat ze last van 
hun poten krijgen als ze op een nest 
trappen.
Paarden, pony’s en koeien kunnen 
ook last krijgen van de brandharen, 
zeker als de percelen waarop zij lo-
pen te dicht bij besmette eikenbomen 
liggen. Ook voor deze percelen geldt 
dat een afstand tot de boom van ten 
minste de lengte van de boom het 
beste afgezet kan worden.

Overlast eikenprocessierups nu op
hoogtepunt

Als de weersomstandigheden het 
toelaten, starten de werkzaamheden 
voor het woonrijp maken van
‘t Soerlant IV op maandag 15 augus-
tus. Het werk duurt circa zes weken.
Wij laten de werkzaamheden uitvoe-
ren door Liemers infragroep uit
Duiven. 

De straten die nu als bouwstraat zijn 
aangelegd, worden omgebouwd naar 
de definitieve situatie. Het fietspad 
tussen het fietspad nabij het Erme-
linkstuk/De Platweerd en de Haitink-
weg wordt aangelegd en er komt een 
plateau op de kruising Zevenweg. In 
het najaar volgt de aanplant van de 
bomen. 

Overlast
Het is helaas niet te vermijden dat u 
enige hinder van de werkzaamheden 
ondervindt. U kunt bijvoorbeeld niet 

altijd uw auto parkeren op de voor u 
gebruikelijke plaats. Uw woning blijft 
bereikbaar, zo nodig via loopschot-
ten. Wij vragen uw begrip voor dit tij-
delijk ongemak. Met de aannemer is 
afgesproken dat u tijdig op de hoogte 
wordt gesteld wanneer en waar de 
werkzaamheden plaatsvinden.

Informatie
Voor meer informatie over de werk-
zaamheden kunt u contact met ons 
opnemen via het algemene telefoon-
nummer (0575) 750 250.
U kunt ook een mail sturen naar
info@bronckhorst.nl, graag in het
onderwerp vermelden ‘t Soerlant IV.

Woonrijpmaken ‘t Soerlant IV in Zelhem 
start na bouwvakvakantie

Iedere eerste maandag van de maand 
om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te 
horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. Het 
maandelijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en alar-
meringsstelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in geval 
van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, 
sluit ramen en deuren en zet de radio 
of TV op omroep Gelderland’. Via deze 
omroep wordt u op de hoogte gehou-
den van de ramp en ontvangt u zono-
dig instructies. Op maandag 4 juli a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Sirenetest

De werkzaamheden in het centrum 
van Hengelo (Gld) vorderen goed. De 
pleinen voor de Enorm/Expert en voor 
de Kerkstraat 15 zijn grotendeels 
klaar en de herbestrating van de 
Kerkstraat zelf is ook nagenoeg af.

Kermis
De jaarlijkse kermis zal gewoon op de 
bekende locatie in het centrum 

plaatsvinden. Om dit mogelijk te ma-
ken, stoppen we de werkzaamheden, 
zodat er geen hinder is van machines 
of losliggende materialen. Na de ker-
mis pakken wij het werk weer op.

Planning
De planning is als volgt:
• Vanaf 27 juni tot 8 juli is de kruising 

Markstraat Ruurloseweg afgesloten. 

Vanuit de Spalstraat kunt u uw weg 
vervolgen door de Bleekstraat. Vanaf 
Ruurlo is een omleiding aangegeven

• De Spalstraat en de kruising Spal-
straat met de Bleekstraat wordt in 
de week na de Kermis aangepakt

• Het plein voor de kerk wordt ook na 
de kermis aangepakt en na de 
bouwvakvakantie van de aan-

 nemer, op 22 augustus, worden op 
deze locatie de werkzaamheden

 afgerond 

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over 
de werkzaamheden in het centrum 
van Hengelo? Kom op een woensdag-
middag bij ons langs in de informatie-
ruimte in het voormalige gemeente-
huis. We zijn er van 15.30 tot 16.30 
uur om uw vragen te beantwoorden. 
U kunt ons ook bellen, tel. (0575)
75 02 50 of mailen: info@bronckhorst.nl 
(vermeld svp ‘centrum Hengelo’ in 
het onderwerp van uw mail).

Werkzaamheden centrum Hengelo 
stoppen tijdelijk voor kermis

Gemeente stopt inzameling oud papier 
door verenigingen en scholen



Kent u een organisatie die goed bezig is met het scheiden of 
voorkomen van afval? Een vereniging of club die het verdient 
om in het zonnetje gezet te worden? Nomineer deze organisa-
tie dan voor de Afvalvrij Award 2011 die in het najaar wordt 
uitgereikt! Organisaties met een maatschappelijk doel, gevestigd 
in de gemeente Bronckhorst kunnen meedingen naar de 
Award, zoals (sport)verenigingen, scouting, scholen, zwem-
baden, kinderboerderijen, culturele instellingen, evenementen-
organisaties, woningcorporaties etc. 

AANMELDEN
Mail naar afvalvrij@afvalvrij.nl. Vermeld de naam van de organi-
satie en waarom u vindt dat deze organisatie de Afvalvrij Award 
moet winnen. U kunt zich als organisatie ook zelf aanmelden. 
Ga voor meer informatie of direct aanmelden naar:
www.afvalvrij.nl/award.

WIE VERDIENT 
VOLGENS U DE
AFVALVRIJ 
AWARD 2011?

Op www.JaofNee.nl kunt u zien hoe-
veel orgaandonoren er in uw woon-
plaats zijn. Deze donorstand worden 
afgezet tegen de donorstand van heel 
Nederland: 40,9%. Dit is het percen-
tage Nederlanders van 15 jaar of
ouder die zijn of haar keuze heeft 
vastgelegd in het Donorregister. In de 
donorstand op JaofNee.nl ziet u dat 
veel mensen in onze gemeente hun 
keuze al hebben vastgelegd, met Ja of 
Nee. Bovendien wordt op deze manier 
het effect van uw donorregistratie op 
de donorstand van uw eigen woon-
plaats direct duidelijk. U kunt zelf de 
donorstand in uw woonplaats verho-
gen door zich op JaofNee.nl te regi-

streren. Wanneer u uw keuze over
orgaandonatie vastlegt verhoogt u de 
kans voor mensen op een wachtlijst 
om te overleven en blijven er geen 
vraagtekens over voor nabestaanden.

Koplopers
In de top 5 van gemeenten met de 
hoogste donorstand ligt het gemid-
delde percentage registraties rond de 
50%. De gemeente met de hoogste 
donorstand van Nederland is Goirle, 
waar 50,5% van de inwoners ouder 
dan 15 jaar geregistreerd is in het 
Donorregister. In de Achterhoek heeft 
Oost Gelre het grootste aantal regi-
straties.

Nederland zegt Ja
De Donorstand van Nederland is on-
derdeel van de campagne ‘Nederland 
zegt Ja’. Dit is een gezamenlijk initia-
tief van het ministerie van VWS en 
een tiental gezondheidsfondsen, 
Stichting Transplantatie Nu en de
Nederlandse Transplantatie Stichting. 
Nog steeds bestaat er in Nederland 
een groot tekort aan donororganen. 
Dit kost levens. In 2010 zijn er 140 
patiënten overleden terwijl zijn op de 
wachtlijst voor transplantatie ston-
den. Met de campagne worden men-
sen opgeroepen zich als donor te
registreren en op die manier levens 
te redden.

Steeds meer mensen in Bronckhorst
geregistreerd in Donorregister

Op 23 juni jl. vergaderde de gemeen-
teraad. Van het spreekrecht maakten 
twee inwoners gebruik: De heer
Wullink bood de gemeenteraad en 
college een boekje aan waarin fiets-
routes door de Achterhoek en
Liemers worden beschreven en de 
heer Ankersmit pleitte namens de 
bewoners van de Asterstraat in
Hengelo (Gld) voor behoud van de
rode esdoorns in de straat. Verder is 
o.a. gesproken over:

• Aanbeveling herbenoeming
 burgemeester
 De gemeenteraad draagt burge-

meester Aalderink unaniem en van 
harte voor bij de Minister van Bin-
nenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties voor herbenoeming als 
burgemeester van onze gemeente. 
In november van dit jaar loopt offi-
ciëel de ambtstermijn van de bur-
gemeester af. Voor 10 november 
verwachten wij positief bericht uit 
Den Haag over de definitieve be-
noeming.

• Overdracht Hessenbad en -hal in 
Hoog-Keppel aan stichting 
Zonnewater

 B en w stellen voor de exploitatie 
en het beheer van het Hessenbad 
en de Hessenhal in Hoog-Keppel 
over te dragen aan stichting Zon-
newater. Ook de gebouwen worden 
verkocht aan de stichting. Het hui-
dige zorgbad Zonnewater op het-
zelfde terrein als het Hessenbad 
wil graag uitbreiden, de gemeente 
wil graag voorzieningen privatise-
ren en zo behouden voor de inwo-
ners en verenigingen. Alle fracties 
dienden een gezamenlijk amende-
ment in waarmee de raad het voor-
nemen uitspreekt om het complex 
over te dragen, maar meer infor-
matie wenst te ontvangen over de 
consequenties en afhandeling van 
de overdracht van Hessenbad en 
-hal aan stichting Zonnewater. 
Stichting Zonnewater krijgt vier 
maanden de tijd om in overleg met 
alle gebruikers deze aanvullende 
informatie te verstrekken; daarna 
gaat de raad tot definitieve besluit-
vorming over

• Gebiedsontwikkeling locatie 
oude gemeentehuis en omgeving 
Hengelo (Gld)

 Voor de locatie oude gemeentehuis 

e.o. in het centrum van Hengelo is 
een ontwikkelingsplan gemaakt 
(o.a. verplaatsing AH-winkel). De 
raad stemde hiermee in en staat 
ook avondhoreca toe in het histori-
sche gemeentehuis van Hengelo. 
Tevens stelde de raad het grondbod 
en de grondexploitatie vast. Groen-
Links stemde tegen dit voorstel

• Gemeentelijke bijdrage nieuw-
bouw kleedaccommodatie voet-
balvereniging Zelos, Zelhem

 Voetbalvereniging Zelos uit
 Zelhem kampt met een tekort aan 

kleedkamers. De raad werd ge-
vraagd € 114.700 beschikbaar te 
stellen voor het realiseren van vier 
permanente kleedruimtes voor

 Zelos, onder voorwaarde dat Zelos 
het eigendom, beheer en onder-
houd van opstallen en kleed- en 
kantineaccommodaties op het ter-
rein van de gemeente overneemt. 
VVD en GroenLinks dienden een 
amendement in om eigendom van 
ondergrond van de accommodatie 
bij de gemeente te laten. Het agen-
dapunt komt in de raadsvergade-
ring van 30 juni opnieuw aan de

 orde, omdat vanwege een gelijk 
aantal stemmen geen beslissing 
werd genomen. De VVD bereidt

 tevens een motie voor om eerst de 
discussie te voeren over privatise-
ring van (sport)accommodaties. 
Deze motie komt ook in de verga-
dering van 30 juni aan de orde

• Bestemmingsplan Hummelo, De 
Woordhof

 De gemeente wil in totaal twaalf 
woningen realiseren op de locatie 
van de voormalige basisschool De 
Woordhof in Hummelo waarvan er 
in eerste instantie acht woningen 
worden gerealiseerd. De raad stel-
de het bestemmingsplan ongewij-
zigd vast

• Beëindiging financiële relatie 
stichting Muzehof Zutphen

 Het aantal leerlingen uit onze ge-
meente staat niet in verhouding tot 
het subsidiebedrag dat wij jaarlijks 
uitkeren aan de Muzehof in Zut-
phen. Besloten is de subsidierela-
tie te beëindigen. Voor een aantal 
kostenposten hebben wij nog zorg 
te dragen. Hier is een eenmalig be-
drag mee gemoeid van € 267.000. 
De raad verleende hiervoor zijn 
goedkeuring

• Kwijtschelding gemeentelijke be-
lastingen voor ondernemers

 Gemeenten krijgen de mogelijk-
heid om de kwijtscheldingsrege-
ling voor gemeentelijke belastin-
gen en heffingen voor onderne-
mers te verruimen. De raad gaat 
unaniem akkoord met het voorstel 
en de voorwaarden om per 1 april 
2011 het geheel of gedeeltelijk 
verlenen van kwijtschelding van 
gemeentelijke belastingen aan on-

dernemers op bijstandsniveau mo-
gelijk te maken

• Concept begroting 2012 
Recreatieschap Achterhoek 
Liemers

 De raad stemde in met de concept 
begroting 2012 Recreatieschap 
Achterhoek Liemers

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

 De raad stemde in met de pro-
grammaverantwoording 2010 en 
programmabegroting 2012-2016 
van de Regio Achterhoek

• Concept Programmabegroting 
2012 GGD Gelre Ijssel

 De raad stemde in met de concept 
programmabegroting 2012 GGD 
Gelre IJssel

• Rapport Rekenkamercommissie 
‘Recreatief handhaven?’

