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Ik kwam hier in eerste instantie om te
leren paardrijden. Voor de lol hier in
het Galgengoor rondrijden’, zo zegt El-
len. Tegenwoordig rijdt ze ook met de
koets, doet ze mee aan wedstrijden en
verzorgt ze bij Theo Zents een zestal
Haflingers. Theo: ‘Ik ben 26 jaar gele-
den begonnen met het fokken van
paarden en heb ik in Oostenrijk vier
Haflingers gekocht. Inmiddels is het
een uit de hand gelopen hobby en be-
heersen paarden mijn leven. De paar-
den worden hier ‘beleerd’, dus veel
met de dieren oefenen. Kijken of ze er-
gens bang voor zijn, oefeningen on-
derweg doen, stoppen, linksaf, rechts-
af, al dat soort dingen worden de paar-
den aangeleerd. En tijdens de fokkerij
ervoor zorgen dat je de goede ‘bloedlij-
nen’ houdt.

Inmiddels ben ik 76 jaar en ben ik blij
dat Ellen de Haflingers bij ons ver-
zorgt. Zo houdt ze zich o.m. ook inten-
sief bezig om de paarden te leren ‘on-
der het zadel’ te rijden. Ellen: ‘Dat is
voor de paarden vooral een kwestie

van wennen. Wennen aan het zadel
en het hoofdstel. Dat proces duurt on-
geveer drie maanden. Het is van groot
belang de rust te bewaren en geduldig
te blijven. Na ongeveer een jaar is het
zover dat ik met de paarden aan wed-
strijden (concours hippique ) kan mee-
doen.’, zo zegt ze. Tussen de bedrijven
door worden ook diverse keuringen
bezocht. Enkele weken geleden viel er
bij Theo Zents een brief in de bus van
de Koninklijke Vereniging Trekpaar-
den Haflingers (KVTH) met daarin de
uitnodiging dat hij met twee van zijn
zelf gefokte paarden mocht deelne-
men aan de Weltausstellung‘ (Wereld-
tentoonstelling) in het Oosterijkse
Ebbs, in de buurt van Kufstein. 
Een groots opgezet evenement dat
eens in de vijf jaar plaats vindt. Vanuit
het stamboek in Nederland werden
hiervoor in totaal 12 Haflingers gese-
lecteerd. Theo Zents trots en Ellen Wa-
enink blij dat zij de paarden daar ge-
durende een week mocht verzorgen.
Het transport, verzekering, verblijf e.d.
werd door de KVTH geregeld. Ellen: ‘In

totaal werden er in Oostenrijk onge-
veer 850 Haflingers op de tentoonstel-
ling beoordeeld. Wij waren er met de
vijf jarige ‘ Moncherette van de Veld-
wijk ‘ en de drie jarige ‘ Maurette van
de Veldwijk ‘. De paarden werden be-
oordeeld op uiterlijk, ras kenmerken
e.d. Beide paarden kregen het predi-
caat 1A, het hoogst haalbare. Maurette
behaalde bij de drie jarigen zelfs een
derde plek en Moncherette in haar ca-
tegorie (5 jarigen) een elfde plek. Fan-
tastisch natuurlijk. De paarden wer-
den door drie juryleden beoordeeld
die cijfers gaven voor o.m. stap en draf.
Dit soort resultaten motiveert natuur-
lijk geweldig. Eigenlijk doe je het om
de bevestiging te zien van de wijze
waarop je met de fokkerij bezig bent.
Daardoor krijg je natuurlijk ook meer
aanzien’, zo zegt Ellen trots. In augus-
tus gaat ze met enkele Haflingers naar
de Nederlandse kampioenschappen in
de Brabanthallen in Den Bosch. Ellen
is duidelijk verknocht aan de paarden
en ziet ze de geboorte van Moncheret-
te nog als de dag van gisteren voor
zich. ‘ Als ze mij aan ziet komen, be-
gint ze spontaan te hinniken’, zo zegt
Ellen die in de toekomst hoopt ooit
nog eens zelf over een aantal Haflin-
gers te kunnen beschikken. Voorals-
nog blijft ze de paarden bij Theo Zents
verzorgen. En Theo zelf? Die is maar
wat blij met haar hulp en haar kennis
van paarden!

Tijdens Wereldtentoonstelling in Oostenrijk

Haflingers van Theo Zents
in de prijzen

Vorden - De 22 jarige Ellen Waenink, wonend aan de Enzerinckweg in Vor-
den studeert momenteel in Den Bosch aan de Agrarische Hogeschool.
Over twee jaar hoopt zij af te studeren om daarna les te kunnen geven aan
o.m. MBO leerlingen. Daarvoor studeerde zij met succes voor dierenarts
assistente. De liefde voor paarden was al op jonge leeftijd bij haar gewekt.
Daarover zegt ze: ‘Nadat ik hier in de buurt bij de familie Gal heb leren
paardrijden, werk ik al weer zes jaar bij de familie Zents aan de Larense-
weg.

Ellen Waenink en Theo Zents

Afgelopen maandag werd de " oud-
ste sporter" van Strada Sports in de
bloemen gezet ter ere van zijn 86 ja-
rige verjaardag. 

Toegezongen door veel mede spor-
ters stond er koffie en gebak klaar.
Dhr. Smeenk is op zijn 86 jarige
leeftijd nog wekelijks actief bij Stra-
da Sports. 

2 tot 3 keer in de week bezoekt hij
de sportschool voor zijn fitness trai-
ningen.

"Oudste" sporter
van Strada Sports
in de bloemetjes
gezet

Vorden - Een beetje geluk en
vooral in beweging blijven dat
waren de woorden van dhr. Jan
Smeenk toen de vraag werd ge-
steld hoe hij zo vitaal en actief
blijft op 86 jarige leeftijd.

Vorden - In de maand Juni zijn er weer
selectie wedstrijden gehouden voor de
senioren. In de Oude IJssel wist Rob
Golstein zich te plaatsen voor het NK
vaste stok. 

In Tiel wist Jan Groot Jebbink zich te
plaatsen voor het NK vrije hengel.

Beide heren succes gewenst namens
de snoekbaars.

Selectiewedstrijden
vissen

SFEERVOLLE TUINTERRAS
De Slof verzorgt uiteenlopende feesten
van verjaardagen, tot jubilea, zakelijke
bijeenkomsten en zelfs huwelijken. Hil-
bolling: "We hebben uitgebreide moge-
lijkheden voor kleine en grote feesten
tot maximaal 120 personen, en eventu-

eel meer als we ons sfeervolle tuinter-
ras erbij betrekken. Indien gewenst
kunnen we een geheel besloten feest
organiseren en op afspraak is het zelfs
mogelijk om van de reguliere ope-
ningstijden af te wijken. We kunnen
feestjes op maat verzorgen met specia-

Eetcafé De Slof ook voor feesten en partijen
Vorden - Het nog jonge eetcafé De Slof zal zich in de toekomst ook gaan rich-
ten op feestjes. Het sfeervolle eetcafé draait al ruim twee jaar op volle toeren.
Uitbater Roelien Hilbolling: "De Slof wordt al goed gevonden door mensen
die gezellig een hapje willen eten of lekker willen borrelen op ons verrassen-
de tuinterras achter de kroeg. Maar daarnaast denken we ook graag mee
met mensen die feesten willen geven en dat is nog relatief onbekend".

le wensen wat betreft hapjes en feeste-
lijk eten maar ook bieden we heerlijke
standaardbuffetten aan". Ook voor mu-
ziek is ruimte in het café. 

"Neem uw eigen band mee of wij gaan
op zoek naar passende live-muziek",
aldus een enthousiaste Hilbolling.

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

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Varkenshaaspuntjes in Stroganoff saus

***
Roerbak van diverse soorten vis

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

sla en warme groente.

€ 14,50



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. F.W. Brandenburg.

Kapel de Wildenborch
Zondag 11 juli 10.00 uur dr. M. v.d. Boom uit Almen

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 11 juli 10.00 uur ds. M. Brummelman, Twello.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 juli 10.00 uur Woord- en communieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 juli 17.00 uur Eucharistieviering. 
Zondag 11 juli 10.00 uur Woord- en communieviering.

Tandarts
10-11 juli W.A. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Houdt een levensvraag u
bezig? In uw levensloop ligt
het antwoord verborgen. Als
Reizende Biograaf wil ik
graag met u op zoek gaan
naar de rode draad in uw le-
ven. AMOR FATI -liefde tot
het lot- U kunt mij, Debora
Kruithof, bellen voor meer in-
formatie: 0575441818
0649097202.

�

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

�

Tijdelijke woonruimte te
huur Op het industrieterrein
te Ruurlo gemeubileerde
woonruimte. Per direct be-
woonbaar. Eigen ingang en
huisnummer. 1 slaapkamer,
bergruimte, badkamer met
bad en woonkamer met keu-
ken. voor 1 tot 2 personen.
Geen huisdieren. Voor info
T.0653-675835

�

Vol smaak:
Nieuwe oogst Hollandse snijbonen

heel 500 gram 1,99 gesneden 500 gram 2,99
De lekkerste Galia smaak meloen

2stuks 2,50
Weekaanbiedingen:

Zoete en sappige nectarines 10 stuks 2,99
Hollandse broccoli 500 gram 0,69

Uit eigen keuken:
Huisgemaakte boerenlandschotel +
bakje rauwkost naar keuze per persoon7,95

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 12 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Te koop: goed onderhou-
den Scooter Peugeot Viva
City x race. Kleur geel/zilver,
incl. helm. Prijs notk. Tel 06 -
27 21 65 08

�

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

Vlaai van de week
Kersenvlaai 6-8 pers € 6,55

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Mini flappen 4 stuks

Gevuld met kersen of appel € 1,95
• Krentenwegge 

5 plakken € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 6 juli t/m za. 17 juli.

Dagmenu’s
7 juli t/m 13 juli

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

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

Woensdag 7 juli
Uiensoep / Boeuf Stroganoff van ossenhaas met aardappelkroketten
en groente.

Donderdag 8 juli
1/2 gegrild haantje met frieten, rauwkostsalade, appelmoes /
afpelstrudel, vanillesaus, slagroom.

Vrijdag 9 juli
Tomatensoep / Pangafilet op Oosterse wijze (zoetzure saus), rijst
en groente.

Zaterdag 10 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade /
ijs met slagroom.

Maandag 12 juli
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van kipfilet, rijst en
rauwkostsalade.

Dinsdag 13 juli
Wiener Schnitzel met aardappelsalade en groente / ijs met slag-
room.

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

binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

Tijdelijk te huur, gestof-
feerde woonboerderij Polweg
6 te Wichmond met een
woonopp van 130m2 voor-
zien van CV en een leuke
tuin. Evt met schuur te huur.
Info 06-12549694

�

Gevraagd: Oud ijzer/me-
talen/elektrische apparaten,
stroomkabels. Bel of mail:
0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

�

WERELD WINKEL VOR-
DEN Vakantie. Last van
muggen? Probeer dan ons
Zuiveringshout. Onze natuur-
lijke en lekker geurende op-
lossing tegen muggen. Dit
Zuiveringshout is te gebrui-
ken in huis, tuin en op vakan-
tie.

�

WERELD WINKEL VOR-
DEN Kom kijken naar onze
etalage met prachtige hand-
gemaakte schalen uit diverse
landen.

�

tk Prachtige Duitse
staande draadhaar pups in-
geënt en ontwormd. tel:
0651937524

�



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering
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Te koop goed onderhou-
den scooter Peugeot Viva ci-
ty, kleur: blauw/oranje. Incl.
helm prijs notk. Tel. 06 - 27
21 65 08

�

• JMV Installatiemateriaal 
• Slagerij Vlogman 
• H. Te Velthuis Vorden 
• Jeroen Bleumink Hoveniersbedrijf
• Party Service Achterhoek
• Autorijschool Ruesink 
• Reinier’s groenten en fruit
• Bouwbedrijf Bargeman 
• Giesen Schoenmode 
• Handelsonderneming Karli Scholten 
• Mitra Sander Pardijs 
• Compusystem
• Siemerink juwelier & opticien 
• Brandweer Vorden / Marcel Boekholt
• Smederij Oldenhave 
• Euro Planit Personeelsdiensten 
• Café Uenk 
• Theo Schotsman klussenbedrijf
• Super de Boer Yvonne & Wilbert

Grotenhuys 
• Plaza CafetariaVorden 
• Atomica Plastics 
• Brasserie Lettink 
• Wim Bosman installatiebedrijf 
• Wolbrink Vorden
• Bernhard Wunderink / Jan Hulshof
• Ami Kappers
• Welkoop Vorden
• Café – Rest. De Herberg
• Jolinda Nagel & Haarstudio
• Huusken Groente en Fruit
• Autobedrijf Groot Jebbink
• IJssalon Kerkepad
• Anja uw kapster aan huis
• Arbo ABC oost / Jur Ooijman
• DP & S  Security / Marcel Jansen 

• Wok Maxis 
• Top 1 Toys Sueters 
• Thomas Besselink  
• Bloemendaal & Wiegerinck 
• Bruna Vorden
• Groot Roessink Bloemenboerderij 
• Fashion Corner 
• Dutch PC Electronics
• Loonwerkbedrijf Groot Enzerink 
• Hoveniersbedrijf Jeroen Bleumink 
• Profile Bleumink Vorden - Zutphen
• Weulen Kranenbarg tankstation &

oliehandel 
• Barendsen Vorden BV 
• Visser Mode 
• Grolsche Bierbrouwerij Enschede 
• Zuurveld / Roelvink Tegelwerken 
• De Witte Smid Warnsveld
• C.W.V Medo-Ruurlo loonbedrijf
• Bakkerij Aloys Lurvink Doetinchem 
• De Wildenborcherhof
• Da Vinci for Hair
• EYkelenkamp Deventer
• Kluvers Vorden – Discus
• Klein Brinke Taxi –Garagebedrijf
• Anthony’s Country Store
• Dick Buunk
• Fox Productions / Remco Vreeman
• Halfman Bloemsierkunst
• Bouwbedrijf Geers Almen
• Bistro De Rotonde
• Weulen Kranenbarg Tuinmaterialen
• Vishandel M.F. van de Groep
• Bakkerij van Asselt
• De Gravin van Vorden
• Wiltink Installatiebedrijf

Stichting Evenementen Vorden
Wij bedanken allen die ons hebben geholpen bij het 8e Midzomerfeest

In het bijzonder in willekeurige volgorde:

En gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap, EHBO, omwonenden, bezoekers 
en natuurlijk onze super vrijwilligers !!!! 

Het was fantastisch !!!

TOT HET OUD & NIEUWFEEST IN DE SPORTHAL !
www.stevo.nu

’t Laatste beetje is nu op,
veel was er te verduren,
het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.

Na een liefdevol en zorgzaam leven is overleden
onze moeder, oma en oude oma

Gerritjen Gotink-Voskamp
weduwe van Evert Gotink

* Warnsveld, † Lochem,
11 augustus 1921 2 juli 2010

Jan en Minie
Nynke en Henry
Lynn, Sven, Demy
Lizet en Arjan

Bea en Henk
Maarten, Pieter en Ilka, Wouter,
Simon, Juliët, Brigit

Correspondentieadres:
Eikenlaan 24, 7251 LT Vorden.

Onze dank gaat uit naar het verpleeghuis De Hoge
Weide, afdeling Verwolde te Lochem voor de

liefdevolle verzorging die ze daar heeft mogen
ontvangen.

De crematieplechtigheid zal volgens haar laatste
wens in besloten kring plaatsvinden.

Super gelukkig en trots zijn wij met de geboorte
van onze zoon 

Jasper
1 juli 2010

Nick en Susan van der Zouw

Insulindelaan 13, 7251 EJ  Vorden

Bij de Stichting Veiling-
commissie kunt u iedere za-
terdag van 9.00 uur tot 12.00
uur terecht voor 2e hands
meubels, witgoed, elektroni-
ca, huishoudelijke artikelen,
boeken, enz. in het HAVO-
gebouw (Burg. Galleestraat
69) te Vorden. Inbrengen van
goed verkoopbare artikelen
kan daar op zaterdagmorgen
tussen 9.00 uur en 10.00 uur
of d.m.v. een telefonische af-
spraak. ( tel. 06-44629049).
Tevens kunt u via dit nummer
ook een afspraak maken
voor doordeweeks halen of
brengen van spullen. Kijkt u
ook eens op onze website:
www.veilingcommissie.nl

�

Te koop Opel Movano
2.8. TW Bj 05-2000 Kleur Wit
Km. stand 214.000, netto
laadvermogen 1705 kg. 2
nieuwe banden. 2 nieuwe
schijfremmen. Verzwaarde
bladveren. Prijs € 3.895,--.
Tel. 06 - 513 37625

�

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

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
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Alfred Mozer (1905-1979) was kabinets-
chef van wijlen Europees landbouwse-
cretaris Sicco Mansholt. Hij werd in
München geboren. Zijn moeder was
Duitse, zijn vader Hongaar. Na de in-
storting in 1918 van Oostenrijk en
Hongarije namen ze de Duitse natio-
naliteit aan. Mozer was al op zeer jon-
ge leeftijd politiek geëngageerd en
sloot zich aan bij de S.A.J. (Sozialisti-
scher Arbeiterjugend). Later werkte hij
als journalist voor de socialistische
krant, het Kasseler Volksblatt en werd
hoofdredacteur bij ‘Der Volksbote’,
een regionale SPD krant in Emden. Hij
was een van de scherpste critici van de
NDSAP van Hitler. In 1933 was het
voor hem niet meer verstandig in
Duitsland te blijven. Zijn krant werd
verboden en hij werd zelf doelwit van
aanvallen van nazi-sympathisanten.
Na een kort verblijf in de gevangenis,
vluchtte hij naar Nederland. Na zijn
pensionering wijdde Mozer veel tijd

aan de EUREGIO. In 1971 werd hij de
eerste voorzitter van de sociaal-cultu-
rele werkgroep die later naar hem
werd vernoemd. Alfred Mozer werd,
als een van haar grondleggers en een
Europeaan van het eerste uur, de eer-
ste president van AGEG, die in het EU-
REGIO-gebouw in Gronau gevestigd is.
Prins Claus der Nederlanden was in
1974 op bezoek bij EUREGIO. Tijdens
een ontmoeting met Alfred Mozer
stelt hij voor een soort euregionaal
parlement op te richten. In 1978 vond
de eerste vergadering van deze EURE-
GIO-Raad plaats. In de hal van het EU-
REGIO-secretariaat op de grens van En-
schede (NL) en Gronau (D) staat nog
steeds deze sculptuur van Alfred-Mo-
zer, die werd vervaardigd door HM Ko-

ningin Beatrix zelf en geplaatst bij de
opening van het gebouw van het
EUREGIO-secretariaat in juni 1985.
Zijn vrouw, A. Mozer heeft het beeld
onthuld. Wilt u reageren op deze ru-
briek of wilt u een oude foto of een
verhaal uit de gemeente Bronckhorst
beschikbaar stellen? Stuur of mail uw
reactie dan naar Fred Wolsink, Wisselt
75, 7021 EH te Zelhem. E-mail:
rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (141)
Wanneer er een lijst zou zijn van
Bronckhorster Vips, dan zou Alfred
Mozer zeker in de top tien daarvan
staan. Deze international erkende
persoon heeft de laatste jaren van
zijn leven in Hoog-Keppel gewoond
en op allerlei gebied zijn sporen
verdiend. Op de foto is een sculp-
tuur ter nagedachtenis aan hem te
zien die gemaakt is tijdens de ont-
hulling daarvan, in aanwezigheid
van HM Koningin Beatrix en Prins
Claus der Nederlanden.

Door o.a. de stijgende temperatuur,
aanleg van steeds meer natte natuur,
de stijging van het CO2-gehalte en
het feit dat dazen geen specifieke na-
tuurlijke vijand hebben zijn en ko-
men er steeds meer dazen. Wolken
van dazen zwermen, tot grote erger-
nis, om vee, paarden of om mensen
heen tijdens weidegang of wat een
ontspannen wandeling zou moeten
zijn. 

Het zijn de vrouwtjesdazen die mens
en dier zo lastig vallen. Zij hebben
bloed nodig voor de rijping van hun
eitjes, maar zorgen daarmee na het
pijnlijk steken voor grote irritatie
van de huid en ontzettende jeuk. Bo-
vendien kunnen ze met hun steek
mogelijk ook ziektes en infecties
overbrengen.

De Loer dazenval is een val die 100%
natuurlijk werkt; zonder insectici-
den, zonder chemicaliën en zonder
elektriciteit. Praktijktesten van het
onafhankelijke kenniscentrum HAS
hebben uitgewezen dat de Loer on-
der de juiste omstandigheden dui-
zenden dazen per week kan vangen.
De vrouwtjesdazen worden gevan-
gen door ze te misleiden. De zwarte
bal wordt verwarmd door de zon en
beweegt lichtjes heen en weer op de
wind.De daas wordt aangelokt door
deze bewegende warmtebron, want
de daas "denkt" dat het een prooi
voor haar is. Ze landt op de bal,
steekt, en vliegt daarna teleurgesteld
omhoog (naar het licht). Ze belandt
dan via de fuik in het opvangreser-
voir, waaruit ze niet meer kan ont-
snappen.De dazenplaag wordt met
deze val structureel aangepakt.

De Loer dazenval is verkrijgbaar bij
Olde Hietmoat Horsesupplies.
Voor meer informatie kunt u terecht
op de website www.oldehietmoat.nl
of belt u 0314-642175 / 06-13691852

Hoe vangen we een daas…

Zelhem - Lokken, Opvangen En
Ruimen, kort gezegt LOER. De eni-
ge dazenval waarmee structureel
en effectief dazen gevangen kun-
nen worden ter bescherming van
vee, paard en de mens.

DE GESLAAGDEN ZIJN:
diploma A: 
Julian Brinkman, Nick Drenten, Jonas
Groot Nuelend, Pepijn Hekkelman,
Alysja Pierik, Pippa te Meerman, Katja
Tiemessen, Joey Top en Manon Wil-
lemse. 

Voor diploma B slaagden: 
Hieke Bielderman, Boele Heijenk, Kel-
ly Burghout, Claartje Hovenkamp, Jari
Janssen, Piet Kranenberg, Jade van de
Pol, Roel van Gemer, Silvia velhorst,
Roza Verhallen en Milo Wullink. 
Voor C slaagden: 
Zoë Ulkeman, Dominique Besselink,
Noor Boekholt, Daphne Meijer, Ties
Oostendorp, Thirsah Reina, Lisa Rin-
ders, Max van Eijk, Sterre Wagenvoort
en Hannah Wolf.

Diplomazwemmen
Vorden - Het afgelopen weekend
konden kinderen voor het eerste in
dit seizoen een zwemdiploma ha-
len.

H.S.V DE SNOEKBAARS
Vorden - Op woensdag 1 juli is de 4de
onderlinge senioren wedstrijd gevist
in de Berkel te Lochem. Er deden on-
der warme omstandigheden 11 vissers
aan mee. In totaal is er 6540 gr vis ge-
vangen. Uitslag is als volgt:
1 Rob Golstein 1500 gram; 2 Gerrit Eg-
gink 1360 gram; 3 Jan Groot Jebbink
1140 gram; 4 Wim Bulten 860 gram; 5
Jan Eggink 440 gram
Volgende wedstrijd is op 11 juli in de
Oude IJssel te Keppel.

V i s s e n
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VOGELKNUPPELEN
1. Aan het vogelknuppelen kan worden deelgenomen door

alle dames, vanaf 13 jaar.

2. Iedere deelneemster is verplicht voor zich zelf te gooien,

per beurt met drie stokken.

3. Is een deelneemster bij het afroepen van haar naam niet

aanwezig, dan wordt door een opvolgende verder gegooid

en is zij, nadat er 3 deelneemsters gegooid hebben nog niet

aanwezig, dan vervalt voor haar deze beurt van gooien. 

4. Na de eerste ronde gooien kunnen zich geen nieuwe deel-

neemsters meer opgeven.

5. Wordt de vogel in zijn geheel afgegooid in de eerste twee

ronden zonder dat alle onderdelen zijn afgevallen dan

wordt de vogel opnieuw geplaatst met de nog niet reeds

gevallen onderdelen. Er is op dat moment geen prijs gewon-

nen met deze worp.

6. Wanneer de vogel er wordt afgegooid in de derde en opvol-

gende ronden en er zitten nog onderdelen aan, dan heeft

men alleen recht op de hoofdprijs, de andere delen worden

verloot onder de deelneemsters die aanwezig zijn bij de

prijsuitreikingen welke plaats en tijdstip vermeld word in

de kermiskrant.

7. Diegene die de hoofdprijs heeft (de romp) en indien zij

reeds een andere prijs van de vogel heeft moet deze weer

afstaan en zal deze prijs worden verloot onder de aanwezige

deelneemsters bij de prijsuitreikingen (zie punt 5).

8. Gooit men meerdere onderdelen van de vogel eraf, dan

mag men een onderdeel kiezen. De andere onderdelen

worden dan verloot onder de aanwezige deelneemsters bij

de prijsuitreikingen (zie punt 5).

9. Het vogelknuppelen vind in een tijdsbestek van drie achter-

eenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde,

na overschrijding van de tijd wordt afgemaakt.

10. Aanvangstijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermis-

krant.

11. Deelname is op eigen risico.

12. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur, in

overleg met de commissie.

RINGRIJDEN VOOR DAMES & HEREN
1. Inschrijving voor aanvang van het ringrijden. Tijden worden

bekend gemaakt in de kermiskrant.

2. Deelnemers kunnen eenmaal inschrijven bij de commissie

ringrijden. Een ronde bestaat uit achtereenvolgens één

maal heen en één maal terug fietsen.

3. Deelnemers moeten op hun zadel blijven zitten en hun

voeten op de pendalen houden van de fiets. Het is niet toe-

gestaan om te "freewheelen" tijdens hun rit onder de ring.

4. De deelnemers mogen gaan fietsen naar de ring zodra

zijn/haar naam omgeroepen wordt door de omroeper van

de commissie ringrijden.

5. PUNTENTELLING: iedere deelnemer heeft een punt als de

scherpe kant van de stok door de Ring gaat. De ringmeester

beslist of de deelnemer een punt heeft. Zonodig raadpleegt

hij de schrijver.

6. Er wordt vooraf het ringrijden bekend gemaakt hoeveel

ronden er gereden worden. Minimaal 3 ronden, maximaal

5 ronden. Afhankelijk van het aantal deelnemers. Na het

aantal bekend gemaakte ronden worden de punten geteld.

7. Deelnemers met een gelijk aantal punten kampen om de

prijzen

8. De deelnemers moeten zich houden aan de instructies van

de commissie.

9. Deelname is op eigen risico.

10. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie.

REGLEMENT VOGELSCHIETEN
1. De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdagavond

voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip worden bekend

gemaakt in de kermiskrant.

2. Het vogelschieten is uitsluitend voor leden van de Schut-

terij ''Eendracht Maakt Macht'' te Hengelo (Gld) en moeten

ingezetenen zijn en wonende binnen de oude gemeente-

grenzen van de Gemeente Hengelo (Gld) die golden voor

01-01-05.

3. VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de eerste

ronde worden de Ereschoten gelost door de genodigden.

In de eerste ronde wordt uitsluitend geschoten op de aan-

hangende delen, t.w. linker- en rechtervleugel, kop en de

staart. Dit geschiedt ook in voorheen vermelde volgorde. 

3a In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de romp.

