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Expeditie in 
De Dennen 
groot feest

Zomeropening 
van de tuinen 
van de Wiersse

Kinderen halen 
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Kranenburg trekt 
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geniet van zijn vak

Dinsdag 17 juli 2012
74e jaargang no. 20

Naast de verandering van locatie zijn 
er in de nieuwe bibliotheek nog en-
kele andere zaken veranderd. Zo is 
het aantal boeken geslonken en is het 
leensysteem geautomatiseerd. Vooral 
dit laatste is een grote stap voor de 
bibliotheek. Een geautomatiseerd 
leensysteem wil zeggen dat boekenle-
zers zelf hun boeken kunnen lenen, 
inleveren en een eventuele boete zelf 
kunnen betalen. Daarmee is het mo-
gelijk dat in de toekomst de biblio-
theek onbemand open kan blijven. 
Echter is mevrouw Broekhuijsen, 
directrice van de bibliotheken in 
West-Achterhoek, hier geen voor-

stander van. “Men-
sen moeten ergens 
terecht kunnen 
met vragen als bij-
voorbeeld hun kind 
dyslectie heeft.”

Een andere verandering is de inde-
ling. De nieuwe bibliotheek is inge-
deeld in drie gedeeltes die allemaal 
hun eigen kleur hebben gekregen: 
Paars, rood en groen. In het paarse 
gedeelte staan boeken die gaan over 
cultuur, culturele reizen en literaire 
romans. Rood staat voor detectives, 
computer, natuur en techniek en het 

groene gedeelte bevat romantische 
boeken en boeken over lekker koken 
en ‘gezellig thuis’. Met deze inde-
ling hoopt mevrouw Broekhuijsen 

Opening nieuwe bibliotheek in Vorden

Vorden - Een nieuw leensysteem waardoor de bibliotheek in de toe-
komst langer open kan blijven en een kleinere ruimte die is opgedeeld 
in verschillende sferen. Dat zijn de belangrijkste veranderingen in de 
nieuwe bibliotheek aan de Raadhuisstraat 5 in Vorden. De opening 
liet iets langer op zich wachten dan gepland, maar dinsdagmiddag 10 
juli stroomde het gebouw vol met klanten, jong en oud.

de bibliotheek iets toegankelijker te 
maken. “Sommige mensen willen al-
leen een bepaald soort boeken lezen,”
aldus de directrice. “Op deze manier
wordt het hen iets makkelijker ge-
maakt en kunnen zij sneller vinden
wat zij zoeken.” Voor de kinderen is
een speciaal hoekje gemaakt en voor
de allerkleinsten zijn er bakken ge-
installeerd waar zij zelf een boek uit
kunnen zoeken.

Op Cotnact.nl staan meer 
foto’s en een video-interview 

met Wieb Broekhuijsen.

‘Gewoon om iedereen te laten zien 
wat het vak van varkenshouder in-
houdt. Eigenlijk ben ik geen boer 
meer, maar manager. Dat vergt deze 
moderne tijd: goed kunnen mana-
gen’, zo zegt Gerard Scheffer. Een 
kijkje (met deskundige uitleg) in 
de nieuwe vleesvarkensstal, onder-
streept zijn woorden. De stal is net 
één groot computer complex. Daar 
worden de varkens ondergebracht 
en feitelijk ‘dag en nacht’ via de 
computer gevolgd. Alvorens Gerard 
Scheffer en echtgenote Ina, besloten 
om in een vleesvarkensstal met ‘tig‘ 
technisch snufjes te investeren, had 
Gerard hier en daar al zijn licht op-
gestoken. In Nederland open dagen 
bezocht, demonstraties in België be-
keken, veel overleg gevoerd en toen 

samen besloten: ‘wij gaan er voor‘! 
Gerard is gigantisch enthousiast over 
de stal en zegt: ‘We krijgen hier in 
totaal 1800 varkens (vier hokken van 

450). Wij kopen de biggen wanneer 
ze 25 kilogram zwaar zijn. De hande-
laren die ze ons verkopen, halen de 
varkens vier maanden later weer op. 
De varkens wegen dan circa 120 kg 
en worden verkocht aan slachterijen 
in Duitsland. Financieel aantrekke-
lijker dan de Nederlandse markt’, zo 
zegt Gerard. In de nieuwe stal bij de 
familie Scheffer worden de varkens 
(automatisch) vier keer per dag ge-
voerd (vloeibaar voedsel met toevoe-
ging van bijproducten). Gerard: ‘Elke 
morgen maak ik een controlerend 
rondje langs de varkens, die van 
‘boven’ door een camera worden ge-
scand op grootte, gewicht e.d. 
Ik kan het groeiproces van het dier 
via de computer op de voet volgen. 
(Een varken groeit gemiddeld 800 
gram per dag). Tijdens de rondgang 
kijk ik tevens of het goed gaat met 
het dier, er kan natuurlijk altijd een 
varken ziek zijn. Gebeurt bijna nooit, 
maar het kan. Noem deze controle 
maar ‘het oog van de meester‘, zo 
zegt hij. Voor de bezoekers is er vrij-
dag heel veel te zien. Zo bijvoorbeeld 

Gerard en Ina Scheffer trots op hypermoderne vleesvarkensstal
Vorden - Het is nauwelijks voor te stellen dat Gerard en Ina Scheffer 
vrijdag 20 juli aan de Nieuwenhuisweg in het buurtschap Delden een 
open dag houden. (Afgelopen zaterdag waren monteurs namelijk nog 
volop bezig met het uitvoeren van allerlei technische werkzaamhe-
den). Aanstaande vrijdag wordt de ‘trots van de familie’ (de nieuwe 
hypermoderne vleesvarkensstal) tussen 13.00 en 17.00 uur voor het 
publiek opengesteld.

Ina en Gerard Scheffer

het Optisort sorteersluis systeem 
waar de varkens door heen moeten. 
Daar achter twee separatieruimtes 
die zijn voorzien van een lange trog. 
Verder TL buizen die 1,5 meter boven 
de grond hangen. ‘Een betere benut-
ting van het licht’, zo legt Gerard uit. 
De ondergrond van de stal bestaat uit 
een volledig betonnen roostervloer. 
Aan beide kanten in de stal zijn vol 
automatische inlaatventielen voor de 
toevoer van verse lucht aangebracht. 
In elke afdeling gaat de afgevoerde 
lucht door zes kokers. 
Nog een technisch snufje: een biologi-
sche luchtwasser met een wasrobot. 
‘De eerste in Nederland’, aldus een 
trotse Gerard Scheffer. Behalve het 
houden van varkens zijn er nog meer 

activiteiten bij de familie Scheffer. Er
worden aardappelen verbouwd, die
Gerard twee keer een halve dag in de
week bij particulieren thuis aflevert.
Verder op het bedrijf, verkoop van on-
der meer barbecue producten. ‘Eigen ‘
varkens die in Zieuwent geslacht wor-
den, waarna de vleesproducten weer
terug gaan naar de familie Scheffer
en vandaar uit worden verkocht. Ina
Scheffer , die ook de administratie op
het familiebedrijf voor haar rekening
neemt, zorgt er voor dat het vlees 
wordt gekruid. Gerard Scheffer: ‘Zo 
zijn we zeven dagen in de week bezig.
Primair om onze boterjam te verdie-
nen en dat alles met veel liefde voor
het vak’, aldus de varkenshouder an-
nex manager!
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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.

Afslanken zonder roofbouw.
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Geef je nu op voor de 
revue van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. Doe 
mee met zang, dans, toneel 
of decorbouw en mail naar: 
frankbouwmeester1991@
hotmail.nl

�

Hervormde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur, ds. H. Westerink.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 22 juli 10.00 uur, ds. T. Nieuwenhuis, Den Ham.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 22 juli 10.00 uur, Zwennie Langwerden, Wichmond.

R.K. kerk Vorden
Zondag 22 juli 9.30 uur, Eucharistieviering, J. v.d. Meer, 
m.m.v. vakantiekoor Cantemus Domino.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 21 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Koorleden.
Zondag 22 juli Geen viering.

Tandarts
21 - 22 juli P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
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

�

Een gemeubileerde wo-
ning te huur in het buiten-
gebied van Vorden, 2 km 
vanaf het centrum tel. 0575-
551602.

�

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

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

�

Dagmenu’s 18 juli t/m 24 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 18 juli
Bosuiensoep/Kipfilet Americana, spek, tomaat en kaas 
overbakken, frieten en rauwkost

Donderdag 19 juli
Varkensmedaillons met stroganoff saus, aardappelkroket-
ten en groente/Yoghurt frissss…met slagroom

Vrijdag 20 juli
Kerryroom soep/Pangafilet met pestosaus, pasta en rauw-
kostsalade

Zaterdag 21 juli (alleen afhalen / bezorgen)
Spareribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost / IJs 
met slagroom

Maandag 23 juli 
Tomatensoep/Wokki wokki van kipfilet met rijst en groente.

Dinsdag 24 juli 
Wiener Schnitzel met frieten en rauwkost/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

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

�

Aanbiedingen geldig t/m maandag 23 juli.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Wegens succes herhaald!
Hollandse kersen  400 gram 2.99
Zoet/sappige minneola’s 1 kg 1.99
Grote krop malse sla  0.69
Heerlijke nectarines  500 gram 1.25
Uit eigen keuken:
huisgemaakte stamppot andijvie met 
een gegaarde speklap 
+ gratis bakje appel/rozijn compote 6.95

Woning te huur De 
Diaconie biedt te huur 
aan de woning Dorpstraat 
12 te Wichmond. 
Belangstellenden worden
opgeroepen dit kenbaar te
maken voor 23 juli a.s. door 
contact op te nemen met 
dhr. E. Heuvelink (tel. 0575-
470735; ep.heuvelink@wur.
nl) Gunning onder voorbe-
houd.

�



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

Speel mee met het 

KASTELEN 
GOLF 

TOERNOOI 
op 1 sept.
€ 25,00 p.p. 

bij Kasteel Vorden, 

voor starters 

incl.GRATIS GOLFLES 

voor deelname: 
06-42291529

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

Nooit meer...

Dapper en vredig is uit ons midden weggegleden 
onze lieve zus, schoonzus en tante

Gerrie Ubink-Meulenbrugge

Haar zorgzame persoonlijkheid en rechtvaardig-
heid zullen steeds in onze herinnering blijven.

 Veldhoven, Alie en Henk
  Karin en Lau
   Robbert †, Bob, Eva

 Doetinchem, Gerwin en Luciènne
  Willem, Rik

Nooit meer …
Fietsen door de bossen
Door de duinen
Over de dijken
Over de heide
Langs het fluitenkruid
Nooit meer samen

Dankbaar voor de liefde en de zorg die zij  
aan ons gegeven heeft, hebben wij helaas  
afscheid moeten nemen van Gerrie, mijn vrouw, 
onze moeder en oma

Gerrie Ubink-Meulenbrugge

18 april 1943     11 juli 2012
                                                       
 Karel

 Ruud en Petra   
    Mirthe, Anna

 Geert en Caroline

Nieuwstad 21
7251 AD  Vorden

Op speciaal verzoek van Gerrie hebben wij in  
besloten kring afscheid van haar genomen.

Veel heb je ons gegeven, veel heb je voor ons 
betekend, plotseling uit ons leven verdwenen blijf 
je in onze harten leven!

Verdrietig om haar heengaan hebben wij afscheid 
moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en 
tante

Hentje Willems-Kornegoor

echtgenote van Henk Willems †
levenspartner van G. Vliem †

op de leeftijd van 76 jaar

Wim Kornegoor †
Jantje Kornegoor-Cortumme †

Hanna Makkink-Kornegoor
Toon Makkink †

Jan Kornegoor †
Riek Kornegoor-Smallegoor

Dine Groot Roessink-Willems
Henk Groot Roessink †

Mini  Rietman-Willems 
Jan Rietman †

Neven en nichten

Vorden, 14 juli 2012

Woning te huur De 
Diaconie biedt te huur 
aan de woning Dorpstraat 
12 te Wichmond. 
Belangstellenden worden
opgeroepen dit kenbaar te
maken voor 23 juli a.s. door 
contact op te nemen met 
dhr. E. Heuvelink (tel. 0575-
470735; ep.heuvelink@wur.
nl) Gunning onder voorbe-
houd.

�

Tijdens de Braderie bij
de Wereldwinkel korting op
sjaals, rieten manden vro-
lijke (fi ets) tassen. Komt dat 
zien en kopen.

�

De 3e belhamel op een rij
is deze keer weer een zij.
Trots laten wij jullie weten
dat zij Ize zal gaan heten.

Ize
12 juli 2012

06.29 uur | 3480 gram | 52 cm

Ellis Garritsen en Don Veenhuis
Nicky en Kaya

Varsselseweg 53
7255 NR Hengelo (Gld.)
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KEURSLAGERKOOPJE

4 gem. speklappen + 
4 hamburgers

samen 595

SPECIAL

Wave
kipfilet met ontbijtspek

100 gram 160

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram serranoham

GRATIS 100 gram kipsalade

MAALTIJDIDEE

Babi
pangang

500 gram 550

TIP VAN UW KEURSLAGER

Ham -
lappen

500 gram 498
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

Herbalife gezonde voeding 
voor afslanken, energie,

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

LEREN 
GOLFEN?

GVB-CURSUS 

V.A. € 195,–. 

golf4iedereen, 
06-42291529

Opblaas- 
Abraham, 
Sarah of 

baby
Nu 3 dagen voor 
maar € 65,00 te 

huur bij AMBIANCE 
EVENEMENTEN

in Zelhem!
www.ambiance
evenementen.nl
Tel. 0314-625109



Onze aandacht gaat verder dan de zorg voor uw product. Noabers helpen elkaar. Daarin is altijd gelegenheid 

detail, maar zonder poespas. Ook wat dat betreft, zijn we écht in de Achterhoek. U bent van harte welkom 

bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

ingetogen & nuchter

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

Café-Restaurant-Zaal Nijhof
Dorpsstraat 11-13, 7025 AA  Halle

Tel. 0314 63 12 34
www.nijhofhalle.nl

Opening grote zaal
Op zaterdag 18 augustus 2012 nodigen 
wij u van harte uit om vanaf 20.00 uur 
samen met ons het glas te heffen op onze 

gerestylde grote zaal. 

Tot dan!

Christian, Karin
Isa en Jop Hitpass

en medewerkers Team Nijhof

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

VRUCHTEN- 
VLAAI

 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

WADDEN-
BROOD

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 17 t/m zaterdag 21 juli

WITTE
BOLLEN

6 VOOR

€ 1.95

Rianne van der Wal

T. 06 - 41 83 85 00
www.entoenuitvaartverzorging.nl

Uitvaartverzorging

Wat heeft “Gods Woord” ons 
elke nieuwe dag te zeggen?

Wilt u/jij iedere dag een Bijbelse bemoediging 
lezen kijk dan op: www.stichtingdeopdracht.nl

Mocht u niet over internet beschikken en wilt u 
toch met deze eenvoudige dag-bemoedigingen op 
de hoogte blijven, bel dan met de 
fam. Zemmelink, Tel. 0314-622878

(noteert u al vast; zondagmiddag 7 oktober, 
16.00 uur: zang- en ontmoetingsdienst in 
“De Brink” te Zelhem, met spreker Feike ter Velde 
en koorzang uit de regio).

Wijziging openingstijden :

MAANDAG 23 JULI
MAANDAG 30 JULI

MAANDAG 6 AUGUSTUS
MAANDAG 13 AUGUSTUS

ZIJN WIJ GESLOTEN.



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

Zaterdagavond 14 juli tijdens de etap-
pe in Otterlo werd Chrispijn Ariëns 
winnaar en viel Gary Hekman na een 
valpartij uit. Ook in Otterlo speelde 
het natte wegdek de skeeleraars par-
ten en waren er diverse valpartijen. 
Vrijdagavond zal Gary Hekman er on-
getwijfeld alles aan doen om zich in 
Vorden te revancheren. Het parcours 
ligt hem wel, een paar jaar geleden 
werd hij hier zelfs winnaar. In 2006 
en 2008 werd hij kampioen van Ne-
derland . Dit jaar in Staphorst werd 
Gary tweede achter kampioen Koen 
Verweij. Het lijkt vrijdag in Vorden 
overigens wel een ‘bal der kampioe-
nen’ te worden, want er komen in de 
verschillende disciplines diverse ‘ka-
nonnen’ aan de start. Wat te denken 
van de aanwezigheid van Arjan Smit, 
die in zijn carriere (toen nog in de 
Nefitploeg met o.m. Erik Hulzebos-
ch, Arjan Mombarg, Sjoerd Huisman 
e.d.) liefst zeven keer kampioen van 
Nederland werd. Een huzarenstukje 
dat tot dusver door niemand in de 
skeelersport is geëvenaard !
‘ Ik rij nog altijd bij de A- rijders, hoe-
wel ik grote uitslagen wel kan verge-
ten. Tegenwoordig tussen de tiende 
en vijftiende stek. Natuurlijk geeft 
dat een apart gevoel om niet meer bij 

de besten te horen. Toch prima om 
mee te maken, ik vind skeeleren nog 
steeds een hartstikke leuke sport, en 
doe dat samen met mijn broer Ger-
win. Misschien is dit mijn laatste 
seizoen, kan ook zijn dat ik er nog 
een jaartje aan vast plak. Trouwens 
skeeleren in Vorden is en blijft iets 
speciaals. Veel belangstelling, leuke 
sfeer, bovendien ben ik er in 2004 
kampioen van Nederland geworden 
en dat blijft mij voor altijd bij’, aldus 
de 34 jarige Arjan Smit, die in zijn 4 
jarige dochter Merle al een waardig 
opvolgster lijkt te hebben. ‘Zij zit al 
op skeelerles en daar ben ik best trots 
op’, zo zegt Arjan.
In Vorden momenteel nog een trotse 
Arjan (Arjan Mombarg) actief lid van 
het skeelercomité. ‘ We hebben een gi-
gantisch deelnemersveld. Niet alleen 
een volledig veld A- rijders met o.a. 
Sjoerd Huisman, Geert- Jan van der 
Wal, Gary Hekman, Chrispijn Ariëns 
e.d. Ook voor de categorie ‘Goud van 
Oud ‘ hebben zich 35 sporters aange-
meld. Iep Kramer, de vader van Sven 
heeft zich ingeschreven, ook mannen 
als Erik Hulzebosch en Bert Verduin 
, respectievelijk tweede en derde tij-
dens de laatste Elfstedentocht. (In 
1996 werd Bert Verduin Nederlands 

kampioen schaatsen op natuurijs). 
Oud Europees kampioen de Belg 
Frank Fiers is ook van de partij. En 
wat te denken van de zusjes Gretha 
en Jenita Smit (beiden in verschil-
lende sportdisciplines ook nationaal 
kampioen) , die als enige twee vrou-
wen de strijd met de mannen zullen 
aangaan. Jenita tegen haar man Erik 
Hulzebosch, dat belooft spektakel’, 
aldus een enthousiaste Arjan Mom-
barg die natuurlijk zelf ook voor het 
thuispubliek wil schitteren! 
De organisatie is ook verheugd over 
de komst van mede- sponsor KPN 
(Glasvezel). De KPN komt hier met 
een bekende schaatser. (Op dit mo-
ment is nog niet bekend wie dat is, 
red.) Belangstellenden kunnen gratis 
met hem of haar op de foto en ont-
vangen dan tevens een KPN- bidon. 
Langs het gehele parcours zijn een 
aantal oversteekplaatsen zodat bij-
voorbeeld de horeca goed bereikbaar 
blijft. ‘We hebben overal langs het 
parcours verkeersregelaars ingezet. 
Natuurlijk ook blij met de aanwezig-
heid van de EHBO ‘, zo zegt Arjan 
Mombarg. Het parcours heeft een 
lengte van 1220 meter. De start is bij 
hotel Bakker, daarna bij de rotonde 
bij Sueters linksaf de Stationsstraat 
, aan het eind linksaf de Burgemees-
ter Galleestraat en vervolgens bij de 
Dorpstraat linksaf weer richting Bak-
ker. Het skeelerspektakel begint om 
17.00 uur. Een uur later ‘Goud van 
Oud’ en ter afsluiting de A en B rij-
ders .