 Dit rapport gaat over de wijze van 
handhaven op onrechtmatige be-
woning van recreatiewoningen in 
de gemeenten Bronckhorst, Ber-
kelland, Lochem en Montferland. 
De raad onderschreef de conclu-
sies en aanbevelingen uit het rap-
port ‘Recreatief handhaven?’ 

• Delegatie bevoegdheid Raad ont-
heffing Ruimtelijke Verordening 
Gelderland aan b en w

 De raad stemde in met het over-
dragen van zijn bevoegdheid om op 
grond van de Ruimtelijke Verorde-
ning Gelderland  ontheffingen te 
verlenen aan b en w. De PvdA 
stemde tegen dit voorstel

GroenLinks diende tot slot een motie 
in om de rode esdoorns in de Aster-
straat in Hengelo gegarandeerd te
behouden. Deze motie haalde het niet.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar de 
website van de gemeente (onder Be-
stuur en organisatie → Vergader-
stukken → Gemeenteraad.) De eerst-
volgende gemeenteraadsvergade-
ring is op 30 juni.

Uit de raad

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



Openbare bekendmakingen

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Drempt, Molenweg 38, openhuis dagen, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, 29 septem-

ber t/m 3 oktober 2011, Garvo bv
• Halle, terrein nabij Bielemansdijk 11, ontheffing kamperen voor 40 personen, 5 t/m 20 augustus 

2011, boerderij Ruimzicht
• Hengelo (Gld), De Hietmaat aan de Zelhemseweg, feestweekeinde i.v.m 150-jarig jubileum
 Concordia, 26 t/m 28 augustus, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent, 26 t/m 29 augustus, 

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet aan café de Tol, 26 t/m 28 augustus 2011, plaatsen van 
tijdelijke reclameborden in Bronckhorst ter promotie van het 150-jarig jubileumfeest, 15 t/m 28 
augustus 2011, stichting Concordia evenementen

• Hengelo (Gld), De Hietmaat aan de Zelhemseweg, Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 35, opening 
nieuwe golfbaan, 16 september van 10.00 tot 21.00 uur, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een 
tent, 16 en 17 september 2011, Keppelse golfclub

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 
Wabo) 
Ontvangen op 16 juni 2011: 
• Drempt, Veenweg 10, bouwen ligboxenstal 
• Drempt, Zomerweg 39, bouwen agrarische bedrijfsruimte en verwijderen asbest schuur
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1B, bouw van een schuur en schuur/kantoor
Ontvangen op 17 juni 2011: 
• Hengelo (Gld), Tolweg 1A, bouwen nieuwe biggenstal
• Zelhem, Hemstede 1A, tijdelijk plaatsen woonunit
Ontvangen op 20 juni 2011:
• Baak, Langendijk nabij 4, vellen 11 inlandse eiken
• Baak, Dollemanstraat 8, Verlengen stal en bouwen overkapping
• Hengelo (Gld), Ouweleen 4, verbreden oprit
Ontvangen op 21 juni 2011:
• Halle, Halle-Heideweg 2, vellen kastanjeboom
• Hengelo (Gld), Koningsweg 1B, bouw van een schuur en schuur/kantoor
Ontvangen op 22 juni 2011:
• Hengelo (Gld), Ruurloseweg 27, bouwen berging
• Vorden, De Horst 2, wijzigen van de inrichting
Ontvangen op 23 juni 2011:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 41A, slopen varkensschuur, garage en jongveestal
• Steenderen, Kerkhofweg 13, gedeeltelijk slopen dakbeschot
• Vorden, Van Lennepweg 3A, het slopen en vernieuwen van 3 daken

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:
• Hummelo, Kasteellaan 1, restaureren brug
• Zelhem, Ruurloseweg 30 34, tijdelijk bewonen recreatiewoning

De stukken liggen van 30 juni t/m 11 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 16 juni 2011:
• Bronckhorst, verkoop van kalenders, 2 t/m 8 oktober 2011, dierenbescherming afdeling OverGel-

der
• Vorden, basisschool Kraanvogel, houden loterij, 30 september 2011, speelgoed kledingbeurs 

Kraankuikentje
Afgegeven op 17 juni 2011:
• Baak, Beukenlaan, wedstrijden klootschieten, 22 oktober, 5 november en eventueel 17 december 

2011, alle dagen van 08.00 tot 16.00 uur, klootschietvereniging ‘t Trefpunt
• Drempt, parkeerplaats tegenover Zomerweg 28, braderie, 24 juli 2011 van 13.00 uur tot 18.00 

uur, Marktvision organisatiebureau b.v.
• Hengelo (Gld), Bekveldseweg 5, oogstdag met demonstraties, ontheffing art. 35 van de Drank- en 

Horecawet, 24 en 31 juli 2011 van 10.00 tot 18.00 uur, kinderboerderij Feltsigt
Afgegeven op 21 juni 2011:
• Olburgen, kermis, 12 t/m 14 augustus 2011, Oranjestichting Olburgen-Rha
• Steenderen, Rhabergseweg, oogstfeest met wandelroute langs diverse activiteiten, 6 en 7 augus-

tus 2011 van 09.00 tot 21.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, Bronckhorster Oogst-
feest Rha

• Zelhem, dr. Grashuisstraat 3, muziekfestival, 28 augustus 2011 van 14.00 tot 21.00 uur, café/zaal 
de Mallemolen

Afgegeven op 22 juni 2011:
• Vorden, Onsteinseweg 2, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. Oranjefeest Medlertol,
 1 juli van 20.00 tot 01.00 uur en 2 juli 2011 van 13.00 tot 01.30 uur, ‘t Wapen van ‘t Medler

Verleende vergunningen

Afgegeven op 23 juni 2011:
• Vorden, marktplein en Dorpsstraat, zomerfeesten met braderie en lunapark, ontheffing art. 35 

Drank- en Horecawet bij de diverse horecalocaties, 21 juli van 13.00 tot 00.30 uur, 22 en 23 juli 
2011 van 14.00 tot 01.30 uur, stichting Vrienden van Vorden

• Zelhem, centrum, open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit, 9 oktober 2011 van 10.00 tot 19.00 
uur, bedrijvig en ondernemend Zelhem

Reguliere bouwvergunningen
Verzonden op 17 juni 2011:
• Vorden, Wildenborchseweg 14, verbouwen woning en bouwen schuur

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 
Wabo)
Verleende omgevingsvergunningen 
Verzonden op 14 juni 2011:
• Vorden, Groeneweg 4, bouwen woning met berging
Verzonden op 16 juni 2011: 
• Toldijk, Beekstraat 11, verbouw schuur tot woning
• Zelhem, Keijenborgseweg 10, verplaatsen uitrit
 Verzonden op 20 juni 2011:
• Wichmond, Lankhorsterstraat 7, slopen varkensschuur
Verzonden op 20 juni 2011:
• Hengelo (Gld), Korenbloemstraat 7, verwijderen asbest dakbeschot van de woning 
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 45A, bouwen pluimveestal
Verzonden op 23 juni 2011:
• Vorden, Kerkstraat 3, wijzigen verbouwen horecagelegeheid
• Vorden, Zutphenseweg 39, verwijderen asbest uit schuren
• Zelhem, Eeltinkweg 7, verplaatsen en veranderen werktuigenberging/jongveestal tot vleesvee-

stalling

De stukken liggen van 30 juni t/m 11 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest op 20 augustus 2011 is de Rozenstraat, tussen de Koren-

bloemstraat en de Tramstraat, van 12.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

• Olburgen, tijdens de kermis is vanaf 12 augustus 16.00 uur t/m 15 augustus 2011 10.00 uur de 
Olburgseweg binnen de bebouwde kom afgesloten voor alle verkeer. Tevens geldt een stopver-
bod op Roggeland, aan zijde van even nummers, en wordt het doorgaande verkeer vanaf de de 
Dierenseweg via de Capellegoedweg en de Pipeluurseweg omgeleid naar de Olburgseweg en 
omgekeerd

• Vorden, tijdens het buurtfeest op 13 augustus 2011 zijn De Jongstraat en Riek Schagenplein 
van 12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

• Vorden, tijdens de Zomerfeesten zijn de Dorpsstraat, Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat en 
de Decanijeweg, Burgemeester Galleestraat, tussen de Raadhuisstraat en de Molenweg, Raad-
huisstraat, tussen de Burgemeester Galleestraat en Burgemeester Vunderinkhof en Kerkstraat 
afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer van 20 juli 07.00 uur 
t/m 24 juli 07.00 uur. De Insulindelaan is afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van be-
stemmingsverkeer van 20 juli 10.00 uur tot 24 juli 12.00 uur. Op de Decanijeweg, tussen de Zut-
phenseweg en de Molenweg, Molenweg, tussen de Stationsweg en de Decanijeweg, Stations-
weg, tussen de Ruurloseweg/Dorpsstraat en de Molenweg, en de Kerkstraat geldt een stopver-
bod van 20 juli 10.00 uur tot 24 juli 2011 12.00 uur

• Vorden, tijdens een buurtfeest is vanaf 20 augustus 12.00 uur t/m 21 augustus 2011 12.00 uur  
de Vincent van Goghstraat, tussen huisnrs. 2 en 24, afgesloten voor alle verkeer, met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit op 9 oktober 2011 zijn de Markt, 
Smidsstraat, Stationsstraat, Prinses Irenestraat, tussen de Doetinchemseweg en de Oranje 
Nassaustraat, Doetinchemseweg, tussen de Prinses Irenestraat en de Markt, en Stationsplein 
van 09.00 tot 20.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsver-
keer

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

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplan-
nen) geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan 
starten. U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voor-
lopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector be-
stuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent 
u griffierecht verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld 
bij een verzoek om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager 
moet wachten of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot 
het kappen of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te 
dienen bij de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een ver-
leende (omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

 
Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
• Zelhem, Hoegenstraat 1A, tijdelijk plaatsen stacaravan 
De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 30 juni t/m 11 augustus 2011 tijdens de openingstijden voor een
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Ontwerpomgevingsvergunning ‘Molenenk 4, Hengelo’
B en w van Bronckhorst zijn van plan met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 van 
de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning te verlenen voor: 
• het uitbreiden (aanleggen en gebruiken) van een bedrijfsterrein
• het bouwen van een productiehal met showroom/kantoorruimte
• het verplaatsen van een bestaande inrit op de Kruisbergseweg en het aanleggen van een nieuwe 

(nood)inrit op de Zelhemseweg
• het plaatsen van een erfafscheiding op het perceel Molenenk 4 in Hengelo (Gld)

Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 30 juni t/m 10 augustus 
2011 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de openingstijden niet in de gelegenheid de stukken in te 
zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de 
stukken ook digitaal raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.

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

Bestemmingsplannen

Besluit tot het (gedeeltelijk) afvoeren van objecten van de gemeentelijke 
monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten van de gemeentelijke monumenten-
lijst (gedeeltelijk) af te voeren: 
• Vorden, Ruurloseweg 50, afvoeren schuur en pomp
• Vorden, Wiersserbroekweg 18, afvoeren voormalige paraplubergen

Besluit tot het uitbreiden van de bescherming van objecten op de gemeen-
telijke monumentenlijst
B en w van Bronckhorst hebben besloten de volgende objecten niet op de gemeentelijke monumen-
tenlijst te plaatsen: 

Monumenten

Besluit (art. 8.1/8.4 Wm en art. 3:28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 30 juni t/m 11 augustus 2011 tijdens de ope-
ningstijden het volgende besluit ter inzage:
• Vorden, Hoekendaalseweg 4, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning 

voor het uitbreiden van een varkens- en rundveehouderij

De strekking van het besluit luidt:
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.

Mogelijkheden voor beroep
Beroep tegen dit besluit kan worden ingesteld door:
• de betrokken adviseurs die over het ontwerpbesluit hebben geadviseerd
• belanghebbenden, die tegen het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingebracht
• 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 terinzagelegging worden ingediend bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage 
en wel vóór 12 augustus 2011.

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 bo-
vengenoemde 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 voor-
zitter is beslist.

Wet Milieubeheer

• Vorden, Rondweg 4, uitbreiden met twee kippenhokken
• Halle, Halseweg 60, uitbreiden met padenstructuur, bomenrijen, koetshuisje, twee gietijzeren 

poorten en de oorlogsgraven 

Deze besluiten zijn bekendgemaakt aan betrokkenen op 27 juni jl. en liggen van 30 juni t/m 10 au-
gustus 2011 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de
publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in 
te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de 
stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen.