De niet afgeschoten delen uit de eerste ronde worden

verloot onder de aanwezige leden van bovenvermelde

schutterij die deel hebben genomen aan het vogelschieten

en die aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen, welke

plaats en tijdstip vermeld worden in de kermiskrant.

4. Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het

Koningschap op het vogelschietterrein verloot worden

onder de aanwezige leden (zie punt 3a).

5. De inhuldiging vindt daarna plaats bij de prijsuitreikingen

(zie punt 3a).

6. Wie het Koningschap aanvaardt verkiest zijn/haar partner

als Koning/Koningin. (Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie achter-

eenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde,

na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt. Aanvang-

stijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermiskrant. 

8. Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten heeft,

kan zich nog melden vooraanvang van de tweede ronde,

en kan alleen mee schieten vanaf de tweede ronde.

9. Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden zich

aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de gemeente.

10. Deelname is op eigen risico.

11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie.

REGLEMENT JEUGDVOGELSCHIETEN 
(opgesteld tijdens de algemene ledenvergadering 17-05-2005)

1. De trekking van de volgorde geschiedt op de dinsdagavond

voor aanvang van de kermis. Plaats en tijdstip worden bekend

gemaakt in de kermiskrant.

2. Het vogelschieten is uitsluitend voor jeugd in de leeftijd

van 10 tot en met 17 jaar Zij moeten ingezetenen zijn en

wonende binnen de oude gemeentegrenzen van de

Gemeente Hengelo (Gld) die golden voor 01-01-05.

3. VOLGORDE VOGELSCHIETEN: voor aanvang van de eerste

ronde worden de Ereschoten gelost door de genodigden.

In de eerste ronde wordt uitsluitend geschoten op de aan-

hangende delen, t.w. linker- en rechtervleugel, kop en de

staart. Dit geschiedt ook in voorheen vermelde volgorde.

4. In de tweede ronde wordt alleen geschoten op de romp.

De niet afgeschoten delen uit de eerste ronde worden ver-

loot onder de schutters die deel hebben genomen aan het

vogelschieten en die aanwezig zijn bij de prijsuitreikingen,

welke plaats en tijdstip vermeld worden in de kermiskrant.

5. Indien de romp er niet afgeschoten wordt, dan zal het

Koningschap op het vogelschietterrein verloot worden onder

de aanwezige leden (zie punt 4). De inhuldiging vindt

daarna plaats bij de prijsuitreikingen (zie punt 4).

6. Wie het Koningschap aanvaardt mag een partner kiezen

als Koning/Koningin. (Zo anders zie punt 11)

7. Het vogelschieten vind in een tijdsbestek van drie achter-

eenvolgende uren plaats, met dien verstande dat de ronde,

na overschrijding van de tijd, wordt afgemaakt. Aanvang-

stijd en locatie wordt bekend gemaakt in de kermiskrant.

8. Diegene wie in de eerste ronde niet mee geschoten heeft,

kan zich nog melden voor aanvang van de tweede ronde,

en kan alleen mee schieten vanaf de tweede ronde.

9. Bestuur en leden van voornoemde Schutterij houden zich

aan de voorschriften die zijn uitgegeven door de Gemeente

en zorgen voor deskundige begeleiding tijdens het schieten.

10. Deelname is op eigen risico.

11. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie.

REGLEMENT OPTOCHT 
(opgesteld tijdens de algemene ledenvergadering 07-05-2008) 

1. Iedere straat, vereniging of groep die deelneemt aan onze

kermisoptocht ontvangt na afloop via de bank een start-

geld van 100 EURO bij "goed gedrag". Nieuwe groepen,

die voor het eerst een optochtwagen maken kunnen onder

bepaalde omstandigheden voor een bonus van 70 EURO in

aanmerking komen. Hierover beslist de optochtcommissie

in overleg met het bestuur van EMM. 

2. Wagens die in de voormalige gemeente Hengelo (Gld) zijn

gebouwd dingen mee in de prijzen en delen mee in de

opbrengst van de collecte. In principe krijgt iedere wagen

van voldoende niveau een prijs. 1e prijs 200 EURO, 2e prijs

180 EURO, 3e prijs 160 EURO enz. enz. De 1e prijswinnaar

ontvangt tevens de wisselbeker. Kinderen die deelnemen

hebben altijd prijs. Opbrengst collecte wordt tijdens de

evaluatie uitgekeerd.

3. Wagens die elders zijn gebouwd of in een andere optocht

hebben meegelopen ontvangen na afloop via de bank een

startgeld van 100 EURO bij "goed gedrag" en delen mee in

de opbrengst van de collecte. Voor deze categorie wagens is

een aparte jurering en prijsver- deling van toepassing, te

weten: 1e prijs 100 EURO, 2e prijs 60 EURO en een 3e prijs

van 40 EURO. Opbrengst collecte wordt tijdens de evaluatie

uitgekeerd.

4. Wagens die meedoen aan de optocht dienen een uur voor

aanvang aanwezig te zijn voor de keuring. Plaats en tijdstip

wordt bekend gemaakt in het programma in de Kermis-

krant.

5. Wagens worden voorzien van een startnummer.

6. Deelnemers aan de optocht doen mee op eigen risico. 

7. De eigenaren van de trekkende voertuigen dienen bij hun

eigen verzekering te melden dat ze aan de optocht mee-

doen.

8. Deelnemers kunnen twee weken voor aanvang van de op-

tocht een tekst inleveren met nadere  informatie over het

onderwerp dat ze gaan uitbeelden. Deze tekst zal worden

voorgelezen  bij aanvang van de optocht door de omroeper

en wordt meegenomen in de beoordeling  door de jury.

Het is verplicht om een titel aan de wagen mee te geven. 

9. De jury beoordeelt de wagens voorafgaand aan de optocht

vanaf een vaste plaats. Voorts  zal gedurende de optocht

nog enkele malen worden beoordeeld hoe de wagens in de

optocht functioneren volgens hiervoor vastgestelde richt-

lijnen. Het is verboden om  een discussie met de jury aan te

gaan naar aanleiding van het juryrapport. 

10. Er mogen geen paarden worden gebruikt voor het trekken

van de optochtwagens, m.u.v. het koningspaar van de EMM,

dat wordt vervoerd in een koets getrokken door 2 paarden.

11. De bestuurders van de optochtwagens in de optocht dienen

zich te houden aan de wettelijke richtlijnen. Het gebruik of

in het bezit hebben van alcoholische dranken en/of ver-

dovende middelen is tijdens de duur van de optocht ten

strengste verboden. Als sanctie zal uitsluiting van deelname

aan de optocht volgen en zal het startgeld niet worden

uitgekeerd en deelt men niet mee in de opbrengst van de

collecte.

12. Het is ten strengste verboden om voorafgaande, tijdens en

na de optocht vanaf de wagens  te strooien en/of te gooien

met ieder materiaal cq. vloeistof. Bij overtreding zal het

startgeld niet worden uitgekeerd en deelt men niet mee in

de opbrengst van de collecte.  De desbetreffende groep die

deze regel overtreedt zal aansprakelijk worden gesteld voor

eventuele schade die hierdoor is ontstaan.

13. De organisatie kan te allen tijde een optochtwagen cq.

groep die niet voldoet aan redelijke  schoonheids- en/of

fatsoensnormen uitsluiten van deelname aan de optocht

cq. terugtrekken uit de optocht.

14. Op de optochtwagens mag geen opzichtige reclame worden

gevoerd. De constructie en de afmeting van de optocht-

wagen moet van dien aard zijn dat de wagen de gehele

optochtroute kan volbrengen.

15. Waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur,

in overleg met de commissie.

REGLEMENTEN SCHUTTERIJ ''EENDRACHT MAAKT MACHT'' HENGELO (Gld)
GOEDGEKEURD BIJ LEDENVERGADERING VAN 07 - 05 - 2008
EN OPGENOMEN IN HET H.H. REGLEMENT.



ALGEMEEN

Vakantie van medewerkers
Ook de ouderenadviseurs en andere medewerkers gaan op
vakantie. In de komende periode zal dan ook regelmatig
één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zorgen dat er
toch altijd iemand is om u (in elk geval telefonisch) te woord
te staan. Op hun telefoon zullen zij inspreken wie hen ver-
vangt en waar u dan terecht kunt voor hulp. Hieronder
vindt u voor zover nu bekend de informatie:

Louise van Uden 5 - 23 juli,
Ans Vemeulen 12 - 23 juli,
Loes van der Laan 15 juli - 27 juli
Ineke Bijsterbosch 15 juli - 10 augustus,
Wilma Berns 26 juli - 16 augustus,
Paul Tiggeloven 9 - 26 augustus.

Belangrijke tips voor ouderen over zorgvuldig 
medicijngebruik
Er is geen middel voor elke kwaal. Maar voor sommige
klachten is een medicijn wel een goede oplossing. Tweeder-
de van de 65-plussers gebruikt dagelijks één of meerdere
medicijnen. Hoort u daar ook bij? Dan is er een belangrijke
folder voor u, die bij de apotheek verkrijgbaar is. In de fol-
der ‘Belangrijke tips voor ouderen over zorgvuldig medicijn-
gebruik’ komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Gaan de medicijnen die ik gebruik goed samen?
2. Heb ik voldoende informatie over het medicijn?
3. Neem ik het medicijn op de juiste manier in?
4. Bewaar ik het medicijn op de juiste wijze?
Ook het geneesmiddelenpaspoort, gratis verkrijgbaar bij de
apotheek, wordt erin besproken.

Wat moet u doen als het warm wordt
Drink voldoende, bij voorkeur water. Vermijdt inspanning,
vooral tussen 12.00 en 16.00 uur.
Blijf uit de hitte, in ieder geval de warmste uren van de dag.
Zorg voor koeling. Leg af en toe een koele handdoek in uw
nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zak-
ken of doe de gordijnen dicht van de kamers die veel zon
krijgen. Doe ook de ramen dicht als het buiten warmer is
dan binnen en zet open als het buiten koeler is.

Rijbewijskeuring 70-plussers
Bent u 70 jaar of ouder dan moet u voor verlenging van uw
rijbewijs medisch gekeurd worden. De ANBO afdeling Zel-
hem kan deze keuring voor u regelen. De kosten voor de
keuring zijn € 27,50. De keuring vindt plaats in de Oranje-
hof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. U kunt zich dagelijks tus-
sen 18.30 en 20.00 uur aanmelden via de ANBO-rijbewijskeu-
ringslijn. Het telefoonnummer 06 27594051. Krijgt u geen
gehoor, probeert u het dan een andere keer.
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs ver-
loopt een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voor
dat er gekeurd wordt, bijvoorbeeld door een opticiën. Zorg
voor een formulier ‘eigen verklaring’, bij de gemeente te
verkrijgen. De volgende keuringen in 2010 zijn op de zater-
dagen 28 augustus, 2 oktober, 6 november en 4 december.
Data voor keuringen worden door de ANBO steeds gepubli-
ceerd in het Contact.

Geheugenspreekuren
GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtin-
gen geheugenspreekuren in de grotere kernen van de ge-
meente Bronckhorst. Elke 4e dinsdag van de maand in een
andere kern. 26 oktober 2010 is er een spreekuur gepland in

de Leefwinkel, Stationstraat 6-8 in Zelhem. Nadere publica-
tie volgt. Wilt u graag eerder een afspraak maken of een
spreekuur bezoeken dan kunt u ook in een andere kern te-
recht. Plaats en datum worden tijdig gepubliceerd. Zie ook
de agenda en andere berichtgeving. U kan ook contact zoe-
ken met de ouderenadviseur.

Activiteiten
Fietstochten juli /augustus. Vertrek vanaf de Oranjehof, Be-
atrixstraat 41 Zelhem. 
25 kilometertochten. De start is om 9.00 uur. Data: donder-
dag 8 juli, dinsdag 20 juli, dinsdag 3 aug., dinsdag 10 aug en
dinsdag 24 aug. Tijdens deze tochten is er 1 stop. 
15 kilometertochten. De start om 9.30 uur. Data: dinsdag 6
juli, dinsdag 27 juli, donderdag 5 aug. en donderdag 12 aug.
Tijdens deze tochten is er 1 stop.
Dagtochten, ongeveer 50 km. De start om 9.30 uur. Data:
dinsdag 13 juli en dinsdag 17 aug. Tijdens deze tochten zijn
er 3 stops. Neem brood mee voor onderweg. 

Meer bewegen voor senioren 
De Stichting Welzijn Zelhem heeft meerdere groepen meer
bewegen voor senioren. Gymzwemmen (gymnastiekles in
het water) op de maandagmiddag. Belangstellenden kun-
nen enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het be-
valt. Locatie: zwembad de Brink Zelhem.
Wanneer: maandagmiddag.
Tijd: van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur.
Kosten: € 26,- per kwartaal.

Gymnastiekgroepen in Zelhem en Halle. Belangstellenden
kunnen enkele keren gratis deelnemen om te ervaren of het
bevalt.
Locatie: Oranjehof in Zelhem.
Wanneer: dinsdagmorgen.
Tijd: van 9.15 tot 10.00 uur en van 11.00 tot 11.45 uur.
Kosten € 20,- per kwartaal.
Locatie: Kleine kerk bij ‘de Koorenaar’ Halle.
Wanneer: maandagmorgen.
Tijd: van 10.15 tot 11.00 uur.
Kosten € 20,- per kwartaal.
Na afloop van de les wordt er in meerdere groepen geza-
menlijk koffiegedronken. Voor informatie of opgave bellen
met de ouderenadviseur. Tel 0314-622074 of 06-13280466.
Tijdens de schoolvakantie zijn er geen lessen voor meer
bewegen voor senioren.

Koffieochtenden
Op maandag en donderdagochtend van 10 tot 11 uur is er
koffiedrinken in de Oranjehof

SOOSmiddag
Op maandagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur soos middag
van Noodhulp in de Oranjehof

Bingo
Dinsdag 6 juli bingo van19.30 tot 22.00 uur.

Spelletjesavond
Dinsdag 10 juli van 19.30 tot 22.00 uur spelletjesavond.

Onderstaande cursussen worden georganiseerd door de ANBO Zelhem,
ook niet leden zijn van harte welkom. Opgave bij het secretariaat:
mevr. G. Til, tel. 0314-625536. De cursussen worden gegeven in de
Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41, Zelhem.

Cursus bestandsbeheer
Help! Waar zijn mijn bestanden op mijn computer? Deze
kreet hoor je regelmatig bij beginnende computergebrui-
kers. Ze hebben dan bijvoorbeeld met veel moeite een leuke
brief getypt en die dan opgeslagen. Alleen wanneer ze die
brief later weer tevoorschijn willen halen kunnen ze hem
nergens vinden. De frustratie is dan groot en al gauw wordt
die lastige computer niet meer gebruikt omdat je er gek van
wordt. Of iemand heeft via de mail een paar leuke foto’s van
de kleinkinderen gekregen maar weet absoluut niet hoe die
foto’s nu op de eigen computer moeten worden geplaatst.
Ook krijgen beginnende computergebruikers vaak te horen

dat ze van hun bestanden een back-up moeten maken maar
hebben dan geen idee hoe dat moet. 
Voor dit soort problemen biedt de ANBO nu een cursus van
10 lesbijeenkomsten aan waarin uitsluitend aandacht
wordt besteed aan doelmatig bestandsbeheer waardoor het
gebruik van de computer een heel stuk plezieriger zal verlo-
pen. Deze cursus is geschikt voor hen die al eerder een be-
ginnerscursus of vervolgcursus volgden en voor ieder die be-
hoefte heeft aan meer kennis van de computer. De cursisten
moeten thuis een computer hebben met het besturingssys-
teem Windows XP of Windows Vista of Windos 7. De cursus
bestaat uit 10 dagdelen. En wordt gegeven in de Oranjehof.
Kosten € 70,-; koffie en thee € 10,-.

Cursus PowerPoint - basis
Microsoft PowerPoint is een onderdeel van Microsoft Office,
waarmee zowel snel een goed uitziende presentatie als een
meer uitgebreide professionele presentatie kan worden ge-
maakt. In deze cursus staat het gebruiken en maken van
presentaties centraal. De cursus is bedoeld voor personen
die ervaring hebben met Windows en eventueel Office,
maar nog niet of nauwelijks bekend zijn met PowerPoint.
Naast de basisbeginselen wordt een overzicht gegeven van
de verschillende mogelijkheden van PowerPoint en wordt
uitgelegd hoe de cursist zelf zijn weg in het programma kan
vinden. Na de cursus kan de cursist zelf een presentatie ma-
ken en bewerken, en kan zichzelf verder ontwikkelen in het
gebruik van PowerPoint. De cursus bestaat uit 6 dagdelen
van 2,5 uur en wordt gegeven in de Oranjehof. Kosten cur-
sus € 50,-; koffie en thee € 10,-.

De cursus foto bewerken najaar 2010
De cursus foto bewerken is dit seizoen breder van opzet om
beter aan wensen van de cursisten te voldoen. De hele cur-
sus zal bestaan uit 10 lessen welke op de volgende manier
ingevuld zullen worden. 6 lessen worden gegeven met het
programma Photo Studio met bijbehorend boek hier leert u
foto bewerken, het gebruiken van lagen en het maken van
samengestelde foto’s denk hierbij aan het maken van kerst
en andere wenskaarten.
1. les wordt er gewijd aan het gebruik en instellen van de ei-

gen digitale camera hier behandelen we op een eenvoudi-
ge manier de meest belangrijke instellingen van uw ca-
mera nodig om je dagelijkse foto’s te maken. 

2. lessen worden gebruikt voor het leren werken met Pica-
sa, dit gratis programma is uitstekend geschikt voor het
beheer van en eenvoudige bewerkingen op uw foto’s, ook
kunnen vanuit Picasa albums, cd’s gemaakt en foto’s
rechtstreeks per e-mail verzonden.

Verder besteden we een les aan het maken van digitale foto-
albums van een merk naar keuze. Bij alle lessen wordt door
de cursisten veel zelf geoefend  en wordt van de cursisten
gevraagd ook thuis veel te oefenen.
Kosten cursus € 70,-; boek: € 30,-; koffie/thee € 10,-.

Fotocursus
Bestemd voor mensen die sinds kort of misschien al wat lan-
ger in het bezit zijn van een digitale compact (kleine) came-
ra en eigenlijk niet aan fotograferen toekomen omdat ze
denken dat het te ingewikkeld is. Deze cursus is ook uiter-
mate geschikt voor mensen die graag fotograferen, maar er
graag wat meer over willen weten. De cursus is ook te vol-
gen voor mensen met een andere camera, zoals een spiegel
reflex. Echter de extra mogelijkheden van een dergelijke ca-
mera komen in deze cursus niet aan de orde. Er wordt van
uit gegaan dat de deelnemers aan deze cursus beperkte of
geen ervaring hebben met fotograferen. Doel van de cursus
is om de eigen camera zodanig te leren kennen, dat het mo-
gelijk wordt steeds mooiere foto’s te maken.
Wat aan de orde komt is allereerst het leren ontdekken van
de mogelijkheden van de eigen camera. Verder wordt onder
andere aandacht besteed aan de belichting bij het fotografe-
ren en waar je op moet letten om een mooie compositie te
krijgen van wat je fotografeert. Ook komen de specifieke
aandachtspunten aan de orde bij het fotograferen van men-
sen en dieren, van gebouwen of kleine voorwerpen, van het
fotograferen in de natuur en van landschappen.
In 6 lessen van 21/2 uur wordt datgene wat theoretisch aan
de orde komt ook in de praktijk toegepast. Hiervoor gaan we
soms naar andere locaties. Maar ook krijgen de cursisten op-
drachten, die ze thuis kunnen uitvoeren en waarvan de re-
sultaten in de volgende les worden besproken. De lessen
worden om de twee weken in de ochtend of middag gegeven
en starten in september op een nader te bepalen datum. Ze
vinden plaats in de Oranjehof (Beatrixstraat 41) te Zelhem.
De kosten van deze cursus zijn € 50,-. Hiervoor krijgt u naast de
lessen ook de behandelde stof op papier. Koffie of thee € 10,-.
Nadat belangstellenden contact hebben opgenomen, wor-
den startdatum, tijden en andere zaken, die cursisten die-
nen te weten, doorgegeven.

Stichting Samenwerken Welzijn
Bronckhorst
Secretariaat: I. Bijsterbosch.
Adres: Van Panhuysbrink 1E
6997 AA Hoog-Keppel
Telefoon: 06 10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl
Voorzitter: W. Enzerink
E-mail: a.w.enzerink@planet.nl

Zelhem
Stichting Welzijn Zelhem, Oranjehof,
Prinses Beatrixstraat 41,7021 CD Zelhem.
Ouderenadviseur: Paul Tiggeloven.
Inloop en spreekuur: Oranjehof maandag t/m
donderdag van 8.30-9.00 uur.
Tel. 0314-622074, mobiel 06-13280466.

Inloop en spreekuur Leefwinkel, Stationstraat
6-8 Zelhem; tevens steunpunt WMO-loket:
maandag-, woensdag- en donderdagmorgen
van 9.00-11.00 uur. Tel. 0314-621139
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Inloop De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zel-
hem: elke 2e maandag van de maand van 11.00-
11.45 uur.

Inloop Protestantse kerk, Dorpsstraat 19, Halle:
elke 2e woensdag van de maand van 11.15-12.00
uur.

Vorden
Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32, 7251
AJ Vorden, tel. 0575-553405.

Coördinator: Louise van Uden. Open inloop van
maandag t/m vrijdag van 9.00-11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl

WegWijZer, informatiepunt voor wonen, wel-
zijn en zorg; tevens steunpunt WMO-loket,
hulpmiddelen uitleen.
Wilma Berns, ouderenadviseur. Inloop- en tele-
fonisch spreekuur op maandag, woensdag en
vrijdag van 8.30-10.30 uur. Tevens huisbezoek
op afspraak. Tel. 0575-553159, of 06 22929630,
e-mail: w.berns@sswb.nl 

Hengelo
Stichting Welzijn Hengelo, Sporthal De Kamp,
Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo,

Tel. 0575-465281, fax 0575-465282, mobiel 06-
10727474.

Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördina-
tor. Inloop en telefonisch spreekuur maandag
woensdag en vrijdag van 10.45-12.45 uur, e-mail
a.vermeulen@sswb.nl 

Steenderen
Stichting Welzijn Steenderen, postadres  De
Bongerd 47, 7221 CR Steenderen, bezoekadres
De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen.

Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur maan-
dag, dinsdag en woensdag van 9.00-10.00 uur
en donderdag van 13.30-14.00 uur.

Tel. 06-10687320
E-mail i.bijsterbsoch@sswb.nl

Drempt, Hummelo & Keppel
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Kep-
pel.
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar
dinsdag en donderdag van 9.30-16.30 uur. Tel.
0314-380232
E-mail info@swdrempthummelokeppel.nl
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördi-
nator. Inloop en telefonisch spreekuur dinsdag
van 13.30-14.00 uur en donderdag van 9.00-9.30
uur. Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbsoch@sswb.nl

DE AGENDA
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.
Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd
25 juli Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur
30 juli Tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur
11 augustus Barbecue Tuin Stichting Welzijn, Hoog-Keppel 16.30 uur
24 augustus Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
26 augustus Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur



Vakantie
Het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo is gesloten van
12 juli tot vrijdag 23 juli en op vrijdag 27 augustus en maan-
dag 30 augustus. Waarnemend is Stichting Welzijn Vorden
tel. 553159 of 553450.

Fietstocht
Op donderdag 1 juli verzorgt de KBO Keijenborg (bij goed
weer) een fietstocht voor leden en niet-leden. Om 9.30 uur
wordt vertrokken vanaf  Booltinkplein. De tocht voert via Halle,
Mariënvelde en Zieuwent. Voor koffie/thee wordt gezorgd,
wel zelf een lunchpakket meenemen. De kosten zijn € 10,-.

Regionaal Senioren Blaasorkest
Op vrijdagavond 9 juli speelt het Regionaal Senioren Blaas-
orkest in de tuin van Maria Postel (Keijenborg) en bij minder
weer in de R.K. kerk. Het concert begint om 19.30 uur. Graag
een stoel meenemen.  Er wordt geen entree gevraagd, een
vrije gift is welkom. Dit wordt georganiseerd door de KBO
Keijenborg en KBO Hengelo, leden en niet-leden zijn welkom.

Zaterdagmiddag activiteiten in de Bleijke
Zaterdag 3 juli bingo
Zaterdag 10 juli Miriam van de Burg (dwarsfluit)
Zaterdag 17 juli kermisborrel op het terras
Zaterdag 24 juli Moonshine Trio
Zaterdag 31 juli wandeltocht
De activiteiten starten om 14.00 uur, graag vooraf aanmelden
tel. 498200. De kosten zijn € 2,-.

Gratis maaltijd van Apetito
Op woensdag 25 augustus wil Apetito, een leverancier van
diepvriesmaaltijden, u graag een gratis diepvriesmaaltijd
aanbieden. Apetito is één van de leveranciers in Hengelo
Gld. die u een verant¬woorde en smakelijke maaltijden kan
aanbieden. Wekelijks bezorgen zij een, naar eigen wens sa-
mengestelde, weekdoos met diepvriesmaaltijden aan huis.
Deze gratis maaltijd kunt u afhalen op woensdag 25 augus-
tus tussen 10.00 en 12.00 uur aan de Sarinkkamp 7A (het
kantoor van Stichting Welzijn Hengelo). De elders in dit
nummer van Contact afgedrukte advertentie/waardebon
kunt u hiervoor gebruiken.

Geheugenspreekuur
Op dinsdag 24 augustus kunt u gebruik maken van het ge-
heugenspreekuur. Een medewerkster van het GG-net neemt
dan een klein testje met u af om samen met u te kijken of
uw geheugenklacht of zorg binnen de normale ouderdoms-
klachten valt. Dus mocht u zich zorgen maken over uw ge-
heugen, bel dan de ouderenadviseur voor het maken van
een afspraak voor dit spreekuur. Het spreekuur vindt plaats
in de Bleijke tussen 10.00 en 11.00 uur. 

Vooraankondiging
Op vrijdag 10 september verzorgt de Stichting Welzijn Hen-
gelo in samenwerking met Sensire en het woonzorgcen-
trum De Bleijke een themamiddag over Veiligheid in en om
huis. Hieraan zullen o.a. deelnemen: de politie, brandweer,
ProWonen, een wmo-consulente, het GG-net, Sensoor, Barthi-
meus, de apotheek, een fysiotherapeut, een ergotherapeut,
de Expert en het VIT. Medewerkers van de thuiszorgwinkel
van Sensire willen u graag informeren over hulpmiddelen
om uw gemak en veiligheid in en rond uw woning te vergroten.
We presenteren dit in het kort daarvoor geopende geheel
vernieuwde woonzorgcentrum De Bleijke.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande
activiteiten aan te melden.

Tuinfeest 
Het jaarlijkse zomertuinfeest wordt weer georganiseerd op
vrijdag 30 juli in de tuin van verzor¬gingshuis Hyndendael.
Het ensemble Capriccio, bestaande uit 5 dames en heren
met begeleiding van piano, presenteren samen met u
Weens Café. De gezellige middag wordt verzorgd door de da-
mes van de activiteitencommissie Stichting Welzijn met
hapjes en drankjes. Aanvang 14.00 tot 16.30 uur. Kosten € 3,-
per persoon. Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw
boodschap met uw telefoonnummer in.

Buitenbarbecue
Op woensdagavond 11 augustus willen wij met onze 55+
dorpsgenoten gaan barbequen in de tuin aan de huiskamer
van het gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Eet u gezellig
mee, dan bent u welkom vanaf 16.30 uur. Kosten € 10,- en
consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tel. 0314-
380232 en/of of spreek uw boodschap en telefoonnr. in.