Skeelercomite verheugt over groot deelnemersveld

Gary Hekman: Revanche in Vorden?

Vorden - Voor Gary Hekman was het een week van ‘uitersten’. De oer-
sterke ‘skeelerkanjer ‘ werd afgelopen dinsdag in de etappewedstrijd 
om de KPN Inline Cup, in Ommen glorieus winnaar. De massasprint 
verliep daar op een natte weg omdat het in de laatste ronde begon te 
regenen. Chrispijn Ariëns, leider in het algemeen klassement, werd 
tweede en Rick Smit, ploegmaat van Gary Hekman werd derde.

Gary Hekman

Waarom is de Hof te Ruurlo en bij-
zondere tuin? Nou, men komt er 
planten tegen die men niet overal 
tegenkomt. Bijvoorbeeld een bonte 
en rode vlier, bontbladige beuk, veel 
kleuren rozen en Clematis, verder 
veel kleuren Phlox, Monarda en an-
dere zomerbloeiers. Er staan onge-
veer 1800 verschillende soorten plan-

ten in de ‘Cottage-achtige’ tuin, maar 
het is lastig tellen hoeveel er in staat. 
Wat de eigenaren wel weten is dat we 
meer dan 375 verschillende soorten 
Hosta hebben. Die staan meest in pot 
zodat je er eindeloos mee kan schui-
ven. De tuin is ingedeeld door Buxus- 
en Taxushagen en heeft diverse apar-
te doorkijkjes en hoekjes, daarom is 

het telkens weer verrassend.
 
Ook zijn er een paar vijvers en di-
verse terrassen en bankjes. De Hof 
te Ruurlo is een particuliere tuin van 
1100 vierkante meter rondom een ge-
woon 50-er jaren woonhuis naast de 
molen Agneta. De molen is van ver al 
te zien. Toegang is gratis
.
 De tuin is beperkt toegankelijk voor 
rolstoelen, rollators en wandelwa-
gens.
 
Meer informatie: zie de website www.
hofteruurlo.nl.

Zondag 22 juli en woensdag 25 juli

Open tuindagen Hof te Ruurlo
Ruurlo - Het is zomer. Hoewel? Het weer laat zich de laatste weken 
niet van de zomerse kant zien. Toch willen de eigenaren Wim Geurink 
en Marcel Borkus van de tuin Hof te Ruurlo de tuin graag delen in wat 
zij mooi vinden. De tuin aan de Borculoseweg 40 is zondag 22 julizon-
dag 22 juli van 10.00 uur tot 17.00 uur en woensdagavond 25 juli van 
18.00 uur tot 22.00 uur open voor publiek.

Yvonne Hoek (1944) tekent, schildert 
en priegelt al van jongs af aan, maar 
begon pas echt met schilderen toen 
haar kinderen de deur uit waren. 
Eerst werkte zij met olieverf, maar 
al snel ging ze over naar aquarelverf. 
Yvonne legt als fijnschilder zo gede-
tailleerd mogelijk beelden vast, zoals 
landschappen, bloemen en stadsge-
zichten. Het stadje Bronkhorst is bij 
haar favoriet. Van haar werk worden 
- in eigen beheer - prachtige repro-
ducties gemaakt, die terugkomen in 
bijvoorbeeld kalenders, magneten, 
placemats, liniaals, boekenleggers 
en ansichtkaarten. “Ik krijg ook op-
drachten van het Binnenhof in Den 
Haag om het beroemde Torentje te 
schilderen,” vertelt ze trots. “Ook 
zijn mijn schilderijen gebruikt voor 
kaarten van de bekende kaartenma-
ker Hallmark.” 
Tijdens de expositie zal Yvonne Hoek, 
als het niet te druk is, zelf aan het 
werk zijn. Ze geeft toelichting over 
haar werk en beantwoordt vragen. Zo 
kunnen belangstellenden zien hoe zij 
haar werk creëert. Naast haar beken-
de werk zullen haar nieuwste schil-
derijen voor de eerste keer worden 
geëxposeerd. Dit meer abstracte werk 
is een nieuwe ervaring en een leuke 
afwisseling voor de zeer gedetailleerd 
werkende, realistische fijnschilder. 
“Ik vind het heerlijk. Al schilderend 
teken ik en al tekenend schilder ik,” 
lacht ze. “Daar komen de leukste 
werken van. ‘Vormen in kleur’ noem 
ik het. Ik beperk me tot een kleur en 
zwart en met gebruik van water kun-
nen kleurtinten worden verkregen.” 
Nieuw dit jaar is haar eigen gemaakte 
boek ‘Vormen in kleur’, handleiding 
voor fijnschilderen met aquarel door 
Yvonne Hoek. “Na vele keren de 
vraag: ‘Hoe doe je dat toch’ te hebben 
beantwoord, ben ik voor een handlei-
ding aan de slag gegaan.” 

Verschillende te schilderen onder-
werpen worden stap voor stap uitge-
legd en beschreven aan de hand van 
voorbeelden. “Het is leuk om te laten 
zien hoe een schilderij ontstaat, met 
steentjes en bomen,” vertelt Yvonne 
enthousiast. “Elke stap van een werk 
werd direct ingescanned en op de 
plank bewaard. Nu is het in boek-
vorm verschenen. Vanaf 21 juli is het 
boek in Bronkhorst te koop.” 
Ook heeft ze een DVD uitgebracht 
‘Vormen in kleur’, fijnschilderen 
met aquarelverf. Deze bestaat uit drie 
beschrijvingen in film over het schil-
deren van de theedoek, het viooltje 
en kleurig vormen. “De filmcamera 
nam alles op, terwijl ik zat te werken. 
Die beelden zijn gesorteerd, van uit-
leg voorzien en tot slot kwam er een 
muziekje onder.” 

Yvonne Hoek geeft ook dit Zomerate-
lier workshops, deze worden op don-
derdag gegeven. De korte workshops
zijn op 26 juli en 9 en 16 augustus,
’s morgens van 10.00-12.30 uur of ’s
middags van 14.00-16.30 uur. De keu-
ze is om een klein doekje van 10 x 10
cm te schilderen. Aan het eind van de
les kan het kant en klare werkstukje
in een lijstje naar keuze mee naar 
huis. 
De dagcursus wordt gehouden op
donderdag 2 of 23 augustus, van
10.00 tot 16.30 uur. Bij deze schilder-
cursus is het teken en schilderwerk
intensiever en wordt er een eenvou-
dige lunch in Het Wapen van Bronk-
horst gehouden. 
Ook na 24 augustus kunnen belang-
stellenden nog komen kijken naar
werken van Yvonne Hoek. Van zater-
dag 25 augustus tot en met maandag
3 september exposeert zij in de Ka-
pel van Bronkhorst. Openingstijden: 
11.00 tot 17.00 uur. 

Voor informatie of aanmelden voor 
een workshop bel (0316) 544094, mail
yvonne@aquarelyvonnehoek.nl of
kijk op de website 
www.aquarelyvonnehoek.nl.

Expositie op de Deel in Het Wapen van Bronkhorst

Fijnschilder Yvonne Hoek
Bronkhorst - Van zaterdag 21 juli 
tot en met vrijdag 24 augustus 
houdt fijnschilder Yvonne Hoek 
het Zomeratelier op de deel van 
Café Restaurant Het Wapen van 
Bronkhorst. Deze expositie is 
dagelijks geopend van 11.00 tot 
17.00 uur, behalve op donderdag. 
Donderdags Workshopdag is het 
atelier voor niet-deelnemers ge-
sloten.

Het management en de bandle-
den hebben er zin en zelfs Jeroen 
Pothoff, de zanger van de Perfect 
Showband doet met dit optreden 
mee. Hij is ook een van de mu-

zikanten die roulerend met deze 
Showband meedoet en ook in 
het verleden jaren heeft gespeeld 
en on tour is geweest met wijlen 
Hans Wonnink. Na een fabuleus 
optreden op de Keijenborg meldt 
dus ook Vorden zich nu. 
Het is 15 jaar geleden dat de of-
ficiële Hanska klanken hebben 
geklonken in deze altijd gezellige 
plaats, dat al jaren Hanska min-
ded is. “Dus het moet helemaal 
goed gaan komen aanstaande 
donderdagavond,” aldus het 
 management.

Hanska Showband komt 
naar Vorden met twee 
zangers
Vorden - De Hanska Show-
band komt naar Vorden. “Als 
we naar Vorden komen moet 
ook alles 1000% zijn,” aldus 
het management. “’Anders 
blieven we thuus’ hebben we 
aan Hanny en Wendie van de 
Herberg en de Rotonde aange-
geven.”

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



Onder het genot van een kop koffie 
en een ‘Vordense Zwanenhals’ kon-
den de deelnemers voor aanvang van 
de wedstrijd bijpraten met ‘oude’ be-
kenden en ook veel nieuwe gezichten 
leren kennen. Na de wedstrijd werd 
er geborreld op het terras en rond 
half acht kregen de Vordenaren door 

restaurant ‘Le Reve’ een uitstekend 
buffet voorgeschoteld. Tijdens de 
prijsuitreiking zijn de heren Gerrit 
Emsbroek en Wim Florijn middels 
een mooie fles wijn bedankt voor hun 
inzet vanaf het begin van de ‘Coupe 
Vordogne’ in 1997. Inmiddels zijn 
zij opgevolgd door Dennis en Sander 

Jansen. Bij de dames ging de 1e prijs 
dit jaar naar Beppy Heersink, 2e werd 
Aleida Benschop en 3e Carin Fransen. 
Bij de heren ging de 1e prijs naar Cees 
van Voskuilen, 2e werd Jan Dijkman 
en 3e René Jak. De longest ging bij de 
dames naar Ton Ouwersloot en bij de 
heren naar Reind Westerveld. De ne-
ary was deze dag voor Jan Dijkman.
Woont u in Vorden, heeft u uw GVB 
en wilt u volgend jaar meespelen, 
mail dan nu alvast uw gegevens naar 
dennisjansen@me.com.

65 Vordenaren speelden 
‘Coupe Vordogne’ in Lochem

Lochem - Op maandag 9 juli was het weer zover en werd voor de 14e 
keer de ‘Coupe Vordogne’ gespeeld op de Lochemse golfclub ‘de Graaf-
schap’. 65 Vordenaren speelden 18 holes onder mooie weersomstan-
digheden.

De start zal wederom voor Hotel 
Bakker zijn, achtereenvolgens wor-
den de Stationsweg, de Burgemees-
ter Galleestraat en de Dorpstraat 

aangedaan om te finishen voor Ho-
tel Bakker. 
Alle horecabedrijven binnenin het 
parcours zijn bereikbaar.

Skeelerronde Vorden
Vorden – De ronde is dit jaar 1220 meter lang: Dus overzichtelijke 
wedstrijden met veel passages en dus veel spektakel!

Sensire/emkhart, Zorg instelling, 
evt. verkoop t.b.v. gehandicapte/
verzorgende mensen. Rabobank, 
promotie. Natuurmonumenten, 
promotie. Visser Mode, Dames-
kleding en acc. Roosenstein Qua-
lity Wear, Kleding, tassen. Bibo 
kinderkleding, Kinderkleding. 
Mevrouw Wolters, Zelfgemaakte 
poppen. Welfare Vorden, ver-

koop eigen producten. Reinier’s 
Groenten, Fruit & Traiteur, 
Fruit, smoothies en sinaasappel 
pers. Brasserie Lettink / Eetcafé 
De Reehorst / Amon, eetgelegen-
heden. AMBO Vorden, promotie. 
BZW zonwering, promotie. IJssa-
lon Lekker/IJsbuffet Kerkepad, 
verkoop ijs.

Deelnemers Braderie 
uit Vorden
Vorden - Ondernemers en verenigingen uit Vorden die aan de 
braderie op donderdag 19 juli a.s. deelnemen zijn:

GESLAAGD VOOR DIPLOMA A:
Megan Beemdelust, Jonathan Berend-
sen, Eline Berenpas, Joost Doornink, 
Matz Eskes, Nout Garritsen, Guusje 
Gertsen, Bart Hartelman, Isa Lie-
verdink, Thijn Norde, Lotte Valster, 
Ruben Valster, Bart van de Houwen, 
Thijs van Gerner, Maartje Willemsen, 
Joas Woestenenk.

GESLAAGD VOOR DIPLOMA B: 
Yara Bruinsma, Ilse Dadema, Lente 
de Haan, Veronique Engberts, Rick 
Kuiper, Marijn Lichtenberg, Dylan 
Mulder, Lulu Nijhuis, Nikki Ooms, 
Iris Papen, Hassan Saman, Caitlyn 
van Asselt, Senna van de Pol, Kim van 
Dijk, Floran van Gijtenbeek, Sjors van 
Londen, Annemein Weenk.

GESLAAGD VOOR DIPLOMA C:
Mirte Angenent, Koen Dimmendaal, 
Splinter Doornbos, Dominique Groot-
Roessink, Verena Huisman, Merle 
Kuiperij, Lynn Meijer, Sam Rakitow, 
Eliza Schreurs, Jet Smit, Evie van der 
Weide, Sanne Willemsen.

Alle kinderen gefeliciteerd met jullie 
zwemdiploma en veel zwemplezier 
gewenst!

Kinderen halen zwemdiploma bij 
’In de Dennen’ Vorden

Vorden - Op donderdag 5 juli jl. hebben de onderstaande kinderen 
hun zwemdiploma gehaald in het zwembad ’In de Dennen”.

ELKE WERKDAG OPEN
Het kantoor in Vorden is een van 
de drie grotere vestigingen van Ra-
bobank Graafschap-Noord. Klanten 
kunnen er gebruik maken van het 
volledige dienstenaanbod van de 
bank. 

Na de verbouwing is het kantoor ook 
in de ochtenden open en de avond-
openstelling is verplaatst van de vrij-
dag naar de donderdagavond.

VOLLEDIG DIENSTENAANBOD
In de automatenwand is alle appara-
tuur aanwezig om contante bankza-
ken eenvoudig te regelen: automaten
om geld op te nemen en af te storten
en een automaat voor muntrollen. In
de buitenmuur van het kantoor be-
vindt zich de geldautomaat, een chip-
knipoplader en een sealbagautomaat
voor de zakelijke klanten. 

EXTRA SERVICE
Het kantoor heeft na de verbouwing
als extra service een virtuele spreek-
kamer waar tijdens de openingstijden
kan worden gechat met medewer-
kers van het Virtueel Kantoor van de
bank. Ook vanuit huis kan het Virtu-
eel Kantoor via telefoon of computer
eenvoudig worden benaderd.

Verbouwing Rabobank in 
Vorden bijna afgerond
Vorden - Na een verbouwing van 
anderhalve maand gaat de Rabo-
bank in Vorden vanaf maandag 
23 juli weer open. De bank heeft 
dan een moderne, lichte inrich-
ting gekregen en sterk verruimde 
openingstijden.

De eerste bijeenkomst op 28 juni jl. 
was goed geslaagd; heerlijk in het 
zonnetje op het terras van Hotel Bak-
ker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

De eerstkomende koffiemorgen is op
donderdag 26 juli a.s. van 10.00 uur
tot 11.30 uur. De volgende en laatste
koffiemorgen is donderdag 23 augus-
tus 2012. Het is vooral bedoeld voor
diegenen die alleen zijn en niet op va-
kantie gaan, maar ook anderen zijn
van harte welkom. Zegt het voort:
komt allen!

Koffieochtenden PCOB 
Vorden
Vorden - Evenals vorige jaren 
worden er dit jaar weer koffie-
morgens georganiseerd.

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



Met zijn romantische doorzichten, de 
focus op een fontein, beeld, klassieke 
vaas of barok hek neemt de Wiersse 
een speciale plaats in binnen de tuin-
kunst van Nederland. 
Dit jaar viert de Wiersse het 100-ja-
rige bestaan van de rozenparterre, 
die op zeventien jarige leeftijd werd 
ontworpen door Alice de Stuers. In 
de rozenparterre kan men nog enke-
le zeldzame rozen uit haar tijd zien 
bloeien.
In de historische English Sunken Gar-
den kunnen tuinbezoekers genieten 
van volmaakte borders in een intie-
me ruimte, omsloten door strakke 
taxushagen en bizarre vormen. 
Exotische varens en hosta’s uit Japan 
groeien onder de kleine stapelmuur 
en contrasteren met de vloeiende 

beplanting van ouderwetse floxen in
zachtroze lila-wit en fel paars. Het
huisje in de ‘Lage Tuin’ werd in de
jaren twintig gebruikt als theehuisje.
Gedurende het hele jaar worden de
groentebedden in de moestuin afge-
wisseld met vaste planten, eenjari-
gen, snijbloemen en kleinfruit.

Op de open dagen worden lichte
maaltijden geserveerd. Rondleidin-
gen starten om 10.30 uur bij het
ijzeren hek aan de Wiersserallee.
Deze vinden tot eind september elke
donderdag plaats en iedere eerste za-
terdag van de maand. Reserveren is
niet nodig. Ingang tot de buitenplaats
aangegeven bij km 16,7 aan de N319
tussen Vorden en Ruurlo. 
Meer informatie: www.dewiersse.nl

Zomeropening van de tuinen 
van de Wiersse in de Achterhoek

Vorden/Ruurlo - Op zondag 29 juli en zondag 5 augustus vindt de
zomeropening van de tuinen van de Wiersse plaats.