WATERSCHAP WAAKT OVER ONS ZWEMWATER

NIEUWSPAGINA JUNI 2011 
NIEUWS EN ACHTERGRONDEN OVER HET WERK VAN HET WATERSCHAP

BEKENDMAKINGEN

EVALUATIE WATEROVERLAST: 

GROTE WATERGANGEN 
MET VOORRANG GEMAAID

WATER ROND HUIS EN TUIN:

BUITENTIPS 
VOOR SCHONER 
OPPERVLAKTEWATER
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Het feest startte vrijdagavond met het 
gebruikelijke spektakel van de aan-
komst der tractoren en veewagens 
met Normaal anhangers en fans van 
de Taliband, die het voorprogramma 
verzorgde. De Schiphorsterstraat, 
Beekstraat en Hoogstraat waren 
het toneel van het strogooien. Daar 
stonden jonge fans de wagens op te 
wachten. De rotonde aan de ZE weg 
werd dit jaar geheel ontzien. Door 
het inzetten van verkeersregelaars en 
omleidingroutes bleef het voor het 
overige verkeer veilig, de rotonde te 
passeren. De politie hield een oogje in 
het zeil. De meningen over de inzet 
van deze maatregels waren verdeeld. 

Vond de een dat het feest zo ten on-
der zal gaan, een ander vond weer dat 
het feest op het terrein achter Flop-
house was en niet op straat. Het ju-
bileumfeest van Normaal heeft er in 
elk geval niet onder geleden! 

Alien Maalderink was zeer tevreden 
over de sfeer op het terrein. “Het is 
gezellig druk en de jongens hebben 
er ook zin in,” zo vertelde ze vrijdag-
avond. 
De avond begon met de Toldieks 
Hummelose Taliband, voor de gele-
genheid strak in het pak. De band gaf 
een spetterend optreden weg. “Het 
is heerlijk om voor eigen publiek te 

spelen,” vonden de bandleden na af-
loop. 
Normaal in de oude en nieuwe be-
zetting: het maakte de fans niet uit. 
Meezingen en meezingen, biertje er-
bij. De sfeer was prima. Bennie stond 
vol energie op het podium en besloot 
dat ze de 50 optredens in Toldiek wel 
zouden kunnen volmaken. 
Zondag werd het koffieconcert ge-
houden, met vanaf 11.00 uur optre-
dens van de Amazing Stoopwafels, 
Kennéh, Bloaskapel Stesti en een slot-
optreden van Normaal. Die speelden 
als vanouds vele bekende meezingers, 
waarbij natuurlijk ‘Alie’ en ‘Oerend 
Hard’ niet ontbraken. 
Ondertussen konden de kinderen 
zich vermaken op het springkussen 
of bij de schmink. Al waren daar niet 
alleen kinderen te vinden! 
De speciale gast tijdens het optreden 

van Normaal was de Carillonist Frank 
Steijns, bekend van zijn optredens 
met het orkest van André Rieu. Hij 
speelde op het carillon mee bij ‘La-
gere school in Hummelo’, ‘Achter de 
wolken’ en ‘Hendrik Haverkamp’. 
Tot slot bedankte Alien Maalderink 
het publiek, de bandleden en Frank 
Steijns die nog een fraaie bos bloe-
men kregen, de buurman die klok-
kenmaker is en had gezorgd voor het 

contact tussen Normaal en de Carillo-
nist, Martin Spekkink voor het mooie
weer en de crew van Normaal voor de
goede hulp achter de schermen. 
Een toegift kon niet ontbreken, want
het publiek had er nog geen genoeg
van! Zo ging de band Normaal in zijn
35ste Høken in Toldiek Weekend nog
een poosje door met zijn optreden tot
groot genoegen van allen die op het
zonnige terrein het feest meevierde.

Voor de 35ste keer Normaal

Høken in Toldiek

Toldijk - Voor de 35ste keer een weekend feest in Toldijk! Vele anhan-
gers van het legendarische Normaal kwamen vrijdagavond 24 juni 
naar het feestterrein achter Flophouse om het jubileumfeest mee te 
maken. Ook zondag, de dag van het Koffieconcert vierde velen mee.

Frank Steijns speelde Normaal nummers op het carillon.

Normaal in de oude bezetting.

Normaal in de nieuwe bezetting.

Bennie heeft er zin in!

Jonge fans van Normaal lekker dicht bij hun helden.

Schminken is niet alleen voor de kinderen!

Omleiding voor trekkers die naar het Nor-
maal feest gaan.Overal is duidelijk: Høken in Toldiek al 35 joar.
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Samen plannen van uw dag. Wan-
delen aan arm, of rolstoel en u bent 
heerlijk buiten. “Ik vergezel u naar 
huisarts, hoorwinkel of ziekenhuis. 
Misschien wilt u eigenlijk nog wel 
eens naar uw geboorteplaats, fami-
lielid of eventueel begraafplaats. 
Ook kunt u in groepjes ergens naar 
toe gaan”. Krijgt u uw huishouden 
gerund? Beantwoorden van (ge-

meentelijke) brieven. In huis: lamp 
indraaien, hulp bij telefoon of com-
puter. Kasten uitruimen omdat u een 
overstap maakt naar een ander wo-
ning? “Geen probleem! U en ik gaan 
het samen aan”.

Zo zijn er meer dingen te bedenken 
die u alleen niet zo makkelijk meer 
kunt doen, maar die samen met Sil-

via toch nog verwezenlijkt kunnen 
worden. Uiteraard bepaalt u zelf waar 
u hulp bij wilt en op welke manier. 
“Uw wensen zijn voor mij leidend. 
Weet u het nog niet of komt er nu 
heel langzaam ergens diep van bin-
nen een kleine glimlach naar boven? 
Nodig mij dan uit. Het is toch heer-
lijk om die dingen samen te doen, 
die u er eigenlijk niet meer van zag 
komen? Mijn aandacht en zorg zijn 
aan u gegeven, het is de tijd die u be-
taalt”. ZorgVriendin Silvia Schreiber 
maakt graag kennis met u. 

Voor meer informatie: Silvia Schrei-
ber, Ruurloseweg 2A in Hengelo Gld. 
Tel.: 0575-469546 of 06-20247397. E-
mail: silvia.maks@gmail.com

Samen doen met Silvia Schreiber

ZorgVriendin biedt particuliere 
zorg

Hengelo - Heeft u behoefte aan meer gezelschap, hulp met allerlei za-
ken die u in het dagelijks leven als lastig ervaart, maar waarmee u zich 
een stuk geruster zou voelen als u ze samen met iemand kan regelen? 
Dan kan Silvia Schreiber misschien iets voor u betekenen. “Mijn doel 
is particuliere hulp bieden waardoor u op uw eigen wijze zo prettig 
mogelijk zelfstandig kunt leven. Ik denk aan hulp bij opstaan, dou-
chen en aankleden. Gezamenlijk of voor u boodschappen doen, koken 
en eten. Voorlezen, discussiëren of we spelen memory (concentreren)”, 
zegt Silvia (52).

Silvia Schreiber biedt hulp aan.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode wer-
den in het weekend op zondag 26 
juli gelost in PERONNE (330 km). De 
duiven werden gelost om 12.00 uur 
bij een zuidwestenwind kracht 2. 
De eerste duif arriveerde bij de heer 
G. Kelderman om 16.20 uur. Deze 
duif maakte daarmee een snelheid 
van 1264 mpm. Uitslag: Kelderman 
G.H.H. (2/11) 1 7, Luesink Ria (4/9) 2 
5 8 9, Stoel G. (2/5) 3 11, Hulshof H. 
(5/8) 4 10 12 15 16, Dieks H. (1/4) 6, 
Boesveld J. (3/10) 13 14 17. De bloe-
menprijs viel dit keer op de 9e plaats 
en was voor Ria Luesink. 
Tevens werd er de 26ste juli gevlo-
gen vanaf BLOIS. De lossing van deze 
vlucht was om 7.17 uur. De eerste 

duif maakte een snelheid van 1132
mpm en viel om 16.14 uur op de klep
bij H. Hulshof. Uitslag: Hulshof H.
(1/5) 1, Luesink Ria (1/4) 2, Dieks H.
(5/6) 3 5 6 7 8, Hendriks P.R.J. (3/15)
4 9 10. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
De 124 duiven van 13 deelnemers van
Steeds Sneller werden zondag 26 juni
om 7.17 uur gelost vanuit BLOIS. Uit-
slag: L Te Stroet (6/17) 1 5 8 13 14 25,
R. Koers (6/10) 2 6 16 17 19 23, A.H.J.
Peters (6/21) 3 4 12 18 26 30, H. Hek-
kelman (3/19) 7 22 24, W. Jansen (2/8)
9 27, C. Te Stroet (2/8) 10 29, Comb.
Borneman (3/10) 11 20 31, G. Duitshof
(1/6) 15, E. Koers (1/6) 21, V.C.J. van
Melis (1/2) 28. 
Van Steeds Sneller Hengelo Gld. wa-
ren de uitslagen van twee eerdere
overnachtvluchten nog tegoed. 
Vanuit BRIVE werden op 3 juni van
4 deelnemers 30 duiven gelost om
12.50 uur. Uitslag: 1. R. Koers 1, 4, 6
en 8; 2. E. Koers 2 en 3; 3. J. Teunissen
5; 4. W. Brom 7. 
De 28 duiven van 6 deelnemers vlo-
gen op 18 juni de Koninginnevlucht
vanuit SAINT VINCENT DE TYROSSE.
Uitslag: 1. E. koers 1 en 7; 2. V.C.J. van
Melis 2 en 6; 3. Stefan E.J. Bergervoet
1; 4. A.H.J. Peters 4; 5. R. Koers 5.

Duivenberichten 26 juni 2011
Bronckhorst - Van de vier dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. en PV 
De Koerier uit Zelhem vlogen op 
zondag 26 juni alleen de duiven 
van Steenderen en Hengelo Gld. 
de nationale vlucht vanuit Blois. 
Vanwege de vele regen van zater-
dag de 25ste, werden alle duiven-
vluchten uitgesteld naar zondag. 
De IJsselbode vloog tevens vanuit 
Peronne.

Pulse is een rockband uit Doetinchem. 
Na in heel wat andere bands te heb-
ben gezeten, zijn de mannen in de-
cember 2009bij elkaar gekomen om 
‘Pulse’ op te richten. De band bestaat 
uit zanger/gitarist Tom, leadgitarist/
backing vocals, Maarten, basgitarist 
Thijs en drums/backing vocals Jordy.
Pulse speelt voornamelijk eigen werk 
in de stijl van Foo Fighters, Oasis, Ste-
reophonics e.d. Naast de knallende 
eigen nummers als ‘It’s called Rock 
’n Roll’ en ‘Fade the Fame’ speelt de 
band covers van hun idolen. 

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

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

Pulse bij LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 6 juli zal de band Pulse tussen 20.00 en 22.00
uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Lijn A 1. Guy & Miguel Mendes de Le-
on 68,75 %; 2. Dick Brinkman & Rene 
Winkelman 66,67 %; 3. Diny Mijnen 
& Herman Stapelbroek 59,58 %. Lijn 
B 1. Mariet & Corine van de Kroon 

64,26 %; 2. Agnes Pietersen & Theo
van Aalst 59,20 %; 3. Ans Messing en
Gerda Tankink 58,15 %. 
De volgende zomer-drive is op de don-
derdagen 30 juni en 7 juli in het St
Ludgerusgebouw Vierakkersestraat-
weg 37, 7233 SH Vierakker, telefoon
(0575) 441581. 
De entree is 2 euro per persoon. Er
zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221. Aan de zaal inschrijven
kan tot 19.15 uur. Er wordt gebridged
van 19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Bridgeclub Bronkhorst 
zomer-drive
Deze zomer worden door de 
Bridgeclub Bronkhorst vrije 
bridgedrives gehouden. Uitslag 
zomer-drive 3 op 24 juni 2011. 
Het was weer een gezellige drive 
met veel zomergasten. Dit geeft 
een extra dimensie aan de avon-
den. Gasten bedankt!

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

Bij PAX in Hengelo zijn de afgelopen 
maanden al veel opnames gedaan, 
nu stond er een uitwedstrijd voor het 

team van FC Top op het programma 
bij de voetbalvereniging Vorden. 

Er werd twee dagen gebruik gemaakt 
van de accommodatie aan de Oude 
Zutphenseweg te Vorden. 

Als figuranten waren spelers en ou-
ders van Vorden D2 betrokken bij de 
opnames.