Kunstbus: Koninklijke Rijtuigen en royal-high-tea in
Utrecht
U gaat uit met een luxe touringcar en stapt op in Hummelo,
Hoog-Keppel en Voor-Drempt. Onderweg is een busstop voor

koffie/thee en gebak. In Het Spoorwegmuseum gaat u natio-
nale en internationale rijtuigen bezichtigen en krijgt u een
rondleiding. Als lunch wordt u een royal-high-tea aangebo-
den met zoet- en hartigheden. Hierna is er gelegenheid voor
een wandeling door de stad Utrecht. Woendag 1 september.
Kosten: € 52,50 all-in. Opgave via aanmeldingsformulier.

Kunstbus: LOS (Lijf On Stage) Muziektheater te Doetin-
chem
Vier verschillende vrouwen, vier verschillende windrichtin-
gen en vier verschillende cupmaten gaan de gezamenlijke
strijd aan tegen de toekomst, die voor elk van hen een ander
schrikbeeld oproept. Zij zijn uitgeroepen tot het meest belovend
talent van 2009. www.los-muziektheater.nl. Donderdagavond
28 oktober. Kosten: € 23,- incl. entree en vervoer.

Kunstbus: Het Gelders Orkest te Zutphen
Het Symfonieorkest tovert een sprookje over een boze tove-
naar, een magische vuurvogel en een dansende prinses als
een fantastische kleurdoos met de componisten Stravinsky
en Bartok. De orkestleden worden als het ware zelf de solis-
ten. www.hetgeldersorkest.nl. Donderdagavond 24 februari
2011. Kosten: € 35,- incl. entree en vervoer.

Kunstbus: Tineke Schouten te Zutphen
In haar twintigste show laat Tineke Schouten zien dat het
leven één grote all-inclusive reis is, waarbij je van alles op je
levenspad cadeau krijgt. Grappige, prachtige en ontroeren-
de liedjes, begeleid door een live orkest, zijn de heerlijke
rustpunten voor uw lachspieren. www.tinekeschouten.nl
Woensdagavond 27 april 2011. Kosten: € 45,- incl. entree en
vervoer.

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel
Over koersbal doen soms vreemde verhalen de ronde. Het
wordt vaak beschouwd als het kleine broertje van jeu de
boules. Niets is echter minder waar. Koersbal heeft een heel
eigen karakter. Niet spierkracht, maar tactiek en beheer-
sing bepalen bij dit spel de kampioen. Een mat van 8 x 2 me-
ter is het speelveld waarop met 4 gele en 4 zwarte ballen
wordt gegooid. De Bedoeling is om zo dicht mogelijk bij de
“Jack”te komen. Dit is een wit balletje dat als eerste wordt
geworpen. Het bijzondere is echter dat de ballen bij koers-
bal de grootte hebben van een Edammer kaasje. Ze zijn niet
rond, maar aan beide zijden afgeplat. En daarin zit hem nu
precies de kneep.
De eerste keer dat ik het spel speelde en mijn bal precies op
de jack richtte, ging hij eerst recht op zijn doel af, maar
nam hij aan het einde een sierlijke draai naar links en
kwam ver van de jack tot stilstand. Dat viel tegen en ik be-
greep er helemaal niets van. Maar, werd mij verteld,dat is
nu juist het leuke van dit spel. Door de vorm van de bal,
gaat hij die bocht maken. Hij gaat koersen  en dat verklaart
de naam van dit spel. Het is een kwestie van veel oefenen
om een goede koers te bepalen. En ik kan u verzekeren, dat
daar heel veel plezier bij aan te pas komt.
Hebt u zin om zelf eens een spelletje koersbal te spelen? Na
de zomerstop beginnen we weer op donderdag 2 september
van 13.45-15.30 uur in de huiskamer van het gezondheids-
centrum te Hoog Keppel. U bent welkom, ook  als u alleen
wilt komen kijken. Voor contact: Caroline van Heusden, tel.
0313-472042.

Mandala tekenen
De komende cursus wordt gegeven door Aleida Hendriks en
bestaat uit 6 lessen. De start is op  donderdag 6 sept. van
09.30 - 11.30 uur. Laatste les is op 21 oktober. Kosten € 85,- in-
clusief materiaal. Plaats: Huiskamer in het Centrum.

Tai-Chi-Tao cursus
De eerste les is op dinsdag 14 sept. van 09.30- 10.30 uur en
bevat een blok van 10 lessen. Docent is Francis Arntz en de
laatste les is op 16 november. Kosten € 75,-. 

Nieuwe cursussen/workshops: nalatenschap en kleiner
wonen
In het najaar geeft notaris mr. Te Lindert een informatie-
middag omtrent nalatenschap. Er komen wijzigingen aan
de orde met betrekking tot het erfrecht.
Het vervolg daarop is de cursus kleiner wonen. Mevr. Mari-
anne Wijnenborg van ‘Binnenbest’ verzorgt 2 dagdelen met
de thema’s opruimen en organiseren. Nadere informatie volgt.

Kookcursus voor mannen 55+ 
Na de vakantieperiode start weer een succesvolle kookcur-
sus voor heren. Gina en Patrick  Spruit, de beheerders van
IJssel en Co aan het IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt,
willen dit graag organiseren. Gina is de kokleermeester. De
cursus bestaat uit 8 lessen en de groep is maximaal 8 perso-
nen groot.
Start dinsdag 19 okt. t/m 7 dec. Van 15.30-17.30 uur. Daarna
wordt gezamenlijk gedineerd en de consumpties zijn voor
eigen rekening. Kosten € 100,- voor 8 lessen  en ontvangst met
koffie/thee. Opgave via het secretariaat en opgaveformulier.

Grenzeloos koken voor dames 55+
Deze kookcursus heeft elke les een ander land als thema. Zo
komen landen voorbij als Spanje, Mexico en Brazilië. U gaat
als groep een 3 gangenmenu maken uit een bepaald land.
Ook wordt aandacht geschonken aan tafel dekken en servet-
ten vouwen.De eerste les is op donder 21 okt. van 15.30-17.30
uur, waarna samen de maaltijd wordt gegeten. Totaal 8 lessen
en de laatste les is op 9 dec. Kosten € 100,- en consumpties
zijn voor eigen rekening.

Locatie: IJssel en Co, Gina en Patrick Spruit, aan het IJsselstrand
te Doesburg/Achter-Drempt. Opgave via het secretariaat en
opgaveformulier.

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken b.v. na een zie-
kenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt
u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma-
di- wo- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzedagen). De maaltij-
den worden gekookt door restaurant IJssel en Co, Gina en
Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/Achter-Drempt.
De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en € 6,50 zonder soep.
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en
telefoonnummer in.

Computercursussen 
Elke computercursus wordt in een kleine groep (5 personen)
gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aandacht
besteed kan worden. Wegens groot succes starten vanaf
oktober weer diverse cursussen. U kunt kiezen uit de dinsdag-,
woensdag- of donderdagavond. 

Cursus Start Laatste les/kosten Tijd
Beginners 5-6-7 okt. 7-8-9 dec 18.30-20.00
Basis 10 lessen di-wo-do € 55,00

Creatief 
Vervolg 5-6-7 okt. 2-3-4 nov. 20.00–21.30
5 lessen di-wo-do € 30,00

Excel 9 nov. 7 dec. 20.00–21.30
Beginners dinsdag € 30,00
5 lessen 9 nov.

Foto Picasa 10-11 nov. 15-16 dec. 20.00-21.30
6 lessen wo-do € 35,00

Fitness 55+
Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaatsen
vrij op woensdagmorgen. De oefeningen worden op maat
aangeboden onder deskundige leiding van een fysiothera-
peut. Ook mensen van buiten de regio Drempt, Hummelo
en Keppel zijn welkom.
Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel van
10.00 tot 11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Nordic-walking 
In september start de nieuwe cursus Nordic-walking op
zaterdagmorgen en nader bericht volgt. Iedere zaterdag
wordt om 09.15 uur gestart op het kerkplein te Hoog-Keppel
voor een vrije wandeling. Na afloop wordt er koffie/thee
geschonken in het centrum.

Fietstochten
Iedere laatste donderdag van de maand wordt een fietstocht
gehouden voor alle 50-plussers. De afstand is 25 tot 30 km.
Deelname is gratis en onderweg is een koffie/theestop voor
eigen rekening. Start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein te
Hoog-Keppel. Data: 29 juli, 26 aug., 30 sept.

Dag voor Ouderen
Op vrijdag 1 okt. wordt in zaal Den Bremer te Toldijk de ‘dag
voor ouderen’ gehouden om 14.00 uur. Verdere informatie volgt.

Stamppot eten (alvast om te weten)
Op vrijdag 19 nov. wordt een stamppotmaaltijd georga-
niseerd in de huiskamer van het Centrum te Hoog-Keppel.
Nader bericht volgt.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag
van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00
tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.
Zij heeft vakantie van 15 juli tot  9 augustus en een collega
is dan telefonisch beschikbaar. Tel. 06 10687320.

Secretariaat
Secretarieel medewerkster Loes van der Laan is afwezig van
15 t/m 26 juli. U kunt uw boodschap en telefoonnummer
inspreken. Uw berichten worden verwerkt.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of ant-
woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag
en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusopgave kunt
u sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel,
Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/activiteit:

Naam:

Adres :

Postcode/woonplaats :

Tel.nr.: E-mail:
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We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Halsgat.

B. Barkenbessem.

C. Keren (uitspreken kee-an).

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De door een burgerinitiatief gestarte
vraagbundeling om glasvezel te kun-
nen aanleggen in de kernen Hengelo,
Vorden, Zelhem en Keijenborg, nadert
zijn einde. Een aantal weken van in-
tensieve informatieverstrekking, in-
schrijvingsavonden en servicewinkels,
e-mail en andere post, huis aan huis
ophaalacties en een Happy Hour op 1
juli, zorgden ervoor dat de werkgroe-
pen hun doel (bijna) bereikten. In de
laatste week werden de meeste in-

schrijvingen binnengehaald, maar
waar dit door komt, kan niemand met
zekerheid zeggen. 
Op 1 juli werd de laatste inschrijvings-
avond gehouden in de drie kernen. Ra-
dio Ideaal was aanwezig voor een live
verslag. Met Henk Capel, initiatiefme-
dewerker voor Zelhem, had radiover-
slaggever Jan Wolsink nog een inter-
view die tijdens de Happy Hours werd
beluisterd in de zalen. 

Aan het einde van het Happy Hour in
de Vordense Bistro de Rotonde, waar
leden van de werkgroep en belangstel-
lende inwoners van Vorden bijeen
kwamen, werd feestelijk de tellerstand
bekendgemaakt: de nodige 40% werd
behaald. 

In Café de Egelantier in Hengelo Gld.
werd nog een laatste avond van in-
schrijvingen voor de kern, maar ook
voor Keijenborg gehouden. Aan het
einde van de avond werd de stand be-
kendgemaakt aan de bijeengekomen
belangstellenden: Hengelo haalde
eveneens de 40%! 

Keijenborg is later met het glasvezel-
project gestart en men heeft minder

tijd gehad om het benodigde aantal
inschrijvingen te vergaren. Toch weet
het dorpsbelang Keijenborg dat zij
niet ver van de 40% afzitten en ver-
lengt de termijn met een week. Tij-
dens de rommelmarkt van Schutters-
gilde St.-Jan afgelopen 4 juli, regelde
deze muziekvereniging een extra mo-
gelijkheid om in te schrijven. Op een
kraam werd door muzikanten, leden
van dorpsbelang Keijenborg en de me-
dewerker van Expert Arendsen in Hen-
gelo informatie verstrekt over de voor-
delen van glasvezel. En zij hielpen om
formulieren in te vullen. Nog de hele
week kunnen inschrijfformulieren
worden ingeleverd aan de Euling-
kamp 53 te Keijenborg. 

Café de Mallemolen in Zelhem was 1
juli het verzamelpunt waar inwoners
nog een avond de tijd kregen om in te
schrijven. Helaas constateerden de
aanwezige werkgroepleden aan het
eind van de avond, dat de 40% niet
was gehaald. “Zelhem bleef al een
beetje achter, maar we gaan door,”
zegt Henk Capel, die de laatste weken
in Zelhem de werving coördineerde,
stellig. Er wordt, in verband met de va-
kantieperiode, verlengd tot 17 septem-
ber, met de hoop dan toch de 40% aan
contracten te hebben gehaald. Het ser-
vicepunt bij DPC Solutions blijft daar-
voor open om aanmeldingen aan te
nemen. 

Het is de werkgroepen ter ore geko-
men dat UPC inwoners van de kernen
binnen het Glasvezelproject de afgelo-
pen week hebben benaderd met een
bericht over hun dienstverlening. “Wij
hechten er grote waarde aan hierop te
reageren,” aldus Rob Noevers van de
initiatiefgroep in Hengelo. “UPC geeft
in haar brochure aan dat hun netwerk
in de nabije toekomst vrijwel geheel
uit glasvezel zal bestaan. Daarin zit nu
juist het essentiële verschil met het
nieuw aan te leggen Glasvezelnet-
werk, waarvoor wij ons sterk hebben
gemaakt. Sterker nog, dat verschil is
voor ons dé aanleiding geweest het
Glasvezelproject op te starten. Het
door ons bepleitte Glasvezelnetwerk

bestaat namelijk geheel uit glasvezel,
tot in uw woning.” 

Met een 100% glasvezelnetwerk wor-
den aansluitingen niet met anderen
in de buurt gedeeld. Bovendien wor-
den geen beperkingen ondervonden
met betrekking tot de bandbreedte
van de coax-bekabeling, welke onder-
deel blijft uitmaken van het UPC net-
werk. Daarnaast zijn de hogere snel-
heid in twee richtingen, even snel
down- als uploaden, en het toekomst-
gericht zijn voor uitbreiding van dien-
sten in de toekomst, pluspunten. 

Het glasvezelnetwerk zal een open
netwerk zijn, wat betekent dat er uit
meerdere providers kan worden geko-
zen. KickCL, Lijbrand en Concepts ICT
zijn de partijen voor particulieren, Co-
mOne is de zakelijke aanbieder. 

De initiatiefgroepen gaan alle inschrij-
vingen controleren, om vervolgens bij
Glashart de aanmeldingen in te leve-
ren en te overleggen hoe en wanneer
het netwerk er kan komen. Er zullen
bouwtekeningen worden gemaakt en
een planning wanneer met de graaf-
werkzaamheden te kunnen beginnen.

Uiteraard is het voor inwoners van
Hengelo en Vorden ook nog steeds mo-
gelijk om in te schrijven voor de gratis
aansluiting. Dit kan bij Expert Arend-
sen in Hengelo en DutchPC in Vorden.
“Totdat de eerste spade de grond in
gaat, kunnen mensen nog inschrijven.
Hoe meer deelnemers hoe beter,” al-
dus Henk Holtrigter, projectleider van
Glashart. “En als de 60% wordt be-
haald, gaan we de hele kern vergla-
zen.” 

Bij de glasvezelservicepunten DPC So-
lutions in Zelhem, DutchPC in Vorden
en Expert Arendsen in Hengelo Gld.
kan informatie, maar ook hulp wor-
den gegeven bij het invullen van de
formulieren. Op de websites www.vor-
denopglasvezel.nl, www.hengelop-
glasvezel.nl en www.zelhemopglasve-
zel.nl is volop informatie te vinden.

Glasvezelproject van vier Bronckhorster kernen

40% binnen in Hengelo en Vorden!

Bronckhorst - Met een ruim Happy Hour op 1 juli jl. werd het glasvezelpro-
ject voor vier kernen van de gemeente Bronckhorst afgesloten. Althans,
voor Hengelo en Vorden waar de 40% inschrijvingen werd gehaald! De
kern Keijenborg is bijna zover en zal een week verlengen. Zelhem is er nog
niet. Daar wordt, in verband met de vakantieperiode, verlengd tot 17 sep-
tember 2010.

De kraam die tijdens de rommelmarkt in Keijenborg was ingericht om in te schrijven voor een glasvezelaansluiting, werd goed bezocht.

In overleg met de VVV Bronckhorst, de
Dorpsraad Zelhem en de gemeente
Bronckhorst zijn de plaatsen bepaald.
De banken, gemaakt door het Zelhem-
se bedrijf VCP Streetcare, werden ge-
plaatst langs de fietsroutes aan de

Rijnweg, Kampweg en Halsedijk in het
buitengebied van Zelhem en Halle. Al-
fa koos voor dit doel om te accentue-
ren dat het bedrijf de regionale ont-
wikkelingen stimuleert.

Alfa Accountants en Adviseurs is ge-
specialiseerd in het midden- en klein-
bedrijf en in de agrarische sector. De
organisatie is met 32 vestigingen en
ruim 800 medewerkers thuis in iedere
regio. De organisatie beschikt over een
scala aan diensten op het gebied van
belastingen, fiscaliteiten, subsidies, ju-
ridische zaken, bedrijfskunde, perso-
neel en organisatie. Nadere informa-
tie over het bedrijf kunt u vinden op
www.alfa-accountants.nl

Alfa Accountants schenkt banken
langs fietsroutes

Zelhem - Vorig jaar oktober werd het nieuwe kantoorpand van Alfa Ac-
countants en Adviseurs aan de Ericaweg 11 in Zelhem geopend. Klanten
en belangstellenden konden in plaats van een cadeau te geven, een bijdra-
ge schenken voor de aanschaf van banken langs het fietsroutenetwerk
van de Achterhoek. Er werden drie banken gekocht, die inmiddels zijn ge-
plaatst en naar hartenlust worden gebruikt.

CONCOURS HIPPIQUE
STEENDEREN 
Steenderen - Met trots presenteert
men het programma van het Con-
cours Hippique Steenderen dat plaats-
vindt aan de JF Oltmansstraat te Steen-
deren.   Ook dit jaar is dit sportevene-
ment gratis toegankelijk. In het week-
end van 10 en 11 juli 2010 wordt  we-
derom door  Paarden Sport Vereniging
de Zevensteen een groot Concours
Hippique georganiseerd.

Aan dit grote concours gaan ruim 700
ruiters deelnemen. Er wordt dressuur
verreden en gesprongen. Zaterdagoch-
tend 10 juli beginnen we met de pony
wedstrijd. Pony ruiters uit de regio zul-
len hun krachten meten in de ver-
schillende klassen van de  dressuur en
het springen.  Vorig jaar viel het nieu-
we wedstrijd onderdeel het aange-
spannen rijden, jammer genoeg letter-
lijk en figuurlijk in het water!  Des al
niettemin staat het mennen voor de
zaterdagmiddag weer op het program-
ma. De onderdelen dressuur en vaar-
digheid zullen worden getoond, door

een groot aantal regionale menners.
Zaterdagmiddag zullen we ook een
aantal friezenpaarden op het terrein
verwelkomen voor een onderlinge
competitie in de dressuurrubriek.   
Zondag 11 juli staat in teken van de
paarden.  Het hoogtepunt van dit hip-
pische evenement is  zondagmiddag.
De beste ruiters uit de dressuur en
springen zullen strijden om de hoog-
ste prijs. Deze wordt beschikbaar ge-
steld door oa Aviko frites. Het deelne-
mersveld van de ruiters ziet er veelbe-
lovend uit  en zorgt ongetwijfeld voor
spannende wedstrijden. Een aanrader
voor paardenliefhebbers, liefhebbers
van sport in het algemeen, eigenlijk
voor iedereen van groot tot klein! 

Naast de verschillende wedstrijden
zijn er meer redenen om het Concours
Hippique Steenderen te bezoeken. Op
het terrein vindt een naast een gezelli-
ge tent waar u terecht kunt voor een
hapje en een drankje.  Voor meer in-
formatie over ons concours en paar-
densportvereniging bezoek onze site:
http://psvdezevensteen.web-log.nl

P a a r d e n s p o r t
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... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

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

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

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

Gespecialiseerd in:
• metselwerk • aanbouw • verbouwingen •
tegelwerken • stucwerken • straatwerken.

Zutphen Emmerikseweg 22, 7227 DM  Toldijk,
Tel. (0575) 45 14 65

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

NOOIT MEER ZONDER STROOM
Tijdelijke of permanente noodstroominstallaties
Automatische of handmatige omschakeling
Van 10 kVA tot 500 kVA of meer

Compleet verzorgd en geïnstalleerd

Leveren en installeren van UPS systemen
Verhuur van aggregaten en mobiele verlichtingsets

Hengelo Gld.  0575-460033 / 06-10630030
www.knoltech.nl

Nieuws uit Baak
Van Hal schilderwerken maakt met zijn Vakmensen
nog altijd Vakwerk! Voor al uw schilderwerk, houtrot-
sanering, beglazingswerkzaamheden, wandafwer-
king,  bouwkundig onderhoud, restauratiewerkzaam-
heden, betonreparaties, kleuradvisering, kunt u terecht
bij Van hal Schilderwerken, want sommige klussen
laat je alleen over aan Vakmensen.
Van Hal schilderwerken staat voor betrouwbaarheid
en kwaliteit.

Bel voor een vrijblijvende offerte met Paul Janssen  of
stuur een e-mail naar: info@vanhalschilderwerken.nl 

v.d. Heijdenstraat 11
7223 LC  Baak tel. (0575) 44 24 34

Zaterdag 10 juli
Aanvang: 21.00 uur

EEE lll vvv iii sss    NNN iii ggghhh ttt
m.m.v. de Doesburgse zanger 

MMMaaaaaa rrr ttt eeennn    JJJaaa nnnssseeennn
GGG rrraaa ttt iii sss    eeennn ttt rrreee eee

Dr. Grashuisstraat 3 • Zelhem • Tel. 0314-620020

www.ma l l emo l en . i n f o

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-621206

JUST MORE Damesmode ook in Dieren, naast de Gazelle-fabriek

Smidsstraat 9, 7021 AB Zelhem. Tel. 0314-625995

Niet 10, 20 of 30%, maar direct......

.....ELK 2e ARTIKEL

GRATIS!!! 
m.u.v. nieuwe en basis collectie

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

Hangpotten 25 cm diverse soorten per stuk 5,75  

of 2 stuks 11,00

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

zoals petunia, verbena, lobelia en nog veel meer.

Zaaiplanten 24 stuks per bak  5,25

Diverse soorten zoals begonia, salvia of petitia.

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

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

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

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

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

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

Kwekerij  Het Bloemenhuisje
Boldijk 5b, 7021 JA Zelhem

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



Nadat de ergste dorst gelest was, ging
groep acht met familie naar het klas-
lokaal waar in een intieme sfeer de
schoolperiode de revue passeerde en
van een ieder op gepaste wijze af-
scheid werd genomen. De kinderen
namen op hun eigen manier afscheid
van de school. Hiervoor moest het ge-

zelschap wel naar buiten het school-
plein op. Daar werd een heuse Walk of
Fame onthuld. Twaalf tegels met daar-
op de naam en een handafdruk van de
scholieren. Op deze manier zijn Silke,
Ruud, Carine, Koen, Marjolein, Justin,
Joeltje, Mark, Esther, Bo, Chelone en
Anne-marije in het nieuwe schooljaar

toch nog op de St. Martinusschool aan-
wezig en zullen ze niet gauw vergeten
worden. Met veel enthousiasme werd
dit originele cadeau ontvangen. Na dit
gedeelte van de avond, werd een ieder
uitgenodigd voor een zomers hapje en
drankje dat verzorgd was door de ou-
dervereniging. Er werd gezellig nage-
babbeld. 

De kinderen kunnen terugkijken op
een geslaagde afsluiting van hun tijd
aan de St. Martinusschool. Nu als oud-
sten van de school in Baak beginnen
ze straks weer als jongste hun middel-
bare schoolcarrière in Zutphen, Vor-
den of Doetinchem. De school wenst
hen daarbij heel veel succes en hoopt
dat ze in de toekomst hun dromen
waar kunnen maken

Afscheid van groep 8 van de 
St. Martinusschool in Baak

Baak - Groep acht van de St. Martinusschool in Baak heeft met de musical
'Breinroof' hun basisschooltijd afgesloten. Na een paar weken van inten-
sieve voorbereiding, die bestond uit teksten en liedjes uit het hoofd leren,
het opkomen en afgaan oefenen, alle attributen en kleding verzamelen
en het decor verven, was het afgelopen dinsdag dan zover. 's Middags de
generale repetitie voor de overige groepen en 's avonds de première en te-
gelijk de laatste voorstelling voor hun ouders/verzorgers en andere fami-
lieleden. Zowel het publiek als de kinderen van groep acht genoten zicht-
baar van het begin tot het einde. Bij het wegebben van de laatste tonen
van het slotlied klonk er een daverend applaus. De bijna ex-basisschool
scholieren namen het dankbaar in ontvangst.

Reindjan: ‘Ik kreeg van mijn goede
vriend Rudi Lammers een uitnodiging
om met hem mee te gaan naar een
golfclinic in Nunspeet. Ik was op voor-
hand sceptisch ingesteld. Ik dacht al-
tijd, hoe kleiner de bal, hoe groter de
kwal! Toen ze mij die dag de beginse-
len van de golfsport uitlegden dacht
ik nog steeds ‘dat is toch geen sport’.
Toen ik het eerste balletje mocht slaan
kwam ik er achter dat het toch wel
enige oefening vereist om een golfbal
goed te kunnen raken. Toch kreeg ik
het al heel snel door. Aan het eind van
de clinic was ik ‘ om’ en wist ik het ze-
ker:’ Dit is het helemaal’! De golfer in
Reindjan Westerveld was geboren.
Eenmaal de smaak te pakken, meldde
de Vordenaar zich voor het GVB (Golf
Vaardigheids Bewijs). Zegt hij: ‘Dat be-
tekende in de praktijk dat ik met een
examinator de baan op mocht om te
laten zien of ik wel over voldoende
kwaliteit beschikte. Ik had inmiddels
op t’ Zelle ook kennis gemaakt met
het theoretische gedeelte van de golf-
sport. En als ik ga sporten wil ik abso-
luut niet ‘iets‘ half doen. Na eerst aan
een ‘Herendag ‘ in Lochem te hebben
meegedaan en later bij golfclub ’t Zel-

le, ben ik bij laatst genoemde club lid
geworden. Mijn vrienden golfen voor
de lol, gezellig bezig zijn. Ik niet, ik wil
mij vanaf het begin met anderen kun-
nen meten. Bij het golfen wordt je be-
oordeeld op je ‘handicap‘ (0- 36). Ik heb
momenteel een handicap van 5.6. Om
dat te kunnen bereiken heb ik heel
veel geoefend. Er zijn de afgelopen ja-
ren weken geweest, dat ik bijna iedere
dag op de golfbaan stond. Nu vanwege
mijn werk wat minder, maar toch wel
een paar keer per week. (Reindjan
Westerveld is momenteel op gebied
van energie, als inspecteur werkzaam
bij een inspectie- en adviesbureau en
houdt hij zich o.m. bezig met keurin-
gen in binnen – en buitenland).
‘Golfen’, zo zegt hij, is een fascineren-
de sport. Als ik bij golfbaan ’t Zelle de
auto uitstap, is golfen voor mij een ge-
weldige uitlaatklep. Heerlijk enkele
uren in de natuur, dat doet mij goed’,
zo zegt hij. Intussen is hij bij golfclub
’t Zelle voor iedereen een geduchte te-
genstander. Niet alleen maakt hij deel
uit van het eerste herenteam (3e klas
zondag) maar is hij bij de club ook eer-
ste singelaar met de laagste handicap.
Vorig jaar werd hij clubkampioen en

golfer van het jaar. Volgende week
staan de clubkampioenschappen 2010
op het programma. Sportman Reind-
jan Westerveld aast op prolongatie
van zijn titel. Verder staan er dit sei-
zoen her en der nog diverse toernooi-
en op het programma.
De passie die Reindjan voor de golf-
sport aan de dag legt, had hij vroeger
ook bij de voetbalsport. Na de pupillen
– en de juniorentijd speelde hij vanaf
zijn 17e tot zijn 31e jaar in het eerste
elftal van Vorden. In die periode train-
de hij twee keer per week, daarnaast
twee avonden per week trainer van de
C-tjes, op zaterdag met het C-elftal op
pad en op zondag met het eerste elftal.
Hoe zo fanatiek? Alvorens hij door de
golfsport werd opgeslokt, tot voor en-
kele jaren seizoenkaarthouder bij de
Superboeren (De Graafschap). Reind-
jan: ‘Toen de Graafschap naar de eer-
ste divisie degradeerde en ik zag op ge-
geven moment een allerbelabberdste
wedstrijd (De Graafschap - Telstar, heb
ik de seizoenkaart ingeleverd. Natuur-
lijk zijn de warme gevoelens voor de
club wel altijd gebleven’, zo zegt hij. 
In huize Westerveld aan ’t Jebbink in
Vorden is het overigens één en al sport
wat de klok slaat. De beide zonen
Daan en Douwe voetballen bij ‘Vor-
den‘. De vrije tijd van echtgenote Roe-
lien wordt opgeslokt door paarden.
Ook Douwe houdt net als zijn moeder
van paarden. Reindjan Westerveld:
‘Golfen vinden ze maar niks. Daan
noemt het zelfs een saaie sport’, zo

zegt hij lachend. Sinds kort is Reind-
jan ook referee bij de N.G.F (Neder-
landse Golf Federatie). Wat de actieve

golfsport betreft, hanteert hij één vas-
te stelregel: ‘Je bent nooit klaar om je-
zelf beter te maken’!