Het bestuur bestaat nu uit vijf men-
sen. Jacques van Hooijdonk, de voor-
zitter, en Henriëtte Ambagtsheer zijn 
de zittende bestuursleden. Karel van 
Hal neemt het penningmeesterschap 
over van Wies Garssen. 
Vereniging Bomenbelang ziet toe 
op het beheer van groenbeplantin-
gen, houtopstanden en bomen door 
overheden en andere betrokkenen. 
Ze adviseert de gemeente en andere 
betrokkenen ook in het te voeren 
groen- en bomenbeleid en bemiddelt  
bij beheers- en/of onderhoudsadvie-
zen. Het doel van de vereniging is 
anno 2012 nog steeds het behoud van 
waardevol groen binnen de gemeente 
Bronckhorst. 
De vereniging beraadt zich momen-
teel over zowel de kap van de bomen 
in het centrum van Vorden als op 
een alternatief voor het plan van de 
gemeente om na de zomer heesters 
en (kleine) bomen in Vorden weg 
te halen en te vervangen door gras. 
Deze bezuinigingsmaatregel zorgt er 

voor dat Vorden kaler en eentoniger
wordt. Volgens Bomenbelang moeten
hiervoor betere alternatieven moge-
lijk zijn. 
Bomenbelang heeft haar circa 65
leden in Vorden benaderd met een
enquête om hen actiever te betrek-
ken bij het werk van de vereniging.
Uit de eerste reacties blijkt dat bij de
huidige leden behoefte bestaat om
als vereniging weer exposities en ex-
cursies te organiseren, evenals edu-
catieve programma’s voor scholieren
en onderwijsgevenden. Mocht u naar
aanleiding van bovenstaande of de
dreigende kap van veel grote bomen
in het centrum van Vorden behoefte
hebben aan meer informatie of u aan
willen sluiten bij de vereniging en ac-
tief op willen komen voor het behoud
van waardevol groen in de gemeen-
te, dan kunt u contact opnemen of
schrijven naar: Vereniging Bomen-
belang, t.a.v. Peter Bielars, Molenweg
11, 7251 ED Vorden, telefoon (0575)
470 530 of peterkarin@kpnplanet.nl

Bestuur Bomenbelang 
uitgebreid
Vorden - Het bestuur van Vereniging Bomenbelang is onlangs ver-
nieuwd en uitgebreid. Drie initiatiefnemers van de bewonersgroep 
Houd Vorden groen (Peter Bielars, Karel van Hal en Jan Lindhout) zijn
toegetreden tot het bestuur. Met het nieuwe bestuur gaat het beraadt
omtrent de bomenkap in Vorden gewoon door.

Volgens Ton Rutting, voorzitter van 
de organisatie, loopt de tentoonstel-
ling goed en trekt het onderwerp een 
breder publiek dan de onderwerpen 
van voorgaande jaren. “Het bezoe-
kersaantal is toegenomen ten opzich-
te van vorig jaar,” vertelt hij. “Gelovig 
of niet, engelen spreken mensen aan.”

Terwijl in 1999 de Antonius van Pa-
duakerk zijn deuren bijna moest slui-
ten, heeft een groep van ongeveer ze-
ventig vrijwilligers het kerkgebouw 
weten te behoeden voor de onder-
gang. Voor het dertiende seizoen op 
rij fungeert het gebouw als heiligen-
beeldenmuseum met deze zomer een 
thematentoonstelling over engelen. 
Verzamelaars uit alle delen van de 
wereld hebben bijgedragen aan de 
tentoonstelling in het Heiligenbeel-
denmuseum in Kranenburg. De 
oudste engelen die tentoon worden 
gesteld zijn ongeveer 150 jaar oud en 
of ontworpen door Pierre Cuypers, 

tevens de architect van de Antonius 
van Paduakerk. Zijn hand is anno 
2012 nog steeds duidelijk zichtbaar 
in Kranenburg. Ook staan er vier 
grote engelen gemaakt en aangebo-
den door de Vordense Truus Hartel-
man. Zij heeft verschillende soorten 
materialen in haar beelden verwerkt 
en deze springen er dan ook wel uit.
De gevleugelde boodschappers, bewa-
kers en beschermers zijn in diverse 
verschijningsvormen te bewonderen 
in het Heiligenbeeldenmuseum. Van 
kleine tot grote beelden en van wand-
kleden tot kerstboomversieringen. 
Vooral in de laatste vorm zijn er vele 
engelen te vinden. Omdat een kerst-
boom wat lang zou moeten staan, is 
er gezorgd voor een symmetrische 
standaard waar de vele engeltjes in 
zijn gehangen. 

De engelen die tentoongesteld wor-
den, zijn gemaakt uit vele verschil-
lende soorten materialen. Zo staat 

er een kast met 
‘muzikale’ hou-
ten engeltjes 
uit het Ertsge-
bergte in Duits-
land. “Deze 
engelen zijn 
handgemaakt 
en geverfd. Elk 
jaar werden er nieuwe engelen uitge-
bracht en inmiddels is het een heel 
orkest,” licht de heer Rutting toe. 
Naast houten engelen, zijn er ook 
porseleinen engelen, engelen van 
textiel en engelen van maïsbladeren 
te bewonderen.
Jaarlijks trekt het Heiligenbeelden-
museum zo’n achtduizend bezoekers 
met een piek in de zomermaanden 
door de toestroom van toeristen. Van-
wege het wat kleine aantal vrijwilli-
gers is het museum beperkt geopend. 
De engelententoonstelling is tot en 
met eind oktober in Kranenburg te 
bezichtigen. Het Heiligenbeeldenmu-
seum is iedere dinsdag, donderdag 
en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur 
geopend.

Tentoonstelling Kranenburg trekt breder publiek dan voorgaande jaren

FOTO’S: ‘Gelovig of niet, engelen spreken 
mensen aan’

Kranenburg - Verschillende verzamelaars dragen jaarlijks bij aan de 
thematentoonstellingen die in het Heiligenbeeldenmuseum in Kra-
nenburg worden georganiseerd. De engelen in de Antonius van Padu-
akerk die dit jaar tentoongesteld worden trekken een breder publiek 
dan de thematentoonstellingen van voorgaande jaren.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl

Met zijn warme stemgeluid wist Jaap het publiek meteen 
voor zich in te nemen. Wolfram begeleidde hem op pi-
ano soepel en overtuigend. Het duo Buitengewoon - Anja 
den Bakker en Eelco Schuijl - maakt het eerste gedeelte 
voor de pauze vol. Anja en Eelco hebben elkaar gevonden 
tijdens de eerste Zomercarrousel in 2011. Vanaf die tijd 
spelen ze veel in Vorden en omstreken. Prachtige voorna-
melijk Nederlandstalige liedjes worden met veel inlevings-

vermogen gezongen, niet alleen door Anja, Eelco laat hier 
en daar een prachtige tweede stem horen. Anja vertelt een 
verhaal, waarbij Eelco op de piano een soort laag onder 
het verhaal legt.

Na de pauze dé grote verrassing, een optreden van caba-
retier Arie Vuyk uit Rotterdam, geestig en zeer bedreven. 
Hij schreef landelijk bekend geworden sketches en lied-
jes voor o.a. het orkest ‘Het groot niet te vermijden’. In 
Vorden wist hij het publiek elke minuut op een ander 
been te zetten en in de lachstand te houden. Josée van der 
Staak sloot de avond af met Engelse en Nederlandstalige 
nummers, op professionele wijze begeleid door Marianne 
Weenink op de piano. Twee nummers kregen met een a 
capella uitvoering een extra dimensie. Bij het laatste num-
mer kregen de artiesten uit handen van de gastvrouwen 
Lenie en Pieta een bloemenhulde.

Zomercarrousel in TOM Vorden in werking
Vorden - Na maanden van intensieve voorbereiding 
is de Zomercarrousel in Theater TOM gaan draaien. 
Josée van der Staak opende de Zomercarrousel 
met het nummer Summertime en aansluitend 
introduceerde zij de eerste artiesten. Jaap Dirkse 
en Wolfram Reisiger vulden het eerste half uur 
met prachtige ballads van singer/songwriters uit de 
jaren 60-70.

In zijn functie van ‘hoofd werkplaats 
‘bij Barendsen B.V is het soms gewenst 
dat René ter plekke ook bij de montage 
wordt betrokken. En dat doet hij maar 
al te graag. Afgelopen vrijdag werd hij 
gehuldigd vanwege zijn zilveren jubi-
leum bij genoemde firma. René is in 
zijn nopje en zegt: ‘Het gaat momen-
teel hartstikke goed, we zitten volop 
in het werk en dat geeft iedereen een 
prettig gevoel. Wat wel opvalt, het is 
tegenwoordig allemaal ‘korte termijn-
werk‘. Bij wijze van spreken, vandaag 
de opdracht en volgende week uit-

voeren. Hoe dat komt, weet ik eerlijk 
gezegd niet, waarschijnlijk doordat de 
mensen vaak op het laatste moment 
beslissen’, zo zegt hij. Zijn functie is 
veelomvattend, zo blijkt. René Brum-
melman: ‘De opdrachten die binnen-
komen, bespreek ik samen met Henri 
(directeur Barendsen B.V.). Henri doet 
altijd de calculatie en ik zorg o.m. 
voor de inkoop van staal, glas e.d. Ver-
der stuur ik een team aan van negen 
medewerkers. Ik ben voor hen altijd 
het aanspreekpunt. In de werkplaats 
help ik graag mee, lekker dicht bij de 
‘jongens’. Het leuke van mijn werk 
is de afwisseling’, zo zegt hij. René 
staat op en laat ons het planbord zien, 
waarop aangegeven met welke pro-
jecten het bedrijf bezig is. Behalve 
genoemde werkzaamheden in Benne-
kom, staan er soortgelijke karweien 
in Purmerend en Middenmeer (beide 
Noord Holland) op de agenda. René: 
‘Ook hebben we een opdracht van een 
voetbalclub (tribune en dugouts) ont-
vangen’, zo zegt hij. De 44 jarige Vor-

denaar wilde aanvankelijk automon-
teur worden en behaalde daarvoor de 
vereiste diploma’s. René: ‘Dat was al-
tijd al mijn insteek, iets met mijn han-

Jubilaris Rene Brummelman geniet 
van zijn vak
Vorden - Kom maar een beetje 
vroeg. We moeten zo dadelijk 
naar een karwei in Bennekom. 
Daar wordt een appartementen-
complex gebouwd. Wij moeten 
daar de constructie plaatsen, een 
ijzeren raamwerk, waarvoor wij 
in de werkplaats met drie man de 
voorbereidingen hebben getrof-
fen’, zo zegt jubilaris René Brum-
melman.

den doen. Uiteindelijk werd het toch 
geen automonteur want ik besloot 
de KMBO te volgen. (Kort Middelbaar 
Beroeps Onderwijs) en wel de studie 

metaal. Intussen was ik al vanaf mijn
dertiende op zaterdag in de smederij 
van Barendsen te vinden. In het begin
veelal opruiming werkzaamheden 
. Later hielp ik daar ook s’avonds en
na school. Ik was toentertijd bevriend
met zoon Frits. Hij was ook degene die
op gegeven moment vroeg of ik niet
voor ‘vast’ in het bedrijf van zijn va-
der wilde komen werken. Daar heb ik
‘ja‘ op gezegd. Lassen, stalinrichtingen
maken en plaatsen, trappen maken
e.d. ‘zo zegt René. Wanneer de collega’
s op karwei zijn en er zijn problemen
dan wordt René voor advies gebeld . In
zijn vrije tijd is hij leider bij de pupil-
len van voetbalclub Vorden, waar zijn
zoontjes Gijs (8) en de vijfjarige Teun
spelen. Sporten doet hij zelf ook: skee-
leren, hardlopen en motorcrossen.
Echtgenote Patricia werkt bij haar
moeder Hannie (‘van de Herberg‘). In-
dien nodig wil René daar ook graag als
barkeeper voor de klanten een biertje
tappen. Bij het jubileumfeestje waren
de rollen omgedraaid en werd er (re-
gelmatig) voor René een biertje getapt!



De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met 
ouderen onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem 
dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

 Activiteit Plaats Tijd
18-07 ANBO, dagfietstocht Wolbrink, Hengelo 10.00 uur
18-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-07 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
24-07 SWZ/GGNet, geheugenspreekuur Oranjehof, Zelhem 10.00 uur
25-07 Welfarw, handwerkmiddag De Wehme, Vorden 14.00 uur
25-07 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
26-07 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum,
  Hoog-Keppel 14.00 uur
08-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-08 SWDHK, barbecue op het terras Gezondheidscentrum,
  Hoog-Keppel 17.30 uur
13-08 VVN/Bonden/SSWB, 
 scootmobielmiddag Sporthal ’t Jebbink, Vorden 14.00 uur
15-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-08 ANBO, rijbewijskeuring 70+ Oranjehof, Zelhem 0575-465556
21-08 KBO Steenderen/Baak, autotocht

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.

Geheugenspreekuur
Dinsdag 24 juli is er een geheugenspreekuur in de Oranjehof in Zelhem. Het spreekuur 
is van 10.00 tot 11.00 uur. Aanmelden is fijn, maar hoeft niet. U kunt ook gewoon 
binnenlopen. Een bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis en u kunt zonder ver-
wijzing terecht.
Het geheugenspreekuur is voor iedereen die vragen of twijfels heeft over het geheugen 
of aanverwante klachten zoals piekeren en concentratieproblemen. Ook partners, kin-
deren of andere naasten zijn welkom als ze vragen hebben over de omgang met iemand 
met geheugenklachten. Het geheugenspreekuur wordt gecoördineerd door GGNET 
Preventie en vindt plaats in samenwerking met Stichting Welzijn Zelhem.

Vakantie medewerkers
Ook de ouderenadviseurs/coördinatoren van de SSWB gaan op vakantie. In de komende 
periode zullen dan ook regelmatig één of meer van hen afwezig zijn. Zij zullen zoveel 
mogelijk zorgen dat er toch altijd iemand is om u (telefonisch) te woord te staan of die 
u terugbelt op verzoek. Hieronder namen en data van afwezigheid.
 
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel - Loes van der Laan: 7 tot en met 28 augustus
Welzijn Hengelo - Ans Vermeulen: 16 tot en met 27 juli
Welzijn Steenderen - Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Vorden - Wilma Berns: 30 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Zelhem - Paul Tiggeloven: 23 juli tot en met 10 augustus

KunstBus
De lokale stichtingen Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel en Welzijn Vorden zoeken 
jaarlijks een aantal voorstelling uit om gezamenlijk met De KunstBus naartoe te gaan.
Ook dit jaar, seizoen 2012-2013, is er veel  moois te beleven. Er is door beide stichtingen 
een aantrekkelijk en gevarieerd programma samengesteld. Voor meer informatie over 
het programma kunt u kijken bij de berichten van die lokale stichtingen. Hier vindt u 
ook waar en de wijze waarop u zich kunt aanmelden.

Om alvast te noteren: 13 augustus
Voorlichtingsmiddag en test voor scootmobielgebruikers. VVN organiseert samen met 
de welzijnsorganisaties en de ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst een voorlich-
tingsmiddag voor scootmobielgebruikers. Dit jaar wordt deze middag georganiseerd in 
Vorden op 13 augustus in Sporthal ’t Jebbink. Deelname aan de middag is geheel gratis. 
Aanvang 14.00 uur. Adres: het Jebbink  13, 7251 BH, Vorden. Scootmobielgebruikers uit 
de gehele Gemeente Bronckhorst kunnen hieraan deelnemen.
Bezitters van een scootmobiel ontvangen via de gemeente binnenkort een uitnodiging. 
Heeft u geen brief ontvangen dan kunt u voor meer informatie of voor aanmelding 
terecht bij de welzijnsstichting in uw omgeving.

Uitleen hulpmiddelen
Voor uitleen hulpmiddelen (tijdelijk)  zoals elleboogkrukken, rollatoren,  toiletver-
hogers, po`s en postoelen kunt u  terecht bij Stichting Welzijn Vorden. Hulpmidde-
len buiten ons assortiment kunnen eventueel besteld worden.
Mocht u hulpmiddelen hebben geleend in een thuiszorgwinkel van Sensire, kunt u 
deze ook bij ons retour brengen. Heeft u vragen of advies nodig, gaarne contact op-
nemen met: Wilma Berns, ouderenadviseur. Tel. 0575 553159. Mobiel 06 22929630. 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, ouderenadviseur en coördinator.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo, 
Tel. 0575-465281, fax: 0575-465282, mob: 06-10727474. 
Ans Vermeulen, ouderenadviseur en coördinator.

Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag 
en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak. 
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: 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 

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel. 06-13280466.
Ouderenadviseur en coördinator: Paul Tiggeloven.

Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 

Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Vriendschap 55+: waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed 
gesprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander de-
len of zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, ie-
mand uit uw eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? 
Wij bemiddelen graag voor u.
Voor wie is de bemiddeling bedoeld? Voor alle inwoners van 
Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ouder. Het gaat om 
mensen die door het verlies van hun partner, verhuizing 
van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig sociale 
contacten hebben en zich daarom soms eenzaam voelen. Of 
mensen die veel sociale contacten hebben maar een echt be-
tekenisvol contact missen. Maar ook mensen die een speci-
ale belangstelling of hobby hebben die ze graag met anderen 
willen delen of waarover ze met anderen van gedachten wil-
len wisselen.
Wat doen we niet? We zijn geen relatiebureau. We bemidde-
len alleen voor hen die op zoek zijn naar vriendschappelijk 
contact. Deelname is gratis.
Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke 
koffie-inloop ochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. 
U bent van harte welkom. De volgende bijeenkomst is maan-
dag 6 augustus a.s. Voor informatie kunt u terecht bij: ou-
derenadviseur Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden, tele-
foon 0575-553159. Email: w.berns@sswb.nl

Geheugenspreekuur 
In Vorden wordt op 28 augustus een geheugenspreekuur ge-
houden door GG-Net, waarvoor u een afspraak kunt maken 
met ouderenadviseur Wilma Berns, tel. 553159. Locatie is 
het  Dorpscentrum, Raadhuisstaat 6, Vorden.