Opnames Koen Kampioen bij 
VV Vorden

Volgend jaar gaat de AVRO een achtdelige jeugdserie uitzenden in de 
periode voor het EK voetbal. De serie over de voetballer Koen is geba-
seerd op de jeugdboeken van schrijver Fred Diks uit Hengelo.
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Ko van Renssen, werkzaam bij ijzer-
gieterij Vulcanus en vanuit die func-
tie bestuurslid bij het Technieklo-
kaal, heette de aanwezige dames en 
heren vrijwilligers welkom. “Het be-
lang van het Technieklokaal is heel 
erg groot. Voor de leerlingen zelf, 
maar ook voor bedrijven. Wat jullie 
vrijwilligers doen is ondersteunen en 
begeleiden naar een zo goed moge-
lijke keus. Jullie geven aan dat tech-
niek heel leuk kan zijn om te doen 

en een goede toekomst kan zijn,” zo 
zegt hij. “Techniek en alles wat er bij 
hoort, van het edele handwerk tot 
aan high tech computers, moet al-
lemaal gedaan worden door mensen 
die hart hebben voor de zaak, passie. 
Die passie die kunnen jullie geweldig 
goed overbrengen.” Behalve dat de 
leerlingen enthousiast zijn, zijn ook 
de leraren vol lof over de vrijwilligers 
van het Technieklokaal. De zelfwerk-
zaam van de leerlingen, de prettige 

sfeer, de vrijwilligers die goed en rus-
tig omgaan met de leerlingen, zijn zo 
een aantal complimenten. Namens 
het bestuur, de leerlingen en leraren 
worden de vrijwilligers bedankt voor 
alle inzet. 
Willy Dominicus wilde toch even 
aanvullen met een bedankje voor de 
vrijwilligers en het bestuur, maar 
ook met alvast wat afspraken te ma-
ken voor het volgende schooljaar. 
“Ik hoop dat ik iedereen volgend 
jaar weer mag verwelkomen,” is zijn 
wens. Hij wenste iedereen een fijne 
middag en fijne vakantie. 

Een welkom ook van Wito Bongers 
aan de aanwezigen. “We zijn al een 
aantal jaren bezig met techniek, 
waarvan vier jaar met het Techniek-
lokaal,” vertelde hij. “Wat ik veel 

hoor bij de leerkrachten is, dat zij 
niet wisten dat een kind iets kon, of 
bepaalde capaciteiten had. Dat vind ik 
wel heel belangrijk, dat de leerkrach-
ten eens anders naar een kind kijken. 
Een kind dat druk is in de klas, neemt 
hier initiatief, of probeert anderen te 
helpen. Dat is voor een leerkracht 
een stuk toegevoegde waarde, wat we 
hier kunnen bieden.” 

In mei 2009 werd het convenant 
Technieklokaal Doetinchem Bronck-
horst ondertekend. “En daarvoor 
hebben we al een pilot gedraaid,” 
vertelt Ko van Renssen. Het huidige 
bestuur bestaat uit voorzitter Rineke 

van der Lei die alle basisscholen ver-
tegenwoordigt, leden namens het be-
drijfsleven Ko van Renssen en Gerard 
Mantel en de directeur van het Metzo 
College Hans Baan. Joop Brugman 
is de coördinator Techniek van het 
Metzo College en al vanaf het begin 
bij het proces betrokken. 

In de regio zijn in zeven gemeenten 
technieklokalen. Voor Doetinchem 
Bronckhorst werden twee bestaande 
lokalen ingericht. De ene is in het 
Technisch Vrijetijdscentrum aan de 
Ambachtstraat, waar ook Prakticon 
Praktijkonderwijs is gevestigd en de 
tweede in het Metzo College, beide in 
Doetinchem. “Het Metzo komt heel 
massaal over, als je daar als 7 of 8ste-
groeper naar toe gaat. Het is ook goed 
dat die kinderen het Metzo leren ken-
nen als een gebouw waar heel prettig 
onderwijs gegeven wordt.” 
De doelstelling van het Technieklo-
kaal is om een grotere belangstelling 
voor techniek bij leerlingen in het ba-
sisonderwijs te ontwikkelen, met van 
daaruit een mogelijke grotere belang-
stelling voor technische opleidingen 
en beroepen. “Het gaat om techniek 
over de hele breedte. Niet alleen am-
bachtsschool, vmbo, maar ook we-
tenschappelijk onderwijs op de TU. 
Het gaat erom om op de basisschool 
de kinderen gevoelig voor techniek 
te maken, te ondersteunen dat tech-
niek naar de toekomst toe belangrijk 

is voor de totale maatschappij, maar
ook voor jezelf. Je kunt een uitste-
kende carrière in de techniek maken.
Alleen heeft het een beetje een imago
van vuile handen, vieze fabrieken en
dat is op zichzelf helemaal niet waar,
al kan het wel,” vertelt Ko van Rens-
sen verder. “Techniek is net zo goed
een timmerman in de bouw, een in-
structeur die in huizen of gebouwen
aan het werk is, maar ook in een
fabriek zoals bij ons. Maar het zijn
ook mensen die achter de computer
zitten en onze mobieltjes bedenken
en programmeren. Op de basisschool
maken ze die keuzes.” 
Dertig, veertig jaar geleden was de

omgeving van kinderen veel techni-
scher gericht. “Je zag de timmerman,
de ambachtsman. Dat is nu veel min-
der geworden en leerlingen zien dus
veel minder dat in die sectoren ge-
werkt wordt. In het Technieklokaal
worden ze ermee geconfronteerd en
zien ze dat die keuzes er ook zijn. Het
is een grote technische wereld waarin
we leven, waar wij, en zeker kinderen
en jongeren, zo aan gewend zijn dat
het niet meer opvalt.” 
Om de leerlingen en hun leraar vei-
lig te vervoeren van basisschool naar
technieklokaal zijn stadsbussen be-
schikbaar. “Voor de scholen buiten
Doetinchem hebben we de bussen
aangeschaft,” vertelt Rineke van der
Lei. “Toen is ook de afspraak gemaakt
dat alle scholen die hebben aangege-
ven gebruik te maken van het Tech-
nieklokaal, maar te ver zijn om te
fietsen, gebruik kunnen maken van
de bus.” 

De schoolklassen gaan vier keer naar
het Technieklokaal. Als voorberei-
ding kunnen ze de website www.weg-
vantechniek.nl raadplegen, waar de
opdrachten van de diverse techniek-
lokalen staan weergegeven. Het hele
schooljaar door komen van 50 scho-
len meer dan 80 groepen naar Doe-
tinchem. Zij worden begeleid door 50
vrijwilligers. De meerderheid van de
kinderen zegt: “Ik wist niet dat het
zo leuk was!”

Technieklokaal gemeente Bronckhorst en Doetinchem

Jaarafsluiting

Doetinchem - Woensdag 15 juni kwamen bestuursleden en vrijwillige 
begeleiders en chauffeurs van het Technieklokaal Gemeente Bronck-
horst en Doetinchem bijeen in het Technisch Vrijetijdscentrum aan 
de Ambachtstraat 10 in Doetinchem. Na dankwoorden van Ko van 
Renssen, Willy Dominicus en Wito Bongers was het tijd om na te pra-
ten over wederom een succesvol jaar waarin veel basisschoolleerlingen 
een kijkje konden nemen in de wereld van, maar nog belangrijker: 
werken met de techniek.

De bus van het Technieklokaal met chauffeur Henk Kooij.

De vrijwilligers van het Technieklokaal komen samen voor de jaarafsluiting.

Boerengolf is een variatie op het regu-
liere golfspel waarbij een boerengolf-
baan met tien holes in zo min mo-
gelijk slagen moet worden afgelegd. 
Het Ruurlose toernooi kent een open 

inschrijving in groepen van drie tot
vijf personen. De minimum leeftijd
voor deelname is 13 jaar. Er wordt
gespeeld in de categorieën algemeen,
vrouwen en jeugd (13 t/m 18 jaar). Het
inschrijfgeld bedraagt dertig euro per
groep/team. De jeugd betaald vijftien
euro. Opgave voor familie-, vrienden-,
straten- en buurtteams is mogelijk tot
10 juli via het e-mailadres: mtsgeurt-
sen@hetnet.nl of via het telefoon-
nummer (0573) 491324. Het toernooi
begint om 10.00 uur. Aanmelden is
mogelijk door de volgende gegevens
door te mailen naar 
mtsgeurtsen@hetnet.nl

naam groep, contact persoon, adres,
woonplaats, telefoonnummer, e-mail-
adres, namen overige groepsleden
en deelname in de algemene klasse,
vrouwenklasse of jeugdklasse.

Ruurlose ‘dagteams’ kunnen ook deelnemen
Koekkoek gastheer voor 
Boerengolfcompetie
Ruurlo - Bij Boerderij De Koek-
koek van de familie Geurtsen 
aan de Groenloseweg/Nieuwen-
huishoekweg in ’t Ruurlose 
Broek vindt zondag 10 juli de 
vierde competitiewedstrijd uit 
de reeks van zes wedstrijden om 
het Oost-Nederlands Boerengolf 
kampioenschap plaats. Teams 
die eenmalig willen deelnemen 
aan deze competitie kunnen zich 
ook aanmelden voor deelname in 
de ‘Reurlse’ categorie. Voor deze 
klasse heeft De Koekkoek een 
speciale dagprijs beschikbaar ge-
steld.

Op de site vindt u een totaaloverzicht 
de muziekprogrammering en de 
blokkenschema’s! (scroll naar bene-
den om het blokkenschema van de 
volgende dag te bekijken)

Zwarte Cross Festival: 
Verschillende weides vormen 
samen één groot feest! 
Naast de crossbaan, waar de inmid-
dels legendarische Zwarte Cross 
wordt verreden, bestaat het Zwarte 
Cross Festival uit verschillende weides 
met elk een totaal eigen programma, 
aankleding en sfeer. De alternatieve 
muziek liefhebbers kunnen hun hart 

ophalen in de Fijnproeversweide, de 
metalheads kunnen te keer gaan in 
de Metalweide, chillen kan in de Reg-
gaeweide en  genieten van cultuur in 
de breedste zin des woords kan in de 
Theaterweide. 

Winnaar 3FM Serious Talent: 
Ape Not Mice!
De band Ape Not Mice is met haar 
groovy, jazzy en zomerse muziek de 
winnaar geworden van de 3FM Se-
rious Talent competitie. 3FM en de 
Zwarte Cross kozen unaniem voor 
deze band en daarmee heeft Ape Not 
Mice die optredens op het festival ge-

wonnen, namelijk: 
• Donderdag 14 juli: 20.15 - 21.15 

uur Rock ‘n Roll Circus (Camping)
• Zaterdag 16 juli: 13.00 - 14.00 uur 

Fijnproeversweide 
• Zondag 17 juli: 12.00 - 13.00 uur 

Megatent
Daarnaast zal Ape Not Mice optreden 
in de Freaknacht van 3FM-DJ Gie-
len Beelen op de Zwarte Cross. Deze 
Freaknacht is van vrijdagnacht op 
zaterdag. 

Kaartverkoop verloopt zeer voor-
spoedig!
Zowel de verkoop van de dagkaar-
ten, 3-dagenkaarten als de camping-
kaarten verloopt zeer voorspoedig. 
De organisatie houdt er serieus re-
kening dat een van de kaartensoort 
voorafgaand aan de Zwarte Cross kan 
uitverkopen en adviseert daarom om 
niet lang meer te wachten met het 
bestellen van kaarten.

Muziekprogramma Zwarte Cross Festival 2011 definitief!

“Knappen met die zooi!”
Deze week zijn de bands Death Letters en Cuban Heels toegevoegd aan 
het programma en daarmee is de definitieve muziekprogrammering 
van de Zwarte Cross 2011 een feit. Op meer dan 20 podia zullen meer 
dan 100 bands optreden variërend in genre van rock tot pop, van reg-
gae tot metal,  van punk tot  blues, van singer-songwriter tot balkan 
beat en nog veel en veel meer! 
Om festivaldirectrice Tante Rikie te citeren: “Knappen met die zooi!”

Wereldtopper Josh Hansen (VS) 
aan de start bij Superklasse!
Dit jaar verschijnen er maar liefst drie 

Amerikanen aan het starthek bij de 
Superklasse, waaronder supercross-
kampioen Josh Hansen. Deze Pro Cir-

cuit Monster Energy Kawasaki rijder 
was dit jaar in de race om Supercross 
kampioen te worden in de USA West 
Coast competitie. Een handblessure 
gooide echter roet in het eten waar-
door hij het kampioenschap op het 
nippertje aan zijn neus voorbij zag 
gaan en derde werd. Het principe van 
de Superklasse is simpel. Korte man-
ches, vlakke baan, vrije motorkeuze, 
een bult volk met goeie zin aan de 
baan en vlammen! Wie het eerst 
finisht, wint de gouden helm, enorme 
zak geld en de felicitaties van Zwarte 
Cross directeur Tante Rikie. 

