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Deze week:

Da Vinci for Hair 
steunt Stichting 
Haarwensen

Ties Dekkers van 
HSV de Snoek-
baars kampioen

VTP organiseert 
9e Dijkman Bouw 
Open Tennis

Zomerse 
afsluiting bij 
Avonturijn

Dorpsschool 
neemt bank in 
ontvangst

Engelen-
tentoonstelling 
in Antoniuskerk

Dinsdag 10 juli 2012
74e jaargang no. 19

Moeder Monique en vader Rik Vel-
horst uit Vorden zonden deze foto 
van Chris in. De medewerkers van 
Weevers Grafimedia, de uitgever van 
Contact, keken vertederend op toen 
dit mailtje binnenkwam. Zij wensen 
Chris, Moniek en Rik veel geluk sa-

men en natuurlijk ontzettend veel 
leesplezier met het weekblad Contact 
of op de website Contact.nl
Heeft u ook nieuws of gewoon een 
leuke foto die u met ons wilt delen? 
Benader ons dan via info@contact.nl 
of webreporter@contact.nl

Baby Chris van acht maanden 
nu al gek op Contact

Vorden - Chris is pas acht maanden oud en het liefst verslindt hij 
Contact (letterlijk) als hij in de bus ligt. De vader en moeder van dit 
schatje lezen normaal gesproken eerst het lokale nieuws voordat 
hun hummeltje het papier in handen krijgt, maar dit keer stopte de 
bezorger er per ongeluk twee in de brievenbus en daarom kon hun 
kleintje er ook één krijgen.

Daarnaast is hij aan dezelfde school 
dirigent van het symfonisch school-
orkest (30 leerlingen). Jacob Jansen 
stamt uit een gezin van acht broers 
en zussen. Zegt hij: ‘Mijn grotere 
broers speelden bij de muziekvereni-
ging ‘Soli’ uit Driehuis (nabij Haar-
lem). Natuurlijk wilde ik ook bij de 
muziek. Ik ben begonnen met hoorn. 
Na de middelbare school heb ik aan 
het conservatorium in Den Haag als 
studie ook voor dit instrument ge-
kozen. Vervolgens met goed gevolg 
examen gedaan voor ‘Compositie 
orkestdirectie’. Twee jaar geleden op-
nieuw naar het conservatorium voor 
‘docent muziek’, aldus Jacob Jansen.
Zeven jaar geleden werd hij door 
Sursum Corda als dirigent aangetrok-
ken. Daarover zegt hij: ‘Ik trof een 
muziekvereniging aan die op een 
leuke, gezellige manier muziek wilde 
maken. Een fijne groep muzikanten 
om te dirigeren. Dat goede gevoel is 
in al die jaren ook zo gebleven. Voor 
mij een periode met veel hoogtepun-
ten, maar ook dieptepunten. Wat dat 
laatste betreft, die fatale gebeurtenis 
tijdens het onweer waarbij dodelijke 
slachtoffers vielen. Voor ons allemaal 
een flinke klap. We zijn kort daarna 
weer doorgegaan met muziek ma-
ken. Natuurlijk heel erg moeilijk, het 
heeft zeker enkele maanden invloed 
gehad op de muzikanten, eigenlijk op 
heel Sursum Corda en ook daarbui-
ten. Daarnaast heb ik als dirigent ook 
hoogtepunten meegemaakt: twee 
jubileumconcerten, één met Cor Bak-
ker en één samen met een rockband. 
Gebeurtenissen die ik niet graag had 
willen missen’, zo zegt Jacob Jansen. 
Alvorens in Vorden de gesprekken 
op gang kwamen om Sursum Corda 
en Concordia samen te voegen, had 
Jacob Jansen al aan het bestuur van 
Sursum Corda te kennen gegeven, 
dat hij vanwege tijdgebrek (de familie 
Jansen woont in Ede) wilde stoppen. 

Jacob: ‘Dat Sursum Corda ophoudt te 
bestaan, vind ik persoonlijk heel erg 
jammer. Daarmee komt een einde 
aan een muziekvereniging die veel 
voor Vorden heeft betekend. Aan de 
andere kant natuurlijk fijn dat ‘Har-
monie Vorden’ is ontstaan, zodat de 
muziek in Vorden meer toekomst 
heeft’, zo zegt hij.
Intussen is de muziek in huize Jan-
sen in Ede van vader op zoon over 
gegaan. Zijn twee zonen Dino (14) en 
Emiel (17) spelen in een band ‘The 
Stereo Fools’ en de lezer begrijpt het 
al, met pa Jacob Jansen als de groot-
ste supporter! Ria Zweverink (nu nog 
voorzitter van Sursum Corda) vindt 
het jammer dat er een einde komt 
aan de samenwerking met Jacob Jan-
sen. Ria: ‘Hij is een hele goede diri-
gent, een goede eigenschap van hem: 
Jacob kan heel goed met jeugd om-
gaan. Bovendien is hij een man die 
alle muzikanten in zijn waarde laat. 
Bij onze muziekvereniging stromen 
jaarlijks jeugdige leden door naar het 
‘grote‘ harmonieorkest. Dat proces 
was bij Jacob in een goede handen’, 
aldus Ria Zweverink. Jacob Jansen 
tot slot: ‘Voor jonge muzikanten is 
het belangrijk dat ze in het harmo-
nieorkest hun plekje krijgen. Na de 
opleiding van Geert Jan Dijkerman 
(dirigent leerlingenorkest) komen ze 
opeens tussen muzikanten met een 
jarenlange ervaring. De jeugd heeft 
dan nog ongeveer één tot twee jaren 
nodig om volop te kunnen meedraai-
en. Een boeiend aspect om dat te mo-
gen begeleiden’, aldus Jacob Jansen.

Afscheid nemen doet pijn
Dirigent Jacob Jansen verlaat Sursum Corda

Vorden - Aan het afscheid van Jacob Jansen als dirigent van de chris-
telijke muziekvereniging Sursum Corda, ging een bescheiden feestje 
vooraf. Een paar dagen voor het afscheidconcert (dinsdag 3 juli op het 
gazon voor de hervormde dorpskerk) deed Jacob eindexamen docent 
muziek. ‘Daarmee heb ik officieel de bevoegdheid om les te geven in het 
voortgezet onderwijs. Dat doe ik al wel 2,5 jaar aan de school Pantarijn 
in Wageningen. Ik ben er inmiddels al benoemd’, zo zegt Jacob Jansen.

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

Alleen op afspraak.

Braderie              |              Sport              |              Muziek              |              Terras

SKEELER SPEKTAKEL & ZOMERFEESTEN VORDEN 2012

19, 20 en 21 juli 2012

Gezamenlijke uitgave van het skeelercomité en Vordense Ondernemers Vereniging

Vordense Zomerfeesten

op 19, 20 en 21 juli 2012

Donderdag 19 juli

13.00 uur: Kermisattracties open

13.00 uur: Braderie tot 20.00 uur

 
 Tijdens de braderie zijn er attracties in de vorm 

van: een springkussen, een zweefmolentje en 

Bungee Jumping. 

 
Alles onder begeleiding.

Vanaf 21.00 uur:  muziek in de feesttent bij Hotel Bakker, De 

Herber, Bistro De Rotonde en Eetcafé De Slof

Vrijdag 20 juli

’s Morgens:  Weekmarkt in de Dorpsstraat op gebruikelijk 

tijdstip

13.00 uur: Kermis

17.00 uur: Skeelerronde van Vorden 

21.00 uur:  Na het skeeleren volop vertier bij de plaatselijke 

horeca

Zaterdag 21 juli

13.00 uur: Kermis

14.00-17.00 uur:  Kinderbraderie in het centrum van het dorp. 

Vooraf opgeven bij de VVV aan de Kerkstraat.

 
 Tijdens de kinderbraderie zijn er in het dorp 

diverse attractie o.a.: het dweilorkest ‘ De 

Haarschutters’ uit Hardenberg.

 
 Voor de ‘kleine‘ jeugd: Een verrijdbare pan-

nenkoeken-bakkerij (Kinderen kunnen zelf de 

pannenkoeken ‘versieren ‘ )

 
 Een ballonnenclown die fantastische figuren 

kan maken.

Vanaf 14.00 uur Open Vordense dartkampioenschappen

in De Herberg:

Zaterdagavond weer volop muziek bij de plaatselijke horeca.

Verplaatsing weekmarkt

tijdens de Zomerfeesten 

Op vrijdag 20 juli zal de traditionele weekmarkt

uitwijken naar de Dorpsstraat in Vorden.  

19, 20 en 21 juli

Bruisende Zomerfeesten en Skeelerspektakel

in Vorden

Als voorzitters van het Skeelercomité resp. de Vordense Ondernemers Vereniging (VOV), 

heten wij u allen, inwoners en bezoekers van elders, van harte welkom in het centrum 

van Vorden, waar op 19, 20 en 21 juli a.s. de Zomerfeesten incl. dé Skeelerwedstrijd 

zullen worden gehouden. 

Drie dagen lang voor elk wat wils, o.a. kermis, uitgebreide braderie op donderdag, 

dé skeelerwedstrijd op vrijdag met o.a. “Goud van oud” en als klapstuk de A-rijders, 

de kinderbraderie op zaterdag, overal gezellige terrassen, muziek op diverse plaatsen 

en een geweldige afsluiting op zaterdagavond waarbij een deel van het centrum tot 

evenemententerrein wordt omgetoverd. 

Het Skeelercomité en het VOV-bestuur danken alle ondernemers voor hun sponsoring, 

de commissieleden en de vrijwilligers voor hun uitstekende inzet.

Dat wordt weer drie dagen volop genieten van gezelligheid, amusement en sportiviteit, 

onder het motto: “In VORDEN IS het GOED toeven”.

 
Vergeet daarom niet de data in uw agenda te noteren!!!

Tot slot wensen wij u allen veel plezier en goed weer toe.

Verkeer en parkeren tijdens de 

Zomerfeesten

Om het feest in goede banen te leiden, 

vragen wij u om uw auto niet te parkeren 

in het centrum tijdens de Zomerfeesten. 

De Dorpstraat, Burgemeester Galleestraat en

 Zutphenseweg tot aan de Decanijeweg 

zijn in verband met de Braderie op 20 juli AFGESLOTEN.

 Jaap Hesselink voorzitter Skeelercomité 
Marcel Leferink, voorzitter VOV

Deze week 
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos 
Zonnebloemen

             € 3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

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

Vervolg Rubrieksadvertenties 
zie elders in deze uitgave.

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

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

Gastouder beschikbaar
in Zutphen, Warnsveld, Wichmond, 
Vorden, Ruurlo, Borculo, Gorssel en 

Marienvelde.
Voordeliger dan kindercentrum. 

Viaviela, tel. 06-10199918

Hervormde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 15 juli 10.00 uur, Viering Heilig avondmaal, ds. F.W. 
Brandenburg,

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 15 juli 10.00 uur, dhr. R. Baauw, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 15 juli 9.30 uur, Woord- en communieviering, J. Oudsen, 
m.m.v. vakantiekoor Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 14 juli Geen viering.
Zondag 15 juli 9.30 uur, Eucharistieviering, pastoor Hogenelst, 
m.m.v. Dameskoor.

Tandarts
14 - 15 juli R.C. Boersma, Vorden, (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 
Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 

voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

�

Vlaai van de week

Aardbeienvlaai
6-8 pers. € 7,50

Dinsdag = Brooddag

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

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Slagroomsoesjes 10 st. € 3,50
Witte bollen 10 halen 8 betalen

Aanbiedingen geldig van di. 10 juli t/m za. 21 juli

Dagmenu’s 11 juli t/m 17 juli
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis 
laten bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren        
€ 9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, 
behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 11 juli
Champignonsoep/Karbonade met boerengarnituur, aard-
appelen en rauwkostsalade

Donderdag 12 juli 
Boeuf Bourginon met verse pasta en groente / Tiramisu met 
slagroom

Vrijdag 13 juli
Tomatensoep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen en 
groente 

Zaterdag 14 juli (alleen afhalen / bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en rauwkost / IJs met 
slagroom  

Maandag 16 juli
Groentesoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, aard- 
appelen en groente

Dinsdag 17 juli
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

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

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

Per 11-7-2012 verhuisd
naar de Groeneweg 8, 7251
ET Vorden. Goos en Jo
Winkel.

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 16 juli.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse kersen 
 400 gram 2.99              
Ze zijn er weer !!!!! Minneola’s 
 10 voor 3.99          
Opperdoezer aardappelen  2 kg 2,99
Op alle dag verse gesneden groenten 

 2e zak voor de halve prijs                                             
Uit eigen keuken:
huisgemaakte groentensoep
grote beker  voor 4,00

Gevraagd: Stro los van 
het land. Melkgeitenhouderij
Roekevisch. Tel. 0314-
623145 mob. 06-51228389

�

Herbalife gezonde voeding 
voor afslanken, energie,

sport. Bel/sms voor proef-
pakket 06 - 55 166 420



Contactjes
vervolg

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

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

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

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

1972      -      2012

Op zaterdag 21 juli hopen wij met onze kinderen 
en kleinkinderen ons 40 jarig huwelijk te vieren.

Harry en Nettie Arfman

Hierbij nodigen wij u uit op deze dag op onze 
receptie van 15.00 tot 16.30 uur bij ons op de 
Dennemaat. 

Elzeboomweg 4
7261 LD Ruurlo
Tel: 0573-461000

Aangeb. Woonruimte 
voor 1a 2 pers. Indeling: 
Woonkamer, Slaapkamer, 
Keuken, Douche, toilet en 
bergruimte. Prijs € 445,- All 
In per mnd. tel. 0575-461733

�

Te huur: per 01-09 prach-
tige vrijstaande woning in 
het centrum van Zelhem.
Prijs: a € 875.- excl. Tel: 06-
10777626.

�

Kringloopbedrijf DE 
BOEDELHOF. een kringloop 
met net dat beetje meer.
Enkweg 17b Vorden ope-
ningstijden: di t/m vrij 10.00 
tot 17.00 Zaterdag 9.00 tot 
16.00 tel. 0575-555456 
www.deboedelhof.nl

�

Te huur: per aug. (half)
vrijstaand woonhuis te
WICHMOND (tijdelijk) Alles
begane grond 170 m2, in-
tree, hal, gang, 2 slaapka-
mers, badkamer, berging. 
Woonkamer 41,5 m2, grote
keuken 27,5m2, vliezo trap 
naar bergzolder.I nl. 06-
21580650

�

 
Zo plotseling ben je van ons heengegaan
Daar heeft niemand ooit bij stilgestaan
Wat in onze herinnering blijft is je lach
Je genoot van het leven
Bedankt voor alles wat je hebt gegeven

 
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen
van mijn lieve man, onze zorgzame vader en
schoonvader

Arie Dijkman
in de leeftijd van 69 jaar.

Bep Dijkman-Hulleman
Freddy en Susanne
Jeroen en Thirsa

8 juli 2012
Hoetinkhof 39
7251 WL Vorden

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
donderdag 12 juli van 19.30 tot 20.00 uur in
uitvaartcentrum Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 
De crematieplechtigheid, waarvoor wij u uitnodigen, zal
worden gehouden op vrijdag 13 juli om 9.30 uur in de
aula van crematorium de Omarming, Voorsterallee 95
te Zutphen.
 
Na afloop van de plechtigheid is er eveneens
gelegenheid tot condoleren.

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en
na het overlijden van onze lieve, zorgzame moeder
en oma

Johanna Wilhelmina
Peters - Huitink

betuigen wij u onze oprechte dank.

Annemarie en Benny Bongaarts

Marcel en Jolande Peters

Bennie Peters

en kleinkinderen

Hengelo Gld., juli 2012

Op zondagmorgen hebben wij geschokt kennis 
genomen van het plotselinge overlijden van onze 
buurman

Arie Dijkman

Hij leefde voor Bep en zijn kinderen en was altijd 
bezig in huis en tuin.
Wij verliezen een goede buurman die in onze herin-
nering zal blijven als een warme, gezellige man vol 
humor en gevatheid.

Wim en Ans
Piet en Alie
Hanny
Paul en Linda
Annie en Hennie
Jos en Henriëtte 
Arno en Ingrid
 Lieke en Eva
Johny en Wendy
 Mees

Arievederci “buurvrouw” Arie
Mees

Diepbedroefd maar met mooie herinneringen 
hebben we geheel onverwachts afscheid moeten 
nemen van onze broer, zwager en oom

Arie Dijkman

Henk en Anita
Eef en Gerda

Neven en nichten

Te koop: kleine baaltjes 
hooi en stro, vrij van onkruid. 
Voor inl. J. Gosselink tel. 06-
51946908.

�
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KEURSLAGERKOOPJE

Gegrilde kippenpoten

4 stuks 500

SPECIAL

Oosterse varkensfilet met 
aubergine

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden fricandeau + 
boterhamworst

100 gram + 100 gram 298

MAALTIJDIDEE

Rundvlees
salade

500 gram 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Riblap

500 gram 650
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Te Huur:
Opslagruimte

voor o.a. inboedel
10 tot 200 m2

06-51577095

Bedankt allemaole.

Wat een mooien middag!! 
Iedereen die voor onzen 40-jaorige huwelijksfeest 
tot iets onvergettelijks hef ’e-maakt.
Wie wilt jullie danok hierveur hartelijk bedanken.
Het hef ons gaod ’e doan al die belangstelling. 
Allemaole onmudig bedankt.

Willem en Riek
’ut (Delden) bij Vorden

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

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

Te koop: Terrasraam afm. 
3 x 1.83 m. met draadglas - 
Elec. oven met keram. plaat 
- afzuigkap - afwasbak met 
kraan - deurrooster. tel: 0575 
- 55 68 53

�

Hortensia
per stuk € 5,00 2 st. 3e gratis
En onze vaste actie: 3 bossen bloemen

naar keuze voor € 5,00
met o.a. zonnebloemen, alstroemeria, gerberas, 
lelies en fresias

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

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

Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Frieslander. Tevens  
BBQ vlees. Fam. Scheffer, 
Nieuwenhuisweg 1, Vorden 
(Delden). (Woensdag de ge-
hele dag en donderdagmor-
gen gesloten).

�

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

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

Ambachtsweg 5, Vorden. 06-30974306

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

Op zoek naar
een unieke 
(spaar)actie

voor uw club
of vereniging?
Neem dan contact 
op met AMBIANCE 

EVENEMENTEN!

www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109

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

�

In zoveel mooie herinneringen blijf je bij ons.

Lammert Visschers
19 juni 1923 - 17 mei 2012

Wij willen onze dank betuigen voor de vele blijken 
van medeleven na het overlijden van mijn lieve en 
zorgzame man, onze vader, groot- en overgrootvader

Lambertus Wilhelmus Visschers

Uit aller naam
E. Visschers - Smeenk

Woonzorgcentrum de Wehme kamer 10
Nieuwstad 32
7251 AJ Vorden



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

Tijdens de workshop Ondernemen 
en internet gaven Jasper Feenstra en 
Sybren Dotinga van JDI internet pro-
fessionals deelnemers concrete advie-
zen over hun eigen website. Dinsdag 
was het de beurt aan Jos Burgers. Jos 
Burgers liet aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden op zijn eigen unieke 
humoristische wijze zien wat klanten 
echt willen en hoe hierop in te spe-
len. Woensdag stond de masterclass 
beleggen op het programma en kre-
gen de aanwezigen de visie van de 
bank op de aandelenmarkt van het 
komende kwartaal gepresenteerd. 
Tenslotte sprak op donderdag Tony 

Bosma over ontwikkelingen op het 
gebied van nieuwe media, trends en 
futurologie.
Deelnemers reageerden enthousiast 
op de bijeenkomsten. Reacties va-
rieerden van leerzaam, boeiend en 
prikkelend tot “dit geeft stof tot na-
denken” en “geslaagde avond”. Van-
wege de grote belangstelling moest 
er overigens voor de bijeenkomsten 
van Jos Burgers en Tony Bosma uitge-
weken worden naar de Hanzehof en 
werd er een tweede workshop Onder-
nemen en internet op de donderdag-
avond georganiseerd.
De filosofie van de Rabobank achter 
deze avonden is dat de bank vanuit 
haar coöperatieve gedachte kennis 
wil delen. Kennis die mensen kan in-
spireren en verder kan helpen bij het 
realiseren van hun ambities. De Ra-
bobank biedt het hele jaar door een 
groot aantal informatieve bijeenkom-
sten en evenementen in de regio. De 
evenementen zijn te vinden op een 
speciale website van de bank www.
kennisvloer.nl. Hier zijn ook de pre-
sentaties van de vier Summerschool-
avonden te vinden.