Vergeetachting bij ouderen
Bent u telkens uw portemonnee kwijt? En kunt u weer niet 
op de naam van uw nieuwe buurvrouw komen? Uw geheu-
gen laat u in de steek. Dit betekent niet dat u dement wordt. 
In dit artikel leest u over de werking van het geheugen en 
hoe het komt dat u niet zoveel meer kunt onthouden als 
vroeger. Nu u ouder wordt, merkt u dat u bijvoorbeeld niet 
meer zo goed hoort, u wordt wat strammer of u bent snel-
ler moe dan vroeger. Ook uw hersenen werken wat trager. 
Het is moeilijker iets nieuws te leren en u kunt minder ont-
houden. Dit alles is niet verontrustend, maar veel mensen 
schrikken ervan en zijn bang dat ze nu dement beginnen te 
worden. U kunt alleen onthouden wat u met uw zintuigen 
hebt waargenomen: gezien, gehoord, geroken, geproefd of 
gevoeld. Om die indrukken tot u door te laten dringen, is 
aandacht en concentratie nodig. Maar u zult niet alles ont-
houden. Waarom zou u het gezicht van een voorbijganger 
onthouden of de letterlijke tekst van een gesprek?
U maakt (onbewust) een keuze en u onthoudt alleen dat wat 
u belangrijk vindt, bijvoorbeeld de verjaardagen van uw kin-
deren, een afspraak met een goede vriend of de naam van 
uw huisarts. Die informatie bergt u op in het archief van 
uw geheugen. Vergeetachtigheid kan zowel lichamelijke als 
geestelijke oorzaken hebben.
Lichamelijke oorzaken: u kunt niet goed zien of horen, daar-
door bereikt de informatie uw hersenen niet of niet op de 
juiste manier; uw hersenen werken niet goed doordat uw 
hart en/of longen zwak zijn of door koorts, infecties, bloed-
armoede of een verstoorde schildklierwerking; door onvol-
doende of slechte voeding ontstaat er een tekort aan vita-
minen en mineralen, waardoor de werking van de hersenen 
achteruit gaat; veel alcohol of medicijnen (vooral slaap- en 
kalmeringsmiddelen) belemmeren het onthouden van nieu-
we informatie.
In een volgend artikel van deze rubriek leest u over de gees-
telijke oorzaken van geheugenproblemen bij ouderen.

Maaltijden
In samenwerking met Stichting Welzijn Vorden verzorgt 
Apetito vriesverse maaltijden. De maaltijden worden één-
maal per week op dinsdag bezorgd. Een maaltijddoos bevat 
7 maaltijden. 
Bestellen. Dit kan eens per 14 dagen of eens per vier weken. 
Men krijgt een brochure, waar alle maaltijden in staan af-
gebeeld en via deze kan men de bestellijst invullen en aan 
de chauffeur meegeven. Ook kan de bestellijst uiterlijk op 
woensdag op het kantoor van Stichting Welzijn Vorden wor-
den ingeleverd. Voor noodgevallen heeft Stichting Welzijn 
Vorden altijd de beschikking over maaltijden.
Bewaren van maaltijden en opwarmen. De maaltijden moeten 
worden bewaard in een diepvrieskistje of -kast en ze moeten 
worden opgewarmd in een magnetron.
Aanmelding. Dit kan via het kantoor maar er kan ook ie-
mand op bezoek komen die alles uitlegt en de formaliteiten 
regelt. 

Prijs. Wanneer u zich via Stichting Welzijn Vorden aanmeld
krijgt u 10% korting. Prijs dinerdoos (7 maaltijden) varieert
tussen de prijs van € 31,71 en 37,95. Proefdoos  met 5 maal-
tijden is € 19,25.
Adres: Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden. Tel. 0575 553405.
Openingstijden: het kantoor is voor informatie en aanmel-
ding geopend op werkgaden van 9.00 uur tot 11.00 uur.

Hengelo en Vorden bundelen de krachten met com-
puteren door senioren
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cur-
sisten) organiseren we onder de paraplu van de Stichting
Welzijn in Vorden en Hengelo in september een aantal com-
putercursussen. Deze cursussen worden gegeven in het Leer-
centrum van Seniorweb in Hengelo. 
Computerbrevet voor senioren Windows 7: Dit is een beginners-
cursus. 10 lessen van 1.30 uur. 
Cursus Wegwijs in Word 2010: Dit is een tekstverwerkingscur-
sus waarbij de basiskennis wordt aangeboden. 6 lessen van
1.30 uur.
Cursus internet, email en telebankieren. 4 lessen van 1.30 uur
Cursus wegwijs in Excel. Dit is een basiscursus. 10 lessen van 
1.30 uur.
De begeleiding is in handen van Lies Kelderman en Henk 
Roes. Lesavonden:  maandag- en woensdagavond van  18.30
uur tot 20.00 uur. Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie
of thee. Bijkomende kosten: lesboek en USB-stick (verwissel-
bare schijf). Inlichtingen: Henk Roes, tel. 06-21241984.

Aanmeldformulier computercursus
Computerbrevet voor senioren Windows 7
Cursus wegwijs in Word 2010
Cursus internet, email en telebankieren
Cursus wegwijs in Excel 

Maak het rondje van uw keuze zwart. Aanmeldformulier
kan aan een van de volgende adressen worden afgegeven/
gestuurd: Hengelo: Ans Vermeulen: coördinator Stichting
Welzijn Hengelo, tel. 465281; Vorden: Louise van Uden: coör-
dinator Stichting Welzijn Vorden, tel. 553405.

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden
Op 18 augustus op zaterdagmiddag om 13.15 uur, organisatie 
PCOB. Voor wie 70 jaar is of ouder moet zich voor een nieuw 
rijbewijs eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden 
voor de keuring kunnen voor aanmelding en/of informatie 
dagelijks tussen 10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003.
De rijbewijskeuringen bedraagt  € 25,- en worden door  dr. 
van Remmen verricht. De opbrengsten van deze keuringen 
schenkt hij aan een project voor ontwikkelingshulp. Locatie:
in het woon- en zorgcentrum, De Wehme, Nieuwstad 32 in 
Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlen-
gingsdatum van het rijbewijs te laten keuren. Voorlichtings-/
oefenmiddag voor gebruikers scootmobiel en elektrische rol-
stoel in de gemeente Bronckhorst. VVN organiseert samen 
met de welzijnsorganisaties en de ouderenbonden in de ge-
meente Bronckhorst een voorlichtingsmiddag voor scootmo-
bielgebruikers. Dit jaar wordt deze georganiseerd in Vorden
op 13 augustus in de Sporthal ’t Jebbink. Deelname aan de 
middag is geheel gratis. Aanvang is 14.00 uur. Adres: het Jeb-
bink 13, 7251 BH, Vorden. Deze is toegankelijk voor scoot-
mobielen. Via de gemeente ontvangt u binnenkort een uitno-
diging. Heeft u geen brief ontvangen dan kunt u voor meer
informatie of voor aanmelding terecht bij Stichting Welzijn
Vorden, Raadhuisstraat 6, tel. 553405. Zie meer onder SSWB.

Dag van de Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst SSWB organi-
seert in de gemeente Bronckhorst een speciale middag voor 
de ouderen. De middag begint 14.00 uur  tot 16.45 uur. De 
locatie is Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden, tel. 
0575-552722. Meer informatie kunt u t.z.t. lezen in het Con-
tact. Ook zullen er overal posters komen te hangen.

Vrijwilliger gezocht
Op de maandag-, woensdag- en vrijdagochtenden worden er 
vrijwilligers gevraagd in de gemeenschappelijke huiskamer
van appartementencomplex aan de Smidstraat nr. 2 t/m 46. Er 
wordt hulp gevraagd bij het inschenken van de koffie om 10.00 
uur en het opdienen van het warme maaltijden van 12.00 uur.
Is dit iets voor u, u kunt zich aanmelden bij Erna Koning. Acti-
viteitenbegeleiding Sensire/ De Wehme, tel. 06-12715498.

Vakantieperiode ouderenadviseur
In de vakantieperiode van ouderenadviseur Wilma Berns (30
juli t/m 17 augustus) is Stichting Welzijn Vorden op de ge-
bruikelijke tijden geopend.



Astrid en Hans Sluijter kwamen 
twintig jaar geleden vanuit Rotter-
dam naar Steenderen. In Rotterdam 
werkte Hans jarenlang in een bak-
kerij en was dertien jaar koster in 
Alexanderpolder. “Toen de oudste 
zoon voor bakker ging leren, begon 
het bakkersvak bij Hans ook weer te 
kriebelen. En de wens van een eigen 
zaak,” lacht Astrid. “Toen is hij een 
nacht in de week bij een vriend gaan 
werken om alles een beetje op te ha-
len.” Samen zochten ze in vakbladen 
naar een eigen bakkerij en kwamen 
in Steenderen terecht. Aan de Mul-
dershof runden ze jarenlang de bak-
kerij Echter Bakker Hans Sluijter. 
In de toenmalige kaasboerderij naast 
Het Hooge Huys in Bronkhorst nam 
Astrid Sluijter een jaar of vijftien 
geleden het kaaswinkeltje over van 
mijnheer Lijnwand. Daar ging zij 
verder met de verkoop van boeren-
kaas, Doesburgse mosterd, jam, kar-

nemelk en boenwas. “Dat werd daar 
al verkocht. We verkochten er ook 
een paar artikelen vanuit de bakke-
rij,” vertelt Astrid verder. “We vinden 
Bronkhorst gewoon heel leuk. Het is 
hier nog lekker gemoedelijk. Ik neem 
graag de tijd om de mensen te hel-
pen.” Vaste klanten uit de omgeving 
en in de zomer de toeristen, wisten 
haar kaaswinkeltje te vinden. 
Na verloop van jaren werden de 
schuren rondom de kaasboerde-
rij verbouwd. Ook de het winkeltje 
van Astrid zou moeten worden ver-
bouwd. Ze stond voor de keuze om 
het te kopen, maar dat heeft ze niet 
gedaan. Ze ging op zoek naar een 
andere locatie. Het werd de oude 
schuur van mevrouw Leida Penne-
kamp. Wil Gijsman bedacht de naam 
De Olde Schuure.  “Het was allemaal 
enkelwandig, dus het was erg koud,” 
weet Astrid nog. Daarom maakten ze 
het dubbelwandig. “We hebben het 

betimmerd en daar de oude kaas-
planken van de kaasboerderij voor 
gebruikt. Je ziet de plekken waar de 
kaas heeft gelegen er nog op. En we 
hebben een hilde gemaakt. Zo ziet 
het er allemaal gezellig uit.” 
Van lieverlee is het assortiment in 
De Olde Schuure uitgebreid. Nadat 
Hans en Astrid Sluijter de bakkerij 
verhuurden aan Bakker Peters, ging 
Hans aan de slag in andere bakke-
rijen. Ze hielden een deel van de bak-
kerij aan en daar bakt Hans de spe-
cialiteiten voor het winkeltje, zoals 
verschillende soorten krentenwegge, 
roggeknar en Bronkhorster kruid-
moppen. Nieuw is de Dickenskoek. 
“Dit jaar is het de 200ste verjaardag 
van Charles Dickens.” 

Astrid is door de week en om het 
weekend in haar winkeltje te vinden. 
In de wintermaanden is het winkel-
tje alleen in de weekenden open. 
“Dan hebben we ook kerstspulletjes 
in de winkel, verschillende porselei-
nen artikelen en chocolaatjes,” ver-
telt Astrid, die alvast nadenkt over 
de te maken kerstpakketten. “Dan 
versier ik het helemaal en laat de 
potkachel branden. Het is zo gezel-

lig met de Christmas Carol’s. Dan is 
mijn schuur zo mooi, allemaal guir-
landes met verlichting en de grote 
kerstboom buiten. Ik houd erg van 
de Anton Pieck tijd.”  Omdat ze zelf 
graag puzzelt, verkoopt ze prachtige 
Engelse puzzels en heeft ze nu ook 
een prachtige puzzel van Bronkhorst 
laten maken. Verder zijn er de streek-
producten: Boerenkaas van Kaasboer-
derij Weenink in Lievelde, geitenkaas 
uit het Wold, Doesburgse mosterd, 
pannenkoekenmeel van de Bronk-
horster Molen, jam en eieren van 
Van Den Vierakker, wijn van ’t Heek-
enbroek uit Drempt, Bronckhorster 
Bier van Rha, vele soorten snoep van 
vroeger en nog veel meer. “Even op 
zondag een cadeautje kopen kan hier 
natuurlijk.” 
Dit jaar staat er een ijskarretje naast 
De Olde Schuure met vers schepijs van 
IJsboerderij De Steenoven uit Hum-
melo. “Het is boerenschepijs wat in 

Hummelo is gemaakt. Ze maken het
zelf van melk van eigen koeien, boer-
enijs in vier verschillende smaken,”
vertelt Astrid. ”Het is toch meer uit
de omgeving. Het is fijn dat mensen
in de buurt bij elkaar afnemen, dan
kun je elkaar helpen.” Tijdens de za-
terdagen en vakantiedagen staat deze
ijskar op het stoepje. 

Astrid Sluijter wordt nog elke dag blij
van haar werk. “Het is een hartstikke
mooi stekje, met die grote boom er-
bij. Ik ben er ook zo blij mee, het is
helemaal mijn ding,” besluit ze vro-
lijk. De Olde Schuure, Onderstraat
12, 7226 LE, Bronkhorst is geopend
op dinsdag tot en met zaterdag van 
11.00-17.00 uur, zondags van 12.00-
17.00 uur. Van november tot en met
maart is het winkeltje alleen geopend
op zaterdag en zondag van 13.00-
16.30 uur. Meer informatie staat op
de website www.oldeschuure.nl.

Begrip in Bronkhorst en wijde omgeving

De Olde Schuure

Bronkhorst - In het fraaie stadje Bronkhorst is veel te zien en te bele-
ven. Naast de historische panden zijn veel winkeltjes te bekijken. Op 
de hoek van de Molenstraat en de Onderstraat staat een oude schuur, 
die hoort bij de boerderij van de familie Pennekamp. Dit is ‘het win-
keltje van vroeger vol lekkers en gezelligheid’ van Astrid Sluijter: De 
Olde Schuure.

De Olde Schuure heeft in de zomermaanden ook een karretje met vers schepijs.

De Olde Schuure is gezellig en sfeervol ingericht.

Computercursussen
Bij voldoende deelname (minimaal 8 en maximaal 10 cursisten) or-
ganiseren we onder de paraplu van Stichting Welzijn Hengelo in 
september een aantal computercursussen. Deze cursussen worden 
gegeven in het Leercentrum van Seniorweb in Hengelo. 

Computerbrevet voor senioren Windows 7:   Dit is een beginnerscursus. 10 
lessen van 1.30 uur. 

Cursus Wegwijs in Word 2010:  Dit is een tekstverwerkingscursus waar-
bij de basiskennis wordt aangeboden. 6 lessen van 1.30 uur.

Cursus Internet, email en Telebankieren: 4 lessen van 1.30 uur.

Cursus Wegwijs in Excel: Dit is een basiscursus. 10 lessen van 1.30 uur.

De begeleiding is in handen van Lies Kelderman en Henk Roes. Les-
avonden:  maandag- en woensdagavond van 18.30 uur tot 20.00 uur.
Leskosten: € 10,- per les inclusief koffie of thee. Bijkomende kosten: 
lesboek en USB-stick (verwisselbare schijf).
Opgave. Hengelo: Ans Vermeulen:  coördinator Stichting Welzijn 
Hengelo. Tel. 0575-465281.
Vorden:  Louise van Uden:  coördinator Stichting Welzijn Vorden. Tel. 
0575-553405.
Inlichtingen:  Henk Roes, tel. 06-21241984.

Open tafel
Elke woensdag is er om 12.00 uur  in De Bongerd een open tafel is 
waaraan in principe iedereen tegen een vergoeding in kan deelne-
men. Graag opgeven voor woensdag 10.00 uur. U kunt dit doen door 
te bellen met het opgavenummer: 451165. U hoort dan een bandje 
met informatie en daarna kunt u uw naam inspreken. Of u belt met 
Janny Wieggers 0575-452538. Wij zijn ook nog op zoek naar vrijwil-
ligers voor deze activiteit.

Vakantie
Het al bijna vakantietijd dus alles wordt overal wat rustiger. Toch 
gaan bij onze stichting de meeste activiteiten gewoon door. Ook 
denken we na over wat nieuwe activiteiten. Hebt u ook een idee om 
iets te op te starten, te organiseren? We zijn altijd geïnteresseerd in 
nieuwe initiatieven. Vooral als u ideeën hebt voor de ‘nieuwe’ of ‘jon-
gere’ oudere.

Spelletjes
Op de dinsdagavond worden er spelletjes gedaan. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. Gewoon op dinsdagavond binnenstappen en aan-
schuiven. Er is altijd wel iemand om u welkom te heten.

Koersballen
Op diverse dagdelen van de week zijn er groepen mensen die koers-
bal spelen. Het spel zorgt voor gezelligheid en een beetje ‘meer bewe-

gen’. Doe ook eens mee en ervaar de gezelligheid. Vooral op maan-
dagmiddag is er nog plaats.

Volleybal
Elke woensdagavond vanaf 19.30 uur wordt er door de jonge oudere 
volleybal gespeeld in de sporthal. Een goede en gezellige manier van
sporten om een beetje fit te blijven. Er kunnen nog wat spelers bij om 
het nog gezellig te maken. Het start weer in september. Hebt u inte-
resse neem dan contact op met mevr. Riky Borgonjen, tel. 451784, zij
weet er alles van.

Vrijwilligerswerk
Ook voor vrijwilligerswerk kunt u bij ons terecht. Voor hulp bij het 
zoeken op de vrijwilligerswebsite van de gemeente. Maar ook voor 
het doen van vrijwilligerswerk bij onze stichting. Op het moment
zijn wij op zoek naar een gastvrouw voor de woensdagmiddag, een 
keer per twee weken op de woensdagmiddag van ongeveer 14.00 tot 
15.30 uur. Bel ons eens voor informatie! 0575-450029.

Vakantietijd!
Medewerker Ineke Bijsterbosch heeft vakantie van 23 juli tot en met 
17 augustus. In die periode is er geen spreekuur en is de stichting
ook niet telefonisch bereikbaar voor algemene vragen en vragen over 
activiteiten.
Mocht u een probleem of vraag hebben die u met een ouderenad-
viseur wilt delen dan kunt u het telefoonnummer van de stichting
bellen. U hoort dan welke collega ouderenadviseur voor haar waar-
neemt. Voor alle andere vragen hopen wij dat u na de vakantie terug
wilt bellen. We wensen u een fijne zomer toe!



De activiteit is bedoeld voor kinde-
ren uit groep acht, maar ook jon-
gere kinderen en kinderen die hier 
op vakantie zijn, zijn welkom. In 
verband met de ruimte graag even 

van te voren bellen. Tekenpraktijk
Het Kleine Veld, Almenseweg 39, tel.
0575-542937. 
Info: 
www.tekenpraktijkhetkleineveld.nl

Zomeractiviteit bij 
Tekenpraktijk Het Kleine Veld

Vorden - In de maanden juli en augustus organiseert tekenpraktijk
Het Kleine Veld elke woensdag middag van 13.30 tot 14.30 een teken- 
en schildermiddag.