Twee nieuwe klassen: Hijspan-
klasse en de Romaklasse!
Er zijn twee nieuwe klassen toege-
voegd aan de Zwarte Cross, namelijk: 
de Hijspanklasse en de Romaklasse. 
De eerste is een zijspanklasse waar-
bij de bakkenist geen plaats neemt 
in de zijspan, maar in een pot die 
hangt in een frame dat is bevestigd 
op de plek waar normaal gesproken 
de bakkenist zou zitten. Bij de Ro-
maklasse is het de bedoeling dat de 
deelnemers over de baan crossen met 
een zelfracende caravan. Deze cara-
van wordt dus niet voortgetrokken 

door een ander voertuig.  Niet alleen
spektakel op de crossbaan, maar ook
in de Monster Energy Stunt Arena! In
deze weide is het mogelijk om tijdens
de shows ruim 4300 (!) stuntfans een
plek te kunnen bieden om van al dit
onwaarschijnlijke spektakel te genie-
ten. 

Onder andere wereldkampioen free-
style motorcross Remi Bizouard (F),
Norman Verbeek, Edgar Toronteras
(SP) en Roy Groenewegen zullen op
alle drie dagen waanzinnige stunt-
shows weggeven!

Dit jaar twee nieuwe klassen, wereldtopper Josh Hansen (VS) in Superklasse, wereldkampioen FMX in Stuntarena en 15-jarig bestaan!

Zwarte Cross: Grootste motorcrossevenement ter wereld!
Lichtenvoorde - Sinds 1997 is het Zwarte Cross Festival uitgegroeid 
van een motorcross op een weiland in Hummelo voor een paar 
honderd bezoekers tot het grootste motorcrossevenement ter we-
reld. Vorig jaar bezochten 148.000 mensen de Zwarte Cross. Op de 
Motocross de Nations komen zo’n 30.000 bezoekers af en op Su-
percrossen in Amerika ook aanzienlijk minder dan 100.000 be-
zoekers. De inschrijvingen voor deelname aan de Zwarte Cross 
in één van de 10 verschillende klassen waren in november al 
binnen 10 minuten vol en over drie weken kunnen meer dan 
1.000 deelnemers eindelijk van start in de 15e editie van de 
Zwarte Cross.
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De aanwezigheid van deze aimabele 
Schot had meerdere redenen, maar 
de directe aanleiding was het gege-
ven dat Fraser, op verzoek van Cul-
tuurfonds Vorden een compositie 
heeft geschreven speciaal voor het 
Bronckhorst Kinderkoor. Dit koor 
werd eind september 2010 opgericht 
speciaal voor het Britse Promsconcert 

en heeft nu bijna een seizoen onder 
de plezierige en professionele leiding 
van Maartje Epema veel liedjes inge-
studeerd, waarvan er een aantal wor-
den uitgevoerd tijdens de concerten 
op 3 en 4 september.
Het Bronckhorst Kinderkoor zingt 
o.a. een Nederlandse vertaling van de 
titelsong ‘William wakes up’ uit het 

gelijknamige kindertheaterstuk van 
Carl Wittrock en neemt het kinder-
koorgedeelte uit ‘No Matter What’ 
van Sir Andrew Lloyd Webber voor 
haar rekening. Hun langste en ook 
moeilijkste werk van dit concert is 
ongetwijfeld de ‘Songs from Britain’. 
Bruce Fraser nam van alle vier landen 
behorende tot het Verenigd Konink-
rijk een bekend kinderliedje als basis 
en maakte daar een fraaie, passende 
begeleiding bij. Ondanks het feit dat 
de liedjes niet nieuw zijn is de com-
positie als totaal wel geheel nieuw en 
zullen de kinderen tijdens het concert 

dus voor een echte wereldpremière 
zorgen. In deze medley o.a. het mooie 
lied ‘All through the night’ uit Wales 
en het populaire ‘Molly Malone’ uit 
Ierland.

Mocht u hierbij willen zijn, koop dan
nu u kaarten via www.cultuurfonds-
vorden.nl. kaarten zij ook verkrijg-
baar bij het VVV kantoor en Bruna
Vorden.

Schotse componist te gast bij Bronckhorst Kinderkoor

Zaterdag 18 juni vond in Cultureel Centrum De Brink in Zelhem een 
studiedag plaats van de ‘Bronckhorst Symphonic Winds’. Dit orkest 
zal gedurende de Journey to Britain Proms of 3 en 4 september a.s. 
naast eigen optredens de artiesten en ensembles begeleiden. Speciale 
gast op deze dag was de Schotse componist Bruce Fraser.

In de 125cc categorie reed Jerry v. d. 
Bunt mee voor de eer. Hij kwalificeer-
de zich als 29e en die uitslag behaalde 
hij ook in de race die werd gewonnen 
door het jonge talent Maverick Vina-
les. Luis Salom die net als Vinales uit 
Spanje afkomstig is behaalde voor 
het Nederlandse RW Racing GP team 
de 2e plaats voor Sergio Gadea. Jasper 
Iwema, de enige Nederlandse rijder, 
had met de nodige pech af te rekenen 
dit weekend. Hij was op de natte baan 
een van de snelste rijders evenals v. 
d. Bunt. Helaas ging het in de wed-
strijd voor Iwema mis toen hij vanaf 
de laatste plaats naar een 17e positie 
reed. Hij werd onderuit gereden in de 
strubbenbocht maar ging toch weer 
verder. Helaas kwam hij een paar ron-
den later weer ten val, hij vond het 
een weekend om snel te vergeten. De 
race in de 125cc werd van 21 ronden 
ingekort naar 14 i. v. m. de regen die 
begon te vallen. De Moto2 race was 
evenals de 125cc meer dan de moeite 
waard en was ongekend spannend. 
Marc Marquez won de race uiteinde-
lijk voor de Turkse rijder Kenan So-
fuoglu die vorig jaar wereldkampioen 
werd in de WK Supersport. Bradley 
Smith uit Engeland beklom de laat-

ste trede op het podium en was daar 
zeer blij mee. De enige Nederlandse 
deelnemer Michael v. d. Mark, die 
met een wildcard mee mocht doen, 
werd 22e. 
De Amerikaanse Yamaha rijder Ben 
Spies wist de overwinning te pakken 
in de MotoGP. Torleif Hartelman die 
in Assen was op uitnodiging van het 
50 jarig jubileum van Yamaha kon 
zijn geluk niet op met deze overwin-
ning. Echter het verlies van kopman 
Jorge Lorenzo deed hem wel pijn. 
Lorenzo kwam ten val door de Itali-
aanse rijder Marco Simoncelli. Beide 
heren konden wel verder en Lorenzo 
werd zelfs nog 6e. De rondetijden van 
hem waren net zo snel als die van 
Spies. De teamgenoten Casey Stoner 
en Andrea Dovizioso werden 2e en 3e 
in deze toch wel saaie race. 

Na de GP klassen was er een race 
voor de Dutch Supersport kampioen-
schap. De Hamove rijders konden 
ditmaal geen potten breken. Het 
beste resutaat was weggelegd voor de 
Performance Racing Achterhoek cou-
reur Frank Bakker die 11e werd. De 
Hamove leden Jan Roelofs en Nick v. 
Nieuwenhuizen werden respectieve-

lijk 17e en 18e. Cliff Kloots kon zijn 
draai niet vinden op de natte baan 
en een 24e plaats werd z’n deel. Joop 
Timmer maakte het helemaal bont 
door in de opwarmronde te vallen. 

Kevin Valk wist het best met de natte 
omstandigheden om te gaan en won 
met stijl deze wedstrijd. De Belgische 
rijder Gauthier Duwelz werd 2e voor 
Ronald ter Braake. In Assen waren 

ook veel baancommissarissen van de
Hamove en die hadden hun handen
vol aan de vele valpartijen die er wa-
ren. De Iveco Dutch TT werden door
131. 000 toeschouwers bezocht.

Scott Deroue beste Hamove coureur tijdens Dutch TT
Afgelopen zaterdag werd op Assen de jaarlijkse Dutch TT verreden. 
De races die om het wereldkampioenschap streden waren de klassen 
125cc, Moto2 en MotoGP. In het bijprogramma waren twee races voor 
de Redbull-Rookies Cup en een race voor het Dutch Supersport. Scott 
Deroue kwam in actie in de RedBull Rookies Cup en behaalde in de 
eerste race op vrijdagmiddag een mooie 9e plaats. De wedstrijd werd 
op de streep gewonnen door de Italiaan Lorenzo Baldassarri die de 
omkijkende Australische coureur Arthur Sissis versloeg. De tweede 
race, die op zaterdag ochtend werd verreden, wist de Australiër wel te 
winnen voor de Italiaan. Deroue wist in deze race zelfs 7e te worden.

Torleif Hartelman (Hengelo) blij met overwinning Ben Spies. foto Henk Teerink.
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Deze fiets-4-daagse wordt georga-
niseerd door biljartvereniging “De 

Velswijk”. Startpunt is Café Evers 
Velswijk (gem. Bronckhorst). 

Volwassenen kunnen inschrijven 
voor € 8,00 en kinderen € 4,00 voor al-
le dagen. Één dag meefietsen behoort 
ook tot de mogelijkheid. Traditioneel 
wordt er elke fietsdag onderweg bij 
de stempelcontrole een kopje koffie 

of een glaasje fris aangeboden.  Het is 
een jaarlijks terugkerend evenement 
en kan steeds weer  rekenen op een 
forse deelname. De routes zijn uitge-
zet door onze prachtige omgeving. Ie-
dere avond wacht u weer een bijzon-

der landschapselement, de prachtige
afwisseling van bossen, kleinschalige
landbouw en onverwachte paden.
De organisatie wenst de deelnemers
alvast een fijne en zonnige vierdaag-
se toe.

28e Velswijkse avond fiets-4-daagse

Velswijk - Van maandag 4 t/m vrijdag 8 juli vindt de jaarlijkse fiets-
vierdaagse plaats. De deelnemers kunnen starten tussen 18:00 en19:00 
uur. Voor elke avond is een route van ± 25 km uitgezet.

Op maandag 04 juli zal mevr. 
I.Hoekstra uit Zelhem een korte over-
denking houden. Pastoor F.G.C.M. 
Hogenelst uit Keijenborg zal te beluis-
teren zijn in de uitzending van maan-
dag 11 juli. Er zullen gedichten voor-
gedragen worden op maandag 18 juli 
door mevr. Riek Menkhorst-Hilferink 
uit Zelhem. Het programma 

‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt ie-
dere maandagavond tussen 19.00 en
20.00 uur uitgezonden via Radio Ide-
aal. Na de uitzending kunnen er van
20.00 uur tot 20.30 uur nieuwe muzi-
kale verzoekjes aangevraagd worden
voor de daarop volgende week, via
het tel. nummer van de studio: 
(0314) 62 40 02. 
De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: 
FM 91.1 of 94.00. 
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en via internet: 
www.ideaal.org

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

WIJNMARKT
De gemeente Oost Gelre waartoe 
Groenlo behoort is de grootste wijn 
producerende gemeente van Ne-
derland en dat wordt door o.a. de 
grote wijnmarkt nog eens extra on-
derstreept. Vele Achterhoekse wijn-
bouwers zullen die middag de wijn 
promoten en u er alles over vertel-
len. Ook zijn er boeken over wijn en 
streekproducten te koop. De wijn-
markt wordt georganiseerd door 

Groenlo Vestingstad Promotion in 
nauwe samenwerking met wijngaard 
Schepershof.

BOERENSTREEKPRODUCTEN
De boeren streekproducten mogen 
zich in een steeds grotere belangstel-
ling verheugen. Daarom heeft de Ver-
eniging Streekproducten Achterhoek 
(VSA) gehoor gegeven aan de uitno-
diging om met een groot aantal le-
den aanwezig te zijn. De variatie aan 

boeren streekproducten zal u aange-
naam verrassen.

KUNSTMARKT
Galerie Wij gevestigd aan de Gouds-
mitstraat in Groenlo houdt samen 
met haar leden een leuke kunst-
markt in de Beltrumsestraat. Vorig 
jaar tijdens de Najaars Open zondag 
werd de kunstmarkt voor het eerst 
gehouden en dit was een daverend 
succes. Nu dus wegens succes gepro-
longeerd. Ook kunt u zich tijdens de 
kunstmarkt bij Galerie Wij nog opge-
ven voor de kunstschilderwandelrou-
te die op zaterdag 13 augustus wordt 
gehouden.

ACHTERHOEK TOUR RALLY
Ooit 120 oldtimers en andere prach-
tige auto’s bij elkaar gezien. Nou dan 
moet u zeker op 10 juli naar Groenlo 
komen. Op deze Wijn- Kunst en Boe-
ren streekproducten markt komt 
ook de bekende Achterhoek Tour 
Rally door het centrum van Groenlo. 
(route: Nieuwestraat, Markt, Matte-
lierstraat, Lievelderstraat, Nieuwstad, 
Kerkwal, Ziekenhuisstraat en Ruurlo-
seweg) Een voor een zullen de bolides 
vanaf 14.30 uur de Markt in Groenlo 
op rijden en worden voorzien van 
deskundig commentaar. Dit mag 
u gewoon niet missen want zoveel 
prachtige auto’s hebt u nog nooit bij 
elkaar gezien. Zoals: Porsches, Bugati, 
A-Ford en Oldtimers. Onder de rally-
rijders onder andere Gijs van Lennep 
en Stef Dusseldorp. Dus kom allen op 
10 juli naar het vestingstadje Groenlo 
voor een onvergetelijke dag. 