Inspirerende bijeenkomsten 
bij de Rabo Summerschool
Vorden - Afgelopen week orga-
niseerde Rabobank Graafschap-
Noord voor het tweede achtereen-
volgende jaar de Summerschool: 
vier inspirerende avonden voor 
particulieren en ondernemers 
over ondernemen en internet, 
klantgerichtheid, beleggen en 
ontwikkelingen op het gebied 
van nieuwe media. De bijeenkom-
sten trokken in het totaal zo’n 
600 deelnemers.

Na de musical van de achtste groe-
pers werd al een klein schaalmodel 
aangeboden, maar donderdagoch-
tend kwam de firma Beeftink met 
een speciale wagen de bijna vijf meter 
lange en loodzware bank bezorgen. 
De kinderen van groep 8 hebben in 
samenwerking met de familie Beef-

tink de bank geschuurd, gelakt en de 
namen in de bank gegraveerd. 

Iedere schooldag kunnen de leer-
krachten en leerlingen, wanneer ze 
even uitrusten en genieten van het 
prachtige schoolplein, nog even te-
rugdenken aan deze speciale groep 8.

Dorpsschool neemt bank in 
ontvangst van achtste groepers

Vorden - Groep 8 van o.b.s. de Dorpsschool Vorden heeft als afscheid 
een schitterende bank aangeboden aan de basisschool.

De trotse leerlingen van groep 8 op de door hun aangeboden bank.

Laten wij, die er tegen zijn, ze gaan 
aanmoedigen! Daar zit humor in. Of
zijn ze jaloers op ons mooie dorp, dat
ze het daarom willen vernielen? 
Als je in het dorp loopt, zie je zoveel
mensen die heerlijk op een bankje 
zitten te genieten van ons mooie dorp
met de mooie bomen zoals ze nu zijn.
En dan lees ik, dat onze bibliotheek
wordt verplaatst, maar ze gaan er 
niet op vooruit. 
Vroeger was de bibliotheek het Nuts-
gebouw, het middelpunt in onze ge-
meente waar het sociale leven zich
grotendeels afspeelde. 
Maar, zoals iemand schreef: het 
moest wijken voor parkeerplaatsen.
En daar zitten we toch niet op te
wachten.

D.E. Jurriens-Weenink
Hoetinkhof 32
Vorden

Het Contact van afgelopen dins-
dag gelezen, en zie: nou gaan ze
met bomen slepen. De bedenkers
daarvan gaan ze verplaatsen. 
Zouden ze de bomen op de rug
nemen?

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Ons bedrijf is wegens vakantie 

gesloten van 16 juli t/m 15 augustus

Kettelerij Bloembinderij v.o.f.

Hof van Kettelerij 2
7251 DS  Vorden

Tel. 0575-551508
website: www.kettelerij.nl
e-mail: info@kettelerij.nl

12, 13, 14 juli  50% KORTING 
op alle plantenHelp mijn baasje zoeken

Lief katje, 1 jaar, gecastreerd
 

Info tel. 0575-556716
ansfreedom@upcmail.nl

APPEL-
KRUIMEL-

VLAAI

GROOT € 13.25

KLEIN € 8.95

SOVITAL 
LICHT 

MEERGRANEN
NU VOOR

€ 1.95

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 10 t/m zaterdag 14 juli

WITTE
KADETJES

6 VOOR

€ 2.25 

 

  

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

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

AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  

 

SSTTEEMMMMEENN--  RREEPPAARREERREENN--  RREEVVIISSIIEE  
  

VVEERRKKOOOOPP--  VVEERRHHUUUURR--  AACCCCEESSSSOOIIRREESS  
  

PPIIAANNOOLLEESSSSEENN--CCOONNCCEERRTTEENN  
EEXXPPOOSSIITTIIEESS  

Barendsen

14 juli a.s.
van 10.00 tot 16.00 uur

Zutphenseweg 3, Vorden
Tel. 0575-554082



Stichting Haarwensen steunt kinde-
ren tot en met achttien jaar die door 
medische behandelingen of een an-
dere vorm van alopecia (kaalhoofdig-
heid) geen haar meer op hun hoofd 
hebben. Goede pruiken en haarwer-
ken zijn vaak onbetaalbaar. Stichting 
Haarwensen gebruikt het haar van 
mensen om kwaliteit pruiken voor 

deze kinderen te maken. Kinderen
die geen haar meer hebben zouden
er alles voor over hebben om weer
met een volle bos door het leven te 
kunnen.
Meer weten over Stichting Haarwen-
sen? Kijk op www.haarwensen.nl.
Meer weten over Da Vinci for Hair?
Kijk op www.davinciforhair.nl

Da Vinci for Hair steunt 
Stichting Haarwensen

Vorden - Gratis je haar laten wassen en knippen en daarbij een goed
doel steunen? Dat kan in de maanden Juli en Augustus bij Da Vinci
for Hair in Vorden.

Men komt in de ochtend tekenen en 
schilderen in Het Kleine Veld. Ook 
al heb je geen tekenervaring je gaat 
toch naar huis met een (zelfgemaakt) 
kunstwerk. Het is een inspirerende 
ochtend. Na de lunch ga je naar De 
Burgerij om met de gids te wandelen 

in de prachtige omgeving van Vor-
den. De dag wordt afgesloten met een 
fantastische High Tea in De Burgerij.
Data: 19 juli, 9 augustus en 18 okto-
ber. Voor opgave riandrok@gmail.
com Zie ook 
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Een dagje uit!
Leuk voor iedereen!

Vorden - Tekenpraktijk Het Kleine Veld en koffie- en theeschenkerij 
De Burgerij hebben samen een arrangement gemaakt. Net als vorig 
jaar bieden zij u ook nu weer de gelegenheid te genieten van het goede 
van het leven.

Elf jeugd vissers gooiden hun hengel 
uit in de Berkel te Lochem. In totaal 
werden er twintig vissen gevangen 
met een lengte van 329 cm. 

De uitslag is als volgt:
1 Frank Hulshof 9st 155cm.
2 Sven Boersma 3st 49cm.
3 Robert Bosveld 2st 34cm.
4 Daan van Zeijst 3st 32cm.
5 Niels Golstein 1st 17cm.

De eind uitslag over de 3 beste resulta-
ten zijn bij elkaar opgeteld. Ties Dek-
kers werd kampioen en won ook de 
beker voor de meest gevangen vissen. 

De verdere uitslag is als volgt: 
1 Ties Dekkers 444pnt.
2 Mischa Bouwhuis 438pnt.
3 Niels Golstein 432pnt.
4 Frank Hulshof 430pnt.
5 Robert Bosveld 428pnt.

Ties Dekkers van HSV 
de Snoekbaars kampioen

Lochem - Op donderdag 5 juli is in Lochem de laatste jeugd wedstrijd 
gevist door HSV de Snoekbaars uit Vorden.

Ties Dekkers en Niels Golstein.

TOM doet mee, maar het is een strijd 
om de meeste stemmen! Wanneer u 
de cultuur in Vorden (en wijde om-
trek) een warm hart toedraagt, breng 
dan uw stem uit op TOM. Er kan tot 
1 augustus gestemd worden door alle 
leden van de Rabo-vereniging Graaf-
schap-Noord via de webstek van het 
theater www.tom-vorden.nl. Hebt u 
een rekening bij de Rabobank Graaf-

schap-Noord maar bent u nog geen
lid? U kunt zich dan op de webstek
van de bank (gratis) als lid opgeven. 
Wij van TOM zijn u allemaal erg
dankbaar als wij van het geld van dit
fonds onze eigen geluidsinstallatie
kunnen aanschaffen. Het wordt dan
voor het publiek nog aangenamer
toeven in dit intieme kleinschalige
theater in de Lindesche Molen...

Stem voor 
Geluidsinstallatie TOM

Vorden - De aanvraag van Theater Onder de Molen voor een eigen ge-
luidsinstallatie is serieus ontvangen door de Rabobank, die via zijn 
Coöperatiefonds maatschappelijke projecten steunt. In de woorden
van de bank: “De Rabobank Graafschap-Noord is erg betrokken bij de
samenleving. In onze omgeving bruist het van de initiatieven om het
economische, sociale, en culturele leven te verbeteren.”

Het college heeft een besluit geno-
men wat er in feite op neer komt 
dat vrijwel alles in het dorp gekapt 
wordt. Van de oorspronkelijk be-
doelde 70 bomen mogen er 10 blij-
ven staan: telt u mee: 70 – 10 = 60. 
Maar dan lezen we dat er in totaal 40 
bomen gekapt worden en 50 nieuwe 
geplant. Begrijpt u het sommetje: 70 
– 40 + 50 = 80. Geweldig, we gaan er 
zelfs op vooruit.
Dank je wel college! Alleen: die 50 
hebben natuurlijk 20 jaar nodig om 
groot te worden, dat ga ik niet meer 
meemaken. Onder zo’n klein boom-
pje is het voorlopig niet gezellig zit-
ten…
De Commissie voor de Bezwaarschrif-
ten verklaarde na de zitting op 2 april 
de bezwaren van de bewonersgroep, 
verwoord door de Bomenstichting 
Achterhoek, gegrond en oordeelde 
dat het college er eerst nog eens goed 
naar moest kijken. Dat deed het col-
lege, en zie: tien bomen mogen blij-
ven staan.

Welke mogen blijven? Niet de grote 
volledig gezonde platanen langs de 
Zutphense weg, niet de even beeld-
bepalende kastanjes langs de Dorps-
straat. Welke dan wel: één boom 
langs de Burgemeester Galleestraat, 
een paar  langs de beek (u weet wel, 
daar waar je alleen komt om te par-
keren achter de Aldi, waar nog veel 
meer parkeerplaats komt.. ), maar die 
moeten dan wel eerst nog een paar 
meter worden verplaatst. Kosten?
Een paar zomereiken van de Zut-
phense weg moeten weg, maar zul-
len worden verplaatst. Het college 
heeft nog geen idee waarheen, de be-
langengroepen mogen daarover voor-
stellen doen. Misschien de voortuin 
van mevrouw Mulderije?
Dus: straks kale Dorpsstraat, kale Zu-
phense weg.

Dank je wel, college: wat een hand-
reiking. Dank je wel, voor het luiste-
ren naar 2000 Vordenaren, die hun 
handtekening zetten. Dank je wel, 
voor het luisteren naar de Commis-
sie voor de Bezwaarschriften. Dank 
je wel, voor zoveel zorg om gezonde 
natuur, voor zoveel begrip voor ons 
mooie dorpsgezicht.

Dolf Eshuis 
Mispelkampdijk
Vorden

Vorden, pas op je tellen
Vorden - Wie er tellen kan, niet 
onze bestuurders. Het college, 
CDA/VVD, is een beetje de tel 
kwijt. Want hoe staat het nu met 
onze bomen?

Voormalig 
klooster in 
Kranenburg 
zal worden 
getransformeerd 
tot zorghotel
Kranenburg - Het leegstaande 
voormalige Franciscanerk-
looster in Kranenburg wordt 
omgebouwd tot zorghotel. 
Achter de oorspronkelijke be-
bouwing worden  zorgappar-
tementen gerealiseerd.

De schaal en maat van deze 
bouwblokken is optimaal af-
gestemd op de bestaande con-
text. De drie nieuwe volumes 
vormen een binnentuin die 
refereert naar het oude kloos-
terleven.

De karakteristieken van de 
grootschalige bestaande be-
bouwing blijven gehandhaafd 
doordat de nieuwe bebouwing 
lager blijft dan de oorspron-
kelijke. Het zorghotel zal in 
het tweede kwartaal van 2013 
worden geopend.



Afgaande op de ervaringen in voor-
gaande jaren mag het toernooi re-
kenen op een flinke belangstelling. 
De organisatie verwacht zo’n 200 
wedstrijden in de planning te kun-
nen opnemen. 
Een gezellige en gemoedelijke sfeer 
tijdens het toernooi is een belangrij-
ke drijfveer voor de organisatoren. 
Wanneer dat gecombineerd kan 
worden met tennis van een goed ni-
veau wordt het enthousiasme alleen 
maar groter.

Traditioneel komen de deelnemers 
vooral uit Gelderland en Overijssel, 
maar de laatste jaren schrijven zelfs 
ook spelers uit Duitland zich in. De 
categorieën waarin wordt gespeeld 
zijn 3, 4, 5, 6, 7 en 8 voor zowel enkel 
als dubbelpartijen. Op donderdag 16 
augustus is er een feestavond met 
live muziek. Iedereen is die avond 
welkom om te genieten van topten-
nis en gezellige live muziek. De in-
schrijving voor dit toernooi kan t/m 
27 juli via www.toernooi.nl

VTP organiseert 
9e Dijkman Bouw Open 
Tennistoernooi

Vorden - De Vordense tennisclub VTP organiseert dit jaar voor de 
negende keer het Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Het evene-
ment vindt plaats in week 33 van zondag 12 t/m zondag 19 augustus 
op het VTP-tenniscomplex aan de Overweg en maakt deel uit van 
het Oost Gelders Tennis Circuit (OGTC).

De organisatie van het toernooi v.l.n.r: Henk Olthaar, Lisette Dijkman, Christiaan 
Brinkhorst, Ben Korenblik, Rogier Oonk.

Niet de Medlernaren zelf beleefden 
afgelopen weekeinde een bijzonder 
Medlertol Oranjefeest. De 87e editie 
van het buurt- en volksfeest halver-
wege Vorden en Ruurlo werd volgens 
de beproefde formule in en rondom 
de ‘loze’ van de coöperatieve land-
bouwwerktuigenvereniging MEDO 
gevierd. Buurtbewoners, jong en oud 
lieten vrijdagavond hun creatieve 
muzikale talenten zien en horen 
tijdens Medler Live. En natuurlijk 
vond er zaterdagmiddag een kinder-
optocht en de traditionele volks- en 
kinderspelen plaats. Nee, het meest 
opvallende feit.

De aanwezigheid van Concordia was 
op ’t Medler namelijk het allerlaatste 
officiële optreden in de ruim 140-ja-
rige geschiedenis van de vereniging. 
De muzikanten speelden letterlijk 
zaterdagmiddag de finale. Concordia 
fuseert deze zomer met haar Vorden-
se zustervereniging Sursum Corda. 
Voorzitter André Knoef van Stichting 
Oranjefeest Medlertol sprak tijdens 
zijn openingswoord de hoop uit dat 
hij veel van de muzikanten volgend 
jaar weer mag begroeten als Harmo-
nie Vorden het Oranjefeest muzikaal 
gaat opluisteren. Knoef en de buurt-
bewoners kunnen gerust zijn. Voor-
zitter Gerrit Nijenhuis van Concordia 
stelde de Medlernaren niet teleur. 
,,Ook volgend jaar zullen we van de 
partij zijn. We blijven als nieuwe 
fusievereniging alle volksfeesten in 
Vorden bezoeken. Dat behoort tot de 
cultuur. En die hebben wij ook hoog 
in het vaandel staan.” Namens de 
gemeente Bronckhorst opende wet-

houder Paul Seesing het Oranjefeest. 
Aansluitend vonden de volksspelen 
plaats. Schutterskoning(in) werd 
Wilma Jolink en jeugdkoning Bas Pe-
ters. Medler Live werd bij de jeugd ge-
wonnen door Anna Otten en Corine 
van Duin met het Vliegerlied en de 
‘Vrouwleu van ’t Medler’ wonnen de 
categorie volwassenen met I will fol-
low him van de Sister Act. In totaal 
namen twaalf acts deel aan Medler 
Live. De avond had wat meer publiek 
verdiend. Aan het vogelschieten na-
men 51 schutters deel. In de vierde 
ronde (195 schoten) schoot Wilma Jo-
link de laatste resten van de houten 

vogel naar beneden. Bij het ringste-
ken (voor vrouwen en mannen) ont-
spon zich weer een felle strijd. Maar 
liefst acht deelnemers moeten ‘kam-
pen’. Na de eerste barrage behaalden 
in de dogcar van Bertus Pellenberg 
Kitty Enzerink, Marian Arfman, Ger-
rie Enzerink en Anneke Eelderink de 
maximale score van twaalf punten. 
In de tweede barrage spoorde Pellen-
berg zijn Gelders ruin Viljo nog eens 
extra aan. Alleen Gerrie Enzerink 
wist toen onder een hoger tempo alle 
zes ringen er af te steken. 
 
KRAANVOGEL
Leerlingen van school De Kraanvo-
gel namen vrijdagmorgen al een 
voorschot op het Medlertol Oranje-
feest. In 1977 gingen de voormalige 
openbare school op ’t Medler en de 
katholieke school in Kranenburg sa-
men onder de nieuwe naam Stichting 
Samenwerkingsschool Kranenburg 
en Omstreken. Aan dat samengaan 

herinnert nog steeds dat op de laat-
ste schooldag voor de vakantie de 
kinderen het Oranjefeest van Med-
lertol vieren. Op het sportveld van 
touwtrekvereniging Vorden nabij de 
voormalige Medlerschool werden er 
spelletjes voor de kinderen georgani-
seerd. Na afloop gingen de kinderen 
samen eten in de hal van de MEDO. 
Daarna stelde Stichting Oranjefeest 
Medlertol de draaimolen open voor 
de jongste kinderen. Het Medlerfeest 
werd zaterdagavond afgesloten met 
een feestavond met muzikale mede-
werking van De Sleppers uit Ruurlo. 
Tijdens het slotbal werd de nieuwe 
schutterskoningin officieel gehul-
digd.
 
UITSLAGEN
Uitslagen volks- en kinderspelen 
2012: Vogelschieten: 1. Romp: Wilma 
Jolink (schutterskoningin); 2. Kop: 
Roy Gotink; 3. Linkervleugel: Henk 
Oortgiesen;4. Rechtervleugel: Albert 
Zents; 5. Staart: André Knoef. Jeugd 
vogelschieten:1. Romp: Bas Peters 
(Jeugdkoning); 2. Kop: Joris van den 
Biggelaar;3. Linkervleugel: Bas Pe-
ters; 4. Rechtervleugel: Thijs Klein 
Geltink; 5. Staart: Ghylain Bobink. 
Belschieten: 1. Dewalt Meijerink; 2. 
Geert Groot Nuelend; 3. Jan Rege-
link. Bierpulschuiven: 1. Harm Boers-
broek; 2. Hilde Boersbroek; 3. Noëlle 
Weenk. Dogkarrijden (ringsteken): 1. 
Gerrie Enzerink; 2. Marian Arfman; 
3. Anneke Eelderink. Flessentent 
(flessengooien): 1. Erwin Weenk; 2. 
Jan Hendriksen; 3. Harm Boersbroek. 
Korfbalgooien: 1. Roy Gotink; 2. Jan-
nie Vliem; 3. Teun Brummelman. 
Pijltjes gooien: 1. Jannie Vliem 2. Isa 
Klein Geltink; 3. Sander Dijkman. 
Doeltrappen: 1. Jan Keurentjes; 2. 
Bob Keurentjes;3. Bert Fokkink. Kin-
deroptocht: Fietsen: 1. Kimberly en 
Melissa Weenk (De Prinsesjes). Skel-
ters: 1. Paulina Zents en Baukje We-
zinkhof (Dierenambulance). Overige: 
1. Maud en Nina Fokkink (Medler 
Kunst Galerie).Kinderspelen: Peuters: 
1. Kimberly Weenk; 2. Rick Berenpas; 
3. Roan Eelderink. Groep 1: 1. Gy-
lian Dostal; 2. Nick Jurrius; 3. Luuk 
Arfman. Groep 2: 1. Mathijs Dostal; 
2. Lieke Meijerink; 3. Nina Fokkink. 
Groep 3: 1. Thijs Arfman; 2. Corine 
van Duin. Groep 4: 1. Sem Jurrius; 2. 
Patrick Dostal; 3. Isa Klein Geltink. 
Groep 5: 1. Ghylain Bobbink; 2. Laris-
sa Reinders; 3. Maud Fokkink. Groep 
6: 1. Wouter Wasseveld; 2. Tetske van 
den Biggelaar; 3. Anna Otten. Groep 
7: 1. Sander van Duin; 2. Baukje We-
zinkhof; 3. Rianne Reinders; Groep 8: 
1. Carmen Fokkink; 2. Mariska Rein-
ders; 3. Zonne Ruijzenaars. 