Gerda heeft Gerrit Onstenk bereid 
gevonden een stationaire expositie-
ruimte te geven. Ze heeft voor enkele 
andere locaties ook afspraken voor 
exposities lopen, waardoor in de Ak-
Zie!-hal een steeds wisselende ten-
toonstelling zal zijn. Openingstijden 
van de hal zijn vrijdags van 10.00 tot 

21.00 uur en ’s zaterdags van 9.30 tot
17.00 uur. 
Ook in het Cultureel Centrum en
Zwembad “De Brink”, Stationsplein
12 in Zelhem wordt vanaf  23 juli 
2012 tijdens de openingsuren gedu-
rende enkele maanden een expositie
van schilderijen van Gerda Hüsken 
gehouden. Hier wordt een ander ge-
deelte van haar collectie tekeningen 
en vooral aquarellen getoond.
Tijdens de “culturele” exposities wor-
den ook schilderijen getoond die uit
een privé-bezit komen en door de be-
treffende eigenaars zijn uitgeleend.
Voor inlichtingen: 0575-555351.

Exposities van 
Gerda Hüsken uit Vorden
Hengelo - Een deel van de collectie 
schilderijen van Gerda Hüsken uit 
Vorden is verhuisd naar de Ak-Zie!-
meubelhal aan de Winkelskamp 2 
in Hengelo om geïnteresseerden 
in de gelegenheid te stellen een 
kijkje te komen nemen.

De eerste bijeenkomst op 28 juni jl. 
was goed geslaagd op het terras van 
Hotel Bakker, Dorpsstraat 24, in een 
heerlijk zonnetje. De eerstkomende 

koffiemorgen is op donderdag 26
juli van 10.00 uur tot 11.30 uur. De
volgende en laatste koffiemorgen is
donderdag 23 augustus 2012.
Het is vooral bedoeld voor diegenen
die alleen zijn en niet op vakantie 
gaan, maar ook anderen zijn van har-
te welkom.

Koffieochtenden PCOB Vorden
Vorden - Evenals vorige jaren wor-
den er dit jaar weer koffiemor-
gens georganiseerd in Vorden.

Voor de VVV winkel zal een markt-
kraam staan met daarop uitgestald 
een selectie van allerlei producten 
van eigen VVV ondernemers. Een 

glas wijn uit Drempt, krentenbrood 
uit Bronkhorst of lekkere aardbei-
enjam uit Keijenborg. Uiteraard zijn
de producten ook verkrijgbaar bij de
VVV. Rondom deze markt worden
ook allerlei activiteiten georganiseerd
zodat u ook actief bezig kunt zijn. 
De vier zaterdagmiddagen gaan in
vanaf 21 juli. De streekproducten-
proeverij start rond 13.00 uur en
duurt tot 16.00 uur. Meer informatie
vindt u op www.vvvbronckhorst.nl

Proef de zomer bij 
VVV Bronckhorst
Vorden - VVV Bronckhorst or-
ganiseert vier zaterdagmidda-
gen een gezellige streekproduc-
ten proeverij. In en om de VVV 
Bronckhorst winkel in Vorden 
zullen verschillende zomerse ac-
tiviteiten plaatsvinden.

De ‘kapsalontuindag’ is bedoelt voor 
tuinliefhebbers die geknipt willen 
worden in de openlucht met uitzicht 
op onder meer mooie bloemenbor-
ders, een vijverpartij of een ander 
mooi tuin uitzicht. U mag zelf bepa-
len in welk gedeelte van de tuin u ge-
knipt wil worden. Dit is weer eens wat 
anders dan kijken in de spiegel naar 
je eigen hoofd. ,,Mijn uitgangspunt is 
een goed gesprek over tuinieren, tips 
en trucs uitwissen en geen geroddel”, 
zo zegt Joke Klein Tiessink. Zaterdag 

worden er geen trendy kapsels ge-
maakt met allerlei kunstmatige toe-
voegingen, is er geen herrie van föhns 
en stank van chemische middelen. De 
wachtkamer is de tuin zelf met overal 
zitjes waar u dan kunt genieten van 
de tuin tijdens het wachten. De Kro-
senbrink is een tuin die beslist niet 
gestofzuigd is, alles mag een beetje 
door elkaar groeien en onkruid (wat 
is onkruid?) staat er ook, maar dat 
vind Joke zelf niet het belangrijkste. 
De sfeer en de planten zijn het die het 

hem doen. Joke: ,,Verschillende delen 
van de tuin worden door mij nieuw 
ingericht omdat ik de tuin onder-
houdsvriendelijker wil maken. Hier-
over kan ik tijdens het knippen meer 
over vertellen.” Vanaf 9.30 uur kunt u 
voor een knipbeurt terecht. Het gaat 
niet op afspraak: maar vol is vol. Bij 
slecht weer kunnen de knipbeurten 
niet doorgaan. Wilt u niet genipt wor-
den dan mag u toch komen om te kij-
ken hoe het openluchtknippen in zijn 
werk gaat en de sfeer te proeven van 
de tuin en met andere mensen een 
leuk gesprek voeren over tuinieren. 
Voor meer informatie: zie de website 
www.dekrosenbrink.nl of telefoon 
0573-441182.

Combinatie van haarknippen en tuinieren

Knippen bij Joke Klein Tiessink 
in De Krosenbrink

Barchem - Uw haar laten knippen in een prachtige tuin. Dat kan za-
terdag 21 juli in de tuin De Krosenbrink van Joke Klein Tiessink aan 
de Lenderiet 8 in Barchem. In De Krosenbrink, bekent van voormalige 
open tuindagen is zaterdag een ‘kapsalon’ ingericht.

De ‘kapsalontuindag’ is bedoelt voor tuinliefhebbers die geknipt willen worden door Joke Klein Tiessink in de openlucht met uitzicht op 
onder meer mooie bloemenborders

Zo was er gezorgd voor een echte 
survivalbaan, werden er hutten ge-
timmerd en konden er broodjes aan 
stokjes worden geroosterd. Ook in 
het bad was er van alles te beleven en 
werd er dan ook volop genoten. 

Kinderen gingen met het vlot het wa-
ter op, speelden met opblaasfiguren 
of konden gaan duiken. Ondanks dat 
de zon zich niet heel veel liet zien 
op deze vakantiedag, was het een ge-
slaagde expeditie. 

Dit evenement 
werd mede mo-
gelijk gemaakt 
door bakkerij 
van Asselt en 
duikcentrum 
Big Bubbles.

Expeditie in De Dennen groot feest 
voor kinderen

Vorden - Onder leiding van acht zwembadmedewerkers en negen vrij-
willigers was woensdag 11 juli het voor de jongens en meisjes de hele 
dag een groot feest op het Vordense zwembad In de Dennen. Tijdens 
de Expeditie In de Dennen hebben ongeveer 180 kinderen zich ver-
maakt met verschillende activiteiten in en rondom het zwembad.

Kijk voor meer beeldmateriaal
op www.contact.nl
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REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

(bromfiets)Rijbewijs A M

Tiny Koning Travelcounsellor
tiny@travelcounsellors.nl

0575-559090
Voor wie graag op reis wil………

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

Batterij 12  Groenlo • Tel. 0544 - 476170 • verkoop@bettingressing.nl

U vindt altijd de juiste tegel

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE VAN NEDERLAND

Zoveel voorraad heeft u nog nooit gezien... 
Zomer voordeel op heel veel wand- en vloertegels... 
Alles voor de scherpste prijzen van Nederland...

*Zonder tussenkomst van derden en uitgezonderd lopende acties, orders en projecten. www.bettingressing.nl

vloertegel
80x80 cm Grey of antraciet 

van  3 49,95

voor  

5 35,- m 2

Ariostea: 
de enige ‘echte’ houten-

vloertegel diverse kleuren 

op voorraad          nu  

5 56,50
m 2

vloertegel 
60x60 cm Reef nero 

van 3 45,50

voor  

5 35,- m 2

wandtegel
20x25 cm glans grijs of 

beige gewolkt van  3 16,50

voor  

5 9,95
m 2

vloertegel 
60x60 cm black
van  3 39,95

voor  

5 22,50
m 2

wandtegel 
30x60 cm wit glans of mat

van  3 26,50

voor  

5 19,95
m 2

kom snel want op = op

zonnige prijzen!

U kunt 
ons 
vinden 
in de store

GROENLO

MEGA

keukens • sanitair 

tegels

vrijdag 
koopavond 

tot 
21.00 uurWij zijn met de bouwvak gewoon open!



De Beekdelle is gevestigd op de eer-
ste verdieping van woonzorgcentrum 
Den Bouw in Warnsveld. De opening 
van De Beekdelle was een feestelijk 
samenzijn. Als officiële openings-
handeling, is het naambord van De 
Beekdelle door mevrouw en meneer 
Bobbink onthuld. Mevrouw Bobbink 
verblijft al vanaf het begin van De 
Beekdelle binnen deze locatie.
Dat is vanaf februari 2006, toen de 
locatie als tijdelijke voorziening in 
Vorden werd geopend.

Na het officiële gedeelte konden de 
cliënten en hun familieleden genie-
ten van een feestelijke barbecue. Ge-
durende de hele middag was er een 
clown aanwezig die voor de nodige 
feestvreugde zorgde.

De Beekdelle in Warnsveld biedt 
plaats aan 18 psychogeriatrische 
cliënten. De locatie is in december 
2011 van Vorden naar Den Bouw in 
Warnsveld verhuisd. 

Op dit moment wordt er binnen De 
Beekdelle nog gewerkt aan de aan-
kleding in het kader van belevingsge-
richte zorg, zodat de bewoners zich 
nog meer thuis gaan voelen. Daar-
naast worden hen veel mogelijkhe-
den geboden om aan activiteiten deel 
te nemen.

Officiële opening De Beekdelle

Warnsveld - Op dinsdag 3 juli is locatie De Beekdelle van Sutfene of-
ficieel geopend. Bestuurder van Sutfene Wybren Bakker was hierbij 
aanwezig. Er waren ook veel bewoners, familieleden en andere geno-
digden bij de opening.

Mevrouw Bobbink en bestuurder van Sutfene Wybren Bakker.

Gelre ziekenhuizen is in Gelderland 
en Overijssel een van de weinige zie-
kenhuizen die op de genoemde on-

derdelen zo hoog scoort. “Wij zijn
heel blij met dit predicaat”, aldus 
Jan Fidder, voorzitter Raad van Be-
stuur van Gelre ziekenhuizen. “Met
deze uitverkiezing laten wij zien dat
wij zorg van hoge kwaliteit leveren”.
Achmea (zorgverzekeraar) heeft alle
ziekenhuizen met elkaar vergeleken.
Achmea heeft onderzoek gedaan
naar de medische kwaliteit, naar
wachttijden en doorlooptijden en 
naar de aandacht die aan patiënten
wordt besteed.

Gelre ziekenhuizen aangewezen 
als kwaliteitsziekenhuis
Zutphen - Gelre ziekenhuizen 
(Zutphen en Apeldoorn) heeft van 
verzekeraar Achmea het predicaat 
kwaliteitsziekenhuis gekregen 
voor heup- en knievervanging, 
voor operaties bij dikkedarmkan-
ker en voor de behandeling van 
een beroerte, omdat het deze zorg 
met hoge kwaliteit levert.

Als je zoveel in een korte tijd meemaak 
en op zoveel plekken komt, dan is het 
moeilijk om alles in de goede volg-
orde te plaatsen. Iedere dag trok de 
groep tientallen kilometers door het 
land en ook onderweg stond er van 
alles op het programma. Heel mooi, 
maar zeker ook erg vermoeiend. “Het 
was elke avond laat naar bed en elke 
ochtend weer vroeg op. We kregen de 
accu’s van de rolstoelen nauwelijks 
vol”, vertelt Bart, die zelf de ziekte 
van Duchenne heeft. “Het was echt 
een survival. Er was weinig tijd om 
te eten en te slapen en ook om heel 
lang met de deelnemers te spreken”. 
Toch werden in de spaarzame tijd die 
de deelnemers voor zichzelf hadden 
vriendschappen gesloten. “Je wordt 
familie van elkaar en deelt vrolijke en 
droevige gevoelens met elkaar.” Erg 
bijzonder was de overnachting in een 
sporthal. Alle deelnemers verbleven 
daar samen in één ruimte. Dat was 
op andere locaties onmogelijk. “Je 
hoorde het herkenbare gepiep van de 
beademingsapparatuur om je heen.”
Momenten die er voor de 26-jarige 
Achterhoeker ook uit sprongen, wa-
ren een bezoek aan de Geneeskun-
dige Compagnie in de Nassau Dietz-
kazerne in Budel, een politiehonden-

demonstratie 
en de finish op 
het strand van 
Hoek van Hol-
land. 
De militairen 
vormde een 
erehaag uit 
respect voor 

ons, vertelt Bart. “En wij hadden dat 
voor hun. Indrukwekend om te zien 
wat hun werk inhoudt. Ze lieten zelfs 
een tank zien waarmee artsen naar 
het front worden gebracht.”
Bij de academie in Ossendrecht kre-
gen de Rolling On Wheels-deelne-
mers een demonstratie met politie-
honden voorgeschoteld. Daar werd 
ook overnacht in de barakken waarin 
de militairen normaliter slapen. 
Het hoogtepunt was de finish. Na da-
genlang ploeteren - elke hobbel in de 
weg is voor de deelnemers een echte 
hindernis - werden ze begeleid door 
de brandweer, Harleyrijders en sam-
badanseressen onthaald op het strand 
van Hoek van Holland. Daar reden 
ze over betonplaten naar beachclub 
Royal, het beste strandpaviljoen van 
2011 en 2012. Op die plek werd be-
kendgemaakt dat de actie van Bart en 
co maar liefst 104.500 euro heeft op-

geleverd voor Stichting On Wheels. 
Daarmee worden hulpmiddelen aan-
geschaft die het voor jongeren met 
een spierziekte mogelijk maken eens 
op vakantie of een dagje uit te gaan.
De tocht is gereden, maar er kan nog 

steeds geld worden overgemaakt. Ga 
naar www.rollingonwheels.nl voor 
meer info. Bart staat zelf vrijdag-
avond 20 juli tijdens de Zomerfeesten 
in Vorden bij de VIP-tent en vertelt 
graag over de actie.

Op Contact.nl is zijn volledige 
verslag over Rolling on Wheels 

in woord en beeld te zien.

Bart Gremmer beleeft overweldigend 
Rolling On Wheels-avontuur
Warnsveld/Vorden - Overweldigend! Dat is hoe Bart Gremmers Rolling 
On Wheels-avontuur het best samengevat kan worden. Samen met 
15 andere jongens die net als hij een spierziekte hebben, reed hij 450 
kilometer door Zuid-West Nederland. Terug op Achterhoekse bodem 
is het voor hem even zoeken naar woorden om de herinneringen te 
omschrijven. Het was voor hem een zware, maar onvergetelijke en 
prachtige ervaring.  “Heel veel burgemeesters, heel veel hartverwar-
mende reacties van het publiek en zeker ook heel veel kilometers die 
werden afgelegd. “Je werd echt een week lang geleefd.” Uiteindelijk 
is het allemaal niet voor niets geweest. Bart en zijn vrienden haalden 
104.500 euro op voor de Stichting On Wheels.

Bart Gremmer vlak voor de finish van Rolling On Wheels in Hoek van Holland.

Dan treden op (niet noodzakelijk in 
deze volgorde): uit Vorden de zange-
ressen Wendy Addink en Josée van 
der Staak met elk een eigen program-

ma / uit Zutphen kleinkunstenaar Ro-
nald Wisselo / uit Deventer Christine
& Elise met een muzikaal verhaal.
Aanvang 20.00 uur. Reserveren kan 
via www.tom-vorden.nl 
Hebt u geen vervoer of men wil lie-
ver niet alleen? Bel dan tot de voor-
gaande maandag 17.00 uur met 06-
57079558 en u wordt opgehaald en
thuisgebracht, uw rolstoel of rollator
kan ook mee.

Vierde zomercarrousel in 
TOM Vorden
Vorden - Woensdagavond 25 juli 
wordt in Theater Onder de Mo-
len aan de Lindeseweg 29 in het 
buurtschap Linde te Vorden voor 
de vierde keer een zomercarrou-
sel gehouden.

Voor de vakantiegangers onder u, 
de Wereldwinkel Vorden vindt men 
in het hartje van het dorp aan het 
mooie groene grasveld voor de kerk 
naast de VVV. Wij hebben een leuke 
kortingsaanbieding op sjaals voor 
de zomer en mocht het koud zijn 
kunt u een warme wintersjaal ko-

pen eveneens met korting. Voor het 
meenemen van de aankopen die u 
doet op de braderie hebben we man-
den en tassen in de aanbieding. En 
mocht u van fietsen houden er zijn 
heel vrolijk gekleurde fietstassen bij 
ons te koop tegen verlaagde prijs en 
van natuurvriendelijk gerecycled 

materiaal. Kortom bezoekt u de 
braderie loop de wereldwinkel niet 
voorbij en kijk even bij onze leuk 
ingerichte cadeautafel die pal voor 
onze winkel staat. 
Weet u dat een aankoop bij de we-
reldwinkel plezier is voor TWEE? 
U doet namelijk naast u zelf ook de 
makers van onze artikelen een groot 
plezier omdat zij door uw aankopen 
in hun eigen onderhoud kunnen 
voorzien.

Braderie-actie bij de Wereldwinkel Vorden
Vorden - Donderdag is het weer zover dan barsten de zomerfeesten los 
in Vorden. De Wereldwinkel doet ook mee en wil u laten profiteren 
van enkele aanbiedingen tijdens de Braderie op donderdagmiddag.

Bent u geen lid van de bibliotheek, 
dan is dit uw kans om met een echt 
bibliotheekboek thuis op de bank 
te kruipen of in de tuin te zitten of 
mee te nemen naar uw vakantie-

adres. Natuurlijk is deze actie ook 
voor bibliotheekleden! Bij een vier-
tal ondernemers in Vorden staat 
deze box: IJssalon Lekker!, Bakkerij 
van Asselt, het VVV en kapsalon 
Marianne. U hoeft geen lid van de 
bibliotheek te zijn om een boek uit 
deze box te lenen. Breng het boek 
wanneer u het uit heeft terug naar 
deze box of naar de bibliotheek in 
Hengelo (G) vóór 1 september. Met 
deze actie hopen de medewerkers 
van bibliotheek West- Achterhoek 
dat u de dienstverlening van de bi-
bliotheek heeft (her)ontdekt!

Lekker lezen in de zomer
Vorden - Eindelijk tijd voor een 
goed boek! 67 procent van de 
Nederlanders vindt de vakantie-
tijd de ideale tijd om een boek 
te lezen. De bibliotheek draagt 
hier graag een steentje aan bij 
door haar collectie op meerdere 
verrassende plekken in dorpen 
onder de aandacht te brengen.



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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Om de beste ondernemer te vinden 
voor de locatie Dorpsstraat 1 in 
Vorden hield de gemeente begin dit 
jaar een marktselectie. In dit pand 
kan na verbouwing een winkel of 
horecafunctie worden gecreëerd. 
Helaas is gebleken dat geen enkele 
ondernemer kan voldoen aan de 
minimumvereisten voor de locatie. 
De gemeente start de marktselectie 
opnieuw, nu onder andere voor-
waarden.