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Maar ook bezienswaardigheden zoals 
Oude Calixtus (multimediaspektakel 
Slag om Grolle en Willem te Molder 
schilderstuk), RK Calixtus bezich-
tiging, Stadsmuseum, Galerie Wij, 
Huis Basten Asbeck hebben die dag 
de deuren geopend voor het publiek.
Voor info zie: 
www.groenlovestingstadpromotion.nl

Groenlo op 10 juli in het teken van Wijn, kunst en boerenstreekproducten

Doorkomst Achterhoek Tour Rally

Groenlo - Op zondag 10 juli 2011 staat het vestingstadje Groenlo ge-
heel in het teken van de grote Wijn- Kunst en Boerenstreek produc-
ten markt. Van 12.00 uur t/m 17.00 uur zal deze in het centrum van 
Groenlo worden gehouden. Met vanaf 14.30 uur doorkomst van de 
Achterhoek Tour Rally

ZWARTE CROSS FESTIVAL: 
VERSCHILLENDE WEIDES VOR-
MEN SAMEN ÉÉN GROOT FEEST! 
Naast de crossbaan, waar de inmid-
dels legendarische Zwarte Cross 
wordt verreden, bestaat het Zwarte 
Cross Festival uit verschillende wei-
des met elk een totaal eigen program-
ma, aankleding en sfeer. 

De alternatieve muziek liefhebbers 
kunnen hun hart ophalen in de Fijn-
proeversweide, de metalheads kun-
nen te keer gaan in de Metalweide, 
chillen kan in de Reggaeweide en ge-
nieten van cultuur in de breedste zin 
des woords kan in de Theaterweide. 

WINNAAR 3FM SERIOUS 
TALENT: APE NOT MICE!
De band Ape Not Mice is met haar
groovy, jazzy en zomerse muziek de
winnaar geworden van de 3FM Se-
rious Talent competitie. 3FM en de
Zwarte Cross kozen unaniem voor
deze band en daarmee heeft Ape Not
Mice die optredens op het festival ge-
wonnen. 

Daarnaast zal Ape Not Mice optre-
den in de Freaknacht van 3FM-DJ
Giel Beelen op de Zwarte Cross. Deze
Freaknacht is van vrijdagnacht op za-
terdag. 

KAARTVERKOOP VERLOOPT 
ZEER VOORSPOEDIG!
Zowel de verkoop van de dagkaarten,
3-dagenkaarten als de campingkaar-
ten verloopt zeer voorspoedig. 

De organisatie houdt er serieus re-
kening dat een van de kaartensoort
voorafgaand aan de Zwarte Cross kan
uitverkopen en adviseert daarom om
niet lang meer te wachten met het
bestellen van kaarten. 

ZWARTE CROSS FESTIVAL 2011 
15, 16 en 17 juli Festivalterrein de
Schans, Lichtenvoorde.

Muziekprogramma Zwarte Cross 
Festival 2011 definitief!
Lichtenvoorde - Deze week zijn 
de bands Death Letters en Cuban 
Heels toegevoegd aan het pro-
gramma en daarmee is de defini-
tieve muziekprogrammering van 
de Zwarte Cross 2011 een feit. Op 
meer dan 20 podia zullen meer 
dan 100 bands optreden varië-
rend in genre van rock tot pop, 
van reggae tot metal, van punk 
tot blues, van singer-songwriter 
tot balkan beat en nog veel en 
veel meer! Om festivaldirectrice 
Tante Rikie te citeren: “Knappen 
met die zooi!”

Vorden. Liefhebbers van het klootschie-
ten kunnen zondag 3 juli in het buurt-
schap Delden bij Vorden hun hart op-
halen. Dan starten namelijk om 10.00 
uur de open Vordense klootschiet- kam-

pioenschappen. De marathon heeft een 
lengte van tien kilometer. Een evene-
ment waaraan jaarlijks circa 35 ploegen 
deelnemen. Er zijn vier klassen: dames, 
heren, gemengd en een vrije klasse. De 

teams mogen bestaan uit minimaal drie 
en maximaal 5 personen. Bij de dames/
heren/ gemengde klasse mag hooguit 
één deelnemer lid zijn van de Bond. Aan 
de vrije klasse mag uiteraard iedereen 

meedoen. De aanvang is 10.00 uur. De 
start, pauze en finish zijn bij de familie 
Scheffer aan de Nieuwenhuisweg 1. Spe-
ciaal voor recreanten is er om 11.30 uur 
de start voor deelnemers aan een route 

over 6 kilometer. Opgave is mogelijk tot
zaterdagavond 2 juli om 20.00 uur. 
Voor opgave en verdere informatie kan
men contact opnemen met Dick Rege-
link telefoon 0575- 551328

Vordense klootschietmarathon
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Wat is: A. Vergets; 
  Vergeetachtig; 
  “Janne-meuje wodt old en vergets”.

 B. Wasdom; 
  Groeipijn. Pijnlijk gevoel in de benen van jonge kinderen 
  vanwege hun snelle groei. 
  “Jantjen hef piene in de bene; der is niks te zene, ‘t zal wal  
  wasdom waezen”.

 C. Kwetse; 
  Bepaalde soort blauwe pruim; 
  “He’j lever kwetsen of eier proemen?”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

De eigenaars van Het Klavier, de mu-
sici Rita Boshart en Jack Dodewaard 
zullen dan zelf musiceren. Deze in-
loopconcerten blijken een groot suc-
ces en ondanks warmte en/of andere 
evenementen in het dorp is er altijd 
voldoende aanloop van publiek om er 
een fijn uurtje van te maken. Jack van 
Dodewaard speelt 2 juli pianowerken 
en improvisaties uit eigen repertoire 

en Rita Boshart zingt opnieuw een
aantal liedjes uit haar soloprogram-
ma ‘Rita zingt…’ Een programma dat
ze in dit najaar volledig zal spelen in
de Lindesche Molen. Hierin vertelt
ze het verhaal van 35 jaar zingen en
liedjes schrijven. Het programma bij
Het Klavier duurt in totaal een klein
uurtje en de toegang is gratis! Voor
wie dat wil, biedt dit inloopconcert
ook de gelegenheid om nader kennis
te maken met de vele mogelijkheden
die Het Klavier te bieden heeft. Na af-
loop is er dan ook de gelegenheid om
van gedachten te wisselen over mu-
ziek, pianospelen en piano’s. Meer
info op www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij het Klavier
Vorden - Zaterdag 2 juli wordt er 
voor de laatste keer in het zomer-
seizoen vanaf 15.30 tot 16.30 bij 
Het Klavier aan de Ambachtsweg 
op het industrieterrein in Vorden 
een inloopconcert gehouden.

Naast de genoemde artiesten treden 
op de overige woensdagen op: Wendy 
Addink, Anja den Bakker, Rita Bos-
hart, Erik Knoef en Nathaly Masclé, 
steeds in wisselende samenstelling. 
Nathaly heeft plannen voor een spe-
ciale avond met speciale gasten op 
17 augustus en Arjan Verschuur vult 
solo de hele avond van 24 augustus. 
De ‘normale’ voorstellingen op de 
derde zondagmiddag van de maand 
gaan gewoon door. Op 17 juli Arjan 
Verschuur vóór de pauze en Trio 
Hans Kwakkernaat met Florian Hoef-
nagels erna. Op 21 augustus Josée van 
der Staak solo. Dan geldt de ‘normale’ 
toegangsprijs van € 15,--. 

Op de avond van 6 juli staan vóór de
pauze Arjan Verschuur en Gery Groot
Zwaaftink op het toneel. Arjan werd
op 14 mei jl. landelijk bekend door
het winnen van het Utrechts Klein-
kunst Festival. Gery behoeft eigen-
lijk geen introductie, hij bedrijft het
troubadourschap als een volkomen
vakman. Beiden begeleiden zichzelf
op de gitaar. 
Menno Kalmann (piano/gitaar) en Jo-
sée van der Staak (zang/voordracht/
gitaar) brengen na de pauze ‘Zee-
spiegel’, een muzikaal verhaal over
liefde en de zee. De Nederlandstalige
liedjes worden verbonden door een
eigentijdse vertelling, geschreven en
gecomponeerd door henzelf met lied-
teksten van Mariet Lems. 

Zoals gebruikelijk in Theater onder
de Molen zijn bij elke voorstelling
koffie, thee en ‘molenkoek’ vóóraf
inbegrepen en is er een nazit met de
artiesten. De zaal is open vanaf 19.15
uur. 
Zie ook www.theateronderdemolen.nl
Reserveren op de webstek of bellen
(0575) 55 57 83.

Vóór de avondvoorstelling is de mo-
gelijkheid om à la carte te eten bij
‘t Proathuus’, tafel reserveren via
(0575) 55 64 21. Ook is er de mogelijk-
heid van een lopend buffet maar dan
wel bij minimaal 11 deelnemers. Wel
een week van tevoren reserveren!

Zomercarroussel in 
Theater onder de Molen
Vorden - De komende twee maan-
den kan men elke woensdag-
avond gezellig ‘uit’ in het theater 
onder de Lindesche Molen aan 
de Lindeseweg in het buurtschap 
Linde. Op 6 Juli ( 20.00 uur) wordt 
de reeks zomervoorstellingen 
geopend door Arjan Verschuur, 
Gery Groot Zwaaftink, Menno 
Kalmann en Josée van der Staak. 
Daarna volgen nog acht voorstel-
lingen met op 31 augustus als 
hekkensluiter Trio Hans Kwak-
kernaat met Florian Hoefnagels. 
Ondanks dat per 1 juli het BTW-
tarief is verhoogd van 6 naar 19% 
is de prijs van deze zomercarrou-
sel-serie verlaagd tot € 10. Kinde-
ren t/m 14 jaar: half geld.

VEEL KINDEREN MET 
RISICO’S VOOR TAAL- EN 
SPRAAKONTWIKKELING
Logopedisten van de GGD vonden 
bij de meerderheid van de kleuters 
(60%) risico’s op het gebied van taal 
of spreken. Het gaat dan bijvoor-
beeld om slechte articulatie, duim-
zuigen of stotteren. 14% van de 
kleuters heeft problemen met taal. 
Taalproblemen kunnen leiden tot 
leerstoornissen. Daarom is het be-
langrijk dat taalproblemen op tijd 
worden opgespoord en behandeld.

STEEDS MEER KINDEREN TE 
ZWAAR
Van de 5-jarigen is 13% te zwaar. 
Van de 11- en 14-jarigen is 20% te 
zwaar. De afgelopen drie school-
jaren nam het aandeel 14-jarigen 
met overgewicht met 3% toe. Het 
grote en toenemende aandeel kin-
deren met overgewicht is een zorg-
wekkende ontwikkeling. Kinderen 
met overgewicht hebben, zowel op 
jonge als op latere leeftijd, meer 
kans op gezondheidsproblemen, 
zoals slijtage van de knieën, sui-
kerziekte of hart- en vaatziekten. 
Als kinderen in de groei zijn, is het 
makkelijker om overgewicht kwijt 
te raken dan op latere leeftijd.
Van de 14-jarigen gaat 9% geregeld 
zonder ontbijt naar school. Kinde-
ren die niet ontbijten, kunnen zich 
op school minder goed concentre-
ren. Overslaan van het ontbijt kan 

zo tot minder goede schoolpresta-
ties leiden. Verder blijkt dat kinde-
ren die het ontbijt overslaan, bijna 
twee maal zo vaak overgewicht 
hebben als kinderen die dagelijks 
ontbijten. Dat is niet zo vreemd, 
want kinderen die niet ontbijten, 
krijgen trek en nemen dan graag 
een calorierijke snack, zoals een 
gevulde koek of een reep.

14-JARIGEN DRINKEN 
ALCOHOL EN ROKEN
Alcoholgebruik onder de 16 jaar 
wordt afgeraden. Door alcoholge-
bruik op jonge leeftijd kunnen de 
hersenen beschadigd raken en heb-
ben mensen op latere leeftijd meer 
kans op verslaving. Toch vertelde 
16% van de 14-jarigen dat zij al-
coholhoudende drankjes drinken. 
Een derde dronk de laatste keer 
zelfs meer dan twee glazen alco-
holhoudende drank. Verder rookt 
7% van de 14-jarigen, eveneens 
een ongezonde gewoonte. Alcohol 
drinken en roken komt onder jon-
gere kinderen nauwelijks voor.
Risicokinderen
In minder dan 2 jaar heeft de 
Jeugdgezondheidszorg van de GGD 
bijna 1.200 risicokinderen gesigna-
leerd. Dit zijn kinderen waarover 
een arts of verpleegkundige zich 
ernstig zorgen maakt, bijvoorbeeld 
vanwege ernstige gedragsstoornis-
sen, opgroeien in een multipro-
bleemsituatie of verdenking van 

kindermishandeling, terwijl deze 
kinderen niet in beeld zijn bij de 
hulpverlening. Voor deze kinderen 
zet de jeugdgezondheidszorg een 
vervolgactie in gang.