Wilma Jolink nieuwe schutterskoningin Medler

Concordia speelt op Medlertol Oranjefeest finale

Medler - Niet de Medlernaren zelf beleefden afgelopen weekeinde 
een bijzonder Medlertol Oranjefeest. De 87editie van het buurt- en 
volksfeest halverwege Vorden en Ruurlo werd volgens de beproefde 
formule in en rondom de ‘loze’ van de coöperatieve landbouwwerk-
tuigenvereniging MEDO gevierd. Buurtbewoners, jong en oud lieten 
vrijdagavond hun creatieve muzikale talenten zien en horen tijdens 
Medler Live. En natuurlijk vond er zaterdagmiddag een kinderoptocht 
en de traditionele volks- en kinderspelen plaats. Nee, het meest opval-
lende feit.De Vordense muziekvereniging Concordia gaf na 87 edities 
voor de allerlaatste keer acte de presence.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl



Na de presentatie van een korte film 
over het leven van reeën op Hack-
fort in de verschillende seizoenen, 
volgt de wandeling met de boswach-
ter. Tijdens de wandeling vertelt de 
boswachter boeiende verhalen over 
de reeën van het landgoed. Het zijn 
schuwe dieren, die vaak pas tegen de 
avond tevoorschijn komen. Hoewel 
geen garantie gegeven kan worden 
dat deze dieren zich tijdens de wan-
deling laten zien, weet de boswachter 
wel de beste plekken om op zoek te 
gaan naar deze dieren en hun sporen. 
Gedurende de bronst, die in deze pe-
riode valt, zijn de reeën actiever en 
maak je in ieder geval meer kans op 
een ontmoeting in levende lijve. 
Niet alleen reeën voelen zich thuis op 

landgoed Hackfort. Ook voor andere
schemergasten is Hackfort een prima
leefgebied. Tijdens deze excursie kan
het dan ook maar zo gebeuren dat
men kan genieten van fladderende
vleermuizen of een overvliegende uil.
De excursies beginnen om 19.30 uur
en duren ongeveer twee uur. Let op:
reserveer van te voren uw deelname.
In verband met de te verwachten
grote belangstelling kunnen alleen
mensen die zich van te voren heb-
ben aangemeld deelnemen. Dit kan
via www.natuurmonumenten.nl of
telefonisch bij de ledenservice van
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55.
Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar.
U kunt ons volgen op twitter via 
@NM-Gelderland

Reeënbronstexcursie 
op Hackfort

Vorden - Al eens een bronstig ree gezien? Op 18, 21, 25 en 26 juli, 1, 2 
en 4 augustus kan men mee met de reeënbronstexcursie van Natuur-
monumenten op landgoed Hackfort in Vorden. De boswachter ont-
vangt je in de Schöppe (Pinkenstal) bij het beheerkantoor met koffie
voor een korte presentatie over het leven van reeën op Hackfort.

Reegeit met bok

Gerrit Hoving (1984) studeerde orgel 
bij Theo Jellema aan het ArtEZ Con-
servatorium te Zwolle. Tijdens zijn 
studie volgde hij interpretatielessen 
bij Eric Lebrun in Parijs, en master-
classes bij Anders Johnsson (Zwe-

den) en Edoardo Bellotti (Italië). In 
2007 werd hij tweede prijswinnaar 
op het Govert van Wijn concours te 
Maassluis. In datzelfde jaar behaalde 
Gerrit zijn bachelordiploma orgel. 
In december 2010 voltooide Gerrit 
de studie Kerkmuziek aan het ArtEZ 
Conservatorium te Enschede bij de 
docenten Gijs van Schoonhoven (im-
provisatie) en Valentijn Smit (koordi-
rectie). Gerrit is sinds oktober 2009 
werkzaam als kerkmusicus van de 
Grote of Oude Cyriacuskerk te Dalf-
sen. Hij wordt regelmatig gevraagd 
als begeleider en/of continuospeler en 
is docent orgel aan de muziekschool 
op Urk. Zie ook: 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Toeristenconcert met  
jeugdige Zwolse organist
Vorden - Het derde Toeristencon-
cert in de Dorpskerk van Vorden 
brengt de jeugdige Zwolse orga-
nist Gerrit Hoving donderdag 
12 juli (aanvang 15.30 uur) naar 
Vorden. Hij speelt muziek van 
Pasquini, Scheidemann Bach en 
Buxtehude op het Lohmanorgel. 
De toeristenconcerten zijn laag-
drempelig van karakter en duren 
ongeveer 30 minuten.

Dit museum is dit jaar omgetoverd 
in een kerk vol engelen. Dankzij en-
gelenbeelden uit de eigen collectie 
en met medewerking van verzame-
laars is hier een werkelijk unieke 
collectie engelen bijeengebracht. De 

collectie engelen beslaat ongeveer de 
helft van de kerk. 
Het is de moeite waard een wande-
ling te maken langs al die grote en 
kleine engelenfiguren. Kijk bijvoor-
beeld naar de vier prachtige engelen 

vooraan in de kerk. Ze zijn met lief-
de gemaakt door een kunstzinnige, 
Vordense huisvrouw. Of naar het 
grote wandkleed vol engelen dat in 
bruikleen is afgestaan door een be-
vriend museum. In een van de vitri-
nes zijn engelen tentoongesteld zo-
als deze vroeger in veel woningen en 
kerken een plaats kregen. Er werden 
als kleuren bijna eerbiedig alleen wit 
en goud gebruikt. De grote vitrine 
ernaast toont honderden engelen 
die allemaal in deze tijd zijn ont-
worpen. Een duidelijk verschil met 
de engelen van vroeger is het royale 
gebruik van kleuren en materialen. 
Deze internationale verzameling 
vooral kleine engelenbeelden laat 
zien hoe ontwerpers uit de hele we-
reld zich nog steeds door het thema 
engelen laten inspireren. 
Het Museum voor Heiligenbeelden 
is tot eind oktober elke dinsdag, 
donderdag en zondag open van 11 
tot 5 uur. Zie ook: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Engelententoonstelling in Antoniuskerk

Kranenburg/Vorden - In het Museum voor Heiligenbeelden in de An-
toniuskerk op de Kranenburg zijn engelen te bewonderen.

De Staringavonden staan in het teken 
van de dichter A.C.W. Staring (1767-
1840) en het landgoed waar hij woon-
de, kasteel De Wildenborch met zijn 
prachtige tuinen. Vanwege de an-
dere opzet is het aantal plaatsen per 
avond gelimiteerd tot 75 personen. 
Na ontvangst in de Wildenborchse 
Kapel, aan de Kapelweg 1, wordt een 
bezoek gebracht aan de tuinen van 

De Wildenborch. Hier gaan oude tij-
den herleven. Terug in de Kapel volgt 
een prachtige presentatie over het le-
ven en werk van de dichter Staring 
door Ben Godtschalk. Er wordt door 
hem o.a. ook kort aandacht besteed 
aan de vrijwel onbekende muziek en 
teksten die onlangs aanwezig bleken 
te zijn in het familiearchief van het 
kasteel. De Staringavonden zijn bij-

zonder geschikt om hiervan vast een 
voorproefje te geven van toekomstige 
uitvoeringen van deze muziek in de 
regio. 
Op deze avonden wordt medewer-
king verleend door de sopraan Irma 
ten Brinke samen met Eric van Groot-
el, zij zorgen voor de waarschijnlijk 
nog nooit eerder publiekelijk uitge-
voerde muziek van Staring. De keuze 
is gevallen op een Debussy-achtig 
zangstuk en een prachtige Ballade. 
Kaarten voor deze bijzondere Sta-
ringavonden zijn in voorverkoop te 
verkrijgen bij het VVV kantoor, Kerk-
straat 1b te Vorden.

Oude tijden gaan herleven tijdens de 
Staringavonden in de Wildenborch
Wildenborch - Vanwege het jaar van de Buitenplaatsen wordt in 2012 
een bijzondere invulling gegeven aan de Staringavonden in de Wil-
denborch. Er zijn dit jaar dan ook drie in plaats van twee avonden 
georganiseerd. Deze vinden plaats op de donderdagen 19 en 26 juli en 
2 augustus.

Ze begon haar carrière in de oude 
school en zette deze, tot afgelopen 
donderdag, voort in het nieuwe ge-
bouw. Op ludieke wijze namen de 
kinderen en het team op het school-
plein afscheid van ‘SpongeJoke’. De 
kinderen, getooid met theedoeken, 
zongen een toepasselijk lied voor 
haar, terwijl een aantal van haar 

kleinkinderen dit uitbeeldden. Geze-
ten bovenop de pingpongtafel genoot 
ze zichtbaar van het tafereel. Naast 
haar stond een grote mand, die werd 
gevuld door de kinderen met schuur-
sponzen, poetsdoeken, borstels en 
andere schoonmaakartikelen voor 
een heel leven lang. In een golfkar, 
versierd met sponzen en afbeeldin-

gen van haar als SpongeJoke, werd 
ze samen met haar kleinkinderen 
door het dorp gereden door haar 
man. Langs de route stonden op ver-
schillende plekken de schoolkinde-
ren haar op te wachten om haar toe 
te juichen en te bedanken. Bij haar 
eigen huis lapten de kinderen van 
groep 1 en 2 vol overgave de ramen 
onder haar toeziend oog. 

Het team van de St. Martinusschool 
en de kinderen wensen Joke heel veel 
geluk toe en bedanken haar hartelijk 
voor alles dat ze gedaan heeft.

‘Sponge’Joke Schooltink stopt 
met poetsen

Baak - Joke Schooltink heeft  de poetsdoek aan de wilgen gehangen. 
Ruim 34 jaar heeft ze er voor gezorgd dat de St. Martinusschool in 
Baak elke week weer glom, blonk en heerlijk fris rook. Nu gaat ze 
samen met haar man Ap en (klein) kinderen genieten van haar wel-
verdiende pensioen.
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Deze dag gingen medewerkers van 
Achterkamp Bedrijfsopleidingen 
rond over het trainingsterrein van 
De Maalderij.om te kijken naar de 
verschillende disciplines, zoals in de 
oefenhuizen ‘De Ramp’ en ‘WiBe’. 
Een aantal trainingen stond nog op 
het programma, waar de genodigden 
konden meekijken. ’s Middags kwa-
men allen bijeen voor de demonstra-
tie van het blusmiddel DSPA. Deze 
zo genoemde blusbom, is een kleine 
unit, waar de stof aerosol inzit. Deze 
stof zorgt ervoor dat, in geval van 

brand, tijd gewonnen kan worden 
doordat de brand zich niet verder 
kan uitbreiden. De vlammen worden 
door de blusstof ‘afgebroken’ en de 
temperatuur in de ruimte daalt naar 
een controleerbaar niveau. De kern-
brand die er in zit, blijft achter. Daar 
zal de brandweer moeten afblussen. 
Voordeel hierbij is, dat er veel minder 
bluswater nodig zal zijn. 

De DSPA is ontwikkeld met de bedoe-
ling om de brand onder controle te 
krijgen en een veiliger en beheers-

baarder situatie te creëren. Het appa-
raat zal in kleine afgesloten ruimtes 
worden ingezet, bijvoorbeeld bij be-
drijven zoals zorginstellingen. Daar 
zullen ze door gekwalificeerde mede-
werkers worden bediend, als een aan-
vulling binnen de bedrijfshulpverle-
ning, BHV. Van de blusstof zullen 
mensen geen hinder ondervinden. 
Het bedrijf ziet deze blusunit niet 
als vervanging van blusapparatuur, 
maar zeker wel als een aanvulling. 
Meer informatie staat op de website 
www.dspa.nl. 

Leren werken met dit milieuvriende-
lijke blusmiddel kan bij Achterkamp 
Bedrijfsopleidingen in Baak, 
www.achterkamp.nl

Achterkamp Bedrijfsopleidingen Baak

Geslaagde klantendag en 
demonstratie DSPA

Baak - Bij Achterkamp Bedrijfsopleidingen volgden zo’n 30 belangstel-
lende relaties de rondleiding die op donderdag 28 juni werd verzorgd 
in het kader van de Klantendag. Veel belangstelling was er voor de 
bijzondere demonstratie van het blusmiddel DSPA.

Veel belangstelling bij het trainingscentrum voor brandweer en bedrijfshulpverlening voor blusmiddel DSPA.

Op zaterdag 23 juni werd ‘s morgens 
afgereisd naar Nieuwegein om met 
de laatste acht teams te strijden om 
het kampioenschap van Nederland. 
Deze vroege rit en het moeizame be-
gin van de eerste partijen die verloren 
gingen, maakten het wel heel zwaar 
om in de poule als eerste te eindigen. 
Aan het eind van de middag moest 
er heel wat telwerk verricht worden 
voor de uiteindelijke poulewinnaar 
bekend werd. Met een heel klein 
percentage verschil en flink gejuich 
werd De Keu1 winnaar in de poule.
Dit betekende dat zij aan mochten 
treden voor de grote finale om het 
kampioenschap van Nederland tegen 
de andere poulewinnaar Touché uit 
Oss. In de eerst partij won Jan met 
ruime cijfers. Hierna was het wach-
ten op Kay en Luke. In de partijen van 
de twee jongste biljarters van B.V. De 
Keu was het verschil minimaal. He-
laas verloren zij nipt met een mini-

mum verschil waardoor Touché zich
als kampioen mocht laten huldigen.
Voor De Keu 1 was er een zeer ver-
dienstelijke tweede plaats. 

Een lang toernooi met vele kwalifi-
catie ronden en dan toch bij de beste
twee van Nederland te behoren was
tot nu toe in de geschiedenis van bil-
jartclub De Keu nog niet voorgeko-
men. Natuurlijk zijn niet alleen de 
spelers maar ook de leden en het be-
stuur heel erg trots op deze biljarters,
‘PROFICIAT’ mannen. 
Via deze weg willen wij het C1 team
van BV De Keu (Frans, Luke, Kay
Arends en Jan Stapelbroek) feliciteren
met het behalen van de tweede plek
van het NK libre voor teams. 
Ook bedanken wij de meegereisde
supporters allen hartelijk voor de 
aanmoedigingen en de tellers voor
het bijdragen van onze sportieve
prestatie.

BV De Keu 2e op NK

Hengelo - Het eerste team van biljartvereniging De Keu bestaande uit
Luke, Kay, Frans Arends en Jan Stapelbroek heeft een verdienstelijke
tweede plek weten te bemachtigen tijdens het Nederlands Kampioen-
schap in de C1 libre klasse voor teams.

BV De Keu C1 team met Luke, Kay, Frans Arends en Jan Stapelbroek.

“Wij begonnen natuurlijk jong,” 
vertelt Dorien Reintjes die op haar 
vijftiende begon als leerling-kapster 
in Zevenaar. In Zutphen werd door 
Dorien en haar echtgenoot Geert 
in 1978 een eigen kapsalon gestart, 
alweer bijna 35 jaar geleden. Na 10 
jaar Zutphen verhuisden ze naar Tol-
dijk, waar zij samen Salon Reintjes 
runnen, met elk hun eigen afdeling. 
Geert Reintjes is verantwoordelijk 
voor de Haarwerkboetiek. Hij heeft 
zich gespecialiseerd in haaraanvul-
ling op maat en werkt met het ‘Dy-
namic’ systeem. Geert is zeer secuur 
met de privacy van de dames, heren 
en kinderen waarvoor hij haarwer-
ken verzorgt. Recent beklom hij per 
fiets zes keer de Alpe d’Huez en za-
melde veel geld in voor de KWF Kan-
kerbestrijding. 

Dorien Reintjes runt de dames- en he-
renkapsalon en heeft vijf medewerk-
sters, Karen, Margot, Diana, Bianca 
en Chantal. Dat het fijn werken is bij 
Dorien in de kapsalon blijkt wel uit 
het aantal jaren dat de kapsters al bij 
haar werken, tussen de 3 en 24 jaren. 
Dat betekent een 25 jarig jubileum 
in 2013 voor een van de dames! “Een 
lekker vast team, fijn is dat!” 

Er wordt bij Kapsalon Reintjes in Tol-
dijk regelmatig bijgeschoold met trai-
ners van buitenaf. “Maar we geven 
zelf ook meerdere keren training,” 
vertelt Dorien. “In de wintermaan-
den trainen we elke drie weken. We 
vinden het belangrijk dat de kapsters 
op de hoogte blijven van de nieuwste 

ontwikkelingen.” Trainen met het ei-
gen team in de eigen salon wordt als 
heel zinvol ervaren. Op dit moment 
is er een verkiezing voor de leukste 
kapsalon van Nederland. “In de ge-
meente Bronckhorst staan we nu 
op de tweede plaats,” lacht Dorien. 
“En we hebben geen posters opge-
hangen.” Dat is een bewuste keuze. 
Omdat Geert voor zijn deelname aan 
Alpe d’HuZes al heeft geflyerd en 
veel heeft gevraagd van zijn clientèle, 
gaan ze voor deze verkiezing geen ac-
tie ondernemen. “Wij weten zelf wel 
dat we de leukste kapsalon zijn en 
dat wij goed voor onze mensen zijn,” 
lacht Dorien weer. “We kunnen de 
mensen niet twee keer alles laten 
doen. Het is goed zo.” 

Dorien is niet alleen een steunpunt 
voor het personeel. Ook voor anderen 
heeft zij altijd een luisterend oor. Zij 
is alweer meer dan 17 jaar vrijwilliger 
van De Zonnebloem en gaat elk jaar 
een week mee als begeleidster tijdens 
een vakantieweek. 

Het is een wens van Dorien om in 
de toekomst als vrijwilliger iets voor 
mensen te kunnen betekenen in de 
Terminale Begeleiding binnen een 
hospice. Dorien heeft veel levenser-
varing, ze maakte verschillende nare 
perioden in haar leven mee. Ook 
verzorgde zij haar schoonouders en 
ouders jarenlang. Maar Dorien weet 
altijd een positieve draai aan het le-
ven te geven. “Daar wordt je ook 
sterk van, daarom kun je de Termi-
nale Zorg gaan doen,” legt ze uit. “Ik 

denk maar zo, ik moet dit doen. Als 
ik het kan, moet ik het doen, punt. 
Geen discussie mogelijk.” 
Op 5 juli is de officiële jubileumdag. 
Dan is Dorien echt 40 achtereenvol-
gende jaren kapster. “Anders is de 
donderdag mijn vrije dag, maar ik 
werk die feestelijke dag natuurlijk 
wel,” lacht ze. “Dan doe ik lekker ge-
bak bij de koffie en de klanten gaan 
naar huis met een leuk cadeautje.” 
Totale Haarmode, Salon Reintjes, Zut-
phen Emmerikseweg 6, 7227 DL Tol-
dijk, telefoon Dorien (0575) 452220. 
Haarwerkboetiek Reintjes, telefoon 
Geert (0575) 452524.

Dorien Reintjes 40 jaar in het kappersvak
Toldijk - Op donderdag 5 juli viert Dorien Reintjes haar 40jarig 
kappersjubileum. Zij is dan 40 jaar onafgebroken werkzaam in 
het kappersvak! Dorien runt met haar man Geert al bijna 35 jaar 
Salon Reintjes, eerst in Zutphen en later in Toldijk aan de Zutphen 
Emmerikseweg.

Dorien Reintjes is 5 juli jl. 40 jaar onaf-
gebroken werkzaam in het kappersvak!

Leidsters en oudercommissie van het 
kinderdagverblijf en de buitenschool-
se opvang hebben samen met zo’n 
zestig aanwezigen (ouders en kinde-
ren) een gezellige middag gehad. Bij 
de buitenschoolse opvang hebben de 
kinderen een indrukwekkend salade-

buffet gemaakt voor bij de barbecue,
die iedereen goed smaakte. Ook kon-
den de kinderen een mooie glitter-
tattoo laten zetten. Een lekker zonne-
tje en een flink springkussen op het
schoolplein kwamen de sfeer verder
ten goede.

Zomerse afsluiting bij 
kinderopvang Avonturijn

Vorden - De schoolvakantie is begonnen en dat was reden voor een ge-
zellige zomerafsluiting bij kinderopvang Avonturijn op vrijdag 6 juli.

Om 13.00 uur wordt voor de jeugd 
van 12 t/m 18 jaar de bijeenkomst ge-
houden. Diezelfde middag om 16.00 
uur is de toegang voor jongeren van 
18 t/m 25 jaar en ’s avonds vanaf 
19.30 uur kunnen ouders en betrok-
kenen in de kantine bijeenkomen.
Jeugd en ouders krijgen een goede 

voorlichting, tips en adviezen, kun-
nen vragen stellen en mensen kun-
nen met elkaar in gesprek. 

De bijeenkomst wordt georganiseerd
door verschillende organisaties: Tac-
tus Verslavingszorg, Lindenhout, Po-
litie en Carion.
“Je bent van harte welkom samen
met je vrienden en/of bekenden.“
19 juli in de kantine, sporthal Het
Hooge Wessel in Steenderen
- 13.00 uur: 12 t/m 18 jaar
- 16.00 uur: 18 t/m 25 jaar
- 19.30 uur: Ouders en betrokkenen.