Symbolisch bedrag

start in september de procedure 
-

kunnen ook weer meedoen. Het mini-
male verkoopbedrag van het huidige 
pand is verlaagd naar het symbolische 
bedrag van 1 euro
een enthousiaste ondernemer te 
vinden voor de locatie.

Dorpsstraat 1

van het pand en omliggende gronden 
en wil de woning verkopen voor com-

-

horecacategorie 1 is toegestaan.

Ondernemer Dorpsstraat 1 Vorden gezocht
Gemeente start marktselectie opnieuw

uw elektrische fiets of elektrische 
scooter en de accu is plotseling 

anders op dan lopend verder te 
gaan of alternatief vervoer te 
regelen. In de Achterhoek behoort 

FIETSTAS.

Regiodekkend netwerk

-
sche fiets- en scooteroplaadpunten 
te vinden. Als enige regio in Neder-
land biedt de Achterhoek hiermee 
een regiodekkend netwerk van 
oplaadpunten, in nauwe samen-
werking met horecaondernemers. 

buiten een metalen kast aan de 
muur, met de uitstraling van een 

vier oplaadpunten voor het opladen 
van de accu van elektrische fietsen 
of scooters. 

Meer dan opladen

aan een horecagelegenheid, kunt u 
niet alleen uw vervoermiddel, maar 

-
trische fiets of scooter aan de 
stroom staat, kunt u helemaal tot 
rust komen onder het genot van een 

oplaadpunt is binnenin de horeca-
gelegenheid een echte fietstas 
beschikbaar. Hierin vindt u gereed-

schap om kleine technische manke-

toeristische informatie over de 
Achterhoek en de gemeente waar u 

Waar vind ik de FIETSTAS-punten?

Elektrische auto
Niet op de fiets, maar met de auto? 
Elektrische auto’s winnen steeds 

-
palen.nl biedt een compleet over-

applicatie ook als app voor de smart-
phone of tablet te downloaden: 
helemaal handig voor onderweg! 

voor fiets of scooter. U kunt hier op 

Veel (elektrisch) toerplezier 
in de Achterhoek!

Elektrisch oplaadpunten, waar kan ik 
ze vinden?

Het bodembeheerbeleid en de bodem-
kwaliteitskaart regio Achterhoek 2012 
stellen regels aan het hergebruik 

van het beleid en de kaart is het, onder 

-

en is aan minder regels gebonden. 
Het nieuwe beleid en de bodemkwali-

bestaande regionale stukken uit 

door de verschillende gemeenteraden. 
In Bronckhorst deed de raad dat op 

in werking getreden. In februari 
lag het ontwerp voor een ieder ter 

binnengekomen. Het definitieve door 
de raad vastgestelde beleid en de 

in ons gemeentehuis. U kunt de stukken 

Beroepsmogelijkheid

beroep aantekenen tegen het besluit 

worden aangetoond dat u als belang-

het eerdere ontwerpbesluit.

Bodembeheerbeleid en Bodemkwaliteits-
kaart 2012 vastgesteld

Monumentencommissie vergadert



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.

De gemeente, Klaassen Vastgoed-
ontwikkeling bv, ProWonen en 
Wansink exploitatie bv verwachten 
in september een voorlopig ontwerp 
voor de bebouwing en openbare 
ruimte op de locatie van het oude 
gemeentehuis in Hengelo te kunnen 
presenteren.

Compact centrum
Uitgangspunt van het ontwerp is het 
compacter maken van het centrum-
gebied en het vergroten van de 
leefbaarheid in het centrum. Het 
verplaatsen van de Albert Heijn 
supermarkt naar de locatie van het 
oude gemeentehuis is hiervan een 
onderdeel. Daarnaast is er ruimte voor 
commerciële ruimten en woningen. 

Het historische deel van het gemeente-
huis blijft behouden. 

Bomen
In eerste instantie was de kap van 
de Lindeboom aan de Regelinkstraat 
onderdeel van de plannen. Het 
ontwerp is nu aangepast, zodat de 
Lindeboom kan worden behouden. 
De Beatrixboom (lindeboom) aan de 
Raadhuisstraat blijft ook behouden, 
maar wordt verplaatst binnen de 
locatie. Op de hoek Schoolstraat/
Raadhuisstraat worden vijf beuken 
ingepast. 

Planning
De afgelopen maanden is intensief 
gewerkt aan de plannen. De partijen 

onderzochten gezamenlijk hoe de 
locatie op een goede en realistische 
wijze kan worden ingevuld. Het ont-
werp bestemmingsplan geeft de 
kaders aan voor deze plannen en gaat 
op dit moment in procedure (ligt ter 
inzage). Half juli start de gemeente 
met het graven van proefsleuven 
voor archeologie (op een deel van 
het parkeerterrein, aan de achterzijde 
van het gemeentehuis). Doel hiervan 
is te bekijken of zich archeologische 
waarden in de grond bevinden. 
Aanwonenden krijgen hierover 
persoonlijk bericht. In september 
volgt een informatiebijeenkomst voor 
geïnteresseerden, zodat duidelijk 
wordt hoe de bebouwing en de 
openbare ruimte vorm krijgt.

Plannen locatie oude gemeentehuis Hengelo in september gereed
Lindeboom aan Regelinkstraat en Beatrixboom ingepast in het plan

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

in feesttent aan de Wichmondseweg, bingo/rad van avontuur, 1 oktober van 14.00 tot 17.00 uur 

-
kenlaan en Zutphen-Emmerikseweg, en de Beukenlaan, tussen de Vordenseweg en de Schooldijk, 
instellen stopverbod gedeelte Vordenseweg en Beukenlaan i.v.m. optocht, 30 september van 

Keijenborg, Zelhem, Vorden, Wichmond, Voor- en Achter Drempt, Hummelo, Steenderen, Baak, 

Herfkens/Horeca Combinatie Baak

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.8 Wabo) 

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

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?

(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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

Verleende vergunningen

Kraankuikentje

 Hummelo, Steenderen, Baak, Olburgen en Toldijk, plaatsen driehoeks-/sandwichborden voor het 

Bedrijvig en Ondernemend Zelhem 

stichting Septemberfeesten Zelhem

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 

Tijdelijke verkeersmaatregelen

met uitzondering van bestemmingsverkeer

 bestemmingsverkeer

(50 km/u) en een stop- en parkeerverbod. Verder is in die periode vanaf op de Rijksweg (N317) 
t/m de Rozegaarderweg (weg langs Rijksweg 101 in Hummelo) éénrichtingsverkeer ingesteld

tussen de Dr. A. Ariënsstraat en de Kastanjelaan afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering 

Whemestraat, Toldijkseweg vanaf huisnummer 1 t/m 13A, Burgemeester Smitstraat, Bronkhor-

 de Prins Bernardlaan afgesloten voor alle verkeer. Voor doorgaand verkeer wordt van 13 t/m 

 een omleidingsroute via de Kastanjelaan en de Bronkhorsterweg en vice versa en voor doorgaand
verkeer vanaf Toldijk de omleidingsroute via de Covikseweg, L. Dolfingweg en de Dr. A. Ariënsstraat 

laan en de Bronkhorsterweg, tussen de H. Addinkstraat en de Burgemeester Smitstraat

De Pol afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Deze periode 

Stationsplein afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer 



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, 
Sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Omgevingsvergunningen voor het kappen 
van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriftentermijn in 
werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, zodat de werking 
van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaarschriftentermijn. 
Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Ingetrokken omgevingsvergunningen
Verzonden op 12 juli 2012:

De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd.

De stukken liggen van 19 juli t/m 29 augustus 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. 
U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 
Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 ontwerpvergunning

 ingebracht tegen de ontwerpvergunning

 besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht

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

Melding brandveilig gebruik 
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 19 juli t/m 30 augustus 2012 tijdens de 
openingstijden de volgende meldingen brandveilig gebruik voor het verblijven van meer dan 
50 personen, ter inzage:

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de rechtstreeks werkende artikelen van het 
bouwbesluit 2012.

Inspraak bestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Steenderen Dorp’ en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen van 19 juli t/m 29 augustus 2012 voor een ieder ter inzage.

Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse momenteel vigerende bestemmingsplannen 
door middel van het opstellen van één bestemmingsplan voor het dorp Steenderen. In het bestem-
mingsplan zal met name de bestaande situatie worden vastgelegd en wordt de bestemmingsregeling 
aangepast aan actuele inzichten en ontwikkelingen.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

 Actueel  Actuele informatie  Bekendmakingen

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

Inspraakreactie indienen?
Inwoners en belanghebbenden kunnen gedurende de termijn van terinzagelegging hun inspraakreactie 
op dit voorontwerpbestemmingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar 
voren brengen bij b en w.

Vastgestelde regionale structuurvisie
De gemeenteraden van Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 
en Winterswijk hebben in hun vergaderingen van april/mei 2012 de Regionale structuurvisie 
Achterhoek 2012 gewijzigd

tevens deel uitmaakt van de Stadsregio. Bij de vaststelling is een kleine ambtshalve aanpassing in het 
plan aangebracht, namelijk dat in bijlage 5 is aangegeven dat de mogelijkheden voor functieverandering 
naar wonen kunnen verschillen per gemeente en afhankelijk zijn van het beschikbare bouwvolume.

De Regionale structuurvisie Achterhoek

omdat in de Achterhoek zich een aantal belangrijke en ingrijpende economische en maatschappelijke 

Bestemmingsplannen

Verkeersbesluit blauwe zone in het centrum van Vorden

beslissing op de bezwaarschriften genomen met betrekking 
tot het besluit om een blauwe zone (parkeerduurmaat-
regel) in te stellen in het centrum van Vorden. Besloten is 
om het bestreden besluit van 10 januari 2012 gedeeltelijk 
te herroepen met dien verstande dat de blauwe zone wordt 
gehandhaafd met uitzondering van de Komvonderlaan.
Het verkeersbesluit doorloopt een procedure overeenkom-
stig de Algemene wet bestuursrecht. Het verkeersbesluit 
(de beslissing op bezwaarschriften), met inbegrip van de 
bijbehorende stukken, liggen van 19 juli t/m 29 augustus 
2012 voor een ieder ter inzage. 

Mogelijkheden voor beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden, die tijdig een bezwaarschrift 
hebben ingediend, alsmede belanghebbenden die geen bezwaarschrift hebben ingediend en aan 
kunnen tonen dat zij dat in redelijkheid ook niet hadden kunnen doen als ook belanghebbenden die 
niet kunnen instemmen met de wijzigingen die in de blauwe zone zijn aangebracht in de beslissing 
op bezwaar, beroep instellen tegen het verkeersbesluit bij de sector bestuursrecht van de rechtbank 
Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Indien een beroepschrift wordt ingediend, is het mogelijk 
om daarnaast een verzoekschrift tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. 
Een dergelijk verzoekschrift moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van voornoemde 
rechtbank. Zowel het beroepschrift en het verzoekschrift tot een voorlopige voorziening moeten 
ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. de naam en het adres van de indiener
b. de dagtekening
c. een vermelding van de datum en onderwerp van het verkeersbesluit en
d. de redenen waarom men zich niet met het besluit kan verenigen
Bij het beroepschrift moet tevens een afschrift van het verkeersbesluit worden gevoegd.

Verkeersbesluit

ontwikkelingen voordoen, zoals:

Deze ontwikkelingen zullen gevolgen hebben voor de manier waarop er nu gewoond, geleefd en 
gewerkt wordt in de Achterhoek. Ze hebben ook invloed op de wijze waarop geld verdiend wordt in 
de regio. Wijzigingen hierin kunnen ruimtelijke consequenties hebben. De geactualiseerde visie 
geeft richting aan het regionaal ruimtelijk beleid om de ontwikkelingen goed te kunnen faciliteren. 
Dit door belangrijke ruimtelijke thema’s te agenderen en hierop afstemming tussen gemeenten te 
zoeken. Het doel is, dat de Achterhoek ook in de toekomst een vitale, regionale economie heeft en 
een zeer prettige omgeving blijft om in te wonen, te werken en te recreëren.

Ter inzage
De vastgestelde visie ligt vanaf 19 juli 2012 voor een ieder ter inzage.
U kunt deze op de volgende manieren inzien:

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

 Infobalie  Ruimtelijke plannen

SV00003-VG01. Het plan bestaat uit verschillende technische bestanden. U kunt deze down-

Tegen de vastgestelde visie staan geen mogelijkheden van bezwaar of beroep open.

omdat er omstandigheden kunnen zijn die de uitvoering van de werkzaamheden kunnen vertragen 
of versnellen. Bijvoorbeeld weersomstandigheden

Werkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 19 juli t/m 30 augustus 2012 tijdens de 

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan boven-
genoemd besluit zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Aanvullend budget VROM Starterslening 
gemeente Bronckhorst
B en w van Bronckhorst maken bekend dat aanvullend 

beschikbaar is gesteld. Het subsidieplafond voor de 

die bij ons binnenkomen, handelen we op volgorde 

startersleningen toe voor zover het budget hiervoor 
toereikend is. 

Ook is de verordening gewijzigd: voor woningen verkocht door de woningcorporaties kunt u nu ook 
een starterslening aanvragen.

Gemeentelijke regelgeving algemeen
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De verordening is op 29 juni 2012 in werking getreden. Voor alle informatie over de VROM 
Starterslening kijk op www.bronckhorst.nl  Infobalie  zoek op startersregeling.

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op het adres waar zij 
volgens de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staan ingeschreven. 
Het adresonderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. De gemeente heeft betrokkenen schriftelijk 
op de hoogte gesteld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. 
Deze uitschrijving heeft ingrijpende gevolgen. Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht 
om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen in de GBA. Om te komen tot een zorgvuldige besluit-
vorming stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na 

deze publicatie, informatie over zijn/haar adres te verstrekken. Ontvangen wij binnen drie weken 
geen nadere adresinformatie dan wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. 

Het gaat om de inschrijving van de volgende personen:
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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

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing??

19, 20 en 21 juli 2012
A K T I E 3 D A A G S E

Alles binnen & buiten half geld       

50% korting* 
op alles!

En onze vaste actie: 3 bossen bloemen
naar keuze voor € 5,00

Met o.a. ZONNEBLOEMEN, Veronica, rozen, 
Gerberas, Lelies, leverkruid enz.

Kom naar onze winkel en overtuig uzelf.

*m.u.v. snijbloemen en meubelen

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

Start v.a. half september
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Illyria bezoekt al meer dan tien jaar 
ons land, en zal ook dit maal hun 
meegebrachte mini-podium opzetten 
in het park van het kasteel Keppel, 
om dan het historische toneelstuk 
Henry V van de hand van William 
Shakespeare ten beste te geven. Het 
verhaal gaat over Hendrik de vijfde, 
die pas koning geworden is en nu 
aangemoedigd wordt door de Aarts-
bisschop van Canterbury om tegen de 
Fransen ten strijde te trekken en zo 
zijn claim op de Franse kroon waar te 
maken. Zo gaat hij als jonge en oner-
varen koning en veldheer de Fransen 
in Frankrijk bevechten met een leger 
dat verre in de minderheid is ten op-
zichte van de tegenstander. Ondanks 
zijn innerlijke aarzelingen en zijn 
zeer ongunstige kansen brengt hij 
de Fransen in de slag bij Agincourt 
een verpletterende nederlaag toe. 
Maar de vraag is of hij van één van 
de daarbij bedongen prijzen: de hand 
van de dochter van de Franse koning, 
ook het hart kan winnen! Tussen de 
regels door worden veel intermense-
lijke relaties ten tonele gebracht, die 
voorkomen dat Henry V alleen een 
droog historisch feitenrelaas wordt, 
en aan Illyria alle ruimte bieden om 
hun flitsende en hilarische speelwij-
ze over het voetlicht te brengen. De 
speeltaal is Engels, en wel het nog 
steeds goed begrijpbare Engels uit de 

tijd van Shakespeare. Tussen de scè-
nes door wordt de gang van zaken in 
het Nederlands kort toegelicht, om 
u weer op het rechte spoor te bren-
gen indien u toch verdwaald geraakt 
bent. Voorafgaand aan al het toneel-
spel hebben de bezoekers -naar goed 
Brits gebruik- de mogelijkheid in het 
park een zelfgemaakte en meege-
brachte picknick te nuttigen. Zij zit-
ten dan op hun eigen meegebrachte 
stoelen, of op stoelen die zij bij de 
ingang gehuurd hebben. Er zal een 
bar zijn waar in de pauze alcoholvrije 
dranken verkocht worden. Kasteel 
Keppel, nooit verkocht, wordt be-
woond door afstammelingen van de 
14de eeuwse bouwheer. Meer dan 30 
vroegere eigenaren zullen met de be-
zoekers meekijken, als Illyria speelt. 
Komt één van hen misschien bij u 
zitten, als u van uw picknick geniet? 
Een glas wijn helpt vast wel.... 
Eveneens naar goed Brits gebruik, er 
wordt gespeeld, weer of geen weer! 
Zo nodig zullen er poncho’s verstrekt 
worden. Paraplu’s belemmeren het 
uitzicht voor medebezoekers, en 
zijn daarom uit den boze. Het park 
is open vanaf 12.00 uur en de voor-
stelling begint om 14.00 uur. Meer 
informatie en kaartverkoop kan via: 
(06) 17143388 / kasteelkeppel@gmail.
com of via de website: www.theen-
glishtheatre.nl

Openlucht theater kasteel Keppel

Laag Keppel - Op 26 augustus om 14.00 uur speelt het Britse theater-
gezelschap Illyria voor de vijfde maal van een zeer bijzondere voorstel-
ling in het park van kasteel Keppel. Illyria brengt openlucht theater 
van de hoogste kwaliteit naar de meest indrukwekkende locaties, niet 
alleen in Groot Brittannië, maar ook in Nederland. Komen naar een 
voorstelling van Illyria in Laag Keppel betekent dan ook een middag 
waar genoten kan worden van hoogstaand theater in een niet te eve-
naren setting.