Vordenaar aast op prolongatie clubtitel

Reindjan Westerveld: 'Bezeten van golfen'!
Vorden - De thans 45 jarige Vordenaar Reindjan Westerveld heeft een pas-
sie voor sport. En wel in die mate dat hij altijd het beste uit zich zelf wil
halen. Dat begon voor hem al op 6 jarige leeftijd met een grote (voet)bal.
Wat jaren later kwam daar een iets kleinere (tennis) bal bij. De afgelopen
vijf jaren heeft hij de grote ballen ingeruild voor een nog kleinere bal, de
golfbal. De liefde en inmiddels de passie voor deze tak van sport begon op
zijn 38e levensjaar.

De uitslagen van de verschillende
volksspelen waren als volgt: Vogel-
schieten: 1 en schutterskoningin Do-
rien Mulderije, 2 Evert Maalderink
(kop), 3 Rudi Peters (linker vleugel), 4
Dick Regelink (rechter vleugel), 5 (na
loting) Johan Dekkers (staart). Schie-
ten vrije baan: 1 Sebastiaan Hamer, 2
Marcel Vruggink, 3 Derk Besselink.
Schieten vaste baan: 1 Marcel Vrug-
gink, 2 Frank Bloemendaal, 3 Doetse
Huizinga. Bierpul schuiven: 1 Derk
Besselink, 2 Elke Peters, 3 André Eg-
gink. Kop van Jut: 1 Frank Bloemen-
daal, 2 Willem Oldenhave, 3 Erik Ol-
denhave.

Kinderen. Bierpul schuiven: 1 Giel Kor-
horn, 2 Maarten Lam, 3 Aniek de Gel-
der. Kop van Jut: 1 Paulien de Gelder, 2
Daphne Vruggink, 3 Maarten Lam.
Blik gooien: 1 Lobke huizinga, 2 Lars
van Veen, 3 Sam Besselink. Doelschie-
ten: 1 Jette valk, 2 Sam Besselink, 3
Nick Eggink. Het onderdeel stoelen-
dans werd gewonnen door Sam Besse-
link.

Tijdens Deldens buurtfeest

Kwartier lang: 
gratis bier drinken !

Delden - Dorien Mulderije, wethou-
der in de gemeente Bronckhorst en
woonachtig in het buurtschap Del-
den, is het afgelopen weekend tij-
dens het traditionele volksfeest bij
‘haar om de hoek‘, schutterskonin-
gin geworden ! Het gelukte haar in
de 4e ronde om de romp van de vo-
gel van de paal te schieten. En dat
moest natuurlijk gevierd worden.
Dorien had voor de feestvierende
buurtbewoners een leuke geste be-
dacht: een kwartier lang (op haar
rekening) gratis bier voor alle aan-
wezigen. Gezien de tropische
weersomstandigheden, uiteraard
niet aan dovemansoren gezegd. De
Deldenaren lieten zich het geest-
rijk goed smaken! Aan de oproep
van de organisatie om vrijdag-
avond allemaal in Oranje gekleed
naar het feestterrein bij de familie
Scheffer te komen werd goed ge-
hoor gegeven. De 2-1 overwinning
van het Nederlands Elftal op Brazi-
lië werd eveneens uitbundig ge-
vierd.

Koningin Dorien: vooraan, geheel rechts



Dit jaar was er een groep Deldense
jeugd aanwezig om de buurtbewoners
kennis te laten maken met hun acteer-
talenten. En talent hebben ze, zo
bleek. De jeugd voerde een zestal kor-
te sketches op met onder meer als titel

‘Lang zal opa leven’, ‘Al te goed is
buurman’s gek’, ‘Een kwestie van spa-
ren “etc. De ‘artiesten‘ waren: Anniek
en Paulien de Gelder, Karin Roelofs,
Thomas, Dirk, Maarten en Max Lam,
Sharon en Lindy Eskes, Bente Steen-

breker, Lobke Hui-
zinga en Bart Tiessink. Een bijzondere
ster op deze avond was ook de hond
van de familie Huizinga, die ook een
taak had in één van de toneelstukjes.
Na de pauze waren de ‘volwassen’ to-
neelspelers(sters) aan de beurt. Opge-
voerd werd het blijspel ‘Alleen puur
natuur’. Het toneelstuk speelde zich af
op een camping. Een compliment aan
de decorploeg (o.l.v. Doetse Huizinga)

is hier zeker op zijn plaats. Cilia (Mar-
griet Steenbreker-Brummelman) en
Willy (Ali Groot Nuelend-Stegeman)
zijn levensgenieters en vriendinnen. 

Samen kamperen op de gezellig cam-
ping van Erik (Dennis Regelink) een
heerlijk vooruitzicht! Dan komen er
plotsklaps nieuwe campinggasten,
maar wat blijkt, daar is Arnold (Tom

Roerdink), de man van Cilia met een
andere vrouw Anneke (Anita Eskes-
Mulder) en notabene de secretaresse
van Arnold!! Verder verschijnen ook
nog de vrijgezel Hans (Bart Tiessink)
en Yvonne (Mirjam Denekamp-Harm-
sen) het winkelmeisje van de camping-
winkel, ten tonele. Het publiek ver-
maakte zich kostelijk. De regie was in
handen van Hanneke Kok.

Toneelavond Buurtvereniging Delden

Delden - Ondanks de hitte waren er woensdagavond tijdens de toneel-
avond van de Buurtvereniging Delden in de schuur bij de familie Scheffer
aan de Nieuwenhuisweg toch nog zo’n 140 personen aanwezig. Zij konden
genieten van een afwisselende en zeer speciale avond.

Jeugdtoneel Delden Toneelgroep Delden

De finaledag werd afgesloten met een
heerlijk Osmaans buffet waarna de
prijzen als volgt werden uitgereikt:

Dames Enkel
1. Maaike Megens 
2. Esther Rouwenhorst

Heren Enkel A
1. Robbie Bouwmeister
2. Ruben Rensink
3. Hans Haverkamp

Heren Enkel B
1. Gerrit Loman
2. Martijn Peters
3. Mark Snijders

Dames Dubbel
1. Manon Peters / Monique Jansen
2. Bea Arends / Elly Schoenaker

Heren Dubbel A
1. Joep Haverkamp / Hans Haverkamp
2. Bennie Peters / Jan-Willem Krijt
3. Gert-Jan Loman / Ruben Rensink

Heren Dubbel B
1. Wim Regelink / Henk Hissink
2. Gerrit Loman / Jan Rensink
3. Mark Snijders / Evert-Jan Pellenberg

Mix
1. Bea Arends / Bennie Peters
2. Manon Peters / Bastiaan Pikkert
3. Ria Hissink / Jan-Willem Krijt

Clubkampioenschappen Tennis Socii

Wichmond - Hoewel een flinke onweersbui zaterdag j.l. de tennisbanen
tijdens de finales even helemaal blank zette zijn de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen van de tennisafdeling van de s.v. Socii verder onder  zeer
goede weersomstandigheden afgewerkt. Gedurende 3 weken werd er in
verschillende categorieën gespeeld, waarbij de heren enkel en dubbel
door de grote deelname zelfs in een A en een B sterkte konden worden ver-
deeld.

De finalisten heren enkel A. Links Ruben Rensink en rechts Robbie Bouwmeister

De finalisten Mix. vlnr Bea Arends, Bennie Peters, Manon Peters, Bastiaan Pikkert.
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Het is wel redelijk definitief dat er een
Peruaanse Dansgroep naar het Dans-
festival in Zelhem komt. Deze groep
verblijft momenteel in Spanje en is
druk bezig om de reis te regelen, zodat
zij op donderdag in Nederland aanko-
men. Dan nog naar Zelhem, zodat zij
´s avonds toch nog mee kunnen doen
met de opening van het festival.
De Peruaanse Lucia Alcala heeft de

groep samengesteld. Lucia is verbon-
den aan het Associacion Cultural Peru
Contemporaneo. Deze Associacion or-
ganiseert Internationale optredens
om de culturele uitwisseling te pro-
moten. De vereniging werd in 1999 in
Peru opgericht na een geweldig optre-
den in Frankrijk. De volksdansgroep
danst volgens de Neo-Klassieke metho-
de.

Lucia: “Dansen zonder grenzen is on-
ze roeping. Wij willen de wereld onze
kunst tonen. Wij voeden ons met het
nieuwe dat andere culturen ons te bie-
den hebben. De groep Peru Contrem-
poraneo gelooft, beschermt, inves-
teert en voedt van dag tot dag in elk
opzicht. Wij zijn blij met alle mensen
die houden van dansen en tonen lief-
devol de cultuur van ons land”.

Ook een Ghanese Dansgroep zou nog
naar Zelhem kunnen komen. Waar-
schijnlijk niet voor alle voorstellingen,
maar waarschijnlijk kunnen ze op vrij-
dagavond en zaterdag de gehele dag
aanwezig zijn.

Ook groepen uit Peru en Ghana
naar IFD

Zelhem - Dit jaar had de organisatie van het Internationale Dansfestival
de nodige problemen met het binnenhalen van buitenlandse groepen. De
groep uit Indonesië zou komen, het reisgeld was door de overheid aan de
groep overgemaakt, maar dat geld is of niet aangekomen, of wel aangeko-
men, maar voor andere doeleinden gebruikt. De groep kon dus niet afrei-
zen en komt niet naar Zelhem.

'Het landschapsweekend De Graaf-
schap is een aanbod van de gemeente
Bronckhorst, NPO, landgoed Zelle,
Sheep Dog Trials, 't Onderholt en Nati-
onaal Landschap de Graafschap', ver-
telt Henk Aalderink, burgemeester
van Bronckhorst. 'Al deze organisaties
delen graag hun passie voor het land-
schap. Daarom hebben zij een veelzij-
dig programma ontwikkeld. Dat de-
den ze samen met SLG, de VVV
Bronckhorst en talloze lokale vereni-
gingen, organisaties, actieve onderne-
mers en vrijwilligers. Alle inwoners
van De Graafschap hebben hierover
ook informatie thuis ontvangen.'

WAAROM WORDT HET LAND-
SCHAPSWEEKEND GEHOUDEN?
'Nationaal Landschap De Graafschap
is een heel bijzonder en eigen gebied',
legt Aalderink uit. 'Het staat bekend
om de boerderijen, akkers, beken en
kastelen. Het halfopen landschap
heeft door de houtwallen en heggen
het spannende karakter van een to-
neel met coulissen. Daarom heet het
ook een coulisselandschap. In een cou-
lisselandschap horen spelers, hoofd-
rolspelers. Want zo'n sprookjesachtig
landschap blijft niet vanzelf mooi en
prachtig. Dat vraagt inzet van heel
veel mensen. En dat brengen we graag
over het voetlicht. Want hoe werkt het
allemaal in het landschap? Wie zijn
die werkers van het landschap? Welke
nieuwe plannen hebben zij? Dat wil-
len we de bewoners en bezoekers van
De Graafschap graag laten ontdekken.
Waarom? Gewoon omdat wij er trots
op zijn om in dit gebied te wonen en
te werken. Daarvan willen we de men-
sen laten genieten. En we inspireren
hen graag om eigen ideeën en initia-
tieven uit te werken. Door samenwer-
king is heel veel mogelijk! Ik hoop dat
veel mensen nieuwe, zinvolle contac-
ten opdoen tijdens dit weekend.'

AANTREKKELIJK VOOR JONG EN
OUD
Het Landschapsweekend De Graaf-
schap is vooral ook een belevenis voor
jong en oud. Bezoekers krijgen een ge-
varieerd, groen programma met een
mooi aanbod zowel voor de stille ge-
nieters van het landschap als voor de
energieke actievelingen.'

ONTMOET, ONTDEK, PROEF,
GENIET
'Dit evenement is iets anders dan bij-
voorbeeld de country fairs waarvan er
veel heel succesvol zijn in ons gebied'
zegt de burgemeester. 'Tijdens het
landschapsweekend ontmoet je de
mensen die achter de schermen van
het landschap werken. Ze laten je
graag zien hoe De Graafschap zo mooi
en bijzonder blijft. Iedereen kan mee-
doen.  Je zult ogen en oren te kort ko-
men. De internationale wedstrijden
schapen drijven zijn bijvoorbeeld een
absolute topattractie in dit gebied.
Door demonstraties van veel organisa-
ties en vrijwilligers zie je wat er alle-
maal in het bos gebeurt. En is een keur
aan lokale producten te zien en te
proeven. Je kunt ook een wandeling
en fietstocht maken (met een gids of
zelfstandig) over en in de omgeving
van het landgoed'. 

KINDERACTIVITEITEN
'En natuurlijk is er ook heel veel te
doen voor de kinderen', vertelt burge-
meester Aalderink. 'Wat dacht je van:
scheppen in een poel, vlecht je eigen
mandje, maak een kruidenzeepje? Je
mag zelf op een landbouwvoertuig zit-
ten en je kunt een ritje op een ezel ma-
ken. Samen met je ouders kun je na-
tuurlijk ook het landgoed verkennen
in een koetsje, huifkar of oude tram.
En zeker niet te missen is de kraancli-
nic of de hoogwerker'. 
Alles draait tijdens het landschaps-
weekend om ontmoeten, ontdekken,
proeven en genieten. We laten men-
sen graag met alle zintuigen beleven
hoe het  werkt in Nationaal Landschap
De Graafschap. 
Meer informatie over het landschaps-
weekend is te vinden op: www.natio-
naallandschapdegraafschap.nl

Kijk achter de coulissen
Nationaal Landschap

Hengelo - Op 10 en 11 juli kom je
ogen en oren te kort. Op landgoed
Zelle in Hengelo (Gld) staat de pas-
sie voor het landschap centraal tij-
dens het landschapsweekend De
Graafschap. Iedereen die woont,
werkt of vakantie viert in De Graaf-
schap is welkom!

Raymond Schouten was zoals ver-
wacht de snelste rijder in de super-
sport en wist beide races te
winnen.Joey Den Besten uitkomend

voor Van Der Sleen Racing reed een
voortreffelijke eerste race en wist deze
als tiende af te sluiten na een felle
strijd geleverd te hebben.Den Besten

viel helaas in de tweede wedstrijd
uit.Performance Racing Achterhoek
rijder Jan Roelofs pakte in de eerste
race een mooie veertiende plaats en
liet weten dat er meer in had geze-
ten.Roelofs maakte het vervolgens
goed in de tweede manche en werd
twaalfde in de race meetellend voor
het kampioenschap.Teameigenaar
Tonny Wassink was evenals monteur
Hans Overmaat dan ook zeer tevreden

met de behaalde resultaten van hun
rijder.Nick van Nieuwenhuizen en
Matthijs Keddeman wisten geen pun-
ten te pakken in de beide races voor
het ONK desondanks waren ze tevre-
den.

Bob Withag wist na Hengelo de twee-
de wedstrijd voor het kampioenschap
te winnen in het ONK superbikes.De
1e race werd over twee heats verreden
omdat Arie Vos hard onderuit ging en
de wedstrijd werd stil gelegd.De Inter-
act Yamaha coureur Withag had op
dat moment de leiding in handen
maar moest weer van voor af aan be-
ginnen.De tweede heat werd over vijf
ronden gereden en wederom was het
Withag die de leiding nam en als eer-
ste over streep ging met meteen daar-
achter Danny de Boer en Peter Poli-
tiek.Succes was er ook voor  MRTT/Hu-
gen rijder Bas Winkel die zich naar
een hele mooie vierde plaats reed voor
de HAMOVE.Vanwege diverse rode
vlag situaties van andere races die op
het programma stonden kwam men
in tijdnood.Withag die de eerste race
won kwam tijdens de warm-up ronde
ten val en liet een oliespoor achter op
het circuit.Omdat het  al na zessen
was en het oliespoor nog opgeruimd
moest worden,besloot men om de
laatste race van de dag af te lasten. 
Jarno Onstenk eveneens lid van de HA-
MOVE werd vierde in de categorie
Classics.Jan Frank Bakker won de race
en de Duitster Stefan Meiners was de
snelste man in de supermono's De vol-
gende race voor het kampioenschap is
over vijf weken tijdens de Rizla Racing
Day op het circuit van Assen op zon-
dag 8 augustus.Dit is een gecombi-
neerd motor en autosport programma
waarbij de entree gratis is.

HAMOVE coureur Withag wint
ONK race Duitsland

Op het circuit van Oschersleben nabij Maagdenburg werd dit weekend
een ONK race verreden in de klassen supersport,superbike,classics en su-
permono.Daarbij waren ook een aantal HAMOVE rijders present.Die de-
den het over het algemeen niet slecht en wisten de nodige punten mee
naar huis te nemen.De superport en superbikes reden twee races voor het
kampioenschap.

Joey den Besten foto Henk Teerink

UITSLAGEN VAN L.R. EN P.C. DE
GRAAFSCHAP VORDEN

Op donderdagavond 1 juli jl. en vrij-
dagavond 2 juli jl. werd er een wed-
strijd te Hengelo Gld. georganiseerd.

In de klasse B behaalde Marleen Mok-
kink een 1ste prijs met 197 punten.
Dit deed zij met haar paard Storm. Jo-
lien Karstemans behaalde met Paco 2
keer een 2de prijs met 190 en 188 pun-
ten. Dit deed zij in de klasse L1.
Karin Groot Jebbink reed met haar Vi-
ola B in de klasse M1. Ze behaalde een
3de prijs met 184 punten.

Afgelopen weekend werd er een wed-
strijd te Zutphen verreden. Ondanks
de warmte werd er toch goed gereden.
Imke Woerts ging met 2 prijzen naar
huis. Ze reed met haar pony Esly in de
klasse B cat.D. Ze behaalde een 1ste en
3de prijs met resp. 208 en 191 punten
Chris van Dijk reed met zijn Amiga
Maya in de klasse L2. Hij behaalde een
3de prijs met 185 punten.

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



WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

Gevraagd:

VAKANTIEWERKER
periode ca. 15 juli – 15 augustus

Supermarkt Riba
Camping IJsselstrand Doesburg

info: 0313-479020

Nu bij TOYOTA NIJENDIJK: 15x TOYOTA AYGO uit voorraad leverbaar
NU extra veel voordeel: • geen wegenbelasting

• geen BPM
• € 1.000,= inruilpremie

TOYOTA AYGO aktieprijzen

Access Special standaard met o.a.:
• Radio CD speler geïntegreerd
• TomTom navigatie heel Europa
• Stuurbekrachtiging rijklaar van € 9.950,=

NU voor € 8.950,=*

Cool Special meeruitrusting t.o.v. Access o.a.:
• Airconditioning
• 5 deurs rijklaar van € 10.650,=

NU voor € 9.650,=*

Comfort Special meeruitrusting t.o.v. Cool o.a.:
• Centrale vergrendeling met afstandbediening
• ZijArbags en ISO fix voor kinderzitjes
• Deelbare achterbank met hoofdsteunen
• Sportpack lichtmetalen velgen
• Elektrische ramen voor rijklaar van € 12.750,=

NU voor € 11.750,=*
*met inruilpremie

Kom nu langs en profiteer van onze 
Speciale AYGO aanbiedingen.

Wij hebben speciaal voor u 15 Aygo’s ingekocht in de kleuren
rood, blauw, wit, zwart, grijs en zilver en tegen wel heel
bijzondere condities:

• zeer scherpe rijklaar prijzen
• inruil is mogelijk 

(wij vragen dringend ter inruil gebruikte Toyota’s alle typen)

Wij verwelkomen 
u graag bij ons 

in de showroom
voor een 

vrijblijvende
offerte!

www.nijendijk.nl    0575-572020
Brinkhorst 7, 7207 BG  Zutphen

WADDEN-
BROOD

NU VOOR

€ 1.75

6 WITTE
BOLLEN

VOOR

€ 1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 6 juli t/m zaterdag 10 juli.

PERZIK
KWARKVLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

Dit jaar combineren wij onze gebruikelijke 

“zomervakantie” 
met werkzaamheden in & rondom ons bedrijf.

Op deze wijze trachten wij eventuele overlast
enigszins voor u te beperken.

VAN MA. 12 JULI T/M 
MA. 09 AUGUSTUS GESLOTEN.

Let wel: Voorafgaande nog enkele dagen 
mega korting op alle aanwezige planten !

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.
Hof van Kettelerij 2 / 7251 DS  Vorden

Tel. 0575551508 website: www.kettelerij.nl
Fax 0575553070 e-mail: info@kettelerij.nl

Bouwbedrijf MB
Kruisbrinkseweg 20 - 7227 DA Toldijk
email: info@mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw
• Levering en plaatsing kozijnen, 

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

www.mulder-machinaaltimmerbedrijf.nl
www.besseling-metselbedrijf.nl

De Verfdiscounter
Zutphen

tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

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

Emmerikseweg 52
7204 SM  Zutphen zu
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Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF
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Welkom bij Wok Maxis!
Elke dag Live cooking! 

Bij Wok Maxis kunt u onbeperkt genieten
van de Aziatische live-keuken.
Wij bieden u gerechten van de hoogste
kwaliteit tegen een zeer betaalbare prijs. 

Ontdek de Aziatische keuken bij Wok
Maxis! Voor een intiem diner of juist
een groot feest, bij ons moet u zijn
voor een perfect avondje uit!
Kwaliteit, service en gezelligheid
staan bij ons centraal.

Voor meer informatie of reserveringen
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

7231 PC  Warnsveld
www.wokmaxis.nl

• Catering • Kegelbanen • Teppanyaki • Wokken • Ruime parking •
• Alle dagen geopend • Kadobon •

I.v.m. vakantie zijn wij gesloten van 16-7 t/m 27-07.

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

T (0575) 44 13 15
E bierkaai@hetnet.nl

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

Kramen te huur voor Hobby & Rommelmarkt
Camping Het Zwarte Schaar 24 & 25 juli 2010

0313-473128, info@zwarteschaar.nl

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

• Bestaande poorten aanpassen 
(o.a. elektrische bediening)

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

Molenkolkweg 39, 7221 AH Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 30 20 19 06

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

Ontvang nu bij uw boeking 

een prachtige strandtas kado.

VakantieXperts Avanti

Stationsstraat 7 • 7021 CJ Zelhem

Tel. 0314 626 171

www.zelhem.vakantiexperts.nl

Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen,
vloerbedekking en raamdecoratie



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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In het Gemeentelijk Verkeers-
en Vervoers Plan (GVVP) heeft de
verkeersveiligheid op kruisingen
hoge prioriteit. Door het aanleggen
van o.a. rotondes is het aantal ge-
vaarlijke kruisingen fors afgeno-
men. In de afgelopen periode heb-
ben wij de kruising Hengelose-
weg/Schooltinkweg in Zelhem ook
aangepast. De weg is verbreed en
opnieuw ingericht om de veilligheid
van het kruispunt te verbeteren. In-
middels is de weg al weer een week
open voor verkeer.

Led verichting
Tijdens de werkzaamheden hebben
wij de openbare verlichting op het
kruispunt ook aangepast. Door de
verbreding van de weg is meer ver-
lichting nodig om de situatie 's nachts
overzichtelijk en veilig te houden.
Daarbij is gezocht naar een duurzame
oplossing. Ter geleiding van de rijbaan
langs de middengeleiders plaatsten
we ledverlichting op zonnecellen in
het asfalt. Deze lampen laden overdag
een accu op en schakelen bij het in-
vallen van de duisternis automatisch

in. De middengeleider van de weg
wordt daarmee duidelijk gemarkeerd.

Groen licht
Naast de ledverlichting op de rijbaan
plaatsen we twee lantaarnpalen met
energiezuinige ledverlichting op de
kruising. De kleur van deze verlichting
is groen, omdat de kleur groen 's
avonds het best zichtbaar is. Op deze
manier is weinig energie nodig voor
goed zicht. Bovendien past het goud-
groene licht prima bij het landelijke
karakter van de weg.

Ledverlichting op kruising Hengeloseweg/Schooltinkweg

Ook de Elderinkweg in Hengelo
wordt binnenkort verlicht door zeven
lantaarnpalen met ledverlichting.
Het energieverbruik van deze lan-
taarnpalen ligt 30% lager dan de
standaard lantaarnpalen. Bovendien
hebben de ledlantaarnpalen de ko-
mende 10 tot 15 jaar geen onder-
houd nodig, waardoor de hogere
aanschafkosten worden terugver-
diend. Minder energieverbruik en
minder onderhoud: een duurzame
oplossing.

Naast de energiebesparing heeft de
omgeving ook baat bij de ledverlich-
ting. Door de nieuwe techniek gaat

er maar 0,5% van het licht verloren
(ter vergelijk: bij de huidige lan-
taarnpalen is dat 14%). Er is name-
lijk nauwelijks lichtuitstraling naar
boven, wat weer gunstig is voor de
fauna (bijvoorbeeld de vleermuis en
de uil).

Elderinkweg binnenkort ook energie-
zuinig verlicht Dat het klimaat langzaam maar ze-

ker aan het veranderen is en dat hit-
tegolven daardoor eerder regel dan
uitzondering zijn, is inmiddels geen
punt van discussie meer. Het is wel
reden om actie te ondernemen.
Want veel, met name oudere men-
sen lijden onder hitte. Om die reden
werken GGD-Nederland, RIVM,
GHOR Nederland, ActiZ, het Neder-
landse Rode Kruis, het KNMI en het
ministerie van VWS aan een natio-
naal Hitteplan. Dit bestaat uit prakti-
sche richtlijnen gericht op het ver-
lichten van de gevolgen van de hitte
voor ouderen thuis en in verpleeg-
en verzorgingshuizen.