Voorlichtingsdag Verslaving 
Steenderen
Steenderen - Donderdagavond 
19 juli wordt in de kantine van 
Sporthal Het Hooge Wessel een 
voorlichtingsdag gehouden over 
verslaving aan alcohol, drugs, 
gokken en gamen.



Die avond treden op (niet noodza-
kelijk in deze volgorde): duo Buiten-
gewoon (zangeres Anja den Bakker 
met pianist Eelco Schuijl) / Passies & 
Havinga (zangeres respectievelijk pi-
anist met Weil en Satie op het pro-

gramma) / jazzzangeres Astrid Vol-
kerick (sterk in het American Song-
book) / duo Henk & Anita (liedjes in
dialect). Voor Vorden, Hengelo (G) en
omgeving geldt:indien geen vervoer
of men wil liever niet alleen dan kan
men bellen tot de voorgaande maan-
dag 17.00 uur met 06-57079558 en u
wordt opgehaald en thuisgebracht; 
uw rolstoel of rollator kan ook mee. 

Voor deze avond kan men ook reser-
veren www.tom-vorden.nl

Derde Zomercarrousel 
in TOM
Vorden - In Theater Onder de 
Molen aan de Lindeseweg 29 in 
het buurtschap Linde bij Vorden 
wordt op woensdag 18 juli voor 
de derde keer in dit seizoen de 
Zomercarrousel gehouden.

De beste vierentwintig zwemmers en 
zwemsters van Nederland, per jaar-
gang en per zwemnummer mochten 
meedoen aan deze wedstrijd. Voor de 
Berkelduikers hadden Zoë Ulkeman, 
Jordy Wissink, Merel van der Wal, 
Irene Fredriks en Bas Wensink zich 
weten te plaatsen aan deze finale 
waaraan door vierhonderd kinderen 
werd deelgenomen. Irene Fredriks 
behaalde bij de meisjes minioren vijf 
een hele mooie derde plaats op de 
honderd meter vrije slag. Op de hon-
derd meter schoolslag bereikte zij 
net niet het podium en werd vijfde, 
op minder dan een halve seconde 
van nummer drie. Op de tweehon-
derd meter vrije slag behaalde zij nog 
een negende plaats. In dezelfde leef-
tijdsgroep werd Merel van der Wal, 

drieëntwintigste op de vierhonderd
meter vrije slag, vierentwintigste 
op de honderd meter schoolslag en
tweeëntwintigste op de tweehonderd
meter vrije slag. Bij de jongste cate-
gorie meisjes behaalde Zoë Ulkeman
een prima tiende plaats op de vijftig
meter vlinderslag en nog vijftiende
plaats op de 100 meter schoolslag
en een vierentwintigste plaats op de
100 meter rugslag. Bij de jongens mi-
nioren vijf reikte Jordy Wissink naar
de vijftiende plaats op de 100 meter
schoolslag. Bij de oudste categorie mi-
nioren werd Bas Wensink dertiende
op de 200 meter vrije slag, achttiende
op de 100 meter rugslag, vierentwin-
tigste op de 400 meter vrije slag en 
tot slot nog twintigste op de 100 me-
ter vrije slag.

Irene Fredriks van de 
Berkelduikers wint brons

Lochem - Op zondag 1 juli stond in Dordrecht de Jaargangfinale 2012
op het programma. Irene Fredriks van de Berkelduikers behaalde de
derde plaats op de honderd meter vrije slag.

Een saai wit papiertje werd van een 
wolk, donder, regendruppel, berg, 
ijsje, (enkelen hadden toch liever een 
patatzak) vlieger, slang, specht tot 

een zwaan gevouwen. De kinderen 
luisterden daarna ademloos naar een 
verhaaltje over “het pannetje”. Na 
een bewegingsliedje over een wan-

delende boom mocht juf Ria vele, 
vaak zelfgemaakte, cadeautjes in 
ontvangst nemen. Juf Ria gaat na de 
vakantie verder in een invalpool en 
zal dan vast vele kinderen ademloos 
doen laten luisteren naar verhaaltjes 
maar ook wat doen met de creativi-
teit die ieder kind in zich heeft.

Juf Ria Lukassen neemt afscheid van 
De Dorpsschool Vorden

Vorden - Donderdagmiddag 5 juli nam juf Ria Lukassen afscheid van 
De Dorpsschool in Vorden. Dit gebeurde door met alle leerlingen een 
“vouw” verhaaltje te maken.

Op alle dagen hadden de deelne-
mers de keuze uit de “normale” 
route van zo’n 25 km, of voor een 
grotere uitdaging kon men ook kie-
zen voor een extra lus van ongeveer 
10 km.  

Na woensdag in de omgeving van 
Zutphen te hebben gefietst was 
de afsluitende tocht op donderdag 
naar Wichmond, Baak en Bronk-
horst. Jong Gelre had alle dagen on-
derweg gezorgd voor een hapje en 
een drankje bij een tussenstop en 
nieuw deze tocht was een waterbar. 
Tevreden kijkt Jong Gelre terug op 
deze vierdaagse met elke avond tus-
sen de 80 en 100 deelnemers vari-
erend van 8 tot 84 jaar. Twee van 
de deelnemers fietsten zelfs voor de 
34e keer mee, een knappe prestatie 
om geen tocht te missen.

34e fietsvierdaagse 
Jong Gelre Vorden
Vorden - Van maandag tot en 
met donderdag werd er vanuit 
Vorden vele kanten op gefietst 
in het kader van de fietsvier-
daagse van Jong Gelre. Ging het 
op maandag richting Almen en 
Harfsen, dinsdag voerde de rou-
te door Linde en Hengelo.

Vervolgens werden er drie jubilaris-
sen gehuldigd. Mevr. E. van Zuilekom 
is 25 jaar lid, zij mocht een oorkonde 

met sjaal in ontvangst nemen. Ook 
Mevr. G. Boekholt is 25 jaar lid in 
Vorden. Voorheen zong zij in Warns-

veld, het koor werd daar in 1987 op-
geheven. Zij was van 1996 tot 2000 
voorzitster. Ook voor haar een oor-
konde met sjaal. De derde jubilaris 
was Hr. B. Wiltink, vijftig jaar lid. B. 
Wiltink was van 1975 tot 1989 voor-
zitter. Hem werd een oorkonde met 
wandbord overhandigd. Daarna was 
er volop ruimte voor de BBQ.

Zangvereniging Excelsior Vorden 
sluit seizoen af met BBQ

Vorden - Na optredens in Vorden (3 juni) en Wichmond (1 juli) heeft de 
Chr. Gem. Zangver. Excelsior het seizoen afgesloten met een BBQ bij de 
voorzitster in de tuin. Zij opende de avond en heette iedereen welkom 
en gaf het woord aan de 2de voorzitter. Zij evalueerde eerst het eerste 
half jaar, waar Mevr. J. Brouwer de gastdirigent was.

V.l.n.r. Mevr v. Zuilekom, Hr. Wiltink en Mevr Boekholt

Het Nederlands kampioenschap voor Mölkky bestaat uit 
een aantal voorrondes die plaats vinden door het hele 
land. De winnaars van de voorrondes mogen naar de 
echte finale. Kwalificeren voor de finale kan in Vorden 
bij Top1Toys Sueters tijdens de braderie op 19 juli vanaf 
14.00 uur. De deelname formulieren zijn verkrijgbaar in 
de winkel. Hier is tevens het spel mölkky verkrijgbaar.

Voorrondes Nederlands Kampioenschap 
Mölkky bij Top1Toys Sueters
Vorden - De voorrondes voor het Nederlands Kam-
pioenschap Mölkky dat deze zomer plaats zal vin-
den, vinden o.a. plaats in Vorden tijdens de braderie 
bij Top1Toys Sueters. Mölkky is een Fins werpspel 
waarbij je met een werpstok (de Mölkky) genum-
merde paaltjes moet omgooien en exact vijftig pun-
ten moet halen. 
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Wij verzorgen 
kleinschalige, 
aangepaste vakanties 
voor ouderen. 
Bel voor onze gratis 
vakantiebrochure:
(0318) 48 51 83 
Of kijk op onze site: 
www.allegoedsvakanties.nl

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

Kramen te huur
Hobby & 

Rommelmarkt
Camping 

Het Zwarte Schaar
Eekstraat 19 

6984 AG Doesburg

28 & 29 juli 2012

0313-473128 
info@zwarteschaar.nl

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

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

Lid N.V.K.H.

 Behandeling wordt grotendeels 

 vergoed door zorgverzekeraar

” ”

I

Blijvende verkoop 
en vullen van 

propaangasflessen

Tevens lichtgewicht flessen 
te verkrijgen

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

Lavandula angustifolia 
‘Hidcote’
Excl. siermand. 
Potmaat 17 cm. 

van 4,99Dvoor 

2,99

Lavendel

wk 28. Geldig van 12-07 t/m 18-07. OP=OP

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Start v.a. half september

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

Verkoop van diverse 
merken aanhangwagens 

en paardentrailers.
Ifor Williams, Anssems en Hapert.

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen.

Dealer van Huzen en Patura.



In de tuin van de galerie staan (t/m 
19 augustus) haar beelden geëxpo-
seerd. Ook in de galerie is werk van 
haar te bewonderen, waaronder sie-
raden. In de gang is er een fotorepor-
tage van brons gieten. De bezoekers 
kunnen leren en genieten van het 
proces dat haar tot beeldhouwster 
heeft gemaakt. In de beeldentuin 

met zijn kleurrijke flora is men ook 
welkom voor (alleen) een kopje thee 
of koffie. Behalve werk van Ineke 
Keesom omvat de zomerexpositie in 
Galerie De Burgerij ook indringende 
schilderijen en tekeningen van Wil-
lemien van Gurp en kleurrijke wer-
ken van Paul Dunki Jacobs. Zie ook: 
www.deburgerij.vorden.nl

Demonstratie 
beeldhouwen bij 
Galerie De Burgerij

Vorden - Zondagmiddag 15 juli (13.00 – 17.00 uur) geeft Ineke Kee-
som vóór het monumentale pand van Galerie De Burgerij aan de 
Zutphenseweg 11 (in het centrum van het dorp ) een demonstratie 
beeldhouwen. Voor een ieder die belangstelling heeft zal ze laten 
zien en vertellen hoe ze diverse soorten hout en steen tot prachtige 
beelden bewerkt.

Ineke Keesom

De Burgerij

Daarna gaf Lucie met haar paarden Seni en Beer een aan-
tal demonstraties, waarbij ze liet zien hoe het is om met 
paarden te communiceren op basis van lichaamstaal en 
intentie. Ook rijdend heeft ze geen zadel en hoofdstel no-
dig, maar stuurt ze het paard met haar lichaam. Lucie 
zegt enthousiast: ‘Alles werkte mee, de zon scheen, vele 
vrijwilligers zorgden ervoor dat de hele dag soepel ver-
liep, ik had 3 pony’s te leen gekregen waarop kinderen 
een rondje konden rijden en ik ben super trots op mijn 2 
paarden Beer en Seni! Ik had gehoopt op ongeveer 50 be-
zoekers en het zijn er meer dan 100 geworden! Dat heeft 
echt al mijn verwachtingen overtroffen. 
Ook veel kaartjes, gelukwensen en flessen wijn gekregen, 
waanzinnig gewoon. Het is voor mij een onvergetelijke 
dag geworden, na 25 jaar loondienst nu voor het eerst van 
m’n leven ondernemer. De eerste inschrijvingen zijn bin-
nen, ik heb er zin in’, zo sprak ze na afloop. De middag 
werd afgesloten met een show vrijheidsdressuur van Eva 
Roemaat. Evan liet haar shetland pony Flip naast zich op 
de grond liggen en nodigde alle kinderen uit om de pony 
te aaien. Er kwam een schare van ongeveer 20 kinderen 
om de pony heen, waardoor de pony niet meer te zien 
was. Onder de aanmeldingen werd een overnachting voor 
2 personen in de B&B Boerderij de Kovel verloot, uiteraard 
inclusief een sessie met de paarden! Deze werd gewonnen 
door Evelien de Greef uit Epse. Voor informatie kijk bij 
Agenda op www.inbalansmetpaarden.nl

Open dag ‘In Balans met paarden’ 
druk bezocht

Vorden/Wichmond - Lucie Klaassen (47) is haar 
hele leven al gefascineerd geweest door paarden. 
Na 25 jaar bedrijfsleven heeft ze besloten om van 
haar passie haar werk te maken en heeft ze haar 
bedrijf ‘In Balans met Paarden‘ opgericht. Zondag 
1 juli was het open dag bij ‘In Balans met Paarden‘ 
in Wichmond. Vanessa Vriends van de Rabobank 
liep met de Spaanse hengst Seni door het lint en 
verrichte daarmee de officiële openingshandeling.

In de tuin van de Familie Elsman is 
een ruim assortiment aan Fuchsia’s 
te bezichtigen. Zo biedt de tuin hon-
derden verschillende soorten fuch-
sia’s, waarvan vele in bloei staan.  
De open tuinen trekken elk jaar weer 
vele mensen vanuit alle windstreken. 

Dit zijn de tweede opendagen van dit 
jaar. De tuin is geopend van 10:00 tot 
18:00 uur. Het adres is Baron v/d Hey-
denlaan 24 in Wichmond. 

Voor meer informatie: 
http://home.wanadoo.nl/fam.elsman

Familie Elsman 
in Wichmond opent tuin 
ter bezichtiging

Wichmond - In het weekend van 13, 14 en 15 juli is bij de Familie Els-
man in Wichmond de tuin weer open ter bezichtiging.

Dit jaar worden voor het eerst het 
enkel- en het dubbeltoernooi geschei-
den gespeeld. Het dubbeltoernooi 
staat gepland voor de week van 3 t/m 
8 september.

DE PRIJZEN WERDEN ALS 
VOLGT VERDEELD:
Heren Enkel categorie A
1. Hans Haverkamp
2. Gert-Jan Loman
3. Robbie Bouwmeister

Heren Enkel categorie B
1. Peter Wolbrink
2. Evert-Jan Pellenberg
3. Gerrit Loman

Voor ieder van hen was er een door 
boerderijwinkel ‘Den 4akker’ gespon-
sord pakket vol met streekproducten 
en de winnaars mochten natuurlijk 
de wisselbeker mee naar huis nemen.

Clubkampioen-
schappen 
Tennis Socii
Wichmond - Van 2 t/m 8 juli zijn 
onder prima weersomstandig-
heden de jaarlijkse clubkampi-
oenschappen enkelspel van de 
tennisafdeling van de s.v. Socii 
afgewerkt.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Jonge hoger opgeleide talenten zijn steeds moei-
lijker te vinden voor het Achterhoekse bedrijfsleven. 
Maar andersom geldt ook, jongeren hebben moeite 
met het vinden van de Achterhoekse bedrijven als 
stagebedrijf of als werkgever. Om meer zichtbaar 
te maken welke mooie grote, kleine, ambitieuze en 
innovatieve bedrijven er in de Achterhoek geves-
tigd zijn, is Achterhoekwerkt.nl gelanceerd: een 
online platform waar het bedrijfsleven zich kan 
presenteren met een aantrekkelijke bedrijfspre-
sentatie en waar jongeren hun profiel kunnen aan-
maken om interesse te tonen in de Achterhoekse 
bedrijven. Het initiatief wordt ondersteund door de 
Achterhoekse gemeenten waaronder Bronckhorst, 
VNO-NCW, samenwerkende industriekringen en 
ook de Kamer van Koophandel draagt het initiatief 
een warm hart toe. Inmiddels trekt de website 
ongeveer 2.000 bezoekers per maand, er staan 
bijna 150 bedrijfspresentaties op en er staan 
inmiddels ruim 500 jongeren in de database.

Stages

platform voor: ondernemers kunnen stageplaatsen 
of afstudeeropdrachten aanbieden, studenten 
kunnen hierop reageren, maar ook via hun profiel 

Stage-informatiegids

-
keld met allerhande tips over hoe een stage goed 

is gratis aan te vragen via info@achterhoekwerkt.nl. 

beschikbaar op www.achterhoekwerkt.nl.

Bedrijfspresentatie
Bent u als ondernemer geïnteresseerd in een 

kunnen reageren om met u in contact te komen. 

het plaatsen van een actuele stageopdracht dan 

gevraagd, waarmee u onbeperkt stage opdrachten 

Actieve rol gemeente

actief inspringen op het aantrekken en behouden 

Achterhoekwerkt.nl kan ik elke ondernemer dan 
ook van harte aanbevelen!”

www.achterhoekwerkt.nl
Achterhoekse ondernemers en jongeren 
zoeken elkaar op

-

te koop worden aangeboden, 
waarop enkele tientallen woningen 
(uitbreidingsplan) gerealiseerd 

-
nen van de gemeente. Dit is onjuist! 

vanwege de demografische ontwik-
kelingen nog slechts beperkte 

in Steenderen is geen sprake. 

gemeente over de planologische komen dat u wellicht een ‘kat in de 

Grond aankopen voor woningbouw? 
Informeer altijd eerst bij gemeente 
naar bestemming!

Steenderen

en voor velen staat de vakantie op 

waarschuwt de politie inwoners van 

Geef inbrekers of insluipers geen kans. 
Tips staan op www.politiekeurmerk.nl 

alle plekken in de regio plaatsvinden. 
Hieruit is ook op te maken dat dit 

gelden dat gelegenheid de dief maakt. 

ramen en deuren de sloten op slot 
te draaien. Hierdoor voorkomt u de 
kans om slachtoffer te worden van 

-

adviseert de politie de sleutel uit het 

deuren of ramen te openen. Naast het 
treffen van preventieve maatregelen 
is goedgekeurd hang- en sluitwerk 

informatie over het Politiekeurmerk 

Help de politie

inbraken en insluipingen tegen te 

informatie de politie heeft, hoe beter 

-
beeld een verdacht persoon in uw 
buurt lopen, of een auto meerdere 

dan niet om de politie te bellen. 

komst van de politie niet direct nood-

(0800) 70 00.

Politie waarschuwt voor insluipers en 
inbrekers



Openbare bekendmakingen

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

Op de gemeentepagina’s van 26 juni 
jl. kondigden we aan dat wij deze 
zomer een aantal infrastructurele 
maatregelen gaan uitvoeren om de 
neerslagafvoer in Hengelo te verbe-
teren. Wij voegen hier nog een extra 
maatregel aan toe, namelijk het 
aanbrengen van een plateau op de 
kruising Schoolstraat/Snethlageweg. 

Het aanbrengen van een plateau op 
deze kruising voorkomt een water-
stroom naar de Snethlageweg. 
Gelijktijdig met het aanbrengen van 
het plateau op de Schoolstraat/
Snethlageweg verwijderen we de 
huidige drempel in de Schoolstraat. 
De werkzaamheden worden voor of 
direct na de bouwvak uitgevoerd.

Verhoogd plateau Schoolstraat Hengelo 
om neerslagafvoer te verbeteren

In de gemeenten Berkelland, Bronck-
horst en Lochem draaide de afgelopen 
maanden het startersproject ´Mijn 
idee, een goed idee?!´. Dit project 
bood (aspirant-)ondernemers in de 
toeristisch-recreatieve sector en 
horeca ondersteuning bij het omzetten 
van hun idee naar een ondernemings-
plan. Op 5 juli vond de feestelijke 
slotavond plaats. Tijdens de slotavond 
in het gemeentehuis van Bronckhorst 
werd de startersprijs uitgereikt aan 
de ondernemer met het beste idee. 
Winnares werd Tanja Abbas uit Barchem 
met haar plan voor brocante-routes 
in de Achterhoek.

Mijn idee, een goed idee?!
Aan het project namen 22 (aspirant-)
ondernemers uit de drie gemeenten 

deel. Zij volgden workshops voor het 
schrijven van een ondernemingsplan. 
Daarnaast konden zij gebruik maken 
van telefonische en persoonlijke 
ondersteuning. Tijdens de slotavond 
presenteerden de deelnemers hun 
plan in een ‘elevator pitch’ van één 
minuut. Drie genomineerden voor de 
startersprijs presenteerden hun plan 
meer uitgebreid.

Genomineerden
De genomineerden voor de starters-
prijs waren: ‘Brocanteroutes in de 
Achterhoek’ (routes langs brocante 
adressen in combinatie met een high 
tea/slow coffee of museumboerderijen), 
‘Duckstoer’ (verhuur van - en auto-
routes en arrangementen met ‘lelijke 
eendjes’) en ‘Nahuis Groen’ (natuur-

gebied met bezoekerscentrum, 
expositieruimte en vakantiewoningen).