Robert komt uit het Gelderse Hengelo 
en Martijn uit Hengelo Overijssel. De 
twee zijn al jaren ‘motorvrienden’ en 
sinds enkele jaren mountainbiken ze 
ook af en toe. Die frequentie is hoger 
geworden nadat Martijn een adver-
tentie van Duchenne Heroes tegen-
kwam. “We kennen niemand met 
die ziekte, maar het lijkt ons leuk om 
een nuttige bijdrage te leveren aan 
dit goede doel”. 
Er zijn veel sponsortochten, maar Du-
chenne Heroes is voor Robert en Mar-
tijn toch even anders. “Maar liefst 96 
procent van de route gaat over onver-
harde wegen”, vertellen Robert en 
Martijn. “Zeker de eerste dagen door 

de Ardennen zullen zwaar zijn. Op 
sommige plekken zal het niet eens 
mogelijk zijn om te fietsen.” 
De finish is bij het Radboud Zieken-
huis in Nijmegen. Daar is het onder-
zoekcentrum Duchenne spierdystro-
fie gevestigd. Duchenne is een ziekte 
die vooral bij jongens voorkomt. Door 
een genfout breken langzaam maar 
zeker de spieren af. Als peuter kun-
nen zij fysiek niet meekomen. Ze 
vallen vaak, breken veel. Rond hun 
twaalfde kunnen ze vaak niet meer 
lopen. De spierkracht blijft afnemen 
tot de jongens niet meer zelfstandig 
kunnen eten, geen bladzijde meer 
kunnen omslaan, zich niet meer 

kunnen aankleden en ’s nachts tot
wel acht keer omgedraaid moeten 
worden. 
Uiteindelijk verzwakken ook de
ademhalingsspieren en de hartspier. 
Dat maakt de ziekte dodelijk: vaak 
worden de jongens niet ouder dan
dertig jaar. Met de afgelopen edities 
van Duchenne Heroes werd al ruim
vijf miljoen euro opgehaald om het
onderzoek naar deze ziekte te finan-
cieren. 
Robert en Martijn zijn op dit mo-
ment volop in training voor het eve-
nement, ook krijgen ze professioneel
advies over zaken als voeding. Daar-
naast zijn ze nog druk bezig met het
werven van sponsoren. Om mee te
mogen doen aan Duchenne Heroes 
moet elke persoon minstens 2500 
euro meenemen.
Op www.duchenneheroes.nl is meer 
informatie over het evenement. Bij 
het overzicht van de deelnemers is
het team 2 Hengelo Bikers te vinden.
Vanaf daar wijst het zich vanzelf hoe
de heren te sponsoren.

Weevers Grafimedia sponsort team 2 Hengelo Bikers

Hengelse Helden op de pedalen 
voor Duchenne Heroes

Hengelo - Zevenhonderd kilometer, zeven dagen, vier landen, één doel. 
Dat is de uitdaging waar Robert Mulder en Martijn van Marle voor 
staan. Deze twee Hengeloërs doen mee het mountainbike-evenement 
Duchenne Heroes. Weevers Grafimedia - uitgever van onder meer deze 
krant en de website Contact.nl - sponsort dit team. Van 9 tot en 15 
september vormen Robert en Martijn het team 2 Hengelo Bikers en 
fietsen door de onherbergzame delen van Luxemburg, België, Duits-
land en Nederland om geld op te halen voor kinderen met de ziekte 
van Duchenne.

Directeur Gerhard Weevers van Weevers Grafimedia met Duchenne Heroes Martijn van Marle en Robert Mulder.

PV DE KOERIER ZELHEM 
Op zondag 15 juli vlogen de 177dui-
ven van 10 deelnemers van De Koe-
rier vanuit MAASEIK. De duiven wer-
den om 12.30 uur gelost. Uitslag: E. 
te Pas (12/27) 1 3 4 7 8 17 18 30 34 38 
39 44, Mathilde Velthorst (4/20) 2 15 
19 29, P. van Londen (5/20) 5 9 10 33 
42, R. van Aken (9/23) 6 11 12 14 24 
27 28 40 45, M. Burghout (8/19) 13 22 
25 26 32 35 37 43, G. Dijcker (1/21) 16, 
H. Eenink (1/14) 20, H. Niesink (5/29) 
21 23 31 36 41. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD. 
Op zondag 15 juli werd door PV 
Steeds Sneller eveneens deelgenomen 
aan de vlucht vanuit MAASEIK. De 
254 duiven van 12 deelnemers wer-
den gelost om 12.30 uur. De snelste 
duif was van G. Duitshof. Deze was 
om 14.05 uur binnen en maakte een 
snelheid van 1127 mpm. Uitslag: G. 
Duitshof (10/35) 1 2 5 15 28 29 34 47 
61 62, A.H.J. Peters (8/36) 3 6 23 26 40 
56 59 64, J. Teunissen (3/9) 4 27 43, G. 
Kempers (17/48) 7 8 9 10 11 12 20 21 
22 36 37 44 45 46 48 50 60, R. Koers 
(11/36) 13 14 17 19 24 31 35 51 52 55 
58, L Te Stroet (8/36) 16 33 41 42 49 
53 54 57, W. Willemsen (4/8) 18 30 32 
38, E. Koers (1/10) 25, W. Brom (1/11) 
39, A. Luesink (1/8) 63.

Duivenberichten 15 juli
Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten van de vier duivenver-
enigingen in de gemeente Bronck-
horst, PV De Koerier uit Zelhem, 
PV De IJsselbode uit Steenderen, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo Gld. Zondag 15 juli werd 
gevlogen vanuit Maaseik.

Bent u toe aan vervanging 
van radio, televisie, computer, 
wasmachine, koelkast of 
inbouwapparatuur......
Misschien wilt u wel gewoon 
eens iets anders.

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Hoeter-de-koet.
 B. Streujsel.
 C. Tuntelen.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Al in 1903 zochten jongeren elkaar 
op om gezamenlijk activiteiten te 
organiseren. Activiteiten met agra-
rische achtergronden, culturele en 
sportieve activiteiten en politieke 
thema-avonden. Na diverse fusies en 
naamwijzigingen is in 1993 de vereni-
ging Plattelands Jongeren Gelderland 
ontstaan. Voorlopers waren onder an-
dere: O.B.O.G., B.O.G., B.O.L.H., Jong 
Gelre en K.P.J. Daarnaast maakt ook 
het GAJK onderdeel uit van de Plat-
telands Jongeren Gelderland (PJG). 
Op vrijdag 1 maart 2013 wordt er een 

geweldig jubileum gevierd in Toldijk.
Een jubileum waarin in het middag-
programma de geschiedenis centraal
staat. Daarnaast wordt er een reünie
georganiseerd en een avondfeest voor
de leden van nu. Meer informatie 
over het jubileum en de geschiedenis
is te vinden op www.pjg100jaar.nl

Voor de reünie is de jubileumcom-
missie opzoek naar oud-bestuurders,
medewerkers, vrijwilligers en alle
andere betrokkenen. Ze zoeken oude
verhalen, foto’s en films. Oude verha-
len kun je via de website www.pjg-
100jaar.nl met hen delen. Daarnaast
blijkt ook het archief niet volledig te
zijn. Daarom wordt ook actief gezocht
naar bovengenoemde. Zij kunnen op
de website ook hun contactgegevens
achterlaten zodat ze een uitnodiging
ontvangen voor het jubileum.

Plattelands Jongeren 
Gelderland 100 jaar
Regio - In 2013 bestaat de jonge-
renvereniging ‘Plattelands Jon-
geren Gelderland’ 100 jaar. Dit 
wordt gevierd met een jubileum 
vol met herinneringen, oude ver-
halen en een reünie met oud-be-
stuursleden en vrijwilligers.

De verkiezing wordt georganiseerd 
om aandacht te vragen voor de boe-
renerven in het Gelderse landschap. 
De eigenaar van het winnende boe-
renerf krijgt een professionele fotore-
portage in het tijdschrift Landleven 
en ontvangt een eervol schild. Ook 
degenen die de drie geselecteerde 
boerenerven hebben aangedragen, 
krijgen een verrassing.
Aanmelden gaat via de website www.
boerenerfgoedgelderland.nl. Bij het 
invullen van het aanmeldformulier 
dienen de volgende gegevens opge-
stuurd te worden: de adresgegevens, 
een tekst van maximaal 200 woorden 
waarin staat waarom dit erf de win-
naar zou moeten zijn en maximaal 
10 foto’s die een goed beeld geven 

van het erf in het landschap, met de
kenmerkende erfbeplanting en de 
(bij)gebouwen. Let bij het maken van
de foto’s en het aanmelden op de cri-
teria die op de website te vinden zijn.
Aanmelden kan tot 15 september.
Uit de aangemelde boerenerven selec-
teert de jury de tien meest aanspre-
kende. De genomineerde boerderijen
zijn vanaf 16 september te zien op
de website. Dan kiezen bewoners en
lokale organisaties hieruit drie boe-
renerven. De vakjury bezoekt deze
drie boerenerven en kiest hieruit het
Gelders Boerenerf van het Jaar 2012. 

Op 24 november 2012 maakt zij tij-
dens een feestelijke bijeenkomst de 
winnaar bekend.

Gelders Boerenerf 
van het Jaar verkiezing

Regio - Boeren-Erf-Goed-Gelderland organiseert de verkiezing Gelders
Boerenerf van het Jaar 2012. Hiermee wil de organisatie zoveel mo-
gelijk Gelderlanders actief betrekken bij cultuurhistorische boeren-
erven in hun omgeving.

Zelf heb ik vier jaar geleden voor het 
laatst op de skeelers gestaan. Ik weet 
waar ze liggen. Vrijdag haal ik ze te 
voorschijn en dan zie ik s’ avonds 
wel hoe het gaat. Een parcours van 
20 kilometer, wel erg lang, als ik het 
maar vol hou’, aldus Erik Hulzebos-
ch. Twee jaar geleden was de man 
uit Gramsbergen voor het laatst tij-
dens een skeelerwedstrijd in Vorden 
aanwezig om het afscheid van Arjan 
Mombarg extra luister bij te zetten. 
Hij prees ‘ Mompie ‘ toen voor zijn 
inzet tijdens diens actieve loopbaan 
. ‘Arjan was een sporter die altijd het 
ploegbelang voorop stelde’, zo sprak 
Erik toen.
Aanstaande vrijdagavond zullen de 
bezoekers aan het sportevenement 
in Vorden, waarschijnlijk niet zoveel 
merken van de ‘skeelerloze periode’ 
van de grote vedette van weleer, want 

als Erik Hulzebosch ergens aan mee 
doet, zet hij zich voor de volle hon-
derd procent in om een goed resul-
taat neer te zetten. In 1992 werd hij 
al eens op zeer jonge leeftijd in Rome 
wereldkampioen, waarna er een peri-
ode volgde waarbij Erik bijna niet te 
kloppen was. Nationale titels en ook 
schreef hij diverse keren het open Ne-
derlands kampioenschap (marathon) 
in Hallum op zijn naam . En wie kent 
hem niet als schaatser, eveneens vele 
kampioenschappen en na een histori-
sche sprint met Henk Angenent een 
tweede plek (met een paar centimeter 
verschil) tijdens de Elfstedentocht in 
1997.
Deze week heeft Erik Hulzebosch 
eerst nog een andere klus te klaren, 
dan verzorgt hij elke dag samen met 
Fons de Poel voor de KRO een repor-
tage vanuit Nijmegen waar zoals be-

kend de wandelvierdaagse wordt ge-
houden. In het programma dat elke 
avond om 19.25 uur op Nederland 1 
wordt uitgezonden, krijgt de kijker 
het laatste nieuws, bijzonderheden, 
kortom alles wat met de Vierdaagse 
te maken heeft, voorgeschoteld. Erik: 
‘ Dat zijn tegenwoordig de werk-
zaamheden waarmee ik mij bezig 
hou (entertainment, het geven van 
lezingen e.d.). 

Daarnaast ben ik eigenaar van een 
schaatsbedrijf (met de merken Maple 
en Raps). Daardoor is er vrijwel geen 
tijd meer om te sporten. Het afgelo-
pen winter toen we hier natuurijs 
hadden heb ik nog wel een paar keer 
geschaatst, verder niet’, zo zegt hij. 
Terugkomend op de skeelersport: ‘ 
Jammer dat deze sport thans onder 
de vlag van de KNSB opteert, waar-
door de animo voor deze sport in 
wedstrijdverband afneemt. Datzelfde 
zie je ook bij het marathonschaatsen 
want bij de KNSB telt maar één ding : 
het langebaanschaatsen. Erg jammer 
allemaal’, aldus Erik Hulzebosch.

Erik Hulzebosch

Goud van Oud prachtig initiatief

Vorden - Erik Hulzebosch komt vrijdag 20 juli graag naar Vorden 
om hier deel te nemen aan het skeelerevenement. Daarover zegt hij: 
‘ Ik vind ‘Goud van Oud’ een bijzonder leuk initiatief van mijn oude 
ploegmakker Arjan Mombarg. Zo iets moet je eens in de vijf jaar doen, 
het is in ieder geval mooi bedacht.

Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch proosten tijdens afscheid van de Vordenaar

De reis start in het levendige 
Bangkok dat zich inmiddels heeft 
ontpopt als een van de meest po-
pulaire steden ter wereld, de mys-
tiek van de River Kwai en het on-
bedorven oosten met zijn waarlijk 
schitterende natuur en eindeloze 
panorama’s. U reist naar de oude 
stad Ayuthaya en vliegt vervolgens 
comfortabel naar Chiang Mai, de 
meest kleurrijke stad van het land. 
Ook een bezoek aan de koningsstad 
Sukothai met zijn indrukwekkend 
verleden staat op het programma. 
We reizen verder naar het oosten 
van Thailand en maken kennis 
met het nog echte Thailand waar 
u door een niet toeristisch boe-

rendorp, Wang Saphung, fietst en 
waar u op bezoek gaat bij diverse 
Thaise families. Ook nuttigt u in de 
“middle of no where” een BBQ bij 
een boerenfamilie!
Vervolgens gaat u verder langs de 
grens met Laos en volgen we deels 
de Mekong River, de op 11 na lang-
ste rivier ter wereld. Per slaaptrein 
reist u weer terug naar Bangkok, 
aansluitend kunt van alle indruk-
ken nagenieten in het luxe 5 ster-
ren Anantara Resort in Hua Hin! 
U vertrekt op 16 oktober 2012 en 
de terugreisdatum is 30 oktober 
2012. Tiny Koning heeft jarenlange 
ervaring in de reisbranche en biedt 
een uniek niveau van persoonlijke 

service, die niet kan worden geëve-
naard door reisbureaus of door in-
ternet. Het runnen van haar eigen 
reisonderneming betekent dat Tiny 
Koning bijna 24 uur per dag 7 da-
gen in de week beschikbaar is voor 
haar klanten. Klanten kunnen hun 
reis boeken vanuit het comfort van 
hun eigen huis en Tiny maakt een 
afspraak met haar klanten op een 
tijd dat het hen schikt. In tegenstel-
ling tot veel organisaties die eigen-
dom zijn van een grote reisorgani-
satie, is Travel Counsellors volledig 
onafhankelijk, wat betekent dat 
Tiny vrij is om de vakantie precies 
zo in te vullen naar de behoeften 
van de klant. Meer weten over deze 
geweldige Thailand rondreis neem 
contact op met Tiny, uw persoonlij-
keTravel Counsellor! Email: tiny@
travelcounsellors.nl Telefoonnum-
mer : 0575- 559090. Zie advertentie 
elders in dit Contact.

Persoonlijk Travel Counsellor Tiny Koning

Presentatie unieke Thailand 
rondreis
Vorden - Naar aanleiding van vele reiservaringen biedt persoonlijk 
Travel Counsellor Tiny Koning u een goed gebalanceerde groeps-
rondreis , van maximaal 18 personen, met tal van hoogtepunten 
waarbij u op plaatsen komt die nog maar nauwelijks door wes-
terse toeristen bezocht worden. Een Thailand rondreis waarbij u 
het verschil ziet! Een prachtige en veelzijdige 15 daagse rondreis!

De routeopdrachten werden gegeven 
door middel van ( gestileerde ) situa-
tie tekeningen, waarop de deelnemer 
van het bolletje naar het pijltje rijdt. 
De start was vanaf het clubhuis van 
de Graafschaprijders aan de Eiken-

laan 2A in het buurtschap Kranen-
burg bij Vorden. De uitslagen waren
als volgt: Auto- sport klasse: 1 Gerrit
van Assen Zwolle 30 strafpunten, 2
Martin den Dunnen Leerdam 207, 3
Harm Cortumme Toldijk 222. Auto-
toer- klasse: 1 Reiner Groot Nuelend
Vorden 284 strafpunten, 2 Willem
Olie Hellevoetsluis 330, 3 Gerrit van 
Veldhuizen Vorden 330. Motor- toer-
klasse: 1 Bert Regelink Vorden 96 
strafpunten, 2 Jan Vruggink Vorden
279.

De Graafschaprijders  organiseert Bol-pijl-rit
Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseerde vorige week 
zondag voor de eerste keer een ‘ 
Bol – pijl – rit’. Een toer- en ori-
entatierit voor automobilisten en 
motorrijders.



Schoppen tegen de oude garde. In het 
decennium veranderde veel. Niet al-
leen uiterlijk door bouw van zwem-
baden, sporthallen, bejaardenhuizen 
en grote nieuwe wijken. De jeugd 
schopte tegen de oude garde aan 
en kwam in opstand. Halbstarken 
veroorzaakten overlast in Zutphen, 
Doetinchem en Winterswijk, brom-
nozems terroriseerden Ruurlo, Vars-
seveld en Aalten. Beatclubs kwamen 
en verdwenen soms net zo snel weer, 
vaak na vechtpartijen of onenigheid. 
De popmuziek is populair, bekende 
popgroepen traden op bij de beat-
clubs Shabby in Doetinchem, Square 
in Hengelo, Red Rooster en Ever Play 
Beat in Winterswijk. 

Sporthelden. Op sportgebied vergaar-
de Hans Vultink de ene na de andere 
biljarttitel en begon Gerrit Wolsink 
aan een imposante motorcrosscar-
rière en volgde daarmee Bennie Har-
telman op. Bijna elke plaats had zijn 
eigen motorcross en later kwamen er 
ook wegraces in Hengelo en Drempt. 
Andere prachtige sportprestaties van 
streekgenoten waren er van paardrij-
der Gerrit Mensink, roeier Herman 
Suselbeek (zilver op de Olympische 
Spelen) en tennistalent Lidy Jansen 
Venneboer.

Op voetbalgebied scoorde De Graaf-
schap wisselvallig in de tweede divi-
sie en werd betaald voetbal in 1962 
pas na een beslissingswedstrijd veilig 
gesteld. In 1966 was er eindelijk pro-

motie, maar het verblijf in de eerste 
divisie duurde slechts één jaar. In 
1969 lukte het opnieuw kampioen te 
worden. Bekende namen waren Ger-
rit Bosveld, Chris en Joop Hartjes en 
uiteraard Guus Hiddink. Bij de ama-
teurclubs speelden WVC, Dinxperlo, 
AZC en Be Quick Zutphen enkele ja-
ren in de hoogste klasse.

Bijna 100 verkeersslachtoffers. De 
televisie kreeg steeds meer invloed. 
Massaal werd er in 1968 gekeken 
naar de prestaties van Aalten in Zes-
kamp, dat live op tv was, met een 
bizarre ontknoping. Andere grote 
evenementen waren de driejaarlijkse 
Winnetou-openluchtspelen in Ruur-
lo, die landelijke bekendheid hadden 
en het 1000-jarig bestaan van Hen-
gelo in 1963, waarmee het dorp het 
journaal haalde.