Ondersteun ouderen
Onderzoek geeft aan dat vooral ou-
deren (65+) en zieken veel last heb-
ben van hoge temperaturen. Juist in
de periode dat velen op vakantie zijn,
is het daarom belangrijk om te zien
naar mensen die nog alleen wonen
en die niet meer zo mobiel zijn. Zij
hebben in perioden van aanhouden-
de hitte behoefte aan ondersteuning.

Tips om risico's te beperken
Bij hoge temperaturen vindt de koe-
ling van het lichaam voornamelijk
plaats door verdamping van transpi-
ratievocht. Om die reden is het dus
ook belangrijk om veel te drinken.
Zo houdt u de transpiratie op gang.
Om diezelfde reden helpt het om in
de schaduw te blijven of plaatsen op
te zoeken waar een windje staat.

Kortom door een paar eenvoudige
tips te volgen kunt u het risico dat u
loopt enorm beperken.

Bij vragen
Misschien gebruikt u medicijnen of
heeft u een ziekte, waarbij veel drin-
ken nou juist niet mag. Raadpleeg in
zo'n geval uw huisarts. Hij kan bepa-
len wat voor u het beste is.
Ook op de website van het RIVM
(www.rivm.nl/hitte) kunt u veel in-
formatie vinden, zowel tips als ach-
tergronden. Vragen kunt u op werk-
dagen stellen van 9.00 tot 17.00 uur
aan de GGD Gelre-IJssel. Het tele-
foonnummer is: (088) 44 33 000. In-
formatie over andere GGD'en vindt u
op www.ggd.nl. 

En als het echt warm wordt ….
Bij perioden van aanhoudende hitte
geeft het KNMI een waarschuwing
na het weerbericht. Op die dagen
hoort u op het weerbericht dat u
toch vooral goed moet drinken en uit
de zon moet blijven.

Hitte, wat kunt u er tegen doen?

In onze gemeente beheren wij op
verschillende plaatsen bermen en
graslanden op een natuurlijke ma-
nier. Natuurlijk berm- en grasland-
beheer betekent dat wij de vegeta-
tie zo onderhouden, dat een bloem-
rijke berm of grasland ontstaat,
met ruimte voor verschillende
planten en dieren. De bermen en
graslanden maaien wij één tot twee
keer per jaar en het maaisel voeren
wij af. Hierdoor wordt de bodem
voedselarm en krijgen onkruiden,
die van voedsel- en stikstofrijke
grond houden, zoals brandnetels
en distels, geen kans om tot ont-
wikkeling te komen. Daarnaast le-
vert een natuurlijk beheerde berm
of grasland een grote bijdrage aan
de beleving en kwaliteit van ons
Achterhoeks landschap.
Natuurlijke bermen komen onder

andere voor langs de Halle-Nij-
manweg, het Rietgeld en de Oude
Spoorbaan in Zelhem en langs de
Hengeloseweg/Zelhemseweg tus-
sen Hengelo en Zelhem. Voorbeel-
den van natuurlijke graslanden zijn
het geboortebos of het grasveld
aan de buitenrand van 't Soerlant.
Een aantal natuurlijke grasland-
percelen in Zelhem laten wij begra-
zen door een schaapskudde, wat
ook een natuurlijke vorm van be-
heer is.
Begin 2010 stelde het college het
berm- en greppelbeheerplan
Bronckhorst vast. Hierin is opgeno-
men dat wij de komende jaren het
totale oppervlakte aan natuurlijk
beheerde bermen uitbreiden. Zo
willen wij in tien jaar tijd het opper-
vlakte aan natuurlijke beheerde
bermen verdubbelen.

Bloemrijke graslanden in Zelhem

De verharding op de Hummelose-
weg in Hengelo is aan vervanging
toe. Dit onderhoud staat voor 2010
op de planning bij de gemeente. Ge-
lijktijdig met het onderhoud willen
de inrichting van de weg, die een
doorgaande functie heeft, verbete-
ren en afstemmen op de geldende
maximumsnelheid van 30 km/uur.
Dat is nu niet het geval en uit metin-
gen blijkt dat harder wordt gereden
dan is toegestaan. Om de verkeers-
veiligheid op de weg te verbeteren is
de gemeente van plan onder andere
de fietssuggestiestroken te verbre-
den, waardoor de rijbaan smaller
lijkt en plateaus op drie kruisingen
aan te leggen die de gereden snel-
heden moeten remmen. Tot slot
worden de trottoirs herstraat en

doorlopend aangebracht. De huidige
inritten krijgen een verlaagde trot-
toirband. 
B en w stemden onlangs met dit
voorstel in. Om met belangstellen-
den van gedachten te wisselen over
de maatregelen, organiseren we op
12 juli a.s. een inloopavond in het ge-
meentehuis van 17.00 tot 20.00 uur.
Tot en met 22 augustus 2010 kunt u
uw reactie op de plannen indienen.
Het is de planning dat de werkzaam-
heden dit najaar worden uitgevoerd.

Verkeersmaatregelen Hummeloseweg
in Hengelo
Inloopavond op 12 juli van 17.00 tot 20.00 uur



Openbare bekendmakingen

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

Als je (binnenkort) op kamers gaat
wonen, denk je niet meteen aan
brand. Maar sta er toch even bij
stil, want uit controles van de
brandweer blijkt dat veel studen-
tenhuizen niet brandveilig zijn.

Vluchtroutes worden geblokkeerd
door fietsen, meubels en vuilnis-
zakken, of door afgesloten deuren
van kamers. En vaak is de elektri-
sche bedrading niet helemaal op
orde, zijn er veel losliggende snoe-
ren en aan elkaar 'geknoopte' stek-
kerdozen waardoor kortsluiting en
brand kunnen ontstaan.

Weet wat je moet doen
Verstandig handelen bij een brand
doet bijna niemand van nature. Wat
doe jij als er brand uitbreekt? Praat
je daar wel eens met je huisgeno-
ten over? Of denk je dat het jou
nooit zal overkomen? Zelfs in de
kleinste ruimtes, die je door en
door kent, raak je bij rookontwikke-
ling je oriëntatie kwijt. Je kunt je-
zelf beter in veiligheid brengen als
je van tevoren een vluchtplan
maakt, met afspraken over hoe jij
en je huisgenoten bij brand kunnen
vluchten.
Maak in ieder geval afspraken over
het volgende:

1.Bepaal de snelste en veiligste
vluchtroute uit het pand en geef
deze aan op een plattegrond van
het huis. Een goede vluchtroute
gaat van boven naar beneden (in
verband met opstijgende rook) en
bij voorkeur naar de straatkant
van het pand, zodat je gezien
wordt en hulpverleners je kunnen
bereiken

2.Bepaal een tweede vluchtroute
voor het geval de uitweg via de
voordeur geblokkeerd is 

3.Spreek een verzamelplaats af,
waar je elkaar na het vluchten
ontmoet. Zo kun je snel bepalen
of er nog iemand binnen is. Het is
belangrijk voor de brandweer om
dit te weten

4.Als je het huis niet kunt verlaten
omdat de vluchtroute afgesloten
is, dan moet je naar de zogenoem-
de vluchtkamer. Spreek af, en
geef in je vluchtplan aan, welke
kamer dat is. Hij moet aan de
straatkant zijn, zodat de brand-
weer er gemakkelijk bij kan. Een
andere mogelijkheid is een bal-
kon. Spring niet naar beneden,
probeer paniek te voorkomen en
wacht op hulp. Blijf intussen de
aandacht van de omgeving trek-
ken

5.Maak een taakverdeling. Wie is

bijvoorbeeld verantwoordelijk
voor de huisdieren?

6.Geef op de plattegrond aan waar
de blusmiddelen zijn en de hoofd-
afsluiters van gas en elektra.

7.Spreek een vaste plek af waar je
je huissleutels altijd opbergt.

8.Spreek af dat je tijdens het vluch-
ten altijd de deuren achter je
sluit. Hierdoor kan branduitbrei-
ding voorkomen, of in ieder geval
vertraagd worden.

Houd vluchtroutes vrij
Een vluchtplan hebben alleen is
niet genoeg; het is belangrijk dat je
het regelmatig controleert. Zorg
dat de vluchtroutes nooit gebarri-
cadeerd zijn met bijvoorbeeld fiet-
sen, vuilniszakken of lege flessen.
Je woonsituatie kan ook verande-
ren door een verbouwing. Bespreek
het plan een paar keer per jaar met
je huisgenoten.

Kijk op www.brandweerbronck-
horst.nl of www.bronckhorst.nl
voor de folder.

Veilig op kamers wonen

Een dezer dagen ligt hij bij u in de
bus, of misschien heeft u hem in-
middels ontvangen: de spiksplin-
ternieuwe gemeentegids Bronck-
horst 2010/2012. Een kleurrijke en
handige wegwijzer voor alle inwo-
ners van de gemeente. 
Zoals u gewend bent, staat ook de
nieuwe gids weer boordevol infor-
matie over verenigingen, scholen,
stichtingen, bedrijven en instellin-
gen in Bronckhorst. Daarnaast be-
vat de gids vanzelfsprekend de no-
dige informatie over het gemeente-
bestuur, de ambtelijke organisatie,
onze wijze van dienstverlenen en de
producten en diensten die wij vers-
trekken. Ook is er aandacht voor de
geschiedenis en bezienswaardighe-
den van de plaatsen die Bronck-
horst vormen, onze trouwmogelijk-
heden etc. 

Let op
Het kan zijn dat de gegevens van uw
vereniging of instantie onlangs zijn
gewijzigd of binnenkort veranderen.
U kunt dan het reactieformulier in
de gemeentegids invullen en recht-
streeks toesturen aan FMR-pro-
ducties, de uitgever van de gids. Op
de website van de gemeente vindt u
de digitale gemeentegids met alle
gegevens van verenigingen en in-
stanties inclusief een handige rou-
tewijzer. Deze gegevens worden

door FMR-producties bijgehouden
en zeer regelmatig ververst. Uw
vereniging kan dan binnenkort wel
met de juiste, nieuwe gegevens op
de website van de gemeente staan. 

De gemeentegids wordt huis aan
huis bezorgd. Let op: hij kan mee-
gestuurd zijn met meerdere fol-
ders! Inwoners met een ja/nee
adressticker ontvangen de ge-
meentegids wel in de bus. Inwoners
met een nee/nee sticker niet. Zij
kunnen deze binnenkort afhalen bij
de publieksbalie in het gemeente-
huis. Hierover informeren wij u la-
ter nog.

De nieuwe gemeentegids Bronckhorst
2010/2012 is uit!

Gemeentegids
medio 2010 - medio 2012

Per 1 juli is een aantal verkeersre-
gels landelijk gewijzigd. De regeling
rond rouwstoeten is gewijzigd en er
komen nieuwe verkeersborden voor
autobussen en vrachtwagens. In het
kort de veranderingen op een rij:
• Een rouwstoet mag op een gelijk-

waardige kruising niet doorsne-
den worden. Dit betekent dat weg-
gebruikers op kruispunten zonder
verkeerslichten, voorrangsborden
of haaientanden de volgauto's van
een rouwstoet voorrang moeten
verlenen, ongeacht van welke kant
de rouwstoet komt. Dit geldt al-
leen voor rouwstoeten die herken-
baar zijn aan speciale (officiële)
vlaggen. Het eerste voertuig van
de rouwstoet moet zich aan de
normale voorrangsregels houden

• Een voetganger of een bestuurder
van een gehandicaptenvoertuig
die bij een zebrapad wil overste-
ken, moet een naderende rouw-
stoet die de officiële vlaggen voert,
voor laten gaan

• De bestuurder van een autobus
die van een bushalte binnen de be-
bouwde kom wil wegrijden, moet
een officiële rouwstoet die van
achteren nadert, voor laten gaan.
Buiten de bebouwde kom gold dit
al

• Bestuurders van een brombak-
fiets waarvan de voorwielen een

diameter hebben van meer dan 40
cm, hoeven geen helm te dragen

• Parkeerplaatsen kunnen door
middel van onderborden gereser-
veerd worden voor een bepaald
doel, bijvoorbeeld het afzetten en
ophalen van passagiers of het op-
laden van elektrische auto's

• Het gebruik van ligplaatsen in
bussen, taxi's en personenauto's
is toegestaan, mits deze ligplaat-
sen aan bepaalde eisen voldoen

• Onterecht gebruik maken van een
gehandicaptenparkeerplaats is
niet toegestaan

• Fietsen mogen voorzien zijn van
richtingaanwijzers

• Bestuurders van lijnbussen, trams
en andere voertuigen die gebruik
mogen maken van een busstrook
of busbaan, mogen over verdrij-
vingsvlakken en puntstukken rij-
den, die in een busstrook of bus-
baan liggen

• Er worden twee nieuwe verkeers-
borden ingevoerd met de beteke-
nis: verboden voor autobussen en
verboden voor vrachtauto's en au-
tobussen

Wijziging landelijke verkeersregels

De gemeente start na de zomer met
de herinrichting van de openbare
ruimte rondom de kerk in Hengelo.
Het 'rondje om de kerk' is één van
de concrete uitvoeringen van het
eind 2009 door de gemeenteraad
vastgestelde Masterplan Hengelo
Centrum. 

Het centrum van Hengelo krijgt
hiermee een kwaliteitsverbetering.
De groene ruimte rondom de kerk
blijft behouden. Aan de noordzijde
van de kerk komt een plein dat ge-
bruikt kan worden als verblijfsge-
bied en parkeerruimte. Hier bestaat
tevens de mogelijkheid terrassen te
realiseren. De gemeente koos in
goed overleg met de ondernemers,
kerkbestuur en Dorpsbelang Hen-
gelo voor deze invulling. Een invul-
ling met extra terrasruimte langs de
Spalstraat ten koste van de huidige
parkeerplaatsen, wordt door onder-
nemers niet als gewenst gezien. Ook
zien zij op dit moment geen moge-
lijkheden om dit terras te exploite-
ren. Voor de inrichting van het plein
gebruiken we hetzelfde materiaal
als in de Spalstraat en Bannink-
straat. De gemeente en Dorpsbe-
lang hebben afgesproken dat indien
hieraan in de toekomst wel behoefte

is zij de mogelijkheden serieus be-
kijken. Dorpsbelang Hengelo is
voorstander van een voortvarende
uitvoering van het Masterplan Hen-
gelo Centrum. 

Aanpassing rijbaan Spalstraat
De gemeente is van plan de rijbaan
in de Spalstraat aan te passen. Veel
gebruikers ervaren deze weg als on-
plezierig en gevaarlijk. In de Raad-
huisstraat wordt een vergroting van
de capaciteit van de riolering gere-
aliseerd. Dit is nodig in verband met
de regenwateroverlast aan de Snet-
lageweg. Voor het oude gemeente-
huis zullen enkele tijdelijke par-
keervakken komen. Een definitieve
invulling van dit deel wordt in een
volgende fase opgestart. Parkeren
in het hele centrum is straks uitslui-
tend toegestaan in de daarvoor aan-
geduide vakken. 

Reconstructie Kervelseweg gelijk-
tijdig 
Gelijktijdig met de werkzaamheden
in het centrum wordt ook de Kervel-
seweg gereconstrueerd. In de Ker-
velseweg komt een regenwaterriool,
dat dient als overstortleiding van het
regenwaterriool in de Raadhuis-
straat naar de sloot langs de provin-

ciale weg. Dit betekent dat regenwa-
ter dat op de straat valt, recht-
streeks in de bodem terecht komt.
In het voorjaar konden belangstel-
lenden inspreken op de concept-
plannen. Dit leverde verschillende
reacties op (o.a. ten aanzien van de
verkeersveiligheid in de Spalstraat).
Deze zijn opgenomen in een reactie-
nota die nu is vastgesteld. In de zo-
mer start de aanbesteding van de
werkzaamheden. Na de zomerva-
kantie zal de aannemer bekend zijn.
Hierna volgt meer informatie over
werkwijze, fasering en planning. In
het voormalige gemeentehuis aan
de Raadhuisstraat komt een infor-
matieruimte. Deze ruimte wordt na
de bouwvak gedurende een spreek-
uur bemand. Ondernemers en inwo-
ners kunnen hier straks terecht met
vragen over de realisatie.

Ontwikkeling centrum Hengelo start
na zomer
Herinrichting openbare ruimte rondom kerk krijgt vorm

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hoog- en Laag-Keppel, terrein aan de Burg. van Panhuysbrink en terrein kasteel Keppel, ont-

heffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. volksfeesten Keppel e.o. op 2 en 3 september 2010,
stichting volksfeesten Keppel-Eldrik e.o

• Steenderen, Burg.Buddingh'plein, innemen standplaats voor de verkoop van aardappelen,
groente en fruit, wekelijks op de vrijdagmiddag, J. Bleijenberg

• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, ontheffing groepskamperen, 7 augustus 2010, stichting zwem-
en recreatiebad In de Dennen

Aanvragen

• Zelhem, afsluiten van de Markt, 12 december 2010 van 10.00 tot 23.00 uur i.v.m. Kerstmarkt,
ondernemersvereniging Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Halseweg 53, verbouw bedrijfspand tot woning
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, verbouw varkensschuur tot machineberging
• Hummelo, Rijksweg 103, verbouw woning
• Toldijk, Beekstraat 13, veranderen ligboxenstal
• Toldijk, Beekstraat 13, veranderen paardenstal tot woonzorgappartementen en woning
• Wichmond, Lankhorsterstraat 30, vergroten schuur
• Zelhem, Huusakker 13, bouwen woning
• Zelhem, Varsselsestraat 2, veranderen kap van de woning    
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Kapvergunningen 
• Drempt, Kerkstraat 13, 1 eik, herplant: 3 fruitbomen
• Hoog Keppel, Hessenweg 1, 15 populieren, 2 berken en 1 den, herplant: 10 beuken
• Zelhem, Ruurloseweg 30-105, 2 dennen, geen herplant

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 juni 2010:
• Steenderen, jaarlijkse kermis met lunapark, vogelschieten, kinder- en volksspelen en optocht,

9 september van 20.00 tot 00.30 uur, 10 en 11 september van 09.00 tot 01.30 uur en 12 septem-
ber 2010 van 10.00 tot 18.00 uur, stichting Kermis Steenderen

• Wichmond, Broekweg 9A, model helicopter vliegdag met o.a. demonstraties en vlieglessen, 10
juli 2010 van 08.30 tot 23.00 uur, 3D Helifreaks

• Zelhem, centrum, open zondag en Smoks Hanne oldtimerrit, 10 oktober 2010 van 10.00 tot
19.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem

Afgegeven op 30 juni 2010:
• Halle, Roggestraat 50A, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. beachparty, 16 juli 2010

van 20.00 tot 00.30 uur, stichting jongerencentrum Halle
• Vorden, Eikenlaan, Babybiggenmealbal met live-muziek, ontheffing art. 35 Drank- en Horeca-

wet, 7 augustus 2010 van 19.00 tot 01.30 uur en tijdelijke gebruiksvergunning tent, stichting
Babybiggenmealbal

Afgegeven op 1 juli 2010:
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van het jubileumcon-

cert 35-jaar Normaal, 23 augustus t/m 6 september 2010, feestfabriek Alles Komt Goed bv
• Bronckhorst, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het promoten van Achterhoek Spekta-

kel Toer, 19 juli t/m 2 augustus 2010, stichting Achterhoek Spektakel
• Hummelo, Landgoed Enghuizen, jubileumconcert 35-jarig bestaan van Normaal met ± 7.500

bezoekers, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 26 september 2010 van 14.00 tot 23.00 uur
en tijdelijke gebruiksvergunning tent voor de genodigden, feestfabriek Alles Komt Goed bv +
Normaal Achterhoek bv 

• Vorden, diverse locaties in het centrum, muziek- en straattheaterfestival, 1 augustus 2010 van
12.00 tot 23.00 uur, stichting Achterhoek Spektakel

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 28 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Wichmondseweg 20, plaatsen kozijnen onder bestaande kap ter uitbreiding wo-

ning en plaatsen dakkapel
Verzonden op 30 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Sint Michielsstraat 6, plaatsen hekwerk

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 28 juni 2010: 
• Keijenborg, Uilenesterstraat 5A, verbouwen schuur tot woning
• Zelhem, Ericaweg 14, bouwen bedrijfshal met kantoren
• Zelhem, Melkweg 6, bouwen bedrijfspand
Verzonden op 29 juni 2010:
• Baak, De Veersweg 4A, verbouw woning
Verzonden op 30 juni 2010:
• Hengelo (Gld), Snethlageweg 6, veranderen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 29 juni 2010:
• Keijenborg, Weeninkweg 7, slopen twee schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Oude Zutphenseweg 7, gedeeltelijk slopen kantine, kleedruimte en entreegebouw,

komt asbesthoudend afval vrij
• Vorden, Wildenborchseweg 19, slopen drie schuren, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Jan Steenstraat 88, gedeeltelijk slopen (dak) woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Zelhem, Klaverdijk 1, slopen woning

Aanlegvergunning
Verzonden op 5 juli 2010:
• Baak, diverse percelen in het buitengebied van Baak, voor het aanleggen van uitritten, dempen

van sloten en het kappen van enkele bomen

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 1 juli 2010:
• Hengelo (Gld), een gehandicaptenparkeerplaats aan de Beukenlaan 1 voor P.J. van Lit

Ontheffing verbranden afvalstoffen (art. 10.63 Wm en art. 5.5.1 en 5.4.1
APV)
Ontheffing verleend voor het verbranden van afvalstoffen, zijnde snoeihout afkomstig van land-
schappelijk onderhoud
• Keijenborg, Akkermanstraat 5

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Halle, tijdens de beachparty is van 9 juli 12.00 uur t/m 17 juli 2010 18.00 uur de parkeerplaats

van sportcomplex de Meisterskamp afgesloten voor alle verkeer
• Hummelo, tijdens het jubileumconcert van Normaal geldt op 26 september 2010 van 12.00 tot

24.00 uur een snelheidsbeperking van 50 km/u op de Zutphenseweg en Torenallee 
• Steenderen, tijdens de jaarlijkse kermis is het Burgemeester Buddingh'plein van 6 t/m 13 sep-

tember afgesloten voor alle verkeer. De J.F. Oltmansstraat, tussen de Dr. Alfons Ariënsstraat
en de Kastanjelaan, is van 9 t/m 12 september afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer. Voor het doorgaande verkeer wordt van 9 t/m 12 september een om-
leidingsroute ingesteld via de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg en vice versa en geldt er
een stopverbod op de Kastanjelaan en op de Bronkhorsterweg, tussen de H. Addinkstraat en de
Burgemeester Smitstraat. Ook zijn op 11 september 2010 vanaf 13.00 uur tot 16.00 uur de
Dorpsstraat, Landlustweg, Whemestraat, Toldijkseweg, vanaf huisnummer 1 t/m13 A, Burge-
meester Smitstraat, Bronkhorsterweg, vanaf huisnummer 1A t/m 36, Harmen Addinkstraat,
Begoniastraat en Azaleastraat afgesloten voor alle verkeer. Voor het doorgaande verkeer van-
af Doesburg wordt een omleidingsroute ingesteld via de Kastanjelaan, de Bronkhorsterweg en
de Prins Bernhardlaan en vice versa. Voor het doorgaande verkeer vanaf Toldijk wordt een om-
leidingsroute ingesteld via de Covikseweg, L. Dolfingweg en de Dr. Alfons Ariënsstraat en vice
versa

• Velswijk, tijdens het buurtfeest is de Velswijkweg (rondom buurthuis d'n Draejer) van 20 t/m 
22 augustus afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en geldt
een stopverbod op de Kruisbergseweg tijdens de optocht op 22 augustus 2010 van 13.30 tot
15.00 uur

Verleende vergunningen

• Vorden, tijdens muziek- en straattheaterfestival op 1 augustus 2010 zijn van 08.00 tot 24.00 uur
de Burgemeester Galleestraat, de Dorpsstraat, de Zuivelhof, de Stationsweg, de Almenseweg,
tussen de Mispelkampdijk en de Burgemeester Galleestraat, het Wiemelink, tussen de Boonk
en de Burgemeester Galleestraat en het Jebbink, tussen de Molenweg en de Boonk, de
Zutphenseweg, tussen de Dorpsstraat en de Boonk, de Raadhuisstraat, de Enkweg, tussen
Burgemeester Galleestraat en Julianalaan, de parkeerplaats bij het station en het braaklig-
gend terrein nabij Enkweg 69 - 71 afgesloten voor alle verkeer. Voor het verkeer vanuit Ruurlo
geldt een omleidingsroute via de Horsterkamp naar de Rondweg richting Zutphen/Hengelo
(Gld) en het verkeer vanuit Zutphen wordt omgeleid via de Rondweg en de Horsterkamp rich-
ting Ruurlo. Verkeer vanuit Almen gaat via de Oude Zutphenseweg, Zutphenseweg, Rondweg
en de Horsterkamp richting Ruurlo

• Vorden, tijdens een buurtbarbeque is het Elshof, tussen huisnummer 1 en het Jebbink, van 
14 augustus 10.00 uur t/m 15 augustus 2010 17.00 uur, afgesloten voor alle verkeer, met uit-
zondering van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens de opnamen voor het programma 'Zomer in Gelderland' is de Kerkstraat, tus-
sen huisnr. 9 en de Insulidelaan, en de parkeerplaats aan beide zijden naast de kerk (aan de
Dorpsstraat), van 22 augustus 20.00 uur tot 23 augustus 2010 24.00 uur, afgesloten voor alle
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de open zondag op 10 oktober 2010 zijn de Markt, Smidsstraat, Stationsstraat,
Kerkweg, Stationsplein, de parkeerplaats aan het Stationsplein, Prinses Irenestraat, tussen de
Doetinchemsweg en de Oranje Nassaustraat, Doetinchemseweg, tussen de Prinses Irenestraat
en de Markt op 10 oktober 2010 van 10.00 uur tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met
uitzondering van bestemmingsverkeer

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

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

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

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 30 juni 2010:
• Bronkhorst, Molenstraat 1, plaatsen elektrisch schuifhek

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 juni 2010:
• Zelhem, Bielemansdijk 5A, bouw veldschuur
Verzonden op 30 juni 2010:
• Halle, Kuiperstraat 20, verbouwen/vergroten woning

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

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

Voorgenomen ontheffingen (afd. 3.4 Awb)
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vorden, Deldenseweg 3, plaatsen hekwerk en vervangen poort, ontheffing in verband met het

overschrijden van de maximale toegestane hoogte en wegens het bouwen binnen een zone van
15 meter uit de as van de weg, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008' (correctieve herziening)

• Vorden, Ruurloseweg 72, vergroten woning, ontheffing omdat de voorgevel van het bijgebouw
op minder dan drie meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw staat, geldend bestem-
mingsplan 'Kern Kranenborg' 

• Zelhem, Bocholtseweg 1, vergroten melkveestal, ontheffing in verband met het overschrijden
van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied herziening
2-1988 gemeente Zelhem'

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg 24, verbouwen schoolgebouw, ontheffing in verband met het

overschrijden van de maximale toegestane oppervlakte, geldend bestemmingsplan 'Buitenge-
bied Hengelo/Vorden 2005/2008' (correctieve herziening)

De bouwplannen liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde
tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centra-

Bestemmingsplannen
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le telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl �
Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Zienswijze indienen?
Belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun zienswijze op het plan
naar keuze, schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.
Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking. 