Jury
Een jury, bestaande uit Harry Hulman 
van Qredits, Gerrit de Vries van Hotel 
Bon’Aparte en Renate Beij van het 
Achterhoeks Bureau voor Toerisme, 
koos vervolgens het beste idee. 
De gelukkige winnares was Tanja 
Abbas met haar idee om routes langs 
brocante-adressen in de Achterhoek 
te realiseren. Zij kreeg een cheque 
van € 500,-, om te besteden aan de 
uitvoering van haar plan.

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van ´Mijn idee, 
een goed idee?!´ zijn de Kamer van 
Koophandel Centraal Gelderland, 

NORT Gelderland en het Achterhoeks 
Bureau voor Toerisme. Het project 

wordt ondersteund door de gemeenten 
Berkelland, Bronckhorst en Lochem.

Startersprijs toeristische sector naar Brocante-routes Achterhoek
Uitreiking tijdens feestelijke slotavond startersproject ´Mijn idee, een goed idee?!´

Begin dit jaar is onafhankelijk onder-
zoek gedaan naar de tevredenheid 
van onze klanten en aanvragers van 
individuele voorzieningen in het 
kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Dit is een 
landelijk verplicht onderzoek. Eén 
van de groepen waarop de Wmo zich 
richt zijn mensen die hulp nodig heb-
ben bij het huishouden of een andere 
individuele voorziening nodig hebben 
vanwege een (lichamelijke) beperking, 
bijvoorbeeld een vervoerspas. 

In totaal zijn 770 vragenlijsten ver-
zonden aan inwoners die in 2011 
een aanvraag voor een individuele 
voorziening hebben gedaan. Zij kre-
gen onder meer vragen over de toe-
gang tot ondersteuning, hulp bij het 
huishouden en overige voorzienin-
gen. In totaal 408 aanvragers vulden 
de vragenlijst in. De aanvragers die 
voorzieningen ontvangen geven een 
gemiddeld rapportcijfer van 7,5 over 
hun tevredenheid over de Wmo-
hulpmiddelen. Het overgrote deel 
van de aanvragers (91%) zegt (zeer) 
tevreden te zijn over de indicatie-
stelling. Ook zijn ze positief over de 

wachttijd tussen de aanvraag en het 
daadwerkelijk verkrijgen van de 
hulp of de voorziening (86%). De on-
dersteuning/het hulpmiddel draagt bij 
81% van de aanvragers redelijk tot 
veel bij aan het zelfstandig blijven 
wonen. Van de aanvragers geeft 79% 
aan dat de ondersteuning redelijk tot 
veel bijdraagt aan het meedoen aan 
de maatschappij.

De gemeente scoort o.a. de volgende 
rapportcijfers:

 Voor de aanvraagprocedure, waarbij 
de cliënten het meest tevreden 
zijn over tijd die voor de hen werd 
genomen, wordt een 7 gegeven

 Cliënten met hulp bij het huishou-
den geven de gemeente voor de 
dienstverlening daarvoor een 7,9. 
Vooral over de inzet van de mede-
werker is men (zeer) tevreden 
(97%). Het minst tevreden is men 
over de vervanging bij afwezigheid

 Het rapportcijfer voor hulpmiddelen 
(zoals rolstoelen, scootmobielen 
en woonvoorzieningen) is voor 

Bronckhorst een 7,5. Het meest 
tevreden zijn de cliënten over de 
hoogte van de tegemoetkoming in 
de vervoerskosten 

 Het collectief vervoer, dat in 
Bronckhorst wordt uitgevoerd 
door de Regiotaxi, waarderen 

 cliënten met het cijfer 7,3. Het meest 
positief is men over het gemak 

 van het bestellen van de Regiotaxi.

Nette rapportcijfers van onze Wmo-klanten

 16 september van 12.00 tot 00.00 uur en 17 september van 09.00 tot 00.00 uur, treffen van diverse 
tijdelijke verkeersmaatregelen op diverse wegen, 15 t/m 17 september 2012, stichting St. Willibrordus

Kruisbergseweg en de Populierenweg, van 17 augustus 19.00 uur t/m 19 augustus 2012 20.00 uur, 
buurtvereniging Velswijk

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.

Wullink

Ontvangen op 27 juni 2012:

Ontvangen op 29 juni 2012:

Ontvangen op 2 juli 2012:

Ontvangen op 3 juli 2012:

Aanvragen

Ontvangen op 4 juli 2012: 

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

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

De stukken liggen van 12 juli t/m 22 augustus 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

Ontwerpvergunningen

Afgegeven op 29 juni 2012:

20.00 uur, C. Hitpass

6 juli van 12.00 tot 01.30 uur en 7 juli 2012 van 10.00 tot 01.30 uur, C. Hitpass

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

-

-

-

-
-

Voornemen tot het plaatsen van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst

Zienswijze indienen?

Besluit tot het handhaven van objecten op de gemeentelijke monumenten-
lijst

Besluit tot het (gedeeltelijk) afvoeren van objecten van de gemeentelijke 
monumentenlijst

Mogelijkheden voor beroep

-

Monumenten

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen (BRP)

Gemeentelijke regelgeving algemeen

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

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

(0575) 55 68 70

“Medo geeft de landbouw een karakter!”

EETCAFÉ
FEESTZAAL

DE  VELDHOEK
 Varsselseweg 55

 7255 NR Veldhoek

 Tel. (0573) 461061

info.eetcafedeveldhoek.nl   www.eetcafedeveldhoek.nl

Wij hebben weer 
mosselen!

 
Verse mosselen met friet, 
 rauwkost en sausjes          €  

17,50



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

Deze stichting werkt uitsluitend met 
vrijwilligers. Het bedrag wordt even-

wichtig verdeeld over, en besteed aan 
een aantal activiteiten, zoals de tele-

fooncirkels, de open huiskameravon-
den, de soos voor senioren, de gehan-
dicaptensoos en het bezoekwerk aan 
de mensen in verpleeghuis Den Ooi-
man. Het was voor Anton van Ingen 
zijn laatste officiële handeling als pre-
sident van de Lionsclub Bronckhorst.

Noodhulp Zelhem ontvangt 
donatie van Lionsclub

Zelhem - Anton van Ingen heeft afgelopen donderdag in ‘de Boerderij’ 
in Zelhem namens de Lionsclub Bronckhorst een cheque van 1.000 
euro overhandigd aan Gerrit Vorselman, de penningmeester van het 
bestuur van de Stichting Noodhulp Zelhem.

Lionsclub Bronckhorst reikt de cheque uit aan Stichting Noodhulp Zelhem.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zaterdag 7 juli vlogen de 146 dui-
ven van 17 deelnemers van De Koe-
rier vanuit ST. DIZIER. Om 7.00 uur 
startte deze vlucht. Uitslag: A. Kam-
perman (9/13) 1 2 3 4 10 15 16 23 24, 
J. Wassink (3/12) 5 7 19, H. Niesink 
(3/10) 6 8 18, R. van Aken (2/10) 9 37, 
Comb. Menkhorst (3/9) 11 33 36, J. 
Reindsen (1/10) 12, Wilma Meijerman 
(4/6) 13 20 22 29, H. Wassink (6/20) 14 
25 26 27 32 35, Nick Chevalking (1/6) 
17, H. Eenink (2/6) 21 28, Mathilde 
Velthorst (2/7) 30 31, M. Burghout 
(1/6) 34. 

PV VORDEN 
Zoals we de vorige week al melden 
was dit de laatste midfond vlucht 
en de eerste 5 stonden als haren op 
een hond bij elkaar. De spanning was 
donderdag bij het inzetten al merk-
baar, wie de eerste zou spelen met de 
goede voorop zou goede zaken doen. 
Alle troeven waren ingezet, met een 
zuidwesten wind van achter werden 
de duiven richting Vorden geblazen 
vanuit ST DIZIER, Fr. Met een af te 
leggen afstand van 397km, werd er 
om 7.00 uur gelost. Iedereen was op 
zijn hoede, in het centrum van Vor-
den wonende liefhebbers zagen om 
11.03 uur als een komeet bij Henk 
Stokkink een duif naar beneden ko-
men. Dus was de conclusie snel ge-
trokken: dit was de winnaar, de bloe-
men en het aan gewezen kampioen-
schap was zijn deel. 
De on aangewezen titel ging naar 
Ashley Eykelkamp. Maar de meest 
constante duif was van Dick Gotink, 
die zijn blijdschap dan ook niet onder 
stoelen of banken schoof en een ieder 
van een drankje voorzag. Uitslag: H.J 
Stokkink 1 3 4 6, Ashley Eykelkamp 
2 11 13, T.J. Berentsen 5, R. de Beus 
7, D.J. Gotink 8, Marc Tiemessen 9 12 
14, E. Bruinsma 10. 
Dan hadden we in de middag nog een 
1 daags fondvlucht vanuit het Franse 
BOURGES met een zuidwesten wind 
achter en een afstand van ongeveer 
628 km tot Vorden. Zou dit ook een 
snelle vlucht worden? Met snelhe-
den van boven de 90km in het uur 
was het wederom Ashley Eykelkamp 
die de jaarling 825 voor de 3e maal 
als eerste over de finish zag komen, 

een prestatie op zich. Uitslag: Ashley
Eykelkamp 1 2, H.B.M. Hoksbergen 3
6 7 8 9 10 11 14 15 16, T.J. Berentsen 4
5, D.J. Gotink 12, A. Kappert 13. 
Over 3 weken de laatste 1 daagse en
dan zit het er voor de oude duiven al
weer op, dus komende week trappen
de jonge duiven af voor hun progam-
ma. Allen veel suc6. 

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
Op zaterdag 7 juli vlogen de duiven
van PV De IJsselbode Steenderen de
laatste midfondvlucht van dit sei-
zoen, vanaf PERONNE (330 km). De
duiven werden gelost bij een zui-
denwind kracht 3 om 7.30 uur. De
snelste duif, van Ria Luesink, maakte
een snelheid van 1551 mpm en werd
geconstateerd om 11.02 uur. Uitslag:
Ria Luesink (8/8) 1 3 5 8 9 10 11 12,
Kelderman G.H.H. (5/7) 2 7 13 15 18,
Hendriks P.R.J. (4/14) 4 6 14 19, Stoel
G. (2/4) 16 22, Dieks H. (3/14) 17 20 21.
Tevens werd er gevlogen vanaf BOUR-
GES (600 km). De duiven werden ge-
lost om 6.45 uur. De snelste duif, van
Ria Luesink, werd geklokt om 13.31
uur. De bloemenprijs viel op de 3e
plaats, voor Ria Luesink. Uitslag: Lu-
esink Ria (2/4) 1 3, Tankink TH.H.M.
(1/3) 2. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zaterdag 7 juli werd door PV
Steeds Sneller eveneens deelgenomen
aan twee vluchten. De eerste vlucht
startte in BOURGES. De 48 duiven van
9 deelnemers werden gelost om 06.45
uur. De eerste duif kwam op het hok
om 13.31 uur en maakte een snelheid
van 1525 mpm. Uitslag: A.H.J. Peters
(5/10) 1 4 6 9 11, G. Kempers (2/5) 2 5,
C. Te Stroet (2/6) 3 12, R. Koers (1/10)
7, G. Duitshof (1/2) 8, J. Teunissen (1/4)
10. 
Nog 8 deelnemers vlogen met 64 dui-
ven vanuit ST. DIZIER. Ze werden om
7.00 uur gelost. De duif van G. Kem-
pers werd als eerste geklokt, hij vloog
met een snelheid van 1635 mpm op
zijn hok af. Uitslag: G. Kempers (5/13)
1 5 8 9 13, L Te Stroet (8/14) 2 3 6 7
11 12 15 16, C. Te Stroet (2/6) 4 10, G.
Duitshof (1/10) 14.

Duivenberichten 7 juli
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Zaterdag 7 juli werden meerdere vluchten gevlogen: vanuit Peronne,
Bourges en St. Dizier.

Het gaat volgens de provincie om 
hele velden die kaalgevreten wor-

den.. Het aantal is nu zo hoog dat het 
evenwicht in de voedselketen wordt 

verstoord. De Faunabeheereenheden 
Veluwe en Oost-Gelderland maakten, 
net zoals eerder in Riverenland een 
gebiedsplan voor extra maatregelen 
om de populatie terug te dringen. 
Het extra afschot wordt in de markt 
afgezet. 
In Gelderland mogen ganzen niet ge-
vangen noch vergast worden. Ook is 
het niet toegestaan om op oudervo-
gels met kuikens die nog niet kunnen 
vliegen te schieten. In speciale be-
schermde natuurgebieden mag er in 
principe ook niet geschoten worden.

Overlast grauwe gans in 
IJsselwaarden aangepakt
Achterhoek - Nesten van de grauwe gans mogen tussen 1 juli en 1 ok-
tober van dit jaar geraapt of geschud worden. Ook mogen de dieren 
op verschillende plekken in de IJsselwaarden worden afgeschoten. Dat 
geldt voor locaties in de gemeente Bronckhorst zoals het IJsselgebied 
bij Hummelo, Keppel, Steenderen en omgeving, maar ook in de ge-
meente Zutphen. Daar heeft het college van Gedeputeerde Staten in 
Gelderland goedkeuring aan verleend. Deze maatregelen zijn volgens 
de provincie nodig omdat de schade die de ganzen in heel Gelderland 
aanbrachten, toegenomen zijn tot een bedrag van 300.000 euro. Het 
aantal grauwe ganzen is van 26.000 naar 41.000 dieren opgelopen vol-
gens de voorjaarstelling.

Van Gils, in het verleden werkzaam 
in de metaalindustrie bij onder meer 
Gems in Vorden en Polyketting in Zel-
hem, besloot een carrièreomslag te 
maken en had de wens een sportwin-
kel te beginnen. Na de nodige onder-
zoeken te hebben gedaan, kwam de 
ondernemer tot de conclusie dat een 
webshop de beste optie bleek. “Een 
internetwinkel biedt in de toekomst 
meer mogelijkheden.” Hij nam het 
bedrijf Sport 44 over van iemand uit 
zijn geboorteplaats Breda. 

Eén van de voordelen van een web-
shop is het grote bereik. De bezoe-
kers van de webshop komen vanuit 
alle windhoeken. “De meeste klanten 
komen natuurlijk wel uit Nederland, 
maar België staat op een hele goede 
tweede plek.” Ook sporters uit de 

Scandinavische landen, Duitsland en 
Spanje weten de webshop al te vin-
den. 
Het bedrijf Sport 44 bestaat sinds 
2004 en richt zich vooral op de spor-
tieve fietsers. Het zijn dan ook vooral 
de fietsendragers en de fietshelmen 
die het land aan alle kanten uitvlie-
gen. Naast fietsartikelen biedt Sport 
44 de nodige producten voor bijvoor-
beeld skeeleraars en snowboarders. 
“En in de toekomst wil ik me meer op 
skiërs richten,” zegt de Achterhoekse 
ondernemer, maar op dit moment is 
hij nog druk bezig met het verbete-
ren van de website. 
Van Gils probeert zich ten opzichte 
van andere webshops vooral te onder-
scheiden in het leveren van service. 
Zo wil hij zo snel mogelijk bezorgen 
en daarom geldt de regel: voor drie 
uur besteld, is de volgende dag in 
huis. Mits op voorraad. Ook geeft hij 
graag hulp bij het in elkaar zetten en 
installeren van bijvoorbeeld fietsen-
dragers wanneer de producten wor-
den afgehaald bij zijn pand aan de 
Industrieweg 2. 
Wat de Van Gils bovendien ook erg 
belangrijk vindt, is het bieden van 
kwalitatief goede producten. Al zijn 
producten komen uit het top- en mid-
densegment.  “Zonder kwaliteitspro-
ducten kun je geen service bieden.”  
De showroom aan de Industrieweg 2 is van dinsdag tot en met vrijdag ge- opend tussen 12.00 en 17.00 uur. Meer info:  www.sport44.com.

Sportartikelen vanuit Vorden heel Nederland door en 
verder
Vorden – Sportievelingen uit 
heel Nederland en zelfs uit het 
buitenland kopen sinds januari 
van dit jaar hun spullen in Vor-
den. Vanuit een pand aan de In-
dustrieweg gaan de fietshelmen, 
fietsdragers, sportbrillen, maar 
ook snowboards de deur uit bij 
Sport 44. Het leeuwendeel ver-
koopt Vordenaar Frans van Gils 
via internet, maar op het indu-
strieterrein heeft hij behalve een 
magazijn ook een showroom en 

Frans van Gils uit Vorden is de eigenaar van het bedrijf Sport 44 waarmee hij klanten van sportartikelen voorziet middels een webshop 
en showroom aan de Industrieweg.

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

We’j nog van too?

Wat is: A. Zinne.
 B. Roezen.
 C. Eume.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Onder het motto ‘Op zondagmorgen 
sportief de wei in, genieten van de 
natuur, Boerengolf spelen tussen de 
koeien in een spannende competities-
feer’ neemt er dit jaar ook weer een 
team van Boerderij De Koekkoek deel 
aan deze competitie. Het zijn team-
wedstrijden bestaande uit drie tot vijf 
personen. Het kunnen mannengroe-
pen zijn, maar ook vrouwen- en ge-

mengde groepen. Ook voor jeugdigen
is er plaats. Teams die eenmalig wil-
len deelnemen aan deze competitie 
kunnen zondag 15 juli zich ook aan-
melden voor deelname in de speciale
‘Reurlse’ categorie. Voor deze klasse
heeft De Koekkoek een speciale dag-
prijs beschikbaar gesteld. Boerengolf
is een variatie op het reguliere golf-
spel waarbij een boerengolfbaan met
tien holes in zo min mogelijk slagen
moet worden afgelegd. Het Ruurlose
toernooi kent een open inschrijving. 

De minimum leeftijd voor deelname
is dertien jaar. Er wordt gespeeld in
de categorieën algemeen, vrouwen 
en jeugd (13 t/m 18 jaar). Opgave voor
familie-, vrienden-, straten- en buurt-
teams is mogelijk via het e-mailadres:
mtsgeurtsen@hetnet.nl of tel. 0573 
491324. Het toernooi begint om 10.00
uur.

Boerengolfcompetitie Oost-Nederland
Boerderij Koekkoek gastheer 
boerengolftoernooi
Ruurlo - Bij Boerderij De Koek-
koek van de familie Geurtsen 
aan de Groenloseweg/Nieuwen-
huishoekweg in ’t Ruurlose 
Broek vindt zondag 15 juli de 
vierde competitiewedstrijd uit 
de reeks van zes wedstrijden om 
het Oost-Nederlands Boerengolf 
kampioenschap plaats. Een zestal 
boerengolfbanen organiseren dit 
jaar voor de zesde keer de Boeren-
golf competitie Oost-Nederland.

Fokko Witteveen weet met voor-
beelden uit het leven van alledag en 
beeldende anekdotes uit zijn jeugd, 
op treffende wijze een link te leggen 
met de uitdagingen waar gemeenten 
de komende periode voor staan. GE-
BOREN EN GETOGEN IN DE JEUGD-
ZORG 
Fokko Riekele Witteveen (1955) groei-
de op in een gezin van zes kinderen 
in jeugddorp De Glind bij Barneveld. 
Zijn vader werkte daar een kwart 
eeuw als hoofdleider van een pavil-
joen en later als staflid. Zoon Fokko 
koos ook voor de hulpverlening; hij 
was onder meer groepsleider en ge-
zinshuisouder. Sinds 2006 is hij be-
stuurder van Trias Jeugdhulp. 

AANDACHT VOOR JONGERENRAAD 
Het boekje is een aanrader voor men-
sen die meer willen weten over jeugd-
hulpverlening, de mooie en moeilijke 
kanten van het vak. Het heden en 
verleden en de toekomst voor jeugd. 
Mensen die betrokken zijn bij de 
transitie jeugdzorg. 