JEUGDGEZONDHEIDSZORG
De jeugdgezondheidszorg van GGD 
Gelre-IJssel nodigt kinderen tijdens 
hun schoolloopbaan verschillende 
keren uit voor een gezondheids-
onderzoek. Bij deze onderzoe-
ken wordt gekeken hoe het met 
hen gaat en krijgen ze adviezen 
over hun gezondheid. Zo draagt 
de jeugdgezondheidszorg bij aan 
een gezonde ontwikkeling van 
de jeugd. Ieder schooljaar voert 
de jeugdgezondheidszorg circa 
45.000 van deze onderzoeken uit. 
De bevindingen van de afgelopen 
schooljaren zijn beschreven in de 
factsheet ‘Jeugdgezondheidszorg 
GGD Gelre-IJssel 2008–2010’, die te 
vinden is op de website van GGD 
Gelre-IJssel: www.ggdgelre-ijssel.nl 
onder / Onderzoeksgegevens / Ge-
zondheidsatlas Gelre-IJssel.

GGD-directeur Dick ten Brinke: 
“Het is van groot belang om de 
resultaten van deze onderzoeken 
te bespreken met de gemeenten 
in Noord- en Oost Gelderland, het 
werkgebied van GGD Gelre-IJssel. 
Het bewaken en bevorderen van 
een gezonde leefstijl van de jeugd 
is een taak die de GGD uitvoert in 
opdracht van de gemeenten. Aan-
getoond wordt dat de inzet van 
preventie erg belangrijk blijft en 
dat bij een intensieve en langdurige 
inzet van preventieprogramma’s 
goede resultaten worden geboekt. 
Het alcoholmatigingsproject is hier 
een goed voorbeeld van.”

GGD-rapport toont verbetering maar ……..

Halvering aantal 14-jarige 
 alcoholdrinkers
Tussen 2006 en 2010 is het aandeel 14-jarigen dat alcohol drinkt 
in de regio Gelre-IJssel drastisch afgenomen. Ook zijn in deze peri-
ode meer kinderen gaan ontbijten en meer kinderen lid geworden 
van een sportclub. Ondanks deze gunstige ontwikkelingen is het 
aantal 14-jarigen met overgewicht in de afgelopen jaren gestegen. 
Dit blijkt uit onderzoeken van de afdeling Jeugdgezondheidszorg 
van GGD Gelre-IJssel.

Inwoners van Keijenborg kunnen zich 
opgeven bij mevr. Eijkelkamp van de 
KBO, tel. 0575-463130 en inwoners 
van Hengelo (G) en Steenderen bij 

mevr. Vermeulen van de ANBO, tel.
0575-465556. Inwoners van alle ove-
rige plaatsen kunnen zich aanmelden
via de ANBO rijbewijskeuringslijn, tel.
06-27594051, dagelijks tussen 18.30
en 20.00 uur. Bij ‘geen gehoor’ dient
u het later opnieuw te proberen. Aan-
melding per mail is ook mogelijk op
anbozelhem@gmail.com.
Ook voor 25 september, 29 oktober, 26
november en 17 december 2011 staan
keuringen gepland. Hiervoor kunt u
zich ook al opgeven. Het verdient aan-
beveling u te laten keuren circa 3 à 4
maanden voordat uw rijbewijs afloopt.

Rijbewijskeuring 70 plussers
Zelhem - Als u 70 jaar of ouder 
bent, moet u voor verlenging van 
uw rijbewijs medisch gekeurd 
worden. De ANBO afdeling Zel-
hem stelt u in de gelegenheid die 
keuring voor slechts € 27,50 te 
laten uitvoeren. De eerstvolgen-
de gelegenheid is op zaterdag 27 
augustus in de Oranjehof aan de 
Prinses Beatrixstraat te Zelhem.

Vorden. Afgelopen zaterdag organi-
seerde VAMC De Graafschaprijders 
op het Delden- circuit in Vorden de 
3e clubcross voor de jeugd. De op-
komst was goed en met de support 
van ouders en grootouders langs de 
baan, weer ouderwets gezellig. Bij de 
start van de 50 CC was Björn Berend-
sen als rapste weg was en zagen de 
andere coureurs hem pas bij de finish 
weer terug! 
Ondertussen hadden Jarno Bleekman 
en Marniq Tuininga het stevig met 
elkaar aan de stok met op gepaste af-
stand Mickija Roes. 

De uitslag : 1. Berendsen , 2 Bleek-
man, 3 Tuininga 4 Roes. Ook span-
nende wedstrijden in de klasse 65 
CC. Mike Bokslag eindigde als eerste, 
2 Robin Oldeniel, 3 Niels Koolen , 4 
Stan Kromkamp 5. 

Bij de 85 cc kleine wielen was Thijs 
Bulten ongenaakbaar in beide man-
ches, met op de 2e plaats Ismo Wol-
sink. Björn Wisman legde beslag op 
de 3e plaats.4e werd Bram Bulten 
,5. Koen van Dort Bij de 85 cc grote 
wielen had Jan Willem Arendsen in 
Youri Pardijs een geduchte tegenstan-

der. Deze laatste wist de eerste man-
che te winnen met Arendsen op de 
2e plek. In de 2e manche waren de 
rollen omgedraaid en won Jan Wil-
lem Arendsen de manche en ondanks 
een gelijk aantal punten was de eind 
uitslag 1 Youri Pardijs, 2 Jan Willem 
Arendsen, 3 Joost Mokkink, 4. Wou-
ter Bosveld en 5 Ties Hellegers. 

Pechvogel van het weekend was Tim 
Tuitert die in de eerste manche van 
de 85 kleine wielen na een ongeluk-
kige valpartij de wedstrijd met knie-
klachten moest verlaten.

Jeugdclubcross De Graafschaprijders

Start 85 CC met kopstart van Thijs Bulten ( no. 1 )
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 Op 20 augustus 2011 zal heel Henge-
lo en omstreken op het terrein aan de 
Zelhemseweg genieten van alle gezel-
lige meezingers en rock klassiekers, 
maar ook van een heerlijk drankje 
in het nieuwe Apres ski paleis of van 
een gezellig strandmoment in de 
beachbar. 
Verf is al heel wat jaren een van de 
specialismen van Deco Home Harm-
sen. Wij bieden u dan ook het groot-
ste assortiment verf en verfproduc-
ten, voor zowel de professional als 

de doe-het-zelver. U vindt hier alle 
bekende merken zoals Boonstoppel, 
Sigma,Sikkens, Dimago, Wijzonol, 
Flexa, Histor en Rambo. Maar ook 
het Deco Home huismerk, verf en 
verfbenodigdheden van een goede 
kwaliteit voor de juiste prijs en niet 
te vergeten het gratis kleur en stijl ad-
vies dat we u geven. Ook voor vloer-
bedekking, raamdecoratie, behang, 
gordijnen etc. bent u bij Deco Home 
Harmsen aan het juiste adres. Door 
de grote keuze binnen de uitgebreide 
collecties is de kans op slagen vrijwel 
100%. Desgewenst komen we bij de 
klant thuis om in te meten en ver-
zorgen wij ook het plaatsen, leggen 
en monteren. Ook kunnen wij al het 
binnen- en buitenschilderwerk aan 
uw huis of bedrijfspand verzorgen.

Kijk voor meer informatie op 
www.harmsenvakschilders.nl

Gratis naar het Hengelsfeest 
met Deco Home Harmsen
Hengelo -De zomer is weer begon-
nen! Om dit te vieren krijgt u in 
de maand juli bij besteding vanaf 
€100,- een gratis kaart voor het 
Hengelsfeest op 20 augustus 2011 
t.w.v. €12,50. Dit jaar met optre-
dens van oa. De Perfect show-
band en de koning der piraten: 
 Jannes.

 ed ne anlE dalbkeeW ,tcatnoC  dalbkeeW ni skjilekeW .oiger ed ni u jib dobnaaerutacav eleutca teH

Groenlose Gids.

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

BanenContact

www.weevers.nl

veelzijdig

 media verbindt. 

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

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

COMPLETE 
AIRCOCHECK +
VULLING VOOR

 75,–.
ALLEEN VAN TOEPASSING OP PERSONENAUTO’S.

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

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

APK  19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

                                      

2 juli van 15.30 tot 16.30
‘inloopconcert’

piano improvisaties van en door 
Jack van Dodewaard

&
liedjes uit ‘Rita zingt…’

door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

OPRUIMING - OPRUIMING - OPRUIMING

bij 1 stuk 20% korting
bij 2 stuks 30% korting
bij 3 stuks of meer 40% korting

Op alle herenkleding, blouses, polos, shirts

(m.u.v. afgeprijsde artikelen)

Bij: 
Spalstraat 13
Hengelo Gld.

GRATIS 
PARKEREN 

VOOR DE DEUR

Op alle dames Tops
 Shirts
 Blouses
 Vesten
 Jassen

Voor al uw buiten zonweringen
voor particulieren en bedrijven

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

Altijd even bellen, dan zijn we er zeker voor u!
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www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Catalogus, uitnodiging...

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

50%
 KORTING
OP SANDWICH

 NOTTHESAME

 CORBONE

 TWISTER

 MAC

 EISO

Restanten nu 

€ 5 - € 10 - € 15 - € 20

Ruurloseweg 1

7255 DE  Hengelo (Gld.)

T (0575 46 12 32

m.u.v. hoogzomermode

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl

Zelhemseweg 21    Hengelo gld     0575 - 464000

www.harmsenvakschilders.nl
(

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 
Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl www.pelgrom.nl 

Pelgrom, uw land- en tuinbouwspecialist 
voor verkoop, onderhoud en reparatie...

GRATIS
RA101

t.w.v. € 76,50
voor het spatvrij 

reinigen van grote 
terrassen

Dé machine 
die alles 
kan!

Pelgrom, 
Sterk 

voordeel 
met Stihl!



Spalstraat 29, Hengelo Gld. Tel. (0575) 46 38 28

Citroën Berlingo 1.9d 600kg apr-99 236.155 km  1.950 
Citroën C4 Picasso 1.8 16v Seduction 2007 46.872 km  17.250 
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km  7.500
Nissan Almera Tino 1.8 Automaat Acenta nov-04 76.462 km  10.750 
Nissan Note 1.4 5drs. First Note jun-06 98.324 km  9.950 
Opel Astra 1.6 5drs. Enjoy, Airco, CC jan-05 124.046 km  9.250 
Opel Corsa 1.2 16V 5 drs. sept-03 175.835 km  5.600 
Peugeot 107 1.0 12V 5drs. XS mei-08 84.577 km  6.250
Peugeot Partner Vtc 1.6 16v Vtc apr-02 161.358 km  4.500 
Renault  Scénic  1.6 16v Rxe jan-00 193.875 km  3.500 
Seat Altea 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km  11.750 
Skoda Fabia 1.4 5drs. Elegance mrt-02 127.283 km  4.950 
Suzuki Grand Vitara 1.6 Cabrio dec-01 62.336 km  7.750

Toyota Yaris 1.3 Vvt-i
5-drs. Terra, feb-06, 79.529 km, Blauw metallic

€ 8.700 

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Hummelo, De Muldershof 19
OPEN HUIS ZATERDAG 2 JULI 2011 VAN 
11.00 TOT 15.OO UUR.
Mooi op een hoekper-
ceel gelegen, gescha-
kelde bungalow met 
een inpandige garage. 
De lichte en zonnige 
woning grenst aan open-
baar groen. Hummelo is 
een van de fraaie dorpen 
die samen de gemeente 
Bronckhorst vormen. Het dorp wordt omgeven door bossen, 
de bekende golfbaan Keppel is op circa 2 km gelegen. De 
woning is voorzien van dubbel glas, dak- en muurisolatie, 
elektrische zonneschermen en een goed verzorgde tuin 
met veel privacy en een achterom. De perceelsoppervlakte 
bedraagt 303 m2, de inhoud van de woning is 340 m3, de 
gebruiksoppervlakte bedraagt 100 m2.
Indeling: Hal, L-vormige woonkamer (met royale bergkast) 
grenzend aan de keuken en voorzien van een schuifpui die 
toegang biedt tot het terras en de achtertuin. Gang, interne 
toegang tot garage, toilet, badkamer met douche en wastafel, 
2 slaapkamers (alles gelijkvloers).

Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs  210.000,00 k.k.