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Boshuisweg
8/Koekoekstraat 10/Stellingweg 2'
Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied 2009; Boshuisweg 8/Koekoekstraat 10/Stellingweg
2' en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2010 voor een
ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op:
• Vierakker, Boshuisweg 8: het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar bedrijf (recreatie

en kinderopvang)
• Vierakker, Koekoekstraat 10: het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar wonen
• Hengelo (Gld), Stellingweg 2: het wijzigen van de bestemming van agrarisch naar bedrijf (be-

drijfsverzamelgebouw voor aan de landbouw verwante bedrijven)

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00913-

ON01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00913-/NL.IMRO.1876.
BP00913-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de
gemeenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan 'Vorden, Ruurloseweg-Enkweg'
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 24 juni 2010 het bestemmingsplan 'Vorden,
Ruurloseweg-Enkweg' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aange-
bracht ten opzichte van het ontwerp. Het bestemmingsplan ligt van 8 juli t/m 18 augustus 2010
voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op het realiseren van 20 woningen (9 rijwoningen, 2 twee-onder-een-
kapwoningen, 5 geschakelde- en 4 vrijstaande woningen) en een appartementengebouw met
zorgwoningen en zorgeenheden op het weiland tussen de Groeneweg, de Ruurloseweg en de
Enkweg in Vorden.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00902-

VG01. Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00902-
/NL.IMRO.1876.BP00902-VG01

• digitaal via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vast-
stellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 AE 's-Gravenhage.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag
na die waarop de beroepstermijn is verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende wer-
king. Indien binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is inge-
diend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treedt het
besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld projectbesluit en bouwvergunning 'Vorden, woning
Almenseweg 4'
B en w van Bronckhorst hebben op 22 juni 2010 het projectbesluit 'Vorden, woning Almenseweg
4' vastgesteld en de bouwvergunning verleend. Bij de vaststelling van het projectbesluit zijn geen

wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het projectbesluit en de daarop betrek-
king hebbende stukken liggen van 8 juli t/m 18 augustus 2010 voor een ieder ter inzage.

Het projectbesluit en de bouwvergunning hebben betrekking op het vergroten en verplaatsen van
de bestaande woning en het oprichten van een bijgebouw.

U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.PB00007-

VG01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via 
http://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.PB00007-/NL.IMRO.1876.
PB00007-VG01

• digitaal via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen  
• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de ge-

noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50

Mogelijkheden voor beroep
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren
heeft gebracht, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het pro-
jectbesluit bij de Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, Postbus 205, 7200
AE Zutphen.

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn is
verstreken. Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn
tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzieningenrechter van de
Arrondissementsrechtbank Zutphen, sector bestuursrecht, treedt het besluit niet in werking
voordat op het verzoek is beslist.

Ontwerpbesluit (art. 11 erfgoedverordening en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 8 juli t/m 18 augustus 2010 de volgende
ontwerpbesluiten ter inzage:
• Baak, De Veersweg 4, voor de verbouw en restauratie van de woonboerderij
• Hummelo, Dorpsstraat 32, voor het maken van toiletruimtes en een uitbouw t.b.v. het trappenhuis

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door belanghebbenden worden ingediend, gedurende de termijn van ter inzagelegging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend vóór 19 augustus 2010. Indien u dat
wenst worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat dan wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook
kunt u mondeling zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt kunt u contact opne-
men via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Monumenten

Ontwerpbesluit (art. 8.1/8.4 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 6 juli 2010 t/m 18 augustus 2010 tijdens de
openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter inzage:
• Zelhem, Bocholtseweg 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergunning

voor het uitbreiden van een melkrundveehouderij

Strekking van het ontwerpbesluit:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichting zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, is het ontwerp van de vergunning op-
gesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de be-
scherming van het milieu.

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen gedurende de termijn van ter inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 19 augustus 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tij-
dens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

Uitsluitend belanghebbenden die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijker-
wijs niet in staat zijn geweest kunnen later beroep instellen tegen de definitieve beschikking.

Wet milieubeheer

• Persoonlijke bediening, indien gewenst.
• Wij denken nog met u mee en geven graag advies.
• Propaanvullingen voor uw eigendomsflessen.

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN

WOLINNAME:
Er is weer wolinname in 
Warnsveld op zaterdag 

17 juli van 9.00 - 12.00 aan
de Lage Lochemseweg 5 

te Warnsveld.
Wolhandel Jan Wolf, 

tel. 06-10262418

WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 27 van

5 t/m 10 juli 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

H E N G E L O

Baileys
Afterdinner Likeur, Irisch cream, 70cl

Ballantine’s
Blended Scotch Whisky
100cl

Olifant
Jonge Graanjenever, 100cl
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• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Zadel
passen, verkoop en reparatie

(MSFC gecertificeerd)

Lederwerken
handgemaakte lederwerken

en lederreparaties

Ruitersportartikelen
Uitgebreid assortiment

Paardenvoeders
HiPro paardenvoeders

Stalstrooisel
Chopped stropellets

Kijk voor meer informatie op:

www.oldehietmoat.nl
Of bel:

T 0314 642 175 • M 06 1369 1852

bezorging in de regio
afhalen alleen op afspraak

ACTIVITEITEN
STREEKPRODUCTEN URTICA DE VIJFSPRONG

SCHOONHEIDSSALON SOURCE DE BEAUTE

KLEURADVIES MARTHA VAN OENE

LADY CARS RUESINK RUURLO

XCO WALKING ANJA STURRIS

STOELMASSAGE JET RIENKS

SIERADEN INA KETS

SCHILDERIJEN LIED DE MAN

POTTENBAKKER ALI REWINKEL

NUMEROLOOG THEO JEUKENS

WIJN PROEVEN WIJNHUIS LOCHEM

VROUW IN DE REGIO INGE KOLDENHOF

VOETVERZORGING CECILE VAN DEN BOOGGAARD

ZATERDAG 10 JULI • 11.00 - 16.00 UUR

LADIES DAY

MET LIVE
MUZIEK VAN

KAEMINGK 
JAZZ DUO

Vordenseweg 1 • 7241 SB Lochem

WWW.HOLIDAYSPORT.NL

Pelgrom en 
samen sterk...

Park Ranger 
Met Haudraulische 

stuur bekrachtiging
15.5 PK B&S motor 
105 cm multiclip/combi 
maaidek

Broekstraat 1 – 6999 DE Hummelo 

Tel: 0314-38 18 42 –  info@pelgrom.nl

www.pelgrom.nl 

...in al het tuinwerk

SH-60 PRO
Snijlengte: 60 cm, 
vermogen: 600 Watt

179,-

159,-

5.590,-

4.890,-
Gazonmaaier
Collector 46 B
4 PK B&S motor
Maaibreedte: 44 cm

349,-

319-
Agriservice 
Marcel  Roekevisch
Zelhem

Wilt u echte GROOTpakbalen persen??

AMR perst met Freeman 1592 de grootste balen in de Achterhoek!! 
(Balenmaat B1.20 x H1.00 x Lvariabel, strobalen tot +/- 450 kg)

Bel AMR op tel.: 0623368664

699,-

Ruim 40% korting!

Heel voordelig uw tuin vernieuwen? 

Profi teer van de BouwCenter Buiten 
tegelactie! Zwarte Plaza tuintegels 
kosten nu slechts 14,95 m²! 

Een voordeel van ruim 40%! 
Kom naar onze showroom en profi teer direct van deze vakantieaanbieding. 

Vraag een gratis 

exemplaar van ons 
Buiten Magazine aan via 
www.bouwcenterhci.nl

ZOMERSPECIAL!
Zomervakantie aanbieding 40% korting!

PLAZA TUINTEGEL
60 x 60 x 6 cm zwart 

per m² van  23,50 

VOOR 14,95

Meer informatie op www.bouwcenterhci.nl

Hengelo Gld. Kruisbergseweg 13, T. (0575) 46 81 81 Showtuin 450 m²
Ulft   Ulft Ettenseweg 39,  T. (0575) 46 81 81  Showtuin 320 m²

Ook leverbaar in 

50 x 50 x 4,7 cm of 

dikformaat 21 x 7 x 8 cm

VOOR 14,95  m2

Bouwkundig Tekenburo
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Allereerst werd een aantal certificaten
uitgereikt aan leerlingen die een bij-
zondere prestatie voor school hadden

verricht. Vervolgens kreeg elke klas
een verhaal van de mentor mee over
de tijd op het Beeckland en onderte-

kenden alle leerlingen hun diploma.
Na de laatste leerling zongen de men-
toren nog een afscheidslied voor de
scheidende leerlingen en daarna werd
het feest voortgezet aan de overkant
bij de Herberg. Het was een gepast af-
scheid van een prima groep leerlin-
gen.

Tropische diploma-uitreiking
Beeckland in Dorpskerk

Vorden - Zoals wel vaker vond de diploma-uitreiking van het Beeckland
onder tropische omstandigheden plaats voor het eerst in de dorpskerk.
De gediplomeerde leerlingen kwamen onder daverend applaus binnen,
allen voorzien van een corsage. Na de speeches van de directeur dhr.Stans
en dhr. Groot namens de ouderraad  begon de werkelijke uitreiking.

RENNERS RTV STRIJDEN OM
NEDERLANDSE TITEL

WICHMOND - Voor diverse wielren-
ners van RTV Vierakker-Wichmond
stond de afgelopen week in het teken
van het Nederlands Kampioenschap. 

Rens te Stroet uit Keijenborg maakte
vorige week woensdag zijn opwach-
ting bij het NK Tijdrijden voor Belof-
ten in Veendam. Hij legde de 32,6 kilo-
meter af in een tijd van 40 minuten en
57 seconden en eindigde hiermee op
de 28e plaats. Afgelopen zondag stre-
den diverse leden van RTV Vierakker-
Wichmond in Aalten om het Neder-
lands kampioenschap voor Masters.
Jan Pieterse uit Wichmond stond aan
het vertrek in de categorie Masters
60+. Hij reed naar een verdienstelijke
35e plaats. Dorpsgenoot Rudi Peters
reed bij de Masters 50+ een actieve
koers, maar kon desondanks niet ver-
hinderen dat een massasprint moest
uitmaken wie de kampioenstrui
mocht aantrekken. In het sprintge-
weld behaalde Peters een zeer goede
13e plek. Vervolgens was het de beurt
aan de Masters 40+. In deze wedstrijd
deden namens de RTV de Hengeloërs
Jan Weevers en Peter Makkink mee.
Makkink reed direct na de start in de
voorste gelederen van het peloton,
maar zakte later door een valpartij
naar achteren. Weevers besloot uitein-
delijk het hazenpad te kiezen en kreeg
Jan de Leeuw met zich mee. De twee
werkten goed samen, maar ze konden
niet voorkomen dat er na een aantal
ronden twee renners bij hen aanslo-
ten. Op vier ronden voor de finish
werd deze kopgroep teruggepakt door

het peloton. In de finale vormde zich
een nieuwe kopgroep van drie renners
en deze wist stand te houden tot de
eindstreep. Jos Wolfkamp uit Raalte
kroonde zich in de eindsprint tot de
nieuwe Nederlands kampioen. In de
sprint van het peloton werd Makkink
55e en Weevers 67e. 

Criteriums
RTV´ers Felix Wolbert en Simon Bar-
geman van het Kanjers voor Kanjers
Cyclingteam reden woensdag een cri-
terium in Ermelo bij de Beloten/Eliten.
Er werd in deze wedstrijd erg hard ge-
reden, waardoor de nog jonge Wolbert
het peloton halverwege de wedstrijd
niet meer kon bijbenen. Een grote kop-
groep wist uiteindelijk te ontsnappen
uit het peloton. Bargeman finishte in
het peloton op een 37e plaats. Ook Jan
Weevers reed in Ermelo. Hij wist bij de
Masters 40+ een keurige vierde plaats
te halen en eindigde hiermee net
naast het podium. Wolbert en Barge-
man reisden zaterdagavond af naar
het Overijsselse Enter voor nog een cri-
terium. Ook hier was het tempo moor-
dend en moest Wolbert het peloton la-
ten gaan. Een kopgroep van vijftien
man wist tot na de finish uit het zicht
van het peloton te blijven. Bargeman
plaatste vanuit het peloton een aanval
en werd keurig 17e. Hij laat hiermee
zien gedurende dit seizoen progressie
te boeken. 
Vorige week stond er in een verslag
van de Wielerronde van Vorden dat
Reynold Harmsen deelnam bij de
Amateurs A. Dit moest echter Ray-
mond van Hall zijn. De renner uit
Doesburg eindigde na een goede wed-
strijd in het peloton.

W i e l r e n n e n

Op het nieuws dat Kas Bendjen ermee
stopt, is goed gereageerd. "De meeste
mensen snappen het eigenlijk wel",
zegt Hans Krabbenborg. Om daar zelf
aan toe te voegen: "Een keer is het
mooi geweest." Belangrijkste reden
om te stoppen is de factor tijd. "In on-
ze privé-levens is de laatste jaren veel
veranderd. Het is met name de factor
tijd die ons parten speelt", legt bassist
Ard Schouten uit. Op de vraag of ze ze-
ventien jaar geleden gedacht hadden
dat ze zo lang bij elkaar zouden blij-
ven zegt Hans Krabbenborg: "Nee,
maar het is ook als een geintje begon-
nen. Het was nooit onze bedoeling zo
lang door te gaan."
Wat het tweetal bij de reacties uit de
regio opvalt is dat veel mensen Kas
Bendjen gaan missen om de gezellig-
heid. "Veel mensen komen naar ons
kijken voor de gezelligheid en de sfeer

die wij neerzetten. Niet zozeer vanwe-
ge onze muzikale prestaties. Sinds een
paar jaar staan we ook op de Bokbier-
dag in Zutphen. Ook uit die hoek krij-
gen we veel reacties dat ze ons als
sfeermakers op de Bokbierdag gaan
missen."

HOOGTEPUNTEN
Als we Hans Krabbenborg en Ard
Schouten vragen wat de hoogtepun-
ten zijn van 17 jaar Kas Bendjen dan is
dat voor de frontman in de eerste
plaats het jaarlijkse Baby Biggen Meal
Bal dat de band al vijftien jaar organi-
seert op de feestweide van Boer Wesse-
link in Kranenburg. "Elk jaar komen
daar weer 1.500 mensen op af. En dat
voor zo'n klein poepbandje", lacht hij.
Ard Schouten kan veel minder één
hoogtepunt aanwijzen. "Het is een
aaneenschakeling van bijzonder en

mooie momenten. Het zelf op poten
zetten van festiviteiten, dat heb ik al-
tijd erg leuk gevonden. Zoals het Baby
Biggen Meal Bal en het Vordens Song-
festival. Vooral de eerste keer is gewel-
dig. Die kik, daar doe je het voor."

7 AUGUSTUS
Op zaterdag 7 augustus is het laatste
optreden van Kas Bendjen op het Baby
Biggen Meal Bal. "Je kunt het beter zo
doen dan dat je straks via de achter-
deur verdwijnt", aldus Hans Krabben-
borg die verwacht dat het op 7 augus-
tus megadruk gaat worden. Met de in-
vulling van het programma is de band
nog volop bezig. "Het zal een muzika-
le tour door de jaren heen worden",
licht Ard Schouten toe. "Met gastoptre-
dens van mensen die in de loop van de
jaren al vaker met ons op het podium
hebben gestaan." 
Speciaal voor de kinderen uit de regio
is er 's middags een kinderconcert in
de feesttent in Kranenburg. Daaraan
verbonden is ook een prijsvraag en te-
kenwedstrijd (meer daarover op
www.kasbendjen.nl).

Laatste optreden op Baby Biggen Meal Bal

Kas Bendjen neemt afscheid op 7 augustus

Vorden - "Eén ding weet ik wel: het gaat bij ons afscheid op zaterdag 7 au-
gustus megadruk worden", zegt frontman Hans Krabbenborg van Kas
Bendjen. Na zeventien jaar zet de Vordense dialectband er een punt ach-
ter. En dat doen ze op het Baby Biggen Meal Bal in Kranenburg, hun eigen
jaarlijkse feest.

In heel Nederland houden imkers op
zaterdag 10, zondag 11 juli open huis.
Ook in onze regio Afdeling Achter-
hoek doen diverse imkers mee. Breng
één of meer van hen een bezoek en be-
leef een paar interessante uurtjes. Im-
kers vertellen graag over hun boeien-
de hobby. Ze leggen uit hoe belangrijk
bijen zijn voor het in stand houden
van de natuur. Ze laten u zien wat er
zoal komt kijken bij het houden van
bijen. Ze laten u, als u wilt, een kijkje
nemen in een bijenvolk. Durft u dat
niet aan? Sommige imkers plaatsen
een observatiekast, waar een bijen-
volkje achter glas te zien zijn. Mis-
schien ontdekt u de koningin en ziet u
het verschil tussen de darren, de man-
netjes, en de werksters, de vrouwelijke
bijen. De imker laat u zien hoe honing
wordt geslingerd, hoe ze kaarsen ma-
ken van bijenwas, hoe je met honing
lekkere koek kunt maken, wat de bij-
en met het stuifmeel die ze halen
doen of hoe je bijen-koninginnen
kunt telen. 

De imkers zijn alle met de auto bereik-
baar. Maar, indien u dat wilt, kunt u
ook op de fiets. t. U kunt het natuur-
lijk zo lang of zo kort maken als u wilt.
De deelnemers zijn te herkennen aan
de vlag die op het erf staat. U vindt de
imkers op de volgende adressen: 
Jan Berendsen, Aaltenseweg 1A, te Zel-
hem, ALLEN OP ZATERDAG, tel: 0314-
622961 
Eddy Geurtsen, Plataanweg 22, te Hen-
gelo Gld. ALLEEN OP ZATERDAG, tel:
0575-463631 
Marion Zielhorst, Jachtweg 1, te Hen-
gelo Gld. ALLEEN OP ZATERDAG, tel:
0575-467463 

Op alle adressen zal ook honing te
koop zijn. Het bezoek is gratis. Zolang
de voorraad strekt krijgt u ook een
zakje zaad mee. En enkele folders over
bijen en het houden van bijen. Daar-
mee willen de imkers benadrukken
dat de bij een belangrijke plaats in-
neemt in de biodiversiteit.

Imkers houden open huis
tijdens Landelijke Open
Imkerijdag

Dit landgoed is ten onrechte vrij onbe-
kend. Met name de weldadige rust die
hier heerst zorgt ervoor dat de Kieft-
kamp een landgoed is met een afwis-
selend natuurleven. Rond het huis is
het parkgedeelte met daar doorheen
de noordelijke tak van de Lindese laak. 

Deze laak zorgt ervoor dat de flora van
voldoende water wordt voorzien. Dit
gedeelte is botanisch gezien dan ook
het rijkste deel van het landgoed. 

Anderzijds vinden we op het heide-
veldje elders op het landgoed niet een
rijke, maar wel opmerkelijke flora,
met soorten als het vleesetende plant-
je de kleine zonnedauw en tevens een
boeiend insektenleven. 

Hier vinden we veel libellen die op
zoek zijn naar prooi (vliegen, muggen
en andere kleine insekten). Ook in
landschappelijk opzicht is de Kiefts-
kamp heel aardig, m.n. langs de Kiefts-
kampweg, een fraaie zandweg die een
verbinding vormt met de Hengelose-
weg. 

Het Wereld Natuur Fonds verzorgt op
zondagmiddag 11 juli een natuurwan-
deling over dit leuke landgoed. Uiter-
aard zal onze ervaren natuurgids veel
vertellen over het wel en wee van de
natuur op het landgoed. 

Start is bij de oprit naar het huis langs
de Lindeseweg. T.b.v. natuur- en land-
schapsbescherming wordt aan de
deelnemers een bescheiden bijdrage
gevraagd. Voor eventuele nadere info
kan men contact opnemen met Job
Teeuwen, 0575 - 43 11 98.

Wereld natuur fonds
Vorden - Ten zuid-oosten van Vor-
den vinden we in de buurtschap
Linde het landgoed de Kieftskamp.



IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij de

Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. Op-

gave bij de Wehme.

• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-
centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: gym-
sport en spel -volksdansen-zwem-
men. Informatie en opgave bij Wel-
zijn Ouderen Vorden.

• Kaartclub ’s maandagmiddags en
bingo woensdagssmiddags in Dorps-
centrum.

JULI
7 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
7 ANBO klootschieten, Olde Lettink
8 Klootschietgroep de Vordense Pan
14 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
14 ANBO klootschieten, Olde Lettink
15 Klootschietgroep de Vordense Pan
21 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
28 Handwerkmiddag Welfare Rode

Kruis in de Wehme, inlasmiddag
28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
28 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

SFEERVOLLE TUINTERRAS
De Slof verzorgt uiteenlopende fees-
ten van verjaardagen, tot jubilea, zake-
lijke bijeenkomsten en zelfs huwelij-

ken. Hilbolling: "We hebben uitgebrei-
de mogelijkheden voor kleine en grote
feesten tot maximaal 120 personen,
en eventueel meer als we ons sfeervol-
le tuinterras erbij betrekken. 
Indien gewenst kunnen we een geheel
besloten feest organiseren en op af-
spraak is het zelfs mogelijk om van de
reguliere openingstijden af te wijken.
We kunnen feestjes op maat verzor-
gen met speciale wensen wat betreft
hapjes en feestelijk eten maar ook bie-
den we heerlijke standaardbuffetten
aan".

Ook voor muziek is ruimte in het café.
"Neem uw eigen band mee of wij gaan
op zoek naar passende live-muziek",
aldus een enthousiaste Hilbolling.

Eetcafé De Slof ook voor 
feesten en partijen
Vorden - Het nog jonge eetcafé De
Slof zal zich in de toekomst ook
gaan richten op feestjes. Het sfeer-
volle eetcafé draait al ruim twee
jaar op volle toeren. Uitbater Roe-
lien Hilbolling: "De Slof wordt al
goed gevonden door mensen die
gezellig een hapje willen eten of
lekker willen borrelen op ons ver-
rassende tuinterras achter de
kroeg. Maar daarnaast denken we
ook graag mee met mensen die
feesten willen geven en dat is nog
relatief onbekend".

Henk Eggersman laat in de kapel een
prachtige collectie bronzen beelden
zien. Hij maakt vaak beelden in op-
dracht. Voor bijzondere gelegenhe-
den maakt hij persoonsgerichte beel-

den. In zijn atelier in Vorden maakt
en verkoopt hij ook sieraden in op-
dracht. Rikie Besseling exposeert een
bijna geheel nieuwe collectie schilde-
rijen. Ze maakt portretten in op-
dracht vanaf een foto. De portretten
zijn gemaakt in olieverf, pastel en
grafiet. Meer informatie over haar
staat op de site www.rikie-art.nl. 
Beide kunstenaars zijn tijdens de ex-
positie aanwezig.

Expositie 
Kapel van Bronkhorst
Bronkhorst - Rikie Besseling en
Henk Eggersman exposeren in de
Kapel in Bronkhorst van 10 tot 17
juli. De expositie is geopend van
10.00 tot 17.30 uur.

UITSLAGEN VOLKS- EN KINDER-
SPELEN
Vogelschieten: 1 Bert Fokkink (romp) en
schutterskoning, 2 Henk Meijerink
(Kop ), 3 Hans Stokkink (linker vleu-
gel), 4 Gertjan Vliem (rechter vleugel),
5 Gerben Mullink (staart). Keizerschie-
ten: 1 Hans Weenk (romp) en keizer
van Medlertol, 2 Hans Stokkink (kop),
3 Reinier Groot Nuelend (linker vleu-

gel), 4 André Knoef (rechter vleugel), 5
Johan Kamperman (staart) Vogelschie-
ten (jeugd) 1 en jeugdkoningin Kitty En-
zerink, 2 Chris ten Have (kop), 3 Ri-
chard Vliem (linker vleugel), 4 Stefan
Vliem (rechter vleugel), 5 Thijs Klein
Geltink (staart)
Belschieten: 1 Reinier Groot Nuelend, 2
Henk Meijerink, 3 Herbert Hulstijn.
Bierpulschuiven 1 Erwin Weenk, 2

Jaantje Ribbers, 3 Ab Knoef. Dogcarrij-
den (ringsteken): 1 Nienke Enzerink, 2
Reinier Groot Nuelend, 3 Janny Vliem.
Flessentent (flessen gooien) 1 Stefan Groot
Nuelend, 2 Jan Hendriksen, 3 Erwin
Weenk. Korfbal gooien: 1 Jannie Vliem,
2 Erik Ribbers, 3 Driekus Klein Gel-
tink. Pijltjes gooien: 1 Erik Hulstijn, 2
Dorien Ribbers, 3 Gerrie Enzerink.
Doeltrappen: 1 Jan Keurentjes, 2 Erwin
Weenk, 3 Ruud Mullink.

Kinderoptocht: ( Fietsen ) Bibi- Lotte
Aartsen; Skelters Ghylain Bobbink.
Overige: Quincy Bobbink en Carmen,
Maud en Nina Fokkink. 

Kinderspelen: Groep 1 en 2: 1 Harm
Wijnstra, 2 Liza Brummelman, 3 Isa
Klein Geltink; groep 3: 1 Larissa Rein-
dersr, 2 Maud Fokkink, 3 Ghylain Bob-
bink. Groep 4: 1 Roy Brummelman, 2
Thijs Klein Geltink, 3 Chantal Vliem;
groep 5 en 6: 1 Sander van Duin, 2 Wil-
co Enzerink, 3 Pauline Zents. Groep 7
en 8: 1 Stefan Vliem, 2 Kitty Enzerink,
3 Brigit Teger.

Oranjefeest Medlertol

Buurtschap heeft een koning en
een keizer

Medler - Het buurtschap Medlertol heeft het komende jaar zowel een ko-
ning als een keizer. Zaterdagmiddag werd Hans Weenk keizer en werd
Bert Fokkink schutterskoning. Aangezien het feest voor de 85e keer werd
gevierd besloot het bestuur namelijk om dit jaar, behalve het onderdeel
vogelschieten ook het Keizerschieten in het programma op te nemen.
Hiervoor waren alle oud- schutterskoningen en koninginnen uitgeno-
digd. Verder was namens de gemeente Bronckhorst wethouder Dorien
Mulderije aanwezig om de festiviteiten in het buurtschap te openen.
Daarvoor was er een kinderoptocht vanaf het terrein van de touwtrek- ver-
eniging naar de feesthal. Concordia zorgde voor muzikale ondersteuning.
Ook de oud - koningen en koninginnen liepen in de optocht mee. De or-
ganisatie wilde deze middag de voetballiefhebbers eveneens tegemoet ko-
men. Op een groot scherm was te zien hoe Duitsland over de Argentijnen
heen walste (uitslag 4-0). Zaterdagavond werd het feest op het Medler be-
sloten met een gezellige feestavond met medewerking van de band ‘Kiek-
DoarEs’.