Witteveen biedt op zeer toeganke-
lijke wijze een persoonlijk inkijkje in 
de wereld van jeugdhulpverlening. 
Met tot besluit twee interviews; met 
Bas Rodijk, voorzitter van de Jonge-
renraad van Trias Jeugdhulp en Erik 
Dannenberg, wethouder in Zwolle en 
voorzitter van de VNG-subcommissie 
Decentralisatie jeugdzorg. 
Het boekje is te bestellen via 
redactie@triasjeugdhulp.nl

De opbrengst van ‘Gewoon doen en 
gewoon doen!’ komt volledig ten 
goede aan de Jongerenraad van Tri-

as Jeugdhulp. Trias Jeugdhulp biedt 
met ruim 400 medewerkers én 400 
pleegouders hulp bij opgroeien en op-
voeden in Overijssel. Zij bieden deze 
hulp bij voorkeur thuis, of in de di-
recte omgeving van de cliënt. De cli-
ent heeft altijd zeggenschap en regie 
over de aanpak. Jaarlijks maken ruim 
2000 kinderen, jongeren tot 27 jaar 
en opvoeders gebruik van advies en 
praktische ondersteuning of intensie-
vere vormen van behandeling. Soms 

bieden ze voor korte tijd hulp, andere 
hulp is langdurig. Dit is afhankelijk 
van de vraag en behoefte van de cli-
ent. Trias Jeugdhulp werkt actief sa-
men met andere partijen en is onder 
meer partner in het 1000-jongeren-
plan; begeleiding bij het vinden van 
een baan, opleiding en een stabiele 
woon- en leefsituatie. 
Voor meer informatie wordt verwe-
zen naar de website 
www.triasjeugdhulp.nl

Fokko Witteveen publiceert over 
transitie jeugdzorg
Steenderen - Met ‘Gewoon doen en 
gewoon doen!’ deelt Fokko Witte-
veen uit Steenderen, bestuurder 
van een organisatie voor jeugd- 
en opvoedhulp in Overijssel, in 
vijftien columns zijn gedachten 
over de transitie jeugdzorg van 
provincie naar gemeenten (2015).

Bij coverband De Daltons komen 
show, plezier en kwaliteit in een 
goede mix samen. Doorafwisseling 
en interactie met het publiek maken 
ze elke show tot een daverend succes. 
Het motto ‘crimineel gezellig’ is een 
samenvatting van ieder optreden, het 
is namelijk zógezellig dat het verbo-
den zou moeten worden. 
In 2002 kwamen twee jongens op 
het idee om een band te beginnen. 
De andere enthousiaste bandleden 
werden al snel gevonden, waarmee 
De Daltons ontstonden. De Daltons 
mag zich tot de beste coverbands van 
Nederland rekenen. Dit werd in 2010 
bevestigd met een radio 2 bekroning 

als 3ebeste coverband van Nederland. 
Mede door de ervaring en muzikali-
teit is de band te vinden op de meest 
uiteenlopende locaties door heel Ne-
derland. De Daltons spelen veelvuldig 
op festivals, bedrijfsfeesten en brade-
rieën, maar ook op bruiloften zijn zij 
graag geziene gasten.
De band bestaat uit zangeres Michelle 
Menting, gitarist en zanger Pim Lub-
berdink, bassist en trompettist Pascal 
Heilig, drummer Wim Weernink en 
toetsenist en accordeonist Roy Wie-
gerinck. Het repertoire van De Dal-
tons is zeer breed en varieert van gou-
den klassiekers tot de nieuwste hits. 
Tijdens een avondje met De Daltons 

kun je genieten van dampende rock, 
feestelijke meezingers, de lekkerste 
top 40 en fantastische dansnummers. 
Een overzicht van het huidige reper-
toire, geluidsfragmenten, foto’s en 
video’s van de diverse optredens is te 
vinden op www.de-daltons.nl
De uitzendingen van live@ideaal 
zijn vrij toegankelijk voor publiek. 
U wordt in de gelegenheid gesteld 
de uitzending bij te wonen (er wordt 
geen entreegeld gevraagd) of te be-
luisteren via Radio Ideaal en de 
livestream op de website van Radio 
Ideaal www.ideaal.org.
Bands en artiesten die ook in het pro-
gramma live willen komen spelen, 
kunnen mailen naar live@ideaal of 
schrijven naar Ideaal Radio, Televisie 
& Internet, t.a.v. live@ideaal Postbus 
50, 7020 AB, Zelhem

De Daltons bij LIVE@IDEAAL

Wolfersveen - Woensdagavond 18 juli spelen ‘de Daltons’ tussen 20.00 
en 22.00 uurlive in het programmalive@ideaal, dat vanuit Café ‘de 
Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Opkomen voor de belangen van 
de mensen die het zonder steun 
van de gemeente niet redden. Dat 
is, heel kort samengevat, de kern 
van het werk van de Participatie-
raad. De Participatieraad geeft 
het College van Burgemeester en 
Wethouders  advies in het kader 
van de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo), de Wet so-
ciale werkvoorziening (Wsw) en 
de Wet werk en bijstand (Wwb). 
Gevraagd en ongevraagd. De Par-
ticipatieraad kijkt daarbij zowel 
naar het voorgenomen beleid als 
naar de manier waarop eenmaal 
vastgesteld beleid wordt uitge-
voerd. Beleid en uitvoering dus.

Zorgen voor ‘Op preventie gerichte 
ondersteuning van jeugdigen met 
problemen met opgroeien en van ou-
ders met problemen met opvoeden’. 
Zo staat de officiële taak van de ge-
meente omschreven in de Wmo als 
het om kinderen en hun ouders gaat. 
Het gaat concreet om jeugdigen (en in 
voorkomende gevallen hun ouders) 
bij wie sprake is van een verhoogd ri-
sico op ontwikkelingsachterstand of 
uitval, zoals schooluitval of crimina-
liteit. De gemeente is niet aan zet als 
voor deze jeugdigen of hun ouders de 
zwaardere zorg op grond van de Wet 
op de jeugdzorg nodig is of zorg op 
grond van de AWBZ. Hopelijk kan die 
zelfs voorkomen worden. Daarnaast 
hoort ook de jeugdgezondheidszorg 
tot het gemeentelijk takenpakket.
Maar dit gaat veranderen. Er zijn ver-
gevorderde plannen om ook de jeugd-
zorg, die nu onder de Provincie valt, 
onder verantwoordelijkheid van de 
gemeente te brengen en de Begelei-
ding van kinderen uit de AWBZ. De 
gemeente staat dan voor de uitdaging 
alle vormen van hulp op elkaar af te 
stemmen, vooral de eigen kracht te 
mobiliseren en te voorkomen dat de 
ene hulpverlener als het ware over 
de andere struikelt.Maar vooral mag 

niemand tussen wal en schip vallen.
Onze gemeente is al druk met de 
voorbereidingen bezig en de Partici-
patieraad is daar nauw bij betrokken. 
Ondertussen werkt de gemeente aan 
verbetering van haar huidige taken. 
Afgesproken is bijvoorbeeld dat de sa-
menwerkende partijen voor jeugd en 
gezin u nog beter van dienst zijn. Zo 
is o.a. de website voor jeugd en gezin 
(www.cjgbronkhorst.nl) vernieuwd. 
Op de site kunt u als ouder, opvoeder 
of professional terecht voor toegan-
kelijke en bruikbare informatie over 
zwangerschap, opvoeden, opgroeien 
en voor informatie over cursussen, 
adressen, lokale activiteiten en lokaal 
nieuws. Omdat opvoeders het soms 
prettiger vinden om ervaringen met 
andere ouders uit te wisselen, is nu 
ook het forum van Ouders Online aan 
de website gekoppeld. Als ouder kunt 
u op artikelen op de website direct 
reageren. Verder heeft de gemeente 
Bronckhorst vanaf heden een ‘team 
jeugd en gezin’. Dit team bestaat uit 
4 opvoeddeskundigen en is een aan-
spreekpunt voor alle vragen over het 
opvoeden en opgroeien van kinderen 
van 0 tot 23 jaar. Het team organi-
seert ‘op maat’ ontmoetingen met 
ouders op verschillende manieren 
en plaatsen. U kunt het team volgen 
op Twitter @cjgbronckhorst.nl en er 
zijn wekelijkse gratis inloopspreek-
uren in Hengelo, Zelhem, Vorden, 
Steenderen en Hoog-Keppel. Als Par-
ticipatieraad zijn we benieuwd hoe u 
denkt over deze nieuwe ‘aanpak’ van 
onze gemeente. 

Mail uw reacties naar: 
wmoraadbronckhorst@gmail.com

Participatieraad en de ondersteuning 
bij opgroeien en opvoeden
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Op de laatste speeldag werd de kam-
pioenswedstrijd gespeeld tegen Zwol-
le op de baan van de Rosendaelsche. 
In een spannende wedstrijd wisten 
Symen Jansen, Daan Fonkert, Bart-
Jan de Poorter en Jordi Keurntjes via 
een nipte overwinning (13-11) het 

kampioenschap in de wacht te sle-
pen. Het behaalde kampioenschap is
het eerste resultaat van Golfteam ’t
Zelle dat begin dit seizoen van start is
gegaan. Golfteam ’t Zelle, een select
gezelschap talentvolle jonge golfers
en golfsters met een missie. De doel-
stelling is het creëren van een top-
sportklimaat binnen golfclub ‘t Zelle,
waarbij getalenteerde golf(st)ers op 
basis van inzet en ambitie door erva-
ren golfers en pro’s naar een hoger
niveau worden begeleid. Het project
wordt gesteund door diverse sponso-
ren die garant staan voor de financie-
ring van dit project.

Jeugdteam 1 kampioen 
NGF jeugdcompetitie

Hengelo - Zondag 1 juli werd het 1e jeugdteam van Golfclub ’t Zelle
kampioen in de Jeugd Open 4e klasse van de NGF competitie.

Het kampioensteam: Bart-Jan de Poorter, Daan Fonkert, Jordi Keurntjes en Symen Jansen
(niet op de foto: Nick van Goethem en Tim van Veelen).

Pater blijft ook betrokken bij het be-
drijf Smartcap dat hij samen met zijn 
zoon exploiteert. “De Smartcap-helm 
is voor mijn gevoel nog niet af. Die 
gaan we nog verder ontwikkelen.” 
Ondernemer blijft de Vordenaar dus 
ook na zijn 65ste nog. “Ik blijf ook aan 
als voorzitter van het Vordens Onder-
nemerscafé.” De deze winter veelbe-
sproken houten klapschaats blijft in 
productie in de Achterhoek, in De 
Heurne bij meubelfabriek Rutgers. 
“Komend seizoen beginnen we met 
een oplage van 250 paar. De schaats is 
afgelopen seizoen goed ontvangen en 
ik heb er naar tevredenheid de tocht 
over de Weissensee mee gereden.”
De oprichter van Free-Skate vindt het 
na vijftien jaar een goed moment om 

de zaak over te doen. “Ik word bin-
nenkort 65 en dat heb ik altijd als 
eindpunt van mijn werkzame leven 
beschouwd”, zegt hij. “Onder de 
naam Free-Skate is een aantal  mooie 
producten neergezet waar mijn op-
volger verder mee kan. Nu is het mo-
ment dat ik tevreden kan zijn en het 
bedrijf met een gerust hart over kan 
doen. Ik ga meer tijd besteden aan 
reizen en sporten zoals wielrennen”.
Hij draagt het stokje over aan een 
echte schaatsfanaat. Geen lange af-
standsrijder zoals Pater zelf, maar 
een sprinter met een palmares waar 
je trots op mag zijn. Victor van den 
Hoff was in de jaren tachtig gewes-
telijk sprintkampioen, heeft NK’s ge-
reden en is wereldkampioen Sprint 

Masters in de leeftijdscategorieën 
45+ en 50+ geweest en nu in de cate-
gorie 55+. Ook bekleedde hij diverse 
bestuursfuncties bij ijsverenigingen 
in zijn regio en was hij interim-direc-
teur van de Koninklijke Nederlandse 
Schaats Bond (KNSB). In het bedrijfs-
leven verdiende de Haarlemmer zijn 
sporen in diverse directie- en ma-
nagementfuncties bij Randstad.

Van den Hoff deelt de passie voor 
innovatie en techniek met Pater. 
Hij ziet het als een uitdaging de Fre- 
Skate bij een breder publiek bekend 
te maken. “Veel mensen kennen de 
voordelen van Free-Skate nog niet”. 
De belangrijkste kwaliteiten zijn 
het comfort van een lage schaats in 
combinatie met een langlaufschoen 
die zwikkende enkels en blaren voor-
komt. “Ik zou willen dat er meer 
mensen gaan schaatsen en dat ze er 
meer lol in gaan hebben. Daarom wil 
ik op zoveel mogelijk plekken met 
Free-Skate aanwezig zijn.”

Martien Pater gaat met pensioen en verkoopt zijn bedrijf

Free-Skate verhuist van Vorden 
naar Haarlem

Vorden - Martien Pater heeft zijn bedrijf Free-Skate dat is gevestigd 
aan de Dienstenweg in Vorden verkocht. Op 1 augustus verhuizen 
het kantoor en de werkplaats van de schaatsproducent naar Haarlem. 
Victor van den Hoff is de nieuwe eigenaar van Free-Skate. De produc-
tie van de houten klapschaats die Pater begin dit jaar introduceerde, 
blijft wel in de Achterhoek.

Martien Pater (rechts op de foto) heeft zijn Free-Skate verkocht aan Victor van Hoff. Het bedrijf verhuist 1 augustus van Vorden naar 
Haarlem.

Rieki Hulshof, Dinie Wisselink en 
Anny Slakhorst hebben momenteel 
samen les van kunstenaar Rob Kwist 
gevestigd in Zutphen. DINIE WIS-
SELINK schildert al ruim 33 jaar en 
heeft een geheel eigen kleurgebruik 
en stijl ontwikkeld, mede door het 
volgen van diverse workshops. Zij 
heeft al vele exposities op haar naam 
staan. Haar werk komt voort uit de 
grote fascinatie voor de natuur en in 
het bijzonder voor dieren en land-
schappen. Ook zijn tijdens de expo-
sitie weer mooie schilderijen te zien, 
waarin zij weerspiegelingen schitte-
rend weergeeft op het doek. Tevens 
heeft zij weer haar bekende, leuke 
kleine schilderijtjes van vogeltjes ge-
maakt. 

Rieki Hulshof richtte 33 jaar gele-
den het schilderscollectief ‘De Steen-

derense Joffers’ op. In de loop der 
jaren nam ze deel aan verschillende 
workshops in het land. Ze ontwikkel-
de zich als een veelzijdige schilderes 
en heeft een zeer eigen techniek en 
kleurgebruik. Haar voorkeur gaat uit 
naar realistische werken, bloemen op 
rijstpapier en de natuur. 

Anny Slakhorst schildert ruim 15 
jaar en heeft ook al diverse malen 
geëxposeerd. Elke dag geniet zij weer 
van de oneindige variatie van beelden 
en kleuren om haar heen en vindt zij 
het steeds een uitdaging om zelf weer 
iets nieuws te creëren. Zij haalt haar 
inspiratie dan ook uit alles wat er da-
gelijks om ons heen te zien is. Zo af 
een toe maakt zij een uitstapje naar 
iets abstracts, wat de spanning erin 
houdt.

Expositie in de Kapel van Bronkhorst

Dinie Wisselink, 
Rieki Hulshof en 
Anny Slakhorst
Bronkhorst - Dinie Wisselink en Rieki Hulshof van de ‘Steenderense 
Joffers’, exposeren samen met Anny Slakhorst van zaterdag 21 t/m 27 
juli 2012 in de Kapel van Bronkhorst. De Kapel is geopend dagelijks 
van 10.00 tot 17.30 uur. Er is altijd een van de schilders aanwezig.

Werk van Rieki Hulshof, Dinie Wisselink en Anny Slakhorst wordt geexposeerd in de Kapel 
van Bronkhorst.

Onder uitzonderlijk zonnige omstan-
digheden stond dit gezelschap de be-
zoekers van het paviljoen te woord en
gaf antwoord op alle vragen die men
stelde over de bijen en het imkerle-
ven. Imkerend Nederland heeft een
prachtig paviljoen neergezet waarin
alle facetten van het imkeren aan de
orde komen. Er kan onder andere een
bijenvolk in een glazen kast worden
bewonderd. 
Annelies de Vrught en haar man 
Frans, Marion Zielhorst, Klaas Vos
en Alphons Geurtsen waren de bijen-
vrienden die namens bijenvereniging
‘De Vooruitgang’ aanwezig waren.

Floriade had een 
‘Hengels’ tintje
Hengelo - Op 30 juni had de Flo-
riade een ‘Hengels’ tintje. Een
afvaardiging van de Hengelose
bijenvereniging verzorgde die
dag de bemensing van het bijen-
paviljoen.
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In de speciale weinstube op het fes-
tivalterrein was het al vlak nadat 
de poorten open gingen gezellig en 
waren er enkel vrolijke gezichten te 
zien. Niet gek: wat wenst een mens 
zich meer dan een heerlijk zonnetje 
op zijn bol, prachtige muziek uit alle 
hoeken van de wereld en... de over-

heerlijke smaak van de wijnen die de 
Verenigde Achterhoekse Wijnbou-
wers de gasten inschonken. Onge-
veer 300 relaties van Weevers Grafi-
media genoten daarvan en natuurlijk 
van het programma dat KunstKring 
Ruurlo in elkaar had gezet.
De organisatie had voor een creatieve 

acht uur durende programmering 
gezorgd. Bijna non-stop werd er ge-
speeld, gezongen en gedanst op de 
drie podia in de kasteeltuin en in de 
steeds bomvolle Orangerie. Variëren-
de muziekstijlen van jazz tot bleus, 
van Keltische tot Kaapverdische- en 
zigeunermuziek. Zelfs danswork-
shops voor tango en salsa waren voor 
tientallen festivalgangers een uitda-
ging om de heupen flink te laten wie-
gen. Voor het eerst sinds jaren kon 
het publiek bij het KasteelTuinFesti-
val weer van tango muziek genieten. 
De groep Tombaz bracht Turkse en 
andere tango’s in de Orangerie. Zan-
geres Meral Ari-Tuga van half Neder-
landse en half Turkse afkomst zong 
nummers in het Turks, Nederlands, 
Pools, Japans en nog een aantal ande-
re talen. Zij bracht een variétéachtig 
programma dat in de Orangerie mooi 

tot zijn recht kwam. Voorafgaand 
aan het optreden was er een work-
shop tango dansen. Deze workshop 
werd verzorgt door Mirjam Diedrich 
van tango dansschool Tango con 
Mimi. Zij leerde de bezoekers samen 
met haar danspartner Marco een aan-
tal passen van deze hartstochtelijke 
dans die in heel Nederland enthousi-
ast beoefend wordt. Het tweetal ver-
zorgde ook een aantal dansdemon-
straties. Na de workshop kon men 
het geleerde in praktijk brengen op 
de live muziek van Tombaz. Ook de 
liefhebbers van Latin muziek werden 
op hun wenken bediend. Op het ro-
mantische podium in het bos van de 
tuin trad namelijk Salsaband Axioma 
op. Bij de Salsa liefhebbers van Neder-
land is deze groep heel bekend. Het is 
een allround Latin band, die behalve 
Salsa ook merengue, bolero, rumba, 
cha-cha-cha en son/montuno speelt 
uit diverse Zuid-Amerikaanse wind-
streken. Axioma staat bekend om 
haar standvastige en vlotte manier 
van spelen waarop diverse dans- en 
salsastijlen met gemak gedanst kun-
nen worden. Voorafgaand en tege-
lijkertijd werd een Salsa workshop 
gegeven door Gabriella Halvax. Een 
zeer veelzijdige danseres, die de be-
zoekers ook de eerste stappen van de 
Salsa kon bijbrengen.
 
GASTVRIENDELIJK
Onder leiding van Carina Numan 
trad het Ruurlose meidenkoor @Se-
ven! voor het eerst voor het voetlicht 
op een festival. En dat zorgde bij de 
meiden vooraf best wel voor een ‘ge-
zonde’ spanning. Maar toen de ruim 
twintig meiden hun schroom had-
den afgeworpen gingen ze ‘los’. De 
stuurgroep maakte met @Seven! een 
goede sier bij het lokale publiek dat 
ook dit jaar niet in grote getale van 
de partij was. Mede daarom koos de 
projectgroep KasteelTuinFestival voor 
het achtervoegsel van Achterhoek in 
plaats van Ruurlo om het evenement 
nog breder te trekken. En daarin was 

men naar de mening van voorzitter
Peter ten Boom van KKR geslaagd. Of
de verplaatsing van het festival van 
eind naar begin juli positieve uit-
werking heeft gehad kon Ten Boom
nog niet aangeven. ,”Dat moeten we
evalueren.” Wel kwam de voorzitter
al tot de conclusie dat honderden 
bezoekers het festival middels een 
enquête hoog waardeerden. Als zeer
positief werden de muziekgenres, de
diversiteit aan genres, de gastvriende-
lijkheid en ambiance ervaren. Tot een
van de absolute toppers van het festi-
val behoorde jazzpianist Peter Beets
met zijn kwartet. Hij gaf zijn optre-
den in de Orangerie als titel ‘The 
blues goes latin’ mee. Weergaloos
luisterde het publiek bijna ademloos
naar de typische Spaanse en Latijns-
Amerikaanse klanken. 