Hummelo
Tel. 0314-393307

info@dehorsten.com

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

VW BORA 1600
16V COMFORTLINE, 2002

 7.450,-
RENAULT CLIO 1200-16V 5-DRS CAMPUS 2006 7250
OPEL CORSA 1200-16V COMFORT 2001 3950
ROVER 75 2.5 V6 STERLING AUTOMAAT 2000 5950
RENAULT TWINGO 1200-16V AIR 2002 4450
SUZUKI ALTO 5-DRS 2002 3850
HYUNDAI I 20 1400-16V 5-DRS 2009 11950
PEUGEOT 107 URBAN MOVE AIRCO 2008 7950
CHEVROLET MATIZ PURE 2005 4850
MITSUBISHI GRANDIS 2.4 7-PERSOON 2005 14950
FORD KA AIRCO SIVER EDITION 2005 5950
CITROEN C 8  2.0 L.P.G 2006 12950
OPEL OMEGA 2200-16V SPORT STATION 2003 8950
OPEL VECTRA 2200 AUTOMAAT 2004 9950
AUDI A4 1.9 TDI B.LINE SEDAN 2003 9950
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI XSI 2006 11950
MAZDA 5 1800 EXECUTIVE 2005 12350
VOLVO S60 D5 SPORT 2005 14950
MITSUBISHI OUTLANDER 2.4 4X4  2004 12950
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 14950
CHRYSLER PACIFICA 3500 MPV LPG G-3 2006 18950
VW GOLF CABRIO 1999 5950
Volvo V70 2400 T 2001 7450

ONDERHOUD ALLE MERKEN

✓ Onderhoud, Reparatie en APK voor alle merken

✓ Onderhoud Campers en Caravans

✓ Onderhoud leaseauto’s

✓ Bandenservice

 ✓ winterbanden

 ✓ zomerbanden

 ✓ opslag

✓ Verkoop nieuwe en gebruikte auto’s

Autobedrijf-Aal

Autobedrijf-Aal vof
Nijverheidsweg 15

7221 CK Steenderen

Telefoon:  0575 - 45 11 13

E-mail:   info@autobedrijf-aal.nl

Web:  www.autobedrijf-aal.nl
���������	
	��

Gespecialiseerd in Peugeot en Citroen

Citroen C3 1.6 16V 
Exclusive Climate Control

07/2003, 121.874 km

 5.950,00

Citroen C5 2.0 Hdi-f Ligne Business 06/2008 50.000 km  22.499,-
Peugeot 107 Airco Zwart 05/2010 10.100 km  8.950,-
Peugeot 207 CC 1,6 16v 120 Pk 04-2010 23.778 km  20.950,-
Peugeot 207 SW 1.4 16v 95 Pk 02/2010 25.000 km  15.950,-
Peugeot 308 1,6 16v 120 Pk 03-2010 30.335 km  17.950,-
Peugeot 306 1.4 Xr Rood 04/1996 157.734 km  1.450,-

M
M Autobedrijf

Melgers
Alfa Romeo 147 1.6 Twin Spark 16v 2003 107.505 km  7.500
Ford Focus C-MAX 1.8 16v Trend 2004 48.453 km  10.950
Kia Carens 1.8 16v LX 2003 130.094 km  6.250
Mazda 3 Sport 1.6 5drs. Touring 2006 28.478 km  11.950
Mitsubishi Colt 1.5 5drs. Invite 2006 52.361 km  10.250
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km  9.950
Peugeot 107 1.0 12v 5drs. XS 2007 61.207 km  6.950
Peugeot 307 1.6 16v 5drs. XS 2002 127.545 km  7.750
Peugeot 307 sw 1.6 16v Pack 2004 86.742 km  10.950
Renault Scenic 1.6 16V Air 2003 105.209 KM  5.950
Renault Twingo 1.2 8V AUTHENTIQUE 2008 28.026 km  7.750
Volkswagen Golf 1.4 16V FSI 66KW 5D 2005 139.500 km  9.750
Volkswagen Touareg 4.2 AWD AUTOMAAT 2003 126.484 km  23.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km  9.950
Hyundai Sania FE V6 7-pers. Auto 2007 76.000 km  20.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Daihatsu Cuore
1.0 12v 

Automaat4
Nagano, 2006,

107.260 km
6.750
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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

Aanbiedingen geldig van 1 juni t/m 4 juli 2011. Renault Twingo Collection vanaf € 9.190,- incl. BTW, BPM en energielabel. Excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Leaseprijs Renault Twingo Collection vanaf € 239,-/mnd via Renault Business Finance. Full Operational Lease excl. BTW, 
brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km/jr. Op elke nieuwe Renault Twingo Collection geldt een fabrieksgarantie van minimaal 2 jr. zonder kilometerbeperking. 12 jr. plaatwerkgarantie. Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, prijs- en specifi catiewijzigingen 
voorbehouden. Afl opend krediet verstrekt door Renault Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V. te Schiphol-Rijk (KvK nummer 30055070, AFM vergunningsnummer 12009781).  0% fi nancieringsaanbod is alleen geldig voor nieuwe personenauto-orders van particulieren tussen 
1-6-2011 en 4-7-2011. Looptijd bedraagt maximaal 24 maanden. Maximaal te fi nancieren bedrag is €5.000 voor Renault Twingo en € 10.000 voor alle overige modellen. Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet Registratie te Tiel. Bedragen zijn 
afgerond op hele euro’s. Het prospectus kunt u vinden op www.rfs.nl. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden. Voor meer informatie, de voorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt, bel gratis 0800- 0303 of kijk op www.renault.nl.

Min./max. verbruik getoonde modellen: 3,4 - 6,7 l/100 km, resp. 29,4 - 14,9 km/l. CO
2
: 90 - 155 g/km.

BEKIJK EN
VERGELIJK!

TWINGO
Collection 
1.2 16V 75

AYGO
1.0

COOL

107
1.0

ACCENT

C1
AMBIANCE

PANDA
1.2

EDIZIONE COOL

Versieprĳ s

Airconditioning

Radio/CD-speler

Ramen voor elektrisch bedienbaar

Centrale vergrendeling met
afstandsbediening

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Hoofdsteunen achter

Toerenteller

Achterspoiler

Extra getinte zĳ ruiten achter

14%BPM
OOK ALS

GOEDKOOPSTE 

VAN NEDERLAND

DE TWINGO IS ER AL VANAF  7.990,-
LEASEPRIJS VANAF € 239,- BIJTELLING VANAF € 45,- 

TWINGO COLLECTION 1.2 16V 75 ECO2

9.190,-VANAF

NÚ BIJ HERWERS RENAULT

standaard
tarief

actietarief

Kredietsom Looptijd in maanden Effectieve rente op jaarbasis Totale prijs krediet Maandlast

 €   5.000,- 24 0,0% €   5.000,- € 208,-

€ 10.000,- 24 0,0% € 10.000,- € 417,-

 €   5.000,- 24 9,9% €  5.509,- € 230,-

€ 10.000,- 24 9,9% €  11.017,- € 459,-

HERWERS RENAULT
DOETINCHEM NIJVERHEIDSWEG 21 TEL. (0314) 32 72 02
HENGELO (GLD) KRUISBERGSEWEG 8 TEL. (0575) 46 22 44
NEEDE HAAKSBERGSEWEG 102 TEL. (0545) 28 00 00
ZEVENAAR KELVINSTRAAT 2 TEL. (0316) 52 35 23

WWW.HERWERS-RENAULT.NL

20
10

RENAULT
GLOBAL
QUALITY
AWARD

����������	�
����
�	��������

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

OPHEFFINGSUITVERKOOP!
ALLES MOET WEG: SLA UW SLAG.

ALLES 70% KORTING
DUS HELE KLEINE PRIJSJES!

TOT DONDERDAG 30 JUNI
MEGA SALE MET GIGAKORTINGEN, WIJ RUIMEN ALLES OP. 

VEEL MERKSPEELGOED:
BIG, GAME ON SPORT, MECCANO EN NOG VEEL MEER!

LET OP: OP=OP
VOOR IEDERE BETALENDE KLANT EEN KORTINGBON VAN 10% 

TE BESTEDEN IN ÉÉN VAN ONZE WEBWINKELS.

LAATSTE 

WEEK



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

FREZER M/V
Omgeving Terborg – Fulltime – vacaturenummer; VCP835859

Werkzaamheden;
Voor een metaalbedrijf in de omgeving van Terborg zijn wij per 
direct op zoek naar een frezer (4 assig). Je gaat een CNC gestuurde 
freesmachine bedienen en programmeren.

Functie eisen;
-  Ervaring met een 4-assige freesmachine;
-  kennis van een Fanuc 1.8 besturingssysteem;
-  ervaring met 3D CAM systeem en 2 D freesbewerkingen.

SPUITER/NATLAKKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime - vacaturenr; VDB835356

Werkzaamheden;
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en 
spuiten van producten. Het betreft veelal grote series. Wij zoeken 
kandidaten die van aanpakken weten. Naast het bedienen van 
de machines zul je ook producten moeten afhalen en ophangen. 
Tevens verzorg je het logistieke proces van het product binnen de 
organisatie. 

Functie eisen;
-  Je beschikt over technisch inzicht;
-  aanpakker met een goede fysieke conditie;
-  bereidheid tot het werken in een twee ploegendienst;
-  woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

CNC KANTER M/V
Omgeving Dieren – Fulltime – vacaturenummer; VMK827056
 
Werkzaamheden;
Voor een bedrijf in de omgeving van Dieren zijn wij op zoek naar 
een allround CNC kanter. Als CNC Kanter ben je verantwoordelijk 
voor het zelfstandig en vanaf tekening ombouwen, programmeren, 
afstellen en bedienen van een kantbank. Je vervaardigt een breed 
scala aan subdelen en einddelen uit voornamelijk staalplaat in 
veelal kleine tot middelgrote series. Het betreft een structurele 
functie in vast dienstverband.

Functie eisen;
-  Afgeronde opleiding richting metaal;               
-  aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie; 
-  zelfstandig en ook goed kunnen samenwerken.

(LEERLING) DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VIO836430

Werkzaamheden;
Bij onze opdrachtgever in Doetinchem is direct plaats voor een     
leerling draaier voor de draaibanken afdeling. Je wordt intern opge-
leid tot draaier. Je gaat op basis van tekening materialen bewerken, 
tevens ga je producten assembleren en verpakken. Je gaat eerste 
productseries afstellen en vervolgens relevante afstelgegevens    
vastleggen. Je voert periodieke kwaliteitscontroles uit op je werk-
zaamheden. Tevens verricht je af- en omstel werkzaamheden aan CNC 
draaibanken. Je verhelpt eenvoudige storingen aan de machine.

Functie eisen; 
- Minimaal VMBO niveau 2 richting metaal verspaning;
-  enige kennis van functie gerelateerde draaiautomaten;
-  technische tekeningen lezen en interpreteren;
-  ervaring met meetmiddelen zoals schuifmaat, schroefmaat, 

kalibers, rolmaat en gradenboog.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST M/V

Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VCP836510

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zijn we op zoek 
naar een ervaren binnendienst medewerker op de afdeling aan-
nemerij. Je bent het telefonische aanspreekpunt voor onze relaties 
voor de verkoop van pompen en toebehoren. Je bent praktisch 
ingesteld. Je werkt samen met de buitendienstverkopers en bent 
mede verantwoordelijk voor de commerciële resultaten.

Functie eisen; 
-  MBO/HBO werk en denkniveau;
-  enige jaren werkervaring in de commerciële binnendienst;
-  kennis van de Duitse en Engelse taal.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor onze opdrachtgever Van Dorp Zwembaden gevestigd in 
Deventer zijn wij op zoek naar een: 

BEDRIJFSLEIDER M/V
“Met een uitstekend gevoel voor commercie”

Van Dorp Zwembaden is het specialistische onderdeel van Van 
Dorp Installatietechniek. Zij ontwerpt, realiseert en onderhoudt 
zwembaden van bedrijven en instellingen maar ook van parti-
culieren.

U geeft dagelijks sturing aan het hele onderdeel (15 personen) 
waaronder werkvoorbereiders, servicetechnici en monteurs. U 
bent verantwoordelijk voor het opstellen en bewaken van de 
afdelingsbegroting, het realiseren van de omzet- en margedoel-
stellingen en voor het beheer en uitbreiding van het klantenbestand 
van de afdeling.

Wij vragen voor deze functie leidinggevende capaciteiten en 
organisatietalent. Communicatieve vaardigheden en een goed 
commercieel inzicht zijn ook één van de belangrijke compe-
tenties die u moet bezitten om deze functie goed te kunnen 
uitvoeren. Indien u meerdere jaren ervaring heeft als (senior) 
projectleider is dat een pré. Herkent u uzelf in de bovengenoemde 
functie reageer dan snel.

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Dan nodigen wij u van 
harte uit te reageren. Voor meer informatie kunt u zich richten 
tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr.: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. vacaturenummer: VIO836960.