Koning Bert Fokkink met echtgenote Monique

Keizer Hans Weenk met dochter Noelle

Hieraan kon worden deelgenomen
door bedrijven, straten, buurten, fami-
lies ed. Elk team diende uit tenminste
drie personen en maximaal uit 5 per-
sonen te bestaan. Per team mocht één
deelnemer lid zijn van de NKB, AKF of
NKF. Men kon zich inschrijven voor de
volgende klassen: heren, dames, ge-
mengd (minimaal twee dames) en de
vrije klasse waarbij meerdere perso-
nen lid van een bond mochten zijn. In
de recreanten klasse kon ook de jeugd
t/m 16 jaar onder begeleiding mee-
doen. Er kwamen in totaal 24 teams
aan de start. Dick Regelink die de
klootschietmarathon namens de Del-
dense buurtvereniging organiseerde
was teleurgesteld dat vier teams die
zich hadden opgegeven, het op het al-

lerlaatste moment vanwege het war-
me weer lieten afweten. Start en finish
waren bij de familie Scheffer aan de
Nieuwenhuisweg 1 in het buurtschap
Delden bij Vorden. De uitslagen waren
als volgt: Heren : 1 Delden 2 met 122
schoten en 71 meter, 2 Stokkink I met
130 schoten en 100 meter, 3 Dunsborg
138 schoten en 161 meter, 4 Delden I
met 138 schoten en 14 meter, 5 Delden
III met 144 schoten en 95 meter. Vrije
Klasse: 1 Wiersserbroekweg 113 scho-
ten en 157 meter, 2 Yellow Turbo’ s 119
schoten en 98 meter, 3 Heksenlaak
126 schoten en 50 meter. Gemengde
Klasse: 1 Stokkink 147 schoten en 133
meter, 2 Oldenhave 170 schoten en 50
meter, 3 Delden I met 193 schoten en
97 meter. Dames: 1 Delden I met 215
meter en 52 meter. Recreanten: 1 Hek-
senlaak 75 schoten en 49 meter, 32 An-
bo Vorden 75 schoten en 25 meter, 3
familie Groot Nuelend 102 schoten en
15 meter.

Delden II wint Vordense
klootschietmarathon
Delden - De Deldense buurtvereni-
ging organiseerde zondag de Vor-
dense klootschietmarathon met
een lengte van tien kilometer.

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



De hoofdprijs ging naar de groep
‘Jeugd van het Medler’ (een groep van
elf kinderen). Zij brachten het num-
mer van de Dikdakkers getiteld ‘Cow-
boys en Indianen’. Het publiek kon ge-
nieten van ‘wild-west‘ taferelen com-
pleet met lasso’s, Indianen en vechten-
de cowboys. Winnaar bij Medler Live
(12 jaar en ouder) werd Boney M. (Ma-
rian Pardijs, Joke Bulten en Erna Ot-
ten). Uitgedost in de jaren ’70 (glitter
kostuums) brachten de dames een
swingende act. 

Ter afsluiting van de avond deed ook
de Oranjecommissie een act name-
lijk ‘Bim Bam‘ van André van Duin,
waarbij een aantal commissieleden
in pater-kostuums de klokken liet lui-
den. 

Er was zelfs één pater die onder grote
hilariteit aan het touw de lucht in-
vloog. 

De avond werd besloten met een after-
party door de band ‘Over the Hill’.

Bij 'Vrienden van Medler 'Live'

Tropische omstandigheden

Medler - De Stichting Oranjefeest Medlertol organiseerde vrijdagavond in
de feesthal van CWV-Medo de derde editie van ‘Vrienden van Medler ‘Live‘.
He talrijke publiek kon onder tropische omstandigheden genieten van
een programma vol met playback, soudmix en sketches. Bij de jeugd t/m
12 jaar waren er optredens van Monique Smit, De Klungels ( live act door
Jesse Weenk en Martijn Knoef ) en door de Dikdakkers. In de leeftijds-
groep daarboven o.m. optredens van het mannenkoor Karrespoor, Hölle-
boer, Abba, Die Oberkrainer Musikanten (live), Boney.M, The Blues Bro-
thers en Grease. Het publiek kon door middel van het invullen van een
stembiljet haar favoriet aangeven. Overigens kreeg alle jeugdige deelne-
mers een medaille.

Medler Live (jeugd)

Boney M.

Schildersbedrijf Peters heeft de basis-
school De Kraanvogel wederom nieu-

we shirtjes aangeboden. De oude
shirts waren na 15 jaar echt versleten.

Anton Peters eigenaar van het schil-
dersbedrijf was vroeger bestuurslid
van de school. Als dank werd hem een
bos bloemen aangeboden.

Schildersbedrijf Anton Peters
schenkt nieuwe shirt

Kranenburg - Schildersbedrijf Anton Peters schenkt nieuwe shirtjes

De indeling van het terrein was dit
jaar anders als voorheen. Voor de ou-
dere bezoekers die niet de hele avond
kunnen staan, of gezellig met elkaar
wilden praten, was er een overdekt ter-
ras met live muziek van Jelle B en de
Borculose Patsers. Ook de buitenbar is
in deze tent gezet zodat het echt een
aparte tent was. Vorig jaar bleek het
overdekte terras te klein, dus dit heb-
ben we grootser aangepakt.

Niet alleen de oudere bezoekers von-
den dit een goed initiatief, ook veel
jeugdige bezoekers hebben zich goed
vermaakt in deze tent. Elk nummer

dat werd aangevraagd werd gespeeld
en er werd ook veel gedanst. Zowel Jel-
le B als de Patsers hebben een geweldi-
ge avond gehad.Bedank daarvoor!
In de grote tent barste het feest los
met de band Papa di Grazzi. Een jonge
band met veel ervaring binnen het co-
vercircuit. Om de zang heen werd er
een ware show gemaakt met danseres-
sen. Bij het eerste nummer dat ze
speelden werd het in de tent al één
groot feest. Ze waren goed op dreef en
kregen de volledige tent mee. Alle gen-
res muziek die bij een feest horen wer-
den gespeeld, meezingers, dansnum-
mers en springnummers, ze waren

van alle markten thuis. Het was duide-
lijk een band die goed bij het publiek
van het Midzomerfeest past!
Al met al was het weer een geslaagd
Midzomerfeest, zowel de kindermor-
gen die regenachtig begon, maar waar
ook de zon haar gezicht liet zien viel
in de smaak bij onze jongste bezoekers
als het avondprogramma dat ondanks
de regenbuien absoluut niet in het wa-
ter viel. Goede muziek, gezellige sfeer,
kortom een erg geslaagd feest waar-
voor we jullie als bezoekers voor wil-
len bedanken. Ook wil het bestuur van
de Stevo haar vrijwilligers bedanken
voor het wederom laten slagen van
het Midzomerfeest.

VOOR MEER INFO EN FOTO'S:
www.stevo.nu en 
www.robschmitzfotografie.nl

Ondanks de regen, zeer geslaagd Midzomerfeest
Vorden - Zaterdag 19 juni organiseerde de Stevo (Stichting Evenementen
Vorden) voor de achtste keer het midzomerfeest. Ondanks de enkele re-
genbuien kwamen er toch nog redelijk veel bezoekers naar de kasteelwei-
de toe om er weer een waar feest van te maken.

De Berenddag 2010, georganiseerd door de
stichting Berend van Hackfort in samen-
werking met Natuurmonumenten en de VOV,
is weer een groot succes geworden, mede door
de inzet van vele vrijwilligers en de volgende
sponsoren:

Het bestuur van de Stichting Berend van Hackfort.

Rabobank Graafschap Noord

Bruna Vorden

Wok Maxis

Vos Industriële lakverwerking

Da Vinci for hair

Pensioenperspectief Harmsen

Roofing Service Nederland

Café-Restaurant De Herberg

EuroPlanit

Fashion Corner

Mono message Vorden

Tuunte Vorden

Autobedrijf Klein Brinke

Etos Barendsen

De Vordense Tuin

Hotel Bakker

Profile Bleumink

Roosenstein

Super de Boer Grotenhuys

Marktlink Deventer

Jack Klijn Doetinchem

Autobedrijf Groot Jebbink

Vordens Cultuurfonds

Oudenampsen Administratie

Bistro De Rotonde

Itens Exact consultancy

Ami kappers

SNS bank

Visser Mode

Bakker Joop

Keurslagerij Vlogman

Bloemendaal & Wiegerinck

IJssalon Kerkepad

Bakkerij van Asselt

Fixet Barendsen

Plaza Vorden

Weulen Kranenbarg

VVV Bronckhorst



Nieuw dit jaar is dat zaterdag begin
van de avond het startschot zal klin-
ken en de beste Truckpullers van Ne-
derland aan dit grote mechanische
sportevenement beginnen. Het is de
bedoeling dat elke deelnemer of zelfs
deelneemsters een zo lang mogelijke
afstand afleggen op een baan van 100
meter, maar dat gaat niet van zelf. De-
ze trucks worden af geremd door een
steeds zwaarder wordende sleepwa-
gen die doormiddel van een ketting
aan de trekker is gemonteerd. Dit gaat
gepaard met veel spanning, sensatie
en een grote strijd tussen de deelne-
mers. De wedstrijd in Vragender be-
staat dit jaar 5 jaar en is uit gebloeid
tot een mega spektakel voor zowel
echte fans of liefhebbers als gezinnen
die dit evenement al vroeg op kalen-
der hebben  gezet.

Na 5 jaar hard werken zijn wij als
TTOV uitgenodigd bij de top van Ne-
derland. De vraag was of wij een
Truckpulling wedstrijd konden orga-
niseren waar ca 30 trucks meerdere
malen voorbij komen, verdeeld in drie
verschillende klassen. We hadden er al
een klein beetje aan mogen ruiken,
maar vanaf dit jaar zullen de giganten
van de straat in Vragender een grote
show weg geven met veel rook plui-
men, kracht en sensatie. Aan het ein-
de van de wedstrijd voor de prijsuitrei-
king zal voor U prachtige eind show te
zien zijn. Voor, tijdens en na de wed-
strijd zal in de grote feesttent een

prachtig feest zijn onder leiding van 4
geweldige zend piraten. 
Als daarna iedereen weer slaapt zijn
wij alweer druk met de voorbereiding
voor de zondag en kunnen de deelne-
mers van de Tractorpulling  's mor-
gens aantreden om een heuse familie
dag compleet te maken. Ook de kinde-
ren zullen zich deze dag geen seconde
vervelen, er staat een groot springkus-
sen en een mega zandbak en natuur-
lijk bij goed weer wordt er een zwem-
bad gebouwd. Dit alles zorgt weer voor
een feest voor alle kinderen op ons
kleintje kermis.

Op die dag zullen ook meerdere ma-
len Truckpulling demonstraties te
zien zijn. Als bij deze sport de deelne-
mer de 100 meter heeft gehaald dan
heet dit een Full Pull, deze afstand
wordt meegenomen naar de 2e en
laatste run. De meters worden bij el-
kaar opgeteld en zo komt er een uit-
slag die dan met bekers en bij de sport-
klassen plus prijzengeld beloond zul-
len worden. 

Op het Tractorpulling terrein is een
ruime parkeerplaats aanwezig, ook is
er ruime gelegenheid voor de nodige
versnaperingen. Dus kom gezellig met
z'n allen naar Vragender om dit mega
spektakel mee te maken en maak er
een mooi weekend van. 

TTOV Truck en Tractorpulling Organi-
satie Vragender.

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

Groots Mega 
truck-tractorpulling 
Vragender

Vragender - Het weekend van 10 en 11 juli is het weer zover, het mega spek-
takel Truck- en Tractorpulling Vragender barst dan weer los. Dit wordt zo-
als elk jaar georganiseerd door de TTOV (Truck- en Tractorpulling organi-
satie Vragender). Voor het eerst dit jaar wordt het een tweedaags evene-
ment.

Dit is allemaal in goede en prettige
samenwerking met Harmsen Vak-
schilders uit Hengelo Gld. uitgevoerd. 

Opvallend is het turkoois/zilveren flu-
weelbehang met gordijnen ook in de-
ze blauwtint. Heel mooi zijn ook de
schemerlampen afgewerkt met Swa-

rovski kristal.  De koningskamer is de
trouwzaal van huis de Voorst.
De spiegelzaal en de rode salon, op de
eerst verdieping, hebben ook een op-
knapbeurt gekregen. Hier nieuwe gor-
dijnen, nieuw vloerkleed, nieuw be-
hang en schemerlampen. Door Harm-
sen Vakschilders is alles perfect ge-

combineerd. Alles in een hand met ei-
gen vakmensen van schilderwerk, be-
hangwerk tot en met stoffering etc.
Deze ruimtes worden gebruikt voor
bruiloften en bedrijfspresentaties.
Ook het buitenschilderwerk van Huis
de Voorst wordt door Harmsen Vak-
schilders al vele jaren uitgevoerd voor
het Geldersch Landschap en Gelder-
sche Kasteelen. Dit wordt vanwege
subsidiebeleid steeds gefaseerd uitge-
voerd. Voor deze stichting schildert
men meerdere panden.

Nieuw jasje voor 
Koningskamer huis de Voorst

Eefde - Koning Willem de Derde zou op de eerste verdieping van huis de
Voorst een appartement hebben gehad, de zogenaamde Koningskamer.
Christian Kuzatko, exploitant van landgoed huis de Voorst, heeft de Ko-
ningskamer weer zijn Koninklijke status teruggegeven.

Iedereen die Engels wil leren of
zijn/haar Engels wil verbeteren, kan
zich aanmelden. Er zij groepen voor
beginners en gevorderden. In overleg
wordt een geschikte groep gekozen. In
alle groepen kan men instromen. Ze
geeft al jaren cursussen Engels voor
volwassenen. gespreksgroepen Engels
en technisch Engels. In de gespreks-
groepen wordt het nieuws in het En-
gels besproken. Het meeste nieuws
wordt uit de kranten gehaald. Dat is
uitgebreider en wat moeilijker dan
huis en tuin gesprekjes/verhalen. Dat
is ook de bedoeling. Ze moeten voor-
uit en daar niet blijven steken, aldus
mevr. Rots.

Nu is er ook computer Engels bij geko-
men. In het cursus jaar 2010-2011 start

er een gecombineerde beginners
groep "Engels voor volwassenen en
computer Engels" Er wordt eenvoudig
begonnen en steeds verder uitgebreid.
Een woord kunnen ze nog wel verta-
len. Maar de woorden in zinsverband
te kunnen begrijpen, die bij de ge-
bruiksaanwijzing in het Engels wordt
gegeven, is vaak moeilijk. Dat leer ik
ze, zegt mevr. Rots.b.v. "When you
start the computer, first you put in the
power button". Computer Engels krij-
gen ook de reeds bestaande groepen.
In de loop van het cursus jaar wordt er
een studie-reis georganiseerd naar een
Engelstalig land. Daar wordt het ge-
leerde toegepast. Nu 2010-2011 maakt
men een trip van enkele dagen naar
Londen. Daar kan men de beziens-
waardigheden bekijken. Men krijgt
van mevr. Rots een overzicht van de
geschiedenis van die bezienswaardig-
heden. 
Meer informatie en / of aanmelding:
Trees Rots-Beusink, tel. 0543 - 451476 of
e-mail: treesrotsbeusink@gmail.com

Engels voor alle niveaus
Bredevoort - De docent Trees Rots-
Beusink uit Bredevoort begint in
september 2010-2011 op diverse
plaatsen in de Achterhoek en Lie-
mers weer met cursussen Engels.

Thuis heeft Van Gijssel veel penteke-
ningen met Oost-Indische inkt ge-
maakt. Door het directeurschap
kwam daar de laatste jaren niet veel
van terecht. Nu in de vut periode is dat
anders. Bij het afscheid van de school
kreeg hij van zijn vrouw en kinderen
een cursus olieverfschilderen cadeau.
Op dit moment heeft hij daarom al an-

derhalf jaar les van kunstschilder
Ewald Sorbi uit Zette. Roelof van Gijs-
sel beleeft veel plezier aan deze schil-
derlessen. Vooral de techniek van
schilderen: het laag over laag, het nat
in nat schilderen en het gebruik van
terpentine, medium en lijnolie is een
boeiende materie. Bij het schilderen
laat hij zich vaak inspireren door mu-

ziek: gitaarspelen is namelijk ook een
grote hobby. Beroemde songs uit het
verleden (van onder andere Creedence
Clearwater Revival, The Animals, Bob
Dylan, Bruce Sprinsteen, Cat Stevens
en Simon & Garfunkel) zijn onderwer-
pen van een groot aantal schilderijen.
Ideeën krijgt hij door op internet af-
beeldingen te zoeken van bekende ti-
telsongs. Deze afbeeldingen dienen
dan vervolgens als hulpmiddel tijdens
het schilderen. Naast de muziekschil-
derijen experimenteert hij verder met
landschappen en stillevens. De exposi-
tie is te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Expositie bibliotheek Hengelo

Hengelo - In de maanden juli en augustus is de expositie van Roelof van
Gijssel te zien in de bibliotheek Hengelo. Tot oktober 2008 heeft hij in het
basisonderwijs gewerkt op OBS Rozengaardsweide in Hengelo. De laatste
22 jaar als directeur. De teken- en schilderlessen op de vrijdagmiddag
vond hij erg leuk om te geven. Ook het maken van mooie bordtekeningen
was een uitdagende bezigheid.
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André Wesselink (namens de organisa-
tie): ‘Wij zijn dik tevreden met de op-
komst’. De stoet werd begeleid door
een aantal motorrijders die hiervoor
speciaal een cursus ‘verkeersregelaar’
hebben gevolgd. Voor de liefhebbers
van antieke tractoren was het zater-
dag ‘smullen geblazen’. Ze kwamen al
tokkelend (dieselmotoren) voorbij.
Tractoren uit de vijftiger, zestiger en
zeventiger jaren met merkennamen
zoals bijvoorbeeld de Porsche Diesel,
de Minitaurus, Guldner, Mc. Cormick,
Massey Ferguson, de David Brown, Ha-
nomag e.d. 

Illustere namen uit een tijdperk dat
de tractoren met name door de boe-
ren als een nuttig ‘landbouwvervoer-
middel ‘ werden gebruikt. Thans
wordt het rijden op een antieke trac-

tor als hobby omschreven. Neem bij-
voorbeeld Bart en Annie Beeftink uit
Steenderen. ‘ Wij beschouwen dit
soort tochten als een echt uitstapje.
Wij hebben voor onderweg voldoende
water bij ons en genieten volop’, zo
zegt Annie. Het echtpaar is op alles
voorbereid, zelfs de paraplu achterop
de tractor ontbreekt niet. Bart is de be-
stuurder. Hij heeft de MAN in 1960
aangeschaft, als vervoermiddel thuis
op de boerderij. Zoon Evert Jan heeft
de tractor van pa en ma met dieplader
in Linde afgezet. Aan het eind van de
dag haalt hij hem weer op. 

Herbert Hassink uit Laren reed samen
met vriendin Nicole Müller in een
Ford Dextra, bouwjaar 1957. ‘ Wij vin-
den de omgeving hier zo mooi, van-
daar dat wij besloten hebben om aan

deze tocht mee te doen’, zo zegt Her-
bert. René Kappert , woonachtig in de
Kranenburg heeft de Porsche uit 1960
twintig jaar geleden gekocht. ‘Tussen
de drukke dagelijkse werkzaamheden
door is het een genot om met een
groep vrienden hier in zo’n oldtimer
mee te rijden’, zo zegt René. Zoon Tim
rijdt als passagier met zijn vader mee.
Niels de broer van Tim zit als passa-
gier op de tractor van Herman Berend-
sen . 

Harry Flamma, woont ook dicht in de
buurt, in het buurtschap Delden. Hij
rijdt in een Hanomag R16 uit het jaar
1956. ‘ Heb je bij warm weer, zoals bij-
voorbeeld vandaag, ooit de motor bij
dergelijke tochten ‘aan de kook ‘ ge-
had ? zo vroegen wij hem. ‘Welnee
man, ik heb wel meegemaakt dat be-
stuurders onderweg ‘aan de kook
‘raakten’, zo zegt Harry. Vader Arie
kan wel lachen om de opmerking van
zijn zoon. Zelf rijdt hij in een Interna-
tional 453 uit 1975. ‘Bere gezellig, zo’n
tocht’, zo merkt Arie op. Hendrik
Krooshoof uit Hengelo is ook van de
partij. Hij rijdt in een Ursus die in 1964
in Polen is gebouwd. ‘Ik heb vroeger al-

tijd met de tractor melk bij de boeren
opgehaald. Dagelijks altijd twee ritten,
zo’n 280 melkbussen . Ik verdiende
toen 32 gulden op een dag. De Diesel
kostte toen 9 cent per liter. In de tijd
dat boer Hendrik Koekoek het liedje
‘Den Uyl zit in de olie ’ zong, bedroeg
de prijs van een liter diesel 33 cent.
Trouwens hartstikke leuk om hier
vandaag mee te rijden, gezellige men-
sen, erg knus allemaal’, zo zegt Hen-
drik. 

Opvallend bij de start zaterdagmor-
gen: veel antieke tractoren maar velen
wel met vlaggetjes versierd. Oranje
vlaggetjes dat wel, want het is volgens
menig bestuurder een kwestie van tijd
en het Nederlands voetbal elftal is we-
reldkampioen ! André Wesselink toon-
de zich aan het eind van de dag een te-
vreden mens en zei: ‘De tocht is per-
fect verlopen, behoudens één lekke
band, onderweg geen problemen’ . De
middagpauze van deze toertocht vond
plaats bij Hobbelman Halle B.V. ( Cul-
tuurtechniek en Machinebouw ) waar
het pubkliek net als bij de start in Lin-
de volop gelegenheid werd geboden
om de antieke tractoren te bekijken.

Getooid met Oranje vlaggetjes

Antieke tractoren tokkelden door Bronckhorst

Linde - Het was zaterdagmorgen nabij de molen in het buurtschap Linde,
al vroeg gezellig druk. Diepladers reden het weiland tegenover t’Proat-
huus in, om tientallen antieke tractoren af te zetten. Echter, de meeste
tractorbestuurders uit de regio waren rechtstreeks naar de fraaie omge-
ving van het buurtschap gereden, om van daaruit de 40 kilometer lange
toertocht te maken door de gemeente Bronckhorst en door een deel van
de gemeente Berkelland. De organisatie van deze tiende toertocht was in
handen van Trekker Evenementen Commissie De Graafschap. Het geheel
onder auspiciën van de OTMV ( Oude Trekker en Motoren Vereniging ) af-
deling Gelderland. Vanwege de veiligheid mochten er maximaal 150 trac-
toren aan de start verschijnen.

‘Belaya Rus’ werd opgericht in 1946 en
houdt de tradities van de Wit Russi-
sche Folklore in ere. Het orkest bestaat
uit 10 briljante musici. Zij bespelen vi-
olen, Bayan, dulcimer, fluit, klarinet,
gitaren en drums.
Inetnon Gef Pa'go uit Inarajan bestaat

uit jonge studenten die onder andere
in Japan, Taiwan en Korea hun land op
het podium hebben vertegenwoor-
digd. ‘Inetnon Gef Pa'go’, dat ‘heerlijk
samen zijn’ betekent in de Chamorro
taal, staat garant voor een wervelende,
traditionele en eigentijdse show.

U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen
(er wordt geen entreegeld gevraagd) of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.

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

Folkloristische groepen bij
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 7 juli zullen de Folkloristische dans- en muziek-
groepen Belaya Rus en Inetnon Gef Pa'go tussen 20.00 en 22.00 uuroptre-
den in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in
Zelhem wordt uitgezonden.

Familie Park CactusOase is zowel het
begin- als eindpunt van deze wande-
ling. Anny Cactus zal de groep harte-
lijk verwelkomen met een kop
koffie/thee en een plakje zelfgebakken
koek. Na de wandeltocht mogen de
deelnemers de CactusOase bezichti-
gen. Ze kunnen dan heerlijk uitrusten
en volop genieten van o.a. duizenden
cactussen e.a. planten, de Vogeltuin,
Cactus Piramide, oude landbouw-
werktuigen, modelspoorbanen, india-
nenschilderijen en een Kindertuin
met tipi en saloon. En wie weet, inspi-
reert deze sfeervolle ambiance Ronnie
Tober tot het zingen van een lied. De
promotiewagen 

"De Keuken van Lies" - opgeknapt door
Evert - wordt deze middag gedoopt

door Ronnie Tober. Familie Park Cac-
tusOase sponsort deze happening. De
opbrengst van de kosten, die zijn ver-
bonden aan de wandeltocht en het be-
zoek aan de CactusOase, komt geheel
ten goede aan de Stichting Ronnie To-
ber Foundation. Deze stichting heeft
als doel: middels het organiseren van
vakantie en uitstapjes het contact be-
vorderen tussen mensen met een ver-
standelijke beperking en alle anderen
in onze samenleving. Op 6 september
a.s. gaan bijvoorbeeld 1000 uitgekozen
jongens en meisjes een dag uit naar
Attractiepark Duinrell. Ook 16 bezoe-
kers van Dagopvang De Kaardebol in
Zutphen behoren tot de gelukkigen.
Meer informatie over deze hartverwar-
mende stichting vindt u op:  www.ron-
nietoberfoundation.nl  Schrijven kan
ook: Stichting Ronnie Tober Foundati-
on, postbus 10360, 7301 GJ  Apel-
doorn.

Voor overige informatie:
Familie Park CactusOase,  Jonger-
manssteeg 6,  7261 KA Ruurlo
Tel: 0573 451817  E-mail: info@cactuso-
ase.nl   Website:  www.cactusoase.nl

Ronnie Tober wandelt
bij Cactusoase
Ruurlo - Ronnie Tober, initiatiefne-
mer van de Stichting Ronnie Tober
Foundation, komt zondag 11 juli
a.s. met een vaste groep enthousi-
aste wandelaars naar Ruurlo voor
een tocht van ± 21 km. Deze tocht
door de Ruurlose bossen dient als
voorbereiding op het grotere werk,
namelijk de Nijmeegse Vierdaagse.
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De hoofdmoot van de drie uit te bren-
gen voetbalkranten zal derhalve be-
staan uit de presentatie van alle ama-
teurvoetbalclubs in de gehele regio
voor het nieuwe seizoen (2010-2011).
In de gemeente Oost Gelre zijn dat de
clubs Erix Lievelde, Grol Groenlo, Grol-
se Boys Groenlo, KSH Harreveld, KSV
Vragender, Longa '30 Lichtenvoorde,
Mariënveld Mariënvelde en RKKZVC
Zieuwent. 

In de in de gemeente Bronckhorst te
verspreiden krant zal aandacht wor-
den besteed aan de clubs Keijenburgse
Boys, S.V. Steenderen, V.V. Baakse Boys,
V.V. Wolfersveen, S.V. Halle, V. en A.V.
Pax, S.V. Ratti, V.V. Vorden, S.V. Socil,
V.V. HC '03, Z.S.V. Zelos en V.V. Zelhem.
Wanneer het licht op groen kan wor-
den gezet voor een voetbalkrant in de
gemeente Berkelland, zullen daarin
de volgende clubs voor het voetlicht
worden geplaatst: Vios Beltrum, FC Ei-
bergen, EGVV Gelselaar, GSV '63 Gees-
teren, Reünie Borculo, SC Neede,
Sportclub Haarlo, Sportclub Rekken,

V.V. Reünie, V.V. DEO, V.V. Noordijk, V.V.
Rietmolen en V.V. Lochuizen.

Ook ditmaal zal de voetbalkrant in
zijn geheel in full colour verschijnen.
Daarnaast heeft de redactie dit jaar ge-
kozen voor een iets groter formaat, zal
de krant meerdere pagina's gaan be-
vatten en zal wat betreft papiersoort,
vormgeving en uitvoering de krant
een duidelijke kwaliteitsinjectie on-
dergaan. Wat onveranderd blijft, is dat
er voor iedere deelnemende voetbal-
vereniging voldoende ruimte zal wor-
den gereserveerd. Daarnaast zal de
krant onder andere worden gevuld
met enkele algemene voetbalverha-
len, alsmede enkele exclusieve inter-
views dan wel vraaggesprekken met
bijvoorbeeld wethouders sportzaken
in de gemeenten Oost Gelre, Bronck-
horst en Berkelland.

De nieuwe voetbalkrant zal worden
verspreid c.q. bezorgd in week 35 van
dit jaar, te weten de week voorafgaan-
de aan de start van de voetbalcompeti-

tie 2010-2011, die gepland is in het
weekend van zaterdag 4 en zondag 5
september a.s. Ook zal de krant een
plaatsje krijgen op de verschillende
sportparken, in clubgebouwen, voet-
balkantines, sportcafés, bestuurska-

mers, alsmede her en der in diverse
openbare lokaliteiten. 