WEEVERS GRAFIMEDIA
Weevers Grafimedia voelt zich sterk
verbonden met de omgeving en 
draagt daarom graag bij in het slagen
van evenementen als het KasteelTuin-
Festival. Het bedrijf is onder meer uit-
gever van de kranten Contact, Elna 
en Groenlose Gids, maar ontwerpt
ook websites en webshops, huisstij-
len, sign-producten zoals groot for-
maat posters en banners. Daarnaast 
heeft Weevers Grafimedia natuurlijk
jarenlange ervaring in het verzorgen
van drukwerk en daaraan verwante
producten en diensten. En daarvan
had KunstKring Ruurlo ook gebruik 
gemaakt. Zo waren alle posters, de
festivalkrant en de programmaboek-
jes afkomstig van het Achterhoekse 
bedrijf. 
Ga voor meer informatie naar: 
www.weevers.nl

Op Contact.nl 
meer beelden 
van het Kasteel-
TuinFestival

Weevers Grafimedia verwent relaties op 
 sfeervol KasteelTuinFestival Achterhoek

Ruurlo - Als Weevers Grafimedia zijn relaties verwent, dan doet het 
bedrijf dat goed. Op uitnodiging van Weevers mochten klanten en an-
deren die wat met het bedrijf te maken hebben gratis naar het Kasteel-
TuinFestival op zaterdag 7 juli. De KunstKring Ruurlo tekende voor de 
organisatie van alweer de zeventiende editie van het KasteelTuinFesti-
val Achterhoek. In een decor waarin het eeuwenoude Kasteel Ruurlo 
centraal staat, waren twaalf acts verantwoordelijk voor de muziek die 
op verschillende podia ten gehore werden gebracht. Van rustgevende 
muziek om lekker in het gras van de zon te genieten tot opzwepende 
klanken waarbij menigeen de heupen even losgooide. Behalve muziek 
was er de beeldende kunst van Jan Opdam en kinderen konden zich 
laten schminken. Naar schatting werd het festival zaterdag door 1300 
bezoekers bezocht.

Het verhaal speelde zich af op een 
bijzondere kostschool met een mum-
mie, heks, vampier, weerwolf en an-
dere duistere figuren die de zombie-
achtige leerlingen wegwijs maakten 
in de duistere magie. De hele hal werd 
gebruikt, waardoor het publiek zelfs 
achterstevoren op de stoel moest zit-
ten om het allemaal te kunnen vol-
gen. De ietwat zwartgallige humor 
ontging de kleintjes af en toe, maar 
de oudere kinderen en volwassenen 

pikten deze feilloos op. De kinderen 
van groep acht genoten zichtbaar 
van hun debuut op de planken. Bij 
het wegebben van de laatste tonen 
klonk een warm applaus. De bijna 
ex-basisschool scholieren namen het 
dankbaar in ontvangst. Na afloop 
van de avondvoorstelling werden de 
aanwezigen getrakteerd op een hapje 
en een drankje en bleef het nog lang 
heel gezellig.De kinderen namen ook 
nog op een andere wijze afscheid van 

school. Ze hadden een groepsfoto op
een tentzeildoek geprint omringd 
met hun namen. Deze zal in het
nieuwe schooljaar een mooie plek
krijgen op het schoolplein. Zo blijven
Dieuwertje, Dieunoula, Mike, Flo-
ris, Nina, Maaike, Rik, Mirthe, Thijs,
Wouter, Luke, Jeroen, Floor, Tijn,
Anne, Bjorn, Anouk, Kyra en Iris toch
nog op de St. Martinusschool aanwe-
zig en zullen ze niet gauw vergeten
worden.

Het was een geslaagde afsluiting van
hun tijd aan de St. Martinusschool. 
Nu als oudsten van de school in Baak
beginnen ze straks weer als jongste
hun middelbare schoolcarrière in 
Zutphen, Vorden of Doetinchem. De
school wenst hen daarbij heel veel 
succes en hoopt dat ze in de toekomst
hun dromen waar kunnen maken.

Groep 8 neemt afscheid van de St. Martinusschool

Baak - Groep acht van de St. Martinusschool in Baak heeft met de 
musical ‘Grieselstate’ de basisschooltijd afgesloten. In een paar weken 
tijd werden de teksten en liedjes uit het hoofd geleerd, het opkomen 
en afgaan geoefend, alle attributen en kleding verzameld of gemaakt. 
Ook het decor werd door de kinderen zelf geverfd en aangekleed. Af-
gelopen dinsdagmiddag was de generale repetitie voor de groepen één 
tot en met zeven en andere belangstellenden. ’s Avonds was de eerste 
en tegelijk de laatste voorstelling voor ouders/verzorgers, broertjes en 
zusjes en andere familieleden.

Alhoewel de weersvoorspellingen 
niet veels goeds beloofden is het toch 
een hele mooie midzomeravond ge-
worden met in totaal 80 deelnemers. 
Het  gebruik van naambadges maak-
te het eenvoudig elkaar beter te leren 
kennen, ondernemers kennen vaak 
de bedrijfsnamen wel, maar niet de 
personen die hier achter zitten. Een 
mooie gelegenheid dus om hier eens 
verandering in te brengen. Het leden-
tal van Bedrijven Kring Bronckhorst 
is de laatste tijd, mede door het sa-

mengaan met de Industriële Kring 
Bronckhorst, flink gestegen. Het be-
stuur hoopt dat zich op korte termijn 
nog meer leden zullen melden om de 
doelstellingen, de behartiging van de 
belangen van de aangesloten bedrij-
ven binnen de gemeente en de ver-
sterking van de onderlinge contacten 
nog verder te kunnen uitbouwen.
Inmiddels hebben zich al weer 2 
nieuwe bedrijven aangemeld, wie 
volgt? Wilt u zich ook aanmelden?
Kijk op www.bkbronckhorst.nl

Roderic Web – Design- Photo – More
100e lid Bedrijven Kring 
Bronckhorst
Zelhem - Met zijn 24 jaar is Roderic Kreunen uit Hengelo het jongste 
en tevens het 100e lid van Bedrijven Kring Bronckhorst. Tijdens het 
midzomernachtfeest bij het Pikgat in Zelhem kreeg hij uit handen 
van Henk Hilverink (voorzitter activiteitencommissie) een bos bloe-
men en een cheque voor gratis contributie 2012 overhandigd.

Het 99e lid Dick Luijendijk Halle, Roderic Kreunen en het 101e lid Robbin Fielt van Y-Sign 
Reclame Hengelo.
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Zij kregen donderdag 5 juli een 
cheque die in te ruilen is voor een 
arrangement voor twee personen 
bij Bed & Breakfast ‘De Kistemaker’ 
in Barchem. Het echtpaar ontving 
de prijs uit handen van Jan Marinis-
sen van Weevers Grafimedia en de 
gastheren Frank Schotel en John van 
Dijk. Zij leidden mevrouw Te Kronnie 
en partner rond in de prachtige boer-
derij in de landelijk gelegen buurt-
schap Bosheurne. Ook konden zij al-

vast zien hoe het in aanbouw zijnde
nieuwe gastenverblijf eruit komt te
zien. Ook in juli maken deelnemers 
weer kans op een paar dagen lekker
tot rust komen in een van de prachti-
ge Bed and Breakfast-accommodaties
die de Achterhoek rijk is. Ditmaal 
stelt Recreatieboerderij Erve ‘t Bij-
vanck een arrangement beschikbaar.
Ga naar www.winnenmetweevers.nl
om kans te maken op een verblijf op
deze locatie.

Winnaars Winnen met 
Weevers juni

Achterhoek - De heer en en mevrouw Te Kronnie uit Vragender zijn
de gelukkige winnaars van Winnen met Weevers in de maand juni.

Marcel Boender, Jan Willemsen en 
Serge van der Sweep startten in 2000 
met het organiseren van de Inter-
nationale Wedstrijden. Marcel nam 
zijn ervaring als organisator en me-
debestuurslid van de Nationale Bor-
dercollie Vereniging mee. De eerste 
wedstrijden werden in Gendt bij Arn-
hem gehouden, met 100 deelnemers. 
Deze waren enthousiast, omdat er de 
mogelijkheid was om meerdere runs 
te lopen. Bij een wedstrijd is het vaak 
één keer op een dag lopen. In Toldijk 
kunnen ze in een heel weekend vier 
keer lopen. En in de dagen erna nog 
eens vier keer. Vanaf het begin werd 
een camping ingericht. Veel handlers 
houden gelijk een weekje vakantie. 
Op 1 januari van het jaar, midder-
nacht, opent inschrijving via inter-
net. De eerste jaren duurde het een 
paar maanden voordat het vol was, 
later een paar weken en zo steeds 
sneller. De laatste jaren is het binnen 
het kwartier vol. 
In Engeland worden door schapen-
boeren wekelijks wedstrijden gelo-
pen. Maar als daar de hond een fout 
maakt, stopt de handler met de wed-
strijd en gaat weer naar huis. Omdat 
bijna 80% van de handlers die in Tol-
dijk deelnemen hobbyisten zijn, mo-
gen zij hun tijd volmaken. 
De laatste jaren is er een bokaal te 
winnen, de ‘Dutch Open Trofee’. 
Bij de wedstrijden schapen drijven 

leggen de Border Collies voor hun 
baas (handler) met behulp van fluit-
signalen een zogenaamd Engels Par-
cours af. De honden moeten de scha-
pen op de meest gecontroleerde wijze 
het parcours (in rechte lijnen) laten 
afleggen. De verrichtingen worden 
beoordeeld door twee ervaren juryle-
den uit Engeland, Wales. 
Er worden vier wedstrijden gelopen, 
twee parcoursen per dag, met de-
zelfde hond en het gemiddelde telt. 
Als de handler drie keer goed loopt 
en één keer fout, wordt deze geen 
winnaar. Als hij of zij vier keer rede-
lijk loopt is deze winnaar. Een hond 
moet stabiliteit hebben binnen zijn 
presteren. Kijk voor informatie op  
www.sheepdogtrials.nl. 

Na de succesvolle eerste editie besloot 
de organisatie er een jaarlijks terug-
kerend evenement van te maken. 
Alleen door de varkenspest sloeg het 
een jaar over. Toen een jaar later de 
vogelpest uitbrak is het gehele evene-
ment verplaatst naar Toldijk. Aan de 
Wolfstraat bij de Vleesboerderij van 
Gerrit Garritsen waren ze welkom. 
Het organisatiecomité wisselde van 
samenstelling, maar Marcel Boender 
bleef. En vele vrijwilligers zijn jaar-
lijks in touw om tijdens het Dutch 
Open weekend en/of de opvolgende 
doordeweekse wedstrijden te helpen 
met schapen neerzetten, de catering 

en dergelijke. Daarnaast wordt de 
puntentelling verzorgd door Liesbeth 
van Rees uit Drenthe, Ferris Boender 
doet de inschrijving en Mark Assink 
uit Brabant is verantwoordelijk voor 
technische zaken. 
Een schaapskudde van Landschapsbe-
heer De Wassum, dagelijks aan het 

werk met Border Collies, wordt in 
het weekend ingezet. De schapen die 
doordeweeks de wedstrijden lopen 
zijn van Willy Goossens. 
Er wordt voor deze wedstrijden geen 
entree gevraagd, de organisatie wil 
het evenement laagdrempelig hou-
den. Sommige mensen komen ge-

durende het weekend een paar keer
een half uurtje kijken. Op de tribune
hebben bezoekers een goed overzicht
over de parcoursen. In de grote tent
is gelegenheid om een drankje te
nemen en Vleesboerderij Garritsen
is verantwoordelijk voor de broodjes
warm vlees en hamburgers.

Dutch Open schapendrijven Toldijk
Toldijk - Op 14 en 15 juli 2012 worden de Internationale wedstrijden 
schapen drijven met Border Collies, Dutch Open Sheepdog Trials ge-
houden op het evenemententerrein van Vleesboerderij Garritsen aan 
de Wolfstraat in Toldijk. De deelnemers, top handlers uit Europa, 
strijden twee dagen lang, vanaf ’s morgens 7.00 uur om de ‘Dutch 
Open Trofee’. De toegang is gratis.

Een handler stuurt met behulp van de Border Collie de schapen in de kraal.

Dit mini maïsdoolhof heeft geen las-
tige paden en is uitermate geschikt 

voor kinderen van 0 tot 6 jaar oud. 
Bezoekadres: kinderboerderij Felt-

sigt, Bekveldseweg 5, Bekveld, ge-
meente Bronckhorst. 

Meer informatie zie 
www.feltsigt.nl, of bel de familie 
 Jansen, telefoon (0575) 462828.

Mini maisdoolhof Bekveld open

Bekveld - Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld heeft elke twee jaar drie 
verschillende maïsdoolhoven. Vanaf heden is het mini maïsdoolhof 
geopend.

Het mini maïsdoolhof bij Kinderboerderij Feltsigt is geopend.

Naast gemeentelijke, provinciale en 
landelijke kopstukken van de VVD 
komt de partij met een speciale ver-
rassing uit de hoge hoed. Iedereen is 

van harte welkom in zaal Reijrink in 
Lievelde. De avond begint om 19.30 
uur.

De campagneavond heeft als thema 
‘Innovatie levert werk en toekomst’ 
en staat in het teken van de lande-
lijke verkiezingen ruim een week la-
ter. De bijeenkomst is een combinatie 
van een open politieke avond met ac-
tuele sociaaleconomische onderwer-
pen en entertainment, waarvoor een 
Bekende Nederlander is gestrikt. Me-
de daardoor is het boeiend voor een 

brede doelgroep en niet alleen poli-
tiek geïnteresseerden. 
Naast het showelement zal ook het 
nodige politieke vuurwerk niet ont-
breken. Daarvoor zijn lokale coryfee-
en uitgenodigd die landelijk, provin-
ciaal en gemeentelijk voor de VVD ac-
tief zijn. Het gaat om Han te Broeke, 
Johan Houwers, Chris van den Bos, 
Conny Bieze en Jan Markink. Zij zul-

len ingaan op actuele thema’s.
De presentatie van de campagne-
avond is in handen van Toin de
Ruiter, bekend van het businesspro-
gramma Update van Focuz TV. De 
Ruiter is voormalig regiomanager
Achterhoek van VNO-NCW en fun-
geert tegenwoordig als commercieel 
directeur van BonsenReuling Accoun-
tants-Belastingadviseurs.

Bijzondere campagneavond in teken van verkiezingen

VVD Oost Gelre komt met verrassing uit de hoge hoed
Lievelde - De campagneavond van VVD Oost Gelre, georganiseerd in sa-
menwerking met alle VVD afdelingen van de Achterhoek, op maandag 
3 september krijgt een bijzonder karakter met ‘magische’ momenten. 
De partij houdt de bijeenkomst in aanloop naar de Tweede Kamerver-
kiezingen die op 12 september worden gehouden.
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Woensdag 11 juli 
DREMPT 
Rondleiding op wijnboerderij Heekenbroek
In de maanden juli en augustus iedere woensdagmiddag om 
15.00 uur een rondleiding in de wijngaard. Van te voren aan-
melden. Info: Wijnboerderij B&B ‘t Heekenbroek, Tellingstraat 
7, 6996 DZ DREMPT, (0314) 38 19 88, heekenbroek@xs4all.nl, 
http://www.heekenbroek.nl

DOESBURG, LAAG-KEPPEL, DOETINCHEM 
Ommetje over de IJssel
Vanaf Camping ‘t Zwarte Schaar vaart u met de ‘Organza’ over 
de IJssel en de prachtige Oude IJssel via Doesburg en Laag-Kep-
pel naar Doetinchem. De vaartocht duurt van 10.00 17.00 uur. 
U bent niet verplicht om de hele dag aan boord te blijven. Reser-
veren via Camping IJsselstrand (0313) 47 27 97. info: (0575) 55 
32 22, info@vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl

DOESBURG - DOETINCHEM 
Knapzakvaart - Zomer 2012
Elke woensdag- en zaterdagmiddag tuft de ‘Knapzak’ over de 
Oude-IJssel van Doesburg naar Doetinchem en weer terug. En 
u kunt mee..... De Knapzakvaart kunt u reserveren bij de VVV 
Bronckhorst ‘Winkel’ in Vorden. Meevaren (bijna 2 uur) en te-
rug fietsen langs de Oude IJssel? Dat kan: de fietsen kunnen 
mee aan boord. Meer informatie over de tarieven en reserveren 
via (0575) 55 32 22. info: Knapzakvaart, Kerkstraat 1b, 7251 bc 
VORDEN, (0575) 55 32 22, info@vvvbronckhorst.nl 
http://www.vvvbronckhorst.nl

VORDEN
Achtkastelentocht o.l.v. een VVV-Gids
Onder leiding van een ervaren gids fiets u rond Vorden en ge-
niet u van de verhalen. De tocht is incl. consumptie onderweg. 
Start is om 13.00 uur bij de VVV Winkel in Vorden. Reserveren 
aldaar. Info: Dorpsstraat 1b, 7251 BC VORDEN, (0575) 55 32 22, 
info@vvvbronckhorst.nl, http://www.vvvbronckhorst.nl/zien_
en_doen/fietsen/achtkastelentochtfietsen_met_een_vvv_gids/

Theater onder de Molen: Zomercarrousel.
Gezellige avonden met veel afwisseling. 11 juli: Nathaly Masclé 
(popzang) met special acts door Jolieke (tiener zangeres, gita-
riste folk/pop) en Peter Schrauwen (poprepertoire met gitaar 
en zang), Wendy Addink & Rita Boshart (zang), Henk Boogaard 
(cabareteske liedjes), duo ‘Buitengewoon’. 20:00 - 22:30 uur. In-
fo: Theater onder de Molen, Lindeseweg 29, 7251 NJ VORDEN, 
http://www.tom-vorden.nl

Donderdag 12 juli 
STEENDEREN 
Zomer in Gelderland - vanuit Steenderen
De vrolijke karavaan van het Omroep Gelderland programma 
‘Zomer in Gelderland’ trekt deze zomer weer naar 35 verschil-
lende plaatsen in de provincie Gelderland. Rond de stoet hangt 
een wolk van betovering en nostalgie. Waar tenten worden op-
gezet gaan dappere burgers de opdrachten aan om geld te ver-
dienen voor hun gemeenschap. Op 12 juli zal het programma 
om 18.20 uur worden uitgezonden vanuit Steenderen! Info: Zo-
mer in Gelderland - vanuit Steenderen, Burgemeester Buddingh-
plein, 7221 NA STEENDEREN, http://www.zomeringelderland.nl

VORDEN 
Tuinen van de Wiersse - Rondleiding op Donderdag
Rondleiding op donderdag door de prachtige Tuinen van 
de Wiersse. Vertrek om 10.30 uur bij het ijzeren hek op de 
Wierserallee. Dankzij de gevarieerde vormgeving is het in alle 
jaargetijden de moeite waard om de Wiersse te bezoeken, want 
in elk seizoen is de tuin verrassend anders. Info: Open dagen 
De Wiersse, Wiersserallee, 7251 LH VORDEN, (0573) 45 14 09, 
http://www.dewiersse.nl

Dorpskerk, toeristenconcerten.
Donderdagmiddagconcerten. 12 juli Gerrit Hoving op het Loh-
manorgel. Aanvang: 15.30 uur. Info: Dorpskerk. Toeristencon-
certen, Dorpsstraat, 7251 BC VORDEN

ZELHEM 
Huifkartocht 
Huifkartocht door de prachtige omgeving van Zelhem.
info: Huifkartocht, Stationsplein, 7021 CN ZELHEM, 
http://www.huifwagentochten.com
donderdag 12 juli 2012, 14:00 uur.

Vrijdag 13 juli
ZELHEM 
Bezichtiging wijngaard de Oogsthoek
Iedere vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur is wijn-
gaard de Oogsthoek geopend voor informatie over de druiven-
teelt. Op zoek naar een heerlijke fles Achterhoekse wijn? Ook 
hiervoor moet u bij wijngaard de Oogsthoek zijn. Op afspraak 
verzorgt de wijngaard ook wijnproeverijen. info: Wijngaard De 
Oogsthoek, Nijmansedijk 9A, 7021 JB ZELHEM, (06) 40 94 37 77, 
(0314) 62 27 10, info@wijngaarddeoogsthoek.nl

Zaterdag 14 juli
BRONKHORST 
Open dagen - Heeren van Bronckhorst 
Een grote tuin van 2700 m2 in Engelse formele stijl. Twee zicht-
assen doorsnijden de tuin, waarin zich diverse kamers bevin-

den. Boventuin, benedentuin, 
stiltetuin met 3 formele vijvers 
en tenslotte een boomgaard met hoogstam 
oude fruitrassen. Info: Heeren van Bronckhorst, 
Onderstraat 1, 7226 LB BRONKHORST, (0575) 45 25 35, 
(0575) 45 06 15, info@heeren-v-bronckhorst.com
zaterdag 14 juli 2012, 11:00 - 18:00 uur 

DOESBURG - DOETINCHEM
Knapzakvaart - Zomer 2012, zie 11 juli 

DREMPT 
Yogalessen in de Ars Longa Tuin
In de prachtige Ars Longa tuin kunt u deelnemen aan een yoga-
les. De yoga les duuurt 1 uur en gaat door bij droog weer en 
voldoende deelname. Wilt u meedoen? Sms naar 06-55 80 35 54. 
Info: Ars Longa, Zomerweg 29, 6996 AP DREMPT, (06) 30 87 41 51, 
http://www.ars-longa.nl

VORDEN 
Cultuurfonds Vorden: “Lieve Bertha” bij de Herberg
“Lieve Bertha” wordt gevormd door twee uit Vorden afkomstige 
jongens die landelijk doorbreken. Koen Brouwer en Rens Pol-
man zingen prachtige, meest Nederlandstalige teksten in een 
harmonie als Simon en Garfunkel. info: Cultuurfonds Vorden: 
“Lieve Bertha” bij de Herberg., Dorpsstraat 10, 7251 BC VOR-
DEN, info@cultuurfondsvorden.nl
zaterdag 14 juli 2012, 21:30 uur

ZELHEM 
Bezichtiging wijngaard de Oogsthoek, zie 13 juli 

Zomervakantieweek met Kees Goedhart
Kees Goedhart geeft deze vakantieweek bijna dagelijks een 
Bijbelstudie. Verder Praiseavond, talentenjacht, kinderclub, 
kidspraise, sport, film en nog veel meer... Info: Vakantiepark/
Conferentieoord De Betteld, Aaltenseweg 11, 7021 HR ZELHEM, 
(0314) 62 72 00, http://www.betteld.nl. zaterdag 14 juli 2012 t/m 
zaterdag 21 juli 2012 ma-zo: geopend.

Zondag 15 juli 
BRONKHORST 
Open dagen - Heeren van Bronckhorst, zie 14 juli

ZELHEM 
Zomervakantieweek met Kees Goedhart, zie 14 juli

Deze kalender bevat een selectie van evenementen in de gemeente 
Bronckhorst en is gemaakt op woensdag 27 juni. ©VVV Bronckhorst. 

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze kalender mogen niet ten 
behoeve van reclamedoeleinden gebruikt worden, zonder voorafgaande 
toestemming van de uitgever. De uitgever is voorts niet aansprakelijk voor 
schade die het mogelijk gevolg zou kunnen zijn van verkeerde gegevens.

VVV Bronckhorst  
Evenementenkalender
Bruisende festivals en evenementen. Culinair genieten 
en een ruim aanbod aan cultuur. Fietsen wandelen of ka-
novaren. Het kan allemaal in de gemeente Bronckhorst. 
Op de onderstaande evenementenkalender vindt u een 
selectie van evenementen die de komende week in de ge-
meente Bronckhorst worden georganiseerd!

Vanaf juli kunnen sporters bij Aero-
Fitt Hengelo hun sportieve ambities 
ontdekken met de Technogym Aspi-
ration Finder: een in samenwerking 
met de UILM Universiteit van Milaan 
ontwikkelde vragenlijst die doelstel-
lingen van sporters in kaart brengt. 
Op basis van de uitkomst, de Aspi-
ration Map, wordt een persoonlijk 
‘Olympisch’ trainingsprogramma 
opgesteld. 
Thomas Wolbrink van AeroFitt Hen-
gelo: “De Aspiration Finder achter-
haalt de daadwerkelijke beweegre-
denen van sporters aan de hand van 
hun persoonlijke kenmerken en le-
vensstijl. Wij gebruiken die informa-
tie om voor elke klant een passend 
trainingsschema op te stellen.” 

Resultaten laten zien dat er zes afzon-
derlijke sportieve basisaspiraties zijn, 
die per individu in verschillende ma-
te aanwezig zijn: balance (balans tus-
sen lichaam & geest), move (verbete-
ren van gezondheid & welzijn), shape 
(werken aan lichaam & gewicht), 
power (vergroten van kracht & stabi-
liteit), sport (prestaties overtreffen & 
vooruitgang boeken) en fun (plezier 
hebben & samen sporten). 
De campagne is gelanceerd door ju-
doka Henk Grol en actrice/presenta-
trice Nikkie Plessen. De Olympisch 
medaillewinnaar verkondigde zijn 
sportieve belofte voor de Spelen, die 
niets te wensen over laat: “Ik heb 
een duidelijk doel voor ogen op weg 
naar Londen en dat is goud.” Nikkie 

Plessen vertelde over haar eigen spor-
tieve ambities: “Sport is voor mij niet 
alleen een heerlijke uitlaatklep, maar 
ook echt genieten. Ik doe het met ple-
zier, omdat ik weet dat ik me beter 
voel wanneer ik regelmatig beweeg.” 
De missie van Technogym en AeroFitt 
is wereldwijd mensen aansporen tot 
regelmatige lichamelijke beweging. 
In lijn met deze overtuiging moet de 
Olympische campagne in Nederland 
gaan bijdragen aan een gezondere sa-
menleving. 
In Engeland voert Technogym in sa-
menwerking met nationale topspor-
ters en de British Olympic Association 
de soortgelijke campagne ‘I pledge’ 
(Ik beloof). Het is voor het eerst in de 
geschiedenis van de Spelen dat een 
gastland zo nadrukkelijk aandacht 
besteedt aan het maatschappelijk be-
lang van gezondheid en welzijn. 

Wanneer u interesse heeft om deel 
te nemen aan de Olympische belofte, 
kunt u contact opnemen met hen-
gelo@aerofitt.nl of bellen met 0575-
465001.

Olympische campagne brengt Hengelo in beweging

AeroFitt helpt sporters met Olympische 
belofte
Hengelo - Technogym, toonaangevend producent van professionele fit-
nessapparatuur, is aangesteld als official supplier van de Olympische 
Spelen in Londen. Het wellnessbedrijf lanceert in samenwerking met 
AeroFitt Hengelo en BN’ers Henk Grol en Nikkie Plessen een campag-
ne om Hengelo en omgeving in beweging te krijgen. Met de vraag ‘Wat 
is jouw Olympische belofte?’ worden consumenten in de aanloop naar 
de Spelen uitgedaagd om een sportieve doelstelling te formuleren en 
te verwezenlijken.

Van links naar rechts: Nikkie Plessen, Thomas Wolbrink en Henk Grol.
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De wedstrijddag begon met de race 
in de Moto3. Deze race was ongekend 
spannend. In de laatste ronde stre-
den nog een vijftal coureurs om de 
overwinning. De laatste bocht voor 
start finish de Geert Timmer bocht 
was de scherprechter. De Spanjaard 
Maverick Viñales won de wedstrijd 
nipt voor Sandro Cortese. Deze reed 
bijna zijn Engelse teamgenoot Danny 
Kent van zijn motor in de GT bocht. 

Kent werd derde en de vierde plaats 
was er voor de in Nederlandse dienst 
rijdende Luis Salom uit Spanje. Jasper 
Iwema die een paar kilometer van 
het circuit afkomstig is behaalde een 
teleurstellende 24e plaats net voor 
Nederlands kampioen Bryan Schou-
ten.
In de Moto2 categorie ging de over-
winning naar het Spaanse talent Marc 
Marquez die in de laatste ronde nog 
voorbij ging aan de Italiaan Andrea 
Iannone. Iannone werd tweede en 
de Engelse rijder Scott Redding werd 
derde. Bij de eerste bocht van de Mo-
toGP klasse was het meteen al raak. 
Alvaro Bautista remde veel te laat, 
schoof onderuit en nam in zijn val 
Jorge Lorenzo mee. Beide Spanjaar-
den vlogen door het grind,  de motor 
van Lorenzo plofte en een enorme 
rookwolk was het gevolg. Beiden 
konden de race niet vervolgen. De 
strijd om de eerste plaats ging tus-
sen de Spanjaard Dani Pedrosa en de 
Australische wereldkampioen Casey 
Stoner. Pedrosa hield de leiding lang 
in handen maar op de helft van de 
race ging Stoner hem voorbij en pak-
te hiermee de overwinning. Pedrosa 
werd tweede en de Italiaan Andrea 
Dovizioso werd derde. Publieks lie-
veling Valentino Rossi had met ban-
den problemen te kampen en werd 
slechts dertiende.
De races in het bijprogramma waren 
meer dan het aanzien waard. Bij de 
Redbull Rookies Cup streden in de 
races, die zowel op vrijdag als zater-
dag gereden werden, een hele grote 
groep rijders voor de overwinning. 
Hamove coureur Scott Deroue die in 
de week voorafgaand aan de TT nog 
van zijn scooter was gevallen en over 

het hele lichaam schaafwonden had
werd in de eerste race vijfde en in
de tweede race zevende. Deroue was
tevreden met het resultaat ondanks 
de pijn die hij tijdens de races had.
Beide races werden gewonnen door
de Duitser Florian Alt. Bij de Dutch 
Supersport ging de overwinning naar
Leon Bovee op zijn getunde Hartel-
man Yamaha. Nigel Walraven werd 
derde en het jonge talent Wayne 
Tessels werd derde. Pech was er voor
Konvi rijder en Hamove lid Stuart
Voskamp. Voskamp raakte met zijn
knie een curbstone en verging van
de pijn. Voskamp  liggend op een 
derde plaats kon niet verder rijden 
van de pijn en moest daardoor opge-
ven. Frank Bakker uitkomend voor
het Hengelose Performance Racing
Achterhoek maakte een schakelfout
in de Bult en ging onderuit op een
negende plaats. Bakker liet weten
dat het team zijn uiterste best voor
hem had gedaan om de motor weer
rijklaar te maken na zijn val in Oss.
Frank hoopt het PRA team bij de vol-
gende races de resultaten te geven
die ze verdienen. Hamove rijders 
Joop Timmer en Cliff Kloots behaal-
den wel punten voor het kampioen-
schap. Timmer werd zevende en
Kloots behaalde een fraaie dertiende
plaats. De volgende ONK is aanstaand
weekend in het Duitse Oschersleben.
Bij de TT waren veel supporters uit
de gemeente Bronckhorst en som-
migen waren op zondag zelfs alweer
in Spa-Francorchamps bij de Bikers 
Classics aanwezig. Daar reden o.a.
voormalige Wereldkampioenen als:
Luigi Taveri,Dieter Braun,Terry Ry-
mer en het wonderkind van vroeger
Freddie Spencer.

Geslaagde 82e Dutch TT Hamove rijder Scott Deroue

Assen - Het jaarlijkse motorsportfeest in “the Cathedral of Speed” 
begon donderdag 28 juni jongstleden onder een lekker zonnetje met 
temperaturen rond de 25 graden. Deze temperaturen waren ideaal 
voor zowel rijders als de vele supporters die van donderdag t/m zater-
dag in Assen veelal op de camping stonden. Het programma bevatte 
een vijftal races waaronder de voor het wereldkampioenschap tellen-
de races Moto3, Moto2 en MotoGP. Naast het WK programma kwamen 
de Redbull Rookies Cup rijders tweemaal aan de start. Deze jeugdige 
rijders waaronder Hamove rijder Scott Deroue hadden zowel op vrij-
dag als zaterdag een wedstrijd. De ONK Supersport rijders reden in het 
bijprogramma van de Dutch TT.

Dutch TT MotoGP winnaar Casey Stoner.    Foto Henk Teerink.

Het weer werkte bijzonder goed mee 
en het was goed toeven op het gezel-
lige terrein, waar ook verschillende 
standhouders hun waren hadden 
uitgesteld en het terras werd benut 
voor een hapje en een drankje. Zater-

dag stonden Pony’s Dressuur, Pony’s 
Springen, viertallen en zestallen op 
het programma. Het weer was prach-
tig en het terrein prima te bereiden. 
Op zondag kwamen de Paarden Dres-
suur en Paarden Springen in actie. 

Die dag kwamen wat buien over en 
het regende een poosje. Dit maakte 
de bodem iets gladder en er werd 
voorzichtiger gereden. In de middag 
zorgde een drogend windje voor een 
prima grasmat en kon een perfecte 
middag worden verreden. De con-
courscommissie kijkt tevreden terug 
op een goed verlopen en geslaagd eve-
nement. 
Kijk voor foto’s van het Concours 
Hippique 2012 op www.contact.nl.

Concours Hippique Steenderen

Steenderen - In het weekend van 7 en 8 juli konden vele paardenlief-
hebbers hun hart ophalen tijdens het jaarlijkse Concours Hippique 
van Paardensport Vereniging De Zevensteen, gehouden op het terrein 
van de familie Winkel. Vele deelnemers in verschillende disciplines en 
klassen kwamen in hun ring.

Een deelnemer aan het Springconcours, gehouden in Steenderen.

Na de musical van de achtste groe-
pers werd al een klein schaalmodel 
aangeboden, maar donderdagoch-
tend kwam de firma Beeftink met 
een speciale wagen de bijna vijf 
meter lange en loodzware bank be-
zorgen. De kinderen van groep 8 
hebben in samenwerking met de fa-

milie Beeftink de bank geschuurd, 
gelakt en de namen in de bank ge-
graveerd. Iedere schooldag kunnen 
de leerkrachten en leerlingen, wan-
neer ze even uitrusten en genieten
van het prachtige schoolplein, nog
even terugdenken aan deze speciale
groep 8.

Dorpsschool neemt bank in 
ontvangst van achtste groepers

Vorden - Groep 8 van o.b.s. de Dorpsschool Vorden heeft als afscheid
een schitterende bank aangeboden aan de basisschool.

De trotse leerlingen van groep 8 op de door hun aangeboden bank.

Demonstratie Aromatherapie bij 
Etos Barendsen in Vorden
Vorden - Op 14 juli van 10.00 tot 16.00 uur komt 
bij Etos Barendsen, Zutphenseweg 3a te Vorden een 
deskundige consulente van Aromed om u advies en 
uitleg te geven over aromatherapie en onze doeltref-
fende gezondheidsproducten, gericht op natuurlij-
ke oplossingen voor o.a. broze nagels, kalknagels, 

mondklachten, griep, spierpijn, reumatische klach-
ten, hoofdpijn en verkoudheid. Men kan de produc-
ten ter plaatse eerst ervaren en testen en bij aan-
koop van een Aromed product krijgt u een gratis 
attentie.

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zinne:
 1: “Met zinne en verstand.” Intensief, aandachtig.
 2: “Met zinne”, Mettertijd. “Met zinnen mo’j maor wark 

zeuken wat ow better bevölt.”

 B. Roezen:
 1: Onnaowkeurig berekenen, schatten. “I’j moet neet 

roezen, ik mot precies wetten wat mien dat kost.”
 2: “Der met hen roezen”, ruw werk leveren.
  “Jan kö’j niks laoten doon, den roestter maor met hen.”

 C. Eume: Oom. “Ome Jan van Bekkenboer kump neet en hee 
is nog wal mien pet-eume.”
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

OPERATOR PONS-/LASERSNIJMACHINE M/V
Omgeving Varseveld  - Fulltime - vacaturenr. VIO 934190

Werkzaamheden
In deze functie als operator pons-/lasersnijmachine is het belang-
rijk dat je ponsgereedschap kunt instellen en slijpen, daarnaast ben 
je bekend met het bedienen en instellen van de laser machine en 
ponsmachines. Je verwerkt en bewerkt plaatmerialen zoals RVS, 
staal en aluminium (dikte 0,5 mm – 3 mm). Het betreft fabricage 
van hoofdzakelijk enkelstuks en kleine series (50 stuks). Je bent 
ook verantwoordelijk voor het scheiden van het metaal. Ook moet 
je in staat zijn om kleine storingen op te lossen. Tekeningen lezen 
en nauwkeurig kunnen werken met de nadruk op de kwaliteit van 
de producten is een vereiste.

Functie eisen
-  Afgeronde technische opleiding richting plaatwerk of mechanische 

technieken(BBL/ BOL niveau 2/3);
-  Enkele jaren werkervaring met (pons) laser-snijmachines; 
-  Stressbestendig en je kunt zelfstandig werken;
-  Kwaliteitsgericht en kunt makkelijk prioriteiten stellen in jouw 

werkomgeving;
-  Bereid tot het werken in een twee-ploegendienst.

MEDEWERKER EMBALLAGEHAL M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO 934184

Werkzaamheden
Als Medewerker Emballagehal werk je met een collega onder 
leiding van de chef emballage. Je ontvangt en verlaadt materialen 
en signaleert dreigende tekorten. Periodiek invertariseer je of de 
aanwezige materialen er zijn, signaleer je incourantheid en regi-
streer je de gegevens in SAP. Als er afwijkingen zijn, blokkeer je 
de betreffende materialen. Ook ben je verantwoordelijk voor het 
schoonhouden en overzichtelijk maken van de emballagehal en 
bewaak je de luchtvochtigheid en temperatuur. Daarnaast neem je 
deel aan verbeter- en autonoom onderhoudsteams. Je voert deze 
dienst uit in dagdienst.

Functie eisen
-  LBO diploma;
-  Geldig heftruckcertificaat en enkele jaren rijervaring;
-  Ervaring met een reachtruck is een pré;
-  Je bent accurraat en beheerst de basisvaardigheden voor het 

werken met SAP, Word en Excel.

CONSTRUCTIEBANKWERKER/LASSER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO 934214

Werkzaamheden
Je maakt constructies en apparaten volgens specificatie en tekening. 
Je beheerst zowel de TIG als MIG/MAG lasprocessen. Je draagt zorg 
voor de gestelde kwaliteitsnorm.

Functie eisen
-  MBO werk en denkniveau;
-  Je hebt een flexibele  en klantgerichte instelling;         
-  Zelfstandig kunnen werken.

ALLROUND UITVOERDER GWW M/V
Omgeving Groenlo - Fulltime - vacaturenr. VAS 933988
 
Werkzaamheden
Voor onze relatie in de omgeving van Groenlo zijn wij op zoek naar 
een Allround Uitvoerder GWW. Als uitvoerder ben je verantwoor-
delijk voor projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw 
en sloopwerken. Je bent werkzaam in de regio Achterhoek/Twente.
 
Functie eisen
-  HBO werk en denk niveau;
-  Ruime ervaring als uitvoerder GWW;
-  Ervaring op het gebeid van sloopwerken;
-  Communicatieve en leidinggevende vaardigheden;
-  Proactief en probleemoplossend;
-  Duits is een pré.

TIG LASSER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN 932324

Voor een technisch bedrijf zijn we op zoek naar een zeer ervaren 
TIG lasser voor de dunne plaat. Beschik je over een TIG las-        
certificaat niveau 3-4, dan is dit wellicht een uitdagende baan voor 
je. Je construereert frames voor zonnepanelen, designmeubilair en 
winkelinrichting.

Functie eisen
Lascertificaat niveau 3 & 4 voor TIG.
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Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Kijk op www.mrb-lensink.nl

Alkuplus kunststof kozijnen, deu-

ren, hefschuif-puien en rolluiken. 

Topkwaliteit in uw woning met 

optimale warmte en geluidsisolatie, 

maatwerk, snelle levertijd én... 

een prima prijs. 

Aluminium veranda’s zijn duurzaam en 

praktisch in onderhoud. Thermisch 

geïsoleerd dus geen condensvorming 

aan de binnenzijde. Met een veranda 

geniet u meer, vraag prijsopgave of 

kom eens kijken in onze showroom.

Aluminium vensterluiken geven het 

aanzicht van uw woning klasse. Ze zijn 

warmte-, geluids- en inbraakwerend en 

stellen u in staat zelf het licht te regelen. 

Vensterluiken zijn duurzaam, weers-

bestendig en gebruiksvriendelijk. 

■ Kunststof en aluminium 

kozijnen en deuren

■ Serres en veranda’s

■ (Garage)deuren

■ Vensterluiken

■ Dakkapellen

■ Horren

■ Zonwering 

■ Kunststof grindvloeren

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

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

M  R  B

LENSINK
SHOWROOM OPEN 

Dinsdag en donderdag 

de gehele dag. Op zaterdag 

van 11.00 tot 15.00 uur.

Maandaanbieding JULI
15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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

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

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

www.spannevogel.nl * Vraag naar de voorwaarden

Ook meedoen? www.winnenmetweevers.nl

2012

Mevr. Astrid te Kronnie uit Vragender



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 28 van

10 t/m 16 juli 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

BONUSaanbiedingen

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