Vanzelfsprekend bestaat er voor plaat-
selijke, gemeentelijke en regionale on-
dernemers volop gelegenheid om in

één of alle drie uit te geven voetbal-
kranten te adverteren. Belangstellen-
den hiervoor kunnen nu reeds contact
opnemen met de kantoren van de di-
verse weekbladen van Grafisch Bedrijf
Weevers.

In Oost Gelre voor het vierde achtereenvolgende jaar! 

Jaarlijkse voetbalkrant mogelijk in drie gemeenten
Grafisch Bedrijf Weevers, onder andere bekend van de regionale weekbla-
den Elna, Groenlose Gids, Contact Bronckhorst en dat Noord, Midden en
Zuid, Contact Ruurlo en Contact Warnsveld, zal ook dit jaar weer een voet-
balkrant uitgeven. Naast de gemeenten Oost Gelre en Bronckhorst is het
voornemen aanwezig om dit jaar ook in de gemeente  Berkelland een
voetbalkrant te verspreiden. In de gemeente Oost Gelre wordt het reeds
het vierde achtereenvolgende jaar dat de krant huis aan huis wordt be-
zorgd. In de gemeente Bronckhorst gaat het om de tweede jaargang. In-
dien verspreiding in de gemeente Berkelland een definitief karakter
krijgt, betekent dit dat Drukkerij Weevers de uitgever wordt van zo'n slor-
dige 60 duizend kranten, waarin in totaal 34 amateurvoetbalverenigingen
gepresenteerd worden, te weten 8 verenigingen in Oost Gelre, 13 vereni-
gingen in Bronckhorst en 13 verenigingen in Berkelland.

De voetbalkranten waren in voorgaande jaren een groot succes

Ze brengen een luchtig programma
met composities van Händel, Mozart,
Bloch en Telemann. Het concert duurt
een half uur en de toegang is gratis.
Wel wordt er na afloop een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Het concert begint
om 15.30 uur.

Tweede toeristenconcert in
dorpskerk Vorden

Vorden - Donderdagmiddag 8 juli
komt de jeugdige organist Gerrit
hoving en Marianne Noordink
(fluit) naar de dorpskerk in Vorden
om het tweede concert in de serie
‘zomerconcerten’ voor hun reke-
ning te nemen.

Het eerste segment is het kleine mals-
doolhof. Dit is een doolhof zonder in-
stinkers, dus zonder doodlopende
stukken en kort van lengte. De paden
zijn smal wat al gauw een heel gezel-
lig en spannende indruk maakt. Dit
doolhof is uitermate geschikt voor
kleinere kinderen tot ongeveer 7 jaar.
Het skelterdoolhof is het tweede seg-
ment en gaat open op woensdagmid-
dag 14 juli om 13.00 uur. De bestaande
skelterbaan met rotonde is uitgebreid
met een nieuwe afslag naar het mals-

veld waarin een route is uitgezet met
nog een rotonde zodat de kinderen
oneindig rondjes kunnen rijden zowel
in de mals als ook daarbuiten. Er zijn
skelters voor alle leeftijden waaronder
ook 3-wielers met 2 wielen voor en er
zijn er ook met 2 wielen achter. Verder
zijn er vele fietsen, steppen en zoge-
naamde duw 3-wielers. 
Als derde is er het grote malsdoolhof.
Deze laatste variant is een doolhof
met vele instinkers, verschillende rou-
tes en lang van lengte. Wat uniek aan

dit doolhof is, is dat er halverwege een
terras is aangelegd waar wat kan wor-
den gedronken en waar men even kan
bij komen van de enerverende reis. Na
het verkoelende drankje kan de route
worden vervolgd al dan niet met in-
structies hoe de uitgang kan worden
bereikt. Het grote malsdoolhof wordt
geopend op woensdag 21 juli om 13.00
uur. 

Alle doolhoven kunnen vanaf de aan-
gegeven datum worden bezocht op de
woensdag, donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondagmiddag van 13.00 tot
18.00 uur. 
Kinderboerderij Feltsigt, Bekveldse-
weg 5 in Bekveld, gemeente Bronck-
horst. Voor meer info kijk op www.felt-
sigt.nl of bel (0575) 462828.

Zomeractiviteit bij Kinderboerderij Feltsigt

Malsdoolhof nieuwe dimensie

Bekveld - Vanaf woensdag 7 juli kan er voor het eerst gebruik worden ge-
maakt van een malsdoolhof in het kalenderjaar 2010. Kinderboerderij
Feltsigt heeft na het succes van het afgelopen jaar (het zonnebloemen
doolhof) dit keer iets nieuws bedacht namelijk ‘de totale malsdoolhof be-
leving’. Dus niet een standaard malsdoolhof, maar een malsveld wat op-
gedeeld is in 3 segmenten met elk een eigen karakter.

Nieuw bij Feltsigt: ‘de totale malsdoolhof beleving’.

Ideeën over en weer werden aange-
bracht en na veel denkwerk werd een
programma wat er zijn mag, uitge-
dacht. Op een circuit welke wordt aan-
gelegd in de Spalstraat met de start
voor hotel Leemreis richting de kom,
dan rechtsaf de Iekink op, hier wordt
de eerste afslag genomen welke achter
de Welkoop uitkomt waar om de Wel-
koop wordt gereden om via het wegge-
tje linksaf te slaan, naar de Trams-
traat, hierna rechtsaf richting Grand-
café De Egelantier, hier weer rechts
naar de startlijn voor café Leemreis.
Tijdens de wedstrijden en demonstra-
ties mag het publiek alleen aan de bui-
tenzijde van het circuit zich begeven.
Dus absoluut niet oversteken. Het pro-
gramma is als volgt: 18.15 uur aan-
vang met regelmatigheidsrace met di-
verse coureurs op oude authentieke
crossmotoren uit Hengelo en Omstre-
ken. Ad Ridderhof en Bennie Jolink
(Normaal) zullen o.a. ook aanwezig
zijn.

Hierna gaan een twintigtal Enduro rij-
ders hun opwachting maken. Deze
worden gevolgd door Quads die laten
zien welke prestaties mogelijk zijn
met deze machines. Een team van Tri-
alspecialisten zal hierna een Trials-
how geven en aansluitend is het moge-
lijk om ook zo'n Trialmachine te gaan
berijden. Hiervoor is geen ervaring
noodzakelijk want snelheid is hierbij
ondergeschikt. Onder leiding van een
ervaren en gediplomeerde instructeur
wordt spelenderwijs motorbeheersing
opgedaan. Vanaf acht jaar kan worden
ingeschreven via een mailtje naar
adridderhof@wanadoo.nl. of bij de
bus van de Hamove. 

Na deze demonstratie wordt hetzelfde
voornoemde programma nog een
keer afgewerkt in dezelfde volgorde.
Eventueel wordt tussendoor nog een
presentatie gegeven door minibikes
maar dit is nog niet geheel zeker. Om
een indruk te krijgen van de trialde-
mo's kunt u de website van trial-
school.nl bezoeken. Er worden hinder-
nissen gebouwd voor alle disciplines
zoals springschansen, oude auto, ri-
oolbuizen, pallets die gestapeld wor-
den en diverse andere obstakels. 

Veiligheid staat voorop en hier wordt
door medewerkers van de HAMOVE,
de plaatselijke EHBO en diverse baan-
commissarissen streng toegezien. Pro-
grammaboekjes met lijsten van deel-
nemers zullen worden aangeboden.

Motorspektakel in de
Spalstraat
Hengelo - Op woensdagavond 14 ju-
li is tijdens de kermis dit jaar geen
regelmatigheidsrace zoals in de af-
gelopen jaren altijd werd georgani-
seerd. De organisator HMV vond
het circuit in Hengelo niet meer
aan de veiligheidseisen die zij stel-
len, voldoen. Door Ad Ridderhof,
zelf een fanatiek motorsportlief-
hebber werd samen met schutterij
EMM een alternatief uitgedacht
om te organiseren.



Het verantwoord maken van keuzes in materiaal- en energiegebruik is voor Weevers net zo  vanzelfsprekend 
als voor een boom, gebruik maken van wat de natuur biedt. Kiezen voor Weevers is kiezen voor een 
duurzame en kwalitatieve samenwerking. 

Drukkerij Weevers, Vorden, tel.: (0575) 55 10 10 www.weevers.nl

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Halsgat: Keel.
"Bo jao, sloek mor deur, i'j meent da'j 't halsgat groot genog
hebt".

B. Barkenbessem: Bezem van berketwijg.
"Broek den barkenbessem maor, a'j de Daele an wilt keern".

C. Keren(kee-an).
1. Vegen; "De kökkene keren".
2. "Dat kö'j neet keren". Dat kun je niet tegenhouden.

Nederland zoekt massaal verfrissing
aan het water of zit aan de beeldbuis
gekluisterd, het liefst in directe omge-
ving van een airco.

De Langebaanschaatsers uit de ge-
meente Bronckhorst snakken om deze
tijd van het jaar alweer naar snel ijs.
Wat wil je na 3 maande droogtrai-
ning, fietsen en skeeleren. Thialf biedt
uitkomst. Zoals ieder jaar opent het
bekendste ijsstadion van Nederland
van eind juni tot midden Juli haar

(diepvries) deuren. In zomerkleding
naar Friesland en dan het ijs op. De
schaatsers waren niet te houden en
net zoals koeien die voor het eerst in
het voorjaar de wei ingaan, zo gingen
enkele schaatsers het ijs op. Reden
voor trainer Poul Veen om op te tre-
den. De jonge garde onder leiding van
Thijs Govers en Bart Kuitert werd in de
dweilpauze tot de orde geroepen om
het toch vooral rustig aan te doen en
op de techniek te letten  in plaats van
te knallen op snelheid.

Want snel ging het, met name bij de
gewestelijke selectieteams van de
KNSB, waarbij Bronckhorst met 3
schaatsers is vertegenwoordigd aanko-
mend seizoen, een ongekend aantal!

Dit trio bestaat uit Madelien Jansen
(Hengelo), Sander Meijerink en Jorn
Kuitert, beiden uit Vorden.

Langebaanschaatsers Bronckhorst:

ijs in plaats van water!
Bronckhorst - De zomer lijkt Ne-
derland stevig in haar greep te heb-
ben en als de voorspellingen uitko-
men kunnen we ons voorbereiden
op een hittegolf.  Dit zal ongetwij-
feld te maken hebben met de oran-
je koorts in Zuid Afrika en met het
Tour de France virus, dat zich ge-
nesteld heeft in Rotterdam.

De verkiezing is een initiatief van de
Nederlandse Nieuwsblad Pers (NNP)
en het Centrum voor het Familiebe-
drijf. Tientallen regionale uitgevers
van huis-aan-huiskranten en nieuws-
bladen riepen lezers afgelopen weken
op om familiebedrijven in hun regio
te nomineren. Na een uitgebreide
voorselectie, waaruit tien genomi-
neerden voortkwamen, bleek Boerhof
met afstand de beste op alle criteria.

"We zijn erg blij met deze erkenning",
reageert Leerkes-Boerhof. "In 2008 wer-
den we al Ondernemer van het Jaar in
Raalte, dus blijkbaar doen we het aar-
dig goed. Ik vind het zelf bovendien
erg leuk dat onze medewerker Edwin
Roelofs ons nomineerde en via de
mail anderen opriep om ons ook te no-
mineren." Er zijn ruim 190.000 fami-
liebedrijven in Nederland, die geza-
menlijk goed zijn voor ruim 40 pro-

cent van de nationale werkgelegen-
heid en bijna de helft van het Bruto
Nationaal Product. Familiebedrijven
vormen een stabiele factor binnen de
economische activiteit vanwege hun
(meestal) lange termijnvisie en de ac-
tieve betrokkenheid van de eigenaren.

Directeur Kamer van Koophandel
Oost-Nederland en oud-staatssecreta-
ris van Cultuur en Media Medy van
der Laan, Entrepreneur Henny van der
Most, en ondernemer en presentator
Goede Zaken op Graafschap TV, Bert
de Regt, vormden de jury. "In het alge-
meen wordt het bedrijf gezien als het
prototype bedrijf dat zich de huidige
maatschappelijke en economische po-
sitie bewust is. Het maatschappelijk
verantwoord ondernemen staat hoog
in het vaandel van Boerhof, wat op
zeer diverse wijzen tot uitdrukking
komt. Zowel naar de medewerkers,

klanten en zeer zeker ook de hele soci-
ale omgeving", beschreef De Regt bij
de uitreiking.

Voor de verkiezing werd onder meer
gekeken naar normen en waarden,
klanttevredenheid, personeelsbeleid
en toekomstvisie. "De bedrijfsvoering
van Boerhof is gericht op de nieuwe
economie, oftewel ondernemen met
een andere mindsetting en mentali-
teit. Dat gaat verder dan alleen maat-
schappelijk verantwoord onderne-
men", legt De Regt uit. "Boerhof werkt
open en transparant, zowel naar klan-
ten, als naar familieleden, medewer-
kers en zelfs in grotere sociale verban-
den. Voor een familiebedrijf kan dat
een valkuil zijn; dat alles in eigen
hand wordt gehouden en een kliekje
ontstaat." Dat laatste is bij de winnaar
dus duidelijk niet het geval. "De we-
reld is je familie. Niet denken in een
ik-economie, maar in een wij-econo-
mie en altijd oplossingsgericht zijn."
De runners-up waren Papercards.nl
uit Aalten en Autobedrijf Grooters in
Eibergen en Rekken.

Familiebedrijf van het Jaar:
Boerhof Projectinrichters

Vorden - Directrice Kristel Leerkes Boerhof ontving woensdag 30 juni jl.
uit handen van jurylid Bert de Regt het certificaat dat hoort bij de titel
'Familiebedrijf van het jaar Oost-Nederland'. In september strijdt Boerhof
Projectinrichters (en Woninginrichters) mee om de landelijke eer.

Jurylid Bert de Regt, directrice Kristel Leerkes-Boerhof, oprichter John Boerhof en Peter Holtmaat van Salland Centraal proosten op de
afgetekende overwinning

Tot zijn verbazing kreeg hij vervolgens van badmeester Mirko een taart over-

handigd. Hans v.d. Linden bleek de
25.000e bezoeker te zijn. Inmiddels,
twee dagen later staat de teller in het
zwembad ‘In de Dennen’ wat het sei-
zoensbezoek 2010 betreft al op 30.000!

Taart voor 25.000e bezoeker zwembad

Vorden - Toen Hans van der Linden afgelopen weekend samen met zijn
vrouw Ria in het Vordense zwembad zijn ‘traditionele ‘ baantjes ging trek-
ken, werd hij opgewacht door het badpersoneel.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN

Wedvlucht vanaf PERONNE van PV de
IJsselbode te Steenderen. Met zeer
warm weer begonnen de 27 duiven
van 5 liefhebbers om 07.15 uur. De uit-
slag: 1.2.3.6. G. Kelderman, 4.5.7. H.
Dieks. 

PV VORDEN 
Onder zware omstandigheden had-
den de duiven van PV Vorden af te re-
kenen met een gemiddelde afstand
van 330 km, maar ook met een tempe-
ratuur van 30 graden. De duiven wer-
den 3 juli gelost in PERONNE om 07.30
uur. Theo Berentsen kreeg om 12.02
uur de eerste duif en het concours
sluit om 12.22 uur. Toch een gladjes
verloop. Uitslag: T.J. Berentsen (5/10) 1
2 3 6 7, C. Bruinsma (4/9) 4 8 10 16,
Marc Tiemessen (2/8) 5 14, R. de Beus
(1/6) 9, D.J. Gotink (1/8) 11, Rick Wues-
tenenk (5/25) 12 13 15 19 20, Comb.
A.&A. Winkels (2/7) 17 18. 
De kampioenen van de midfond zijn
bekend, maar worden later vermeld.
De liefhebbers spoedden zich huis-
waarts om de duiven van Barcelona te-

rug te zien komen. Hierover later
meer. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
Voor de duiven van PV Steeds Sneller
stond in eerste instantie vlucht Mor-
lincourt op het programma. Echter
door de hoge temperatuur is gekozen
voor PERONNE. Peronne is namelijk in
één nacht te bereiken, waardoor voor-
komen werd dat de duiven in de volle
zon stonden te wachten op hun los-
sing. 

Om half acht mochten deze duiven
huiswaarts keren. De snelste duif, de
9-1939759 werd om 11.56 uur gecon-
stateerd op de kleppen van de hokken
van Leo en Jan te Stroet te Keijenborg. 
Uitslag: L. Te Stroet (8/12) 1 2 7 9 11 12
17 18, G. Kempers (3/14) 3 4 5, B. te
Stroet (2/6) 6 13, G. Duitshof (1/11) 8,
V.C.J. van Melis (1/2) 10, Robert Borne-
man (2/8) 14 16, C. Te Stroet (1/3) 15. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 3 juli werden van 14 deel-
nemers van PV De Koerier, 134 duiven
gelost om 07.30 uur vanuit PERONNE.
Uitslag: G.J. Wassink (2/9) 1 19, H. Was-
sink (5/15) 2 4 6 15 22, G.J. Velthorst
(8/11) 3 5 11 16 17 18 27 30, J.G. Poel-
man (1/8) 7, H.A. Kamperman (8/16) 8
10 14 20 23 28 33 34, R. van Aken (4/10)
9 25 26 31, W. Meijerman (2/10) 12 29,
J.Th. Reindsen (1/13) 13, Comb. Menk-
horst (3/5) 21 24 32.

Duivenberichten 3 juli 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
namen afgelopen zaterdag 3 juli
aan de wedvlucht vanuit Peronne
deel.

De entree is 2 euro per persoon. Er zijn
per lijn prijzen te winnen. Inlichtin-

gen bij de secretaris, telefoon (0314)
844221. Opgave voor de zomerdrive
gaarne zoveel mogelijk van te voren,
tot 17.30 uur bij Theo van Aalst, tele-
foon (0575) 451558, email: theovan-
aalst@gmail.com. Aan de zaal inschrij-
ven tot 19.15 uur. Er wordt gebridged
van 19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst

Bronckhorst - Deze zomer worden
door de Bridgeclub Bronkhorst
vrije bridgedrives gehouden. De
eerstvolgende drives worden ge-
speeld op de donderdagen 8 en 15
juli in Zaal Herfkens in Baak.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ASSEMBLAGE MONTEUR M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenr.; VIW000339

Werkzaamheden;
Het onder begeleiding monteren, transportklaar maken van
machines. Daarnaast zie je toe op juist gebruik van gereedschap,
hijs- en transportmiddelen.

Functie eisen;
• Kennis van materialen en gereedschappen;
• kennis van tekening en schema lezen;
• je kent de gangbare kwaliteitsnormen door ervaring;
• je bent bekend met veiligheidsvoorschriften.

MEDEWERKER CREDITEURENADMINISTRATIE M/V
Omgeving Dieren - parttime - vacaturenummer; VMK00338

Werkzaamheden;
In deze functie ga je je bezig houden met de registratie inkoop-
facturen, het verwerken van inkoopfacturen in geautomatiseerde
systemen, het afhandelen van niet correcte inkoopfacturen en
het up to date houden van  leveranciersgegevens en prijslijsten.
Daarnaast moet je inkoopfacturen (laten) controleren op juistheid,
ga je geaccordeerde inkoopfacturen betalen aan leveranciers en
onderhoud je contacten, in met leveranciers, klanten en collega’s.

Functie eisen;
• Een administratieve opleiding op MBO niveau;
• ervaring met SAP is een pré;
• ervaring met computerprogramma’s;
• talenkennis: Nederland, Duits en Engels;
• communicatief;
• zelfstandig.

MIG/MAG LASSER M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VDB00328

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

Functie eisen;
• Woonachtig in de omgeving;
• minimaal 2 jaar werkervaring in de metaal; 
• allround inzetbaar;
• geen 9 tot 5 mentaliteit.

MEDEWERKER AFMONTAGE M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VDB00340

Werkzaamheden;
Je gaat je bezig houden met het monteren van sloten op brand-
kasten. Je gaat vanaf tekening werken.

Functie eisen;
• Ervaring in de metaal;
• nauwkeurig kunnen werken;
• bereidheid tot het werken in 2 ploegen.

HORECAMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem-Fulltime-vacaturenummer; VMK00332

Werkzaamheden;
Voor de thuiswedstrijden van de Graafschap zoeken wij horeca-
medewerkers die ervaring hebben met bediening en/of bar-
werkzaamheden. De wedstrijden worden komend seizoen ge-
speeld op vrijdagavond, zaterdagavond en zondagmiddag (inci-
denteel ook doordeweeks).

Functie eisen;
• In verband met de werktijden moet je minimaal 18 jaar zijn;
• ervaring in de horeca;
• flexibel inzetbaar.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

CONSULTANT M/V
Omgeving Vorden – fulltime – vacaturenr.; VIW00145

Bij Euro Planit Personeelsdiensten staan kwaliteit en resultaat
voorop. Euro Planit-Consultants hebben veel eigen verant-
woordelijkheid, werken voornamelijk zelfstandig, maar kunnen
ook goed in een team werken. Ze combineren hun eigen
aanpak met de professionaliteit en uitstraling van Euro Planit.
Als Intercedent acquireer je opdrachten en bouwt zo je eigen
netwerk van mogelijke opdrachtgevers op. Deze contacten
vertaal je naar concrete business en je zorgt voor cross-selling
voor andere diensten die ons kantoor kan bieden.

Je verzorgt zelfstandig procedures met betrekking tot werving
& selectie, uitzenden en detacheren: van opdrachtintake, tot
de opdrachtuitvoering. Stelt het functieprofiel op, benadert
kandidaten op creatieve wijze en uit de diverse databases,
verwerkt de reacties op de advertentiecampagnes, voert
selectiegesprekken en presenteert de best passende kandidaten
bij de opdrachtgever. Daarnaast ben je actief betrokken bij
de verdere commerciële ontwikkeling van je functiegebied of
branche. Je levert een creatieve bijdrage aan diensten of
producten die de binding met opdrachtgevers en kandidaten
vergroten en de positionering van Euro Planit Personeels-
diensten op de markt versterken. Euro Planit Personeelsdien-
sten heeft kantoren in Vorden, Hengelo (O) en Duiven. 

Wij zoeken iemand met HBO werk- en denkniveau. Ook is het
erg belangrijk dat je ervaring hebt in een soortgelijke functie.
Wij zoeken iemand met een sterke persoonlijkheid en een
commerciële instelling.

Wij zijn op zoek naar:

ENTHOUSIASTE VAKANTIEKRACHTEN
die tijdens de avonduren nog wat bij willen verdienen.
De werkzaamheden zijn in diverse bedrijven in de
voedingsmiddelen branche (dus 18 jaar en ouder).
De verdiensten zijn comform de schoonmaak c.a.o.
Bij interesse kunt u mailen naar e.maas@asito.nl of
bellen naar 06-10011378.

zoekt op korte termijn:

een pedagogisch medewerk(st)er
op oproepbasis

Functie-eisen: • diploma SPW-3 of gelijkwaardig
• actieve, creatieve persoonlijkheid
• sociaal en flexibel ingesteld
• affiniteit met de boerderij

De functie wordt gesalarieerd volgens de CAO Kinder-
opvang, afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Interesse in deze functie?
Stuur dan vóór 15 juli een schriftelijke sollicitatie naar:
Kinderdagverblijf ’t Holthuisje, ter attentie van mevr. A.
IJsseldijk, Toldijkseweg 39, 7221 DB Steenderen of per
mail naar info@holthuisje.nl

’t Holthuisje

Kinder- op de
dagverblijf boerderij



KEIJENBORG 
EN ZELHEM
KEIJENBORG 
EN ZELHEM

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

Wij hebben de 40% niet gehaald, 
maar wij willen niet achterblijven, 

DUS WIJ GAAN DOOR!!
Meld u aan voor:

Keijenborg Eulingkamp 47
of Eulingkamp 53

Zelhem bij DPC Solutions

Het zal ons toch niet gebeuren dat 
onze buren wel de meest moderne 
infrastructuur krijgen en wij niet? 

KOM OP!!
De initiatiefgroep

www.hengelopglasvezel.nl www.vordenopglasvezel.nl



VORDEN EN
HENGELO GLD

www.zelhemopglasvezel.nl

GLASVE
HEMZEL

www.hengelopglasvezel.nl www.vordenopglasvezel.nl

Van harte gefeliciteerd met de 
40% aanmeldingen voor 
het Glasvezelnetwerk.

Aanmelden voor een gratis aansluiting
kan nog steeds voor:

Vorden DutchPC
Hengelo Gld Expert Arendsen

Halen we de 60%, dan zal iedereen, binnen het

aansluitgebied, die wil, aangesloten worden. 

De initiatiefgroep

VORDEN EN
HENGELO GLD



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

Super de Boer Steenderen, Vorden en Zelhem bezorgen ook in Hengelo (Gld.) uw boodschappen thuis.

Hertog Jan of Grolsch*
2 kratten à 16 of 24 flesjes x 30-45 cl naar keuze

Bijv.: Grolsch, 2 kratten à 24 flesjes x 33 cl

2 stuks

17.9823.98

2e

halve
 prijs!**

6.58 5.-
2 stuks

Senseo koffiepads
alle soorten, 2 zakken à 24-36 pads
naar keuze
6.30/6.58

+1
ZEGEL

zegel
specim

en

6

Saucijzen fijn
  voordeelpak

4.99

2.99
per kilo

3e
 gratis!*

Reus, Fleuril of Persil wasmiddel
of Silan wasverzachter
alle soorten, poeder pak 1215-1260 gram of
vloeibaar flacon 675-1500 ml, 3 stuks naar keuze

Bijv.: Persil color gel flacon 1500 ml, Witte Reus poeder 
pak 1260 gram en Silan wasverzachter rozen, flacon 750 ml 14.27

3 stuks

9.51

Senseo koffiepads
alle soorten, 2 zakken 
à 24-36 pads
naar keuze 
6.30/6.58

Ola ijs
alle soorten, 3 pakken naar keuze

Bijv.: Cornetto Enigma chocolade, 
pak 6 stuks, Raket, pak 9 stuks en 
Mini Croc, pak 16 stuks

3e
 gratis!*

7.47

3 stuks

4.98

Hertog Jan of Grolsch*
2 kratten à 16 of 24 flesjes x 30-45 cl naar keuze  
Bijv.: Grolsch, 2 kratten à 24 flesjes x 33 cl

Reus, Fleuril of Persil wasmiddel
of Silan wasverzachter
alle soorten, poeder pak 1215-1260 gram of
vloeibaar flacon 675-1500 ml, 3 stuks naar keuze
Bijv.: Persil color gel flacon 1500 ml, Witte Reus poeder
pak 1260 gram en Silan wasverzachter rozen, flacon 750 ml

Varkensschnitzels
of -oesters
Voordeelpak
4.99 / 5.99

Ola ijs
alle soorten, 
3 pakken naar keuze
Bijv.: Cornetto Enigma chocolade,
pak 6 stuks, Raket, pak 9 stuks en
Mini Croc, pak 16 stuks

Sauzijzen fijn
Voordeelpak
4.99 / 5.99

Aardbeien
bak 500 gram

2e

halve
 prijs!*

0 gram

1.78

2 stuks

1.33

Chips
alle soorten, 2 zakken
à 100-200 gram naar keuze
Bijv.: Cornzz, zak 125 gram en
chips paprika, zak 200 gram