Dodelijke ongevallen waren aan de 
orde van de dag, de onveiligheid op 
de wegen en rails was enorm. Vijftig 
tot negentig dodelijke verkeersslacht-
offers per jaar in de Achterhoek! 
Hoog water in 1960 en 1966 trok veel 
ramptoerisme, net als een windhoos 
in 1966 en grote branden bij kasteel 
Ulenpas in Hoog-Keppel, de SORBO in 
Vorden, panden aan de burgemeester 
Van Nispenstraat in Doetinchem en 
hotel Leemreis in.
Ondertussen groeide de bevolking. 
De welvaart nam toe en daardoor 
ook de behoefte aan consumptiegoe-
deren. Auto, televisie, telefoon en 

platenspeler werd voor steeds meer 
mensen haalbaar. Ieder huishouden 
werd aangesloten op waterleiding.
Naam gezocht bij foto. De kroniek 
bevat veel foto’s die passen bij de 
nieuwsberichten, ook uit de voorma-
lige gemeentes die nu Bronckhorst 
vormen. Zo lezen we over een Britse 
topspion die een half jaar in Hum-
melo woonde, over een bankoverval 
in Steenderen, over koninklijke be-
zoeken aan Bronkhorst, Zelhem en 
Hoog-Keppel, over een verschrikke-
lijk ongeluk in Toldijk, over een land-
bouwer uit Halle die getroffen wordt 
door noodweer en over stropers uit 
Zelhem en Vorden.
De Achterhoekse Kroniek van de 
Jaren 60 is een uitgave van Het Boe-
kenschap en verschijnt in het najaar. 
Het boek is al te bestellen via www.
kroniekachterhoek.nl. Auteur Willy 
Hermans (1957) uit Hengelo staat 
bekend als kroniekschrijver van de 
Achterhoek. In 2010 publiceerde hij 
Achter de coulissen (kroniek van de 
jaren 50) en daarvoor verschenen 
Adres Kervel-kelder (2006), Daar mid-
den in de Graafschap (2001) en Alle 
hoeken van het veld (1993).

Onder de foto’s unieke exemplaren 
uit de collecties van fotografen Zeyle-
maker en het Erfgoedcentrum. Histo-
rische verenigingen en particulieren 
verleenden hun medewerking en In-
line Design verzorgt de vormgeving. 
Bij onderstaande foto wordt uw hulp 
gevraagd. 
De voorintekenprijs bedraagt €19,95. 
Na de verschijndatum (ca. 15 okto-
ber) kost het boek €24,95.

Bijgaande foto is van de opening van 
het zwembad in Hengelo in 1965. 
Voor één naam is uw hulp nodig. Op 
de foto staan drie kinderen naast el-
kaar: Sylvia Goossens en naast haar 
Michiel Geurtzen. De jongen rechts 
van Michiel is nog onbekend, waar-
schijnlijk een jongen uit Keijenborg 
uit ca. 1959 of 1960. Wie weet wie 
deze jongen is kan bellen naar Willy 
Hermans (06-11912829) of mail naar 
oldhengel@hotmail.com

Achterhoek in de Sixties

Hengelo - Achterhoek in de Sixties. Wat gebeurde er allemaal in dat 
decennium, wat was het gesprek van de dag in die tijd? De belang-
rijkste herinneringen worden opgehaald in het boek Achterhoekse 
Kroniek van de Jaren 60. Samensteller Willy Hermans heeft de 875 
meest spraakmakende krantenartikelen geselecteerd, die een treffend 
tijdsbeeld schetsen. 
Opmerkelijke zaken komen aan het licht. Liefst 12 gevallen van moord 
en/of doodslag worden behandeld. Drie Achterhoekse paters werden 
in de Kongo vermoord, maar ook in de streek zelf ging het een aantal 
malen mis. Bij vechtpartijen en familiedrama’s kwamen Achterhoe-
kers om het leven in Braamt, Borculo, Deventer en Winterswijk. In 
Laren en Doetinchem vond een koelbloedige moord plaats. Een Doe-
tinchemmer stak in Arnhem iemand aan het mes en een Zutphenaar 
pleegde een moord in Zweden. Natuurlijk komt de strenge winter van 
1963 aan bod.

Opening van het zwembad in Hengelo op 5 juni 1965.

Touwtrekken is een sport waarbij op 
een unieke wijze een krachtsport en 
teamgeest worden gecombineerd. 
Het is de bedoeling om met een team 
de kracht op het touw over te bren-
gen als één man! Lijkt het iemand 
leuk om dit een keer te proberen? 
Geef dan snel een team op met vrien-
den of collega’s! Ook aan de kleine 
bezoekers is gedacht. Voor hen is er 
een echt springkussen waar lekker 
met alle andere kinderen op kan wor-
den gesprongen. 
Na alle inspanning is er een prijsuit-
reiking met aansluitend spetterende 
live muziek van de band ‘under kof-
fer’ in de tent. Wie na een hele mid-
dag intensief bezig te zijn geweest zin 
heeft in een hapje en een drankje? 
Geen probleem, dit is allemaal ver-
krijgbaar op het terrein. 
Het is mogelijk een team van 6 per-

sonen op te geven via ttvbekveld@
hotmail.com. Wie denkt dat touw-
trekken alleen voor mannen is heeft
dit totaal verkeerd. Het is ook mo-
gelijk gewoon een vrouwenteam op
te geven. Twee mannen staan gelijk
aan drie vrouwen, dus als een team
alleen uit vrouwen bestaat, zijn dat 8
dames. Het e-mailadres is tevens het
adres voor eventuele vragen. 

Aanvang van het toernooi is om 13:30
uur. De teams moeten om 12:30 uur
aanwezig zijn, bij het clubgebouw
van touwtrek vereniging Bekveld aan
de Wichmondseweg 41 in Hengelo.
Op het terrein zijn kleedkamers en
douches aanwezig. Ook zal er tijdens
het gehele evenement EHBO aanwe-
zig zijn. 
Laat deze kans niet voorbij schieten 
en geef zo snel mogelijk op!

Bronckhorster Touwtrek 
toernooi Bekveld

Bekveld - T.T.V. Bekveld organiseert dit jaar weer een super gezellig
touwtrek toernooi voor jong en oud. Wie sportief is en/of houdt van
gezelligheid, komt op zondag 12 augustus naar Bekveld en doet mee
of komt kijken en aanmoedigen.

Touwtrekvereniging Bekveld organiseert op 12 augustus een touwtrek toernooi.

VIERAKKER
Uitslagen van de vijfde vakantie-
bridgedrive van Bridgeclub Bronk-
horst, gespeeld op5 juli 2012 in 
Vierakker.A-lijn: 1. Emmy Stegeman 
& Joop ten Holder 67,08 %; 2. Theo 
Schut & Theo Damen 66,00 %; 3. Guy 
& Miguel Mendes de Leon 57.00 %. B-
lijn: 1. Diny Mijnen & Herman Stapel-
broek 68,75 %; 2. Mien van Pernis & 
Gerrit Vorselman 60,83 %; 3. Karen 
Notten & Silvia Schreiber 59.17 %. 
Donderdag 12 juli: bridgen in het St. 
Ludgerusgebouw te Vierakker. 
Na het welkom heten aan de bridgers, 
bedankte de voorzitter het personeel 
van het St. Ludgerusgebouw voor de 
hartelijke ontvangst. Deze maand 
zal hier dus de nodige strijd geleverd 
worden. Het was een warme avond, 
maar we vormden makkelijk twee 
lijnen met mooie eindresultaten. Zij 
met het hoogst gescoorde percen-

tage, werden deze keer beloond met
een bon en naast de andere als nr. 1
geëindigden, kregen de plaatsen vier
ook een prijs. 

Lezers u bent bij deze weer van Harte
uitgenodigd bij ons te komen brid-
gen. Komt u naar het ST. LUDGERUS-
GEBOUW Vierakkersestraatweg 37,
TE (7233 SH) VIERAKKER en u zal een
zeer gezellige avond beleven. Met een
entree van 2 euro p.p. per lijn worden
kleine prijsjes verzorgd. Nrs. 1 heb-
ben altijd prijs. Verder maakt ieder-
een evenveel kans om met iets naar 
huis te gaan, omdat op de avond zelf
wordt beslist op welke plaatsen ook
prijzen zullen vallen. I.v.m. planning
graag mailen naar bcbronkhorst@
hotmail.nl of voor 17.30 uur aan-, dan
wel afmelden met een sms of door te
bellen naar 06-28633453 (inspreken
lukt niet!) U blijft echter ook kort 
voor aanvang welkom. Een hartelijke
bridgegroet en tot ziens, Silvia Schrei-
ber.

B R I D G E N

Portretten zijn altijd bijzonder om cadeau te geven of te 
ontvangen, zoals van je (klein)kinderen, partner of jubilaris. 
De portretten zijn gemaakt in olieverf of grafiet. 
Dit jaar zijn er ook portretten van koeien te zien.
Ze exposeert in de Kapel te Bronkhorst van 14 t/m 20 juli 
van 10.00 tot 17.30 uur. Zie ook www.rikie-art.nl

Rikie Besseling 
exposeert in de Kapel 
te Bronkhorst
Bronkhorst - Rikie Besseling  maakt portretten in 
opdracht vanaf een foto.

IEDERE DAG

JULI

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-

-

-
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D i n s d a g  1 7  j u l i 
VIERAKKER 
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus 
in Vierakker
Midden in de prachtige natuur van 
het landgoed Suideras ligt de Vier-
akkerse St. Willibrorduskerk. Deze 
kerk wordt behalve om haar schit-
terende ligging geroemd om haar 
interieur. De kerk werd gebouwd in 
1870. Wilt u meer weten, kom dan 
op dinsdag- of donderdagmiddag 
langs. Er zijn dan rondleiders die u 
alles wat u weten wilt, kunt vragen. 
info: St.Willibrordus in Vierakker, 
Vierakkersestraatweg 31, 7233 SE 
VIERAKKER, (0575) 44 12 86, info@
demooistekerk.nl, http://www.de-
mooistekerk.nl dinsdag en donder-
dag: 13:30 - 16:00 uur

W o e n s d a g  1 8  j u l i 
DREMPT 
Rondleiding op wijnboerderij Heek-
enbroek
In de maanden juli en augustus ie-
dere woensdagmiddag om 15.00 uur 
een rondleiding in de wijngaard. Van 
te voren aanmelden! info: Wijnboer-
derij B&B ‘t Heekenbroek, Tellings-
traat 7, 6996 DZ DREMPT, (0314) 38 
19 88, heekenbroek@xs4all.nl, http://
www.heekenbroek.nl

DOESBURG, LAAG-KEPPEL EN DOE-
TINCHEM
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-Keppel naar Doetinchem. In 
de hanzestad Doesburg kunt u onder 
leiding van een gids de Martinitoren 
beklimmen of stadswandeling ma-
ken. In Laag-Keppel zijn er diverse ga-
leries, een theetuin en kinderen kun-
nen met de huifkar naar camping 
Jena voor de Kaboutertocht. In Doe-
tinchem zijn er diverse musea en is 
een ruim aanbod aan leuke winkels. 
De vaartocht duurt van 10.00 17.00 
uur. U bent niet verplicht om de hele 
dag aan boord te blijven. Telefonisch 
reserveren alleen via camping IJs-
selstrand (0313) 472797. U kunt ook 
kaarten verkrijgen aan de balies van 
VVV Bronckhorst. info: Wehlsedijk, 
6998 CA LAAG-KEPPEL, (0575) 55 32 
22, info@vvvbronckhorst.nl, http://
www.vvvbronckhorst.nl woensdag 
18 juli 2012, 10:00 - 17:00 uur 

DOESBURG, DOETINCHEM
Knapzakvaart - Zomer 2012
Elke woensdag- en zaterdagmiddag 
tuft de ‘Knapzak’ over de Oude-IJs-
sel 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 
terug fietsen langs de Oude IJssel? 
Ook dat kan de fietsen kunnen mee 
aan boord. Reserveren en meer in-

formatie via VVV Bronckhorst (0575 
553222). info: Knapzakvaart, Kerk-
straat 1b, 7251 bc VORDEN, (0575) 
55 32 22, info@vvvbronckhorst.nl, 
http://www.vvvbronckhorst.nl
wo: 10:30 - 16:30 uur, za: 10:30 - 16:30 
uur 

VORDEN 
Achtkastelenfietstocht o.l.v. een 
VVV-Gids
Onder leiding van een ervaren gids 
fiets u rond Vorden en geniet u van 
de verhalen. De tocht is incl. con-
sumptie onderweg. info: Dorpsstraat 
1b, 7251 BC VORDEN, (0575) 55 32 
22, info@vvvbronckhorst.nl, www.
vvvbronckhorst.nl
wo: 13:00 - 17:00
Theater onder de Molen: Zomercar-
rousel.
Leuke en gezellige avonden met veel 
afwisseling. 18 juli: Passies & Ha-
vinga (vertelling), Henk & Anita (di-
alectzang), duo ‘Buitengewoon’. info: 
Theater onder de Molen: Koortjesdag, 
Lindeseweg 29, 7251 NJ VORDEN, 
http://www.tom-vorden.nl
woensdag 18 juli 2012, 20:00 - 22:30 
uur 
Reeënbronst op Landgoed Hackfort 
U wordt ontvangen door de boswach-
ter in de Van Westerholtzaal van 
kasteel Hackfort voor een korte pre-
sentatie over het leven van reeën in 
de verschillende seizoenen. Daarna 
neemt de boswachter u mee op een 
wandeling over het prachtige land-
goed, waar hij op boeiende wijze ver-
halen zal vertellen over de reeën die 
er leven. Het zijn schuwe dieren, die 
vaak pas tegen de avond tevoorschijn 
komen. Hoewel geen garantie gege-
ven kan worden dat deze dieren zich 
tijdens de wandeling zullen laten 
zien, weet de boswachter wel de beste 
plekken om op zoek te gaan naar zijn 
sporen. Tijdens de bronst, die eind ju-
li - begin augustus valt, zijn de reeën 
actiever en maakt u meer kans voor 
een ontmoeting met deze dieren. 
Wilt u zeker zijn van deelname, geef 
u dan op.
info: REEËNBRONST OP HACKFORT. , 
Baakseweg 8, 7251 RH VORDEN, (06) 
54 28 06 55, http://www.natuurmo-
numenten.nl
woensdag 18 juli 2012, 19:30 - 21:30 
uur 

ZELHEM 
Ontdek Zelhem en omgeving
Het Toeristisch Platform Zelhem 
heeft in samenwerking met de VVV 
Bronckhorst voor een aantal woens-
dagmiddagen fietsroutes ontwikkeld 
langs diverse bedrijven in de maan-
den juli en augustus. Geef u tijdig 
op want: vol is vol! Fietstocht voor 
de toerist die Zelhem bezoekt, maar 
zeker ook leuk voor de inwoners van 
Bronckhorst. U kunt zich opgeven 
tot dinsdagavond voorafgaande aan 
de woensdag van de fietstocht tot 
17.00 uur bij het VVV agentschap 
in Zelhem. Er kunnen maximaal 20 

personen mee fietsen en de tocht van 
desbetreffende dag gaat door bij 5 
deelnemers. Kosten € 3.50 inclusief 
koffie. info: Ontdek Zelhem en om-
geving, Stationsstraat, 7021 CK ZEL-
HEM, (0314) 62 19 31
woensdag 18 juli 2012, 13:00

D o n d e r d a g  1 9  j u l i 
BAAK 
Zomeropenstelling - St. Martinuskerk 
Baak
De St. Martinuskerk is in de zomer-
maanden elke donderdagmiddag 
geopend voor bezichtiging. Tijdens 
de openstellingen: expositie van o.a. 
dierportretten in olieverf en pastel 
van José Spiek. (tevens demonstraties 
werken met pastel).
info: St. Martinuskerk Baak, 
Wichmondseweg 17, 7223 LH BAAK, 
http://www.12apostelen.nl/uw-eigen-
kerk/baak---h-martinus
do: 13:30 - 17:30 uur

VIERAKKER 
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus 
in Vierakker Zie 17 juli

VORDEN 
Zomerfeesten.
Met een braderie op donderdag, skee-
lerwedstrijd op vrijdag, kinderbrade-
rie op zaterdag en op alle dagen een 
lunapark en heel veel muziek. Kijk 
voor meer informatie in de Zomer-
feestkrant die op te halen is bij het 
VVV Kantoor.
info: Zomerfeesten., Dorpsstraat, 
7251 BB 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 ijze-
ren 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. 
Meer info op www.dewiersse.nl. info: 
Open dagen De Wiersse., Wiersseral-
lee, 7251 LH VORDEN, (0573) 45 14 
09, http://www.dewiersse.nl

Staringavonden op kasteel de Wil-
denborch
De Staring-avonden staan in het te-
ken van de bekende dichter A.C.W. 
Staring (1767 - 1840) en het landgoed 
waar hij woonde, Kasteel De Wilden-
borch, tussen Vorden en Lochem. In 
de tuinen van De Wildenborch zul-
len oude tijden herleven. Het pro-
gramma is heel verrassend. In Kapel 
De Wildenborch volgt daarna nog 
een prachtige presentatie over het le-
ven en werk van de dichter Staring, 
gepresenteerd door Ben Godtschalk. 
Tijden: Aanvang 19.30 uur, zaal open 
19.00 uur. Locatie: Wildenborchse 
Kapel, Kapelweg 1, tussen Vorden en 
Lochem. Deelname: € 7,50 inclusief 
koffie/ thee en koek; kinderen t/m 
12 jaar betalen € 5,00. Kaarten: In 
voorverkoop bij VVV, Kerkstraat 1b, 
Vorden (vanaf maandag 9 juli). Aan 
de zaal zolang de voorraad strekt. Let 
op, per avond zijn totaal maximaal 
75 kaarten beschikbaar. info: Sta-

ringavond Wildenborch, Kapelweg 1, 
7251 KM VORDEN, (0575) 55 32 22
donderdag 19 juli 2012, 19:30 uur 
donderdag 26 juli 2012, 19:30 uur 
donderdag 2 augustus 2012, 19:30 
uur Toelichting: Zaal open 19.00 uur

ZELHEM
Huifkartocht 
Huifkartocht door de prachtige om-
geving van Zelhem.
info: Huifkartocht , Stationsplein, 
7021 CN ZELHEM, http://www.huif-
wagentochten.com
donderdag 19 juli 2012, 14:00 

Gospelband Sonrise geeft een optre-
den in Zelhem.
De wervelende Achterhoekse gospel-
band Sonrise! verzorgt op donderdag 
19 juli een gratis muzikale gospe-
lavond op vakantiepark De Betteld 
te Zelhem. info: Vakantiepark/Con-
ferentieoord De Betteld, Aaltenseweg 
11, 7021 HR ZELHEM, (0314) 62 72 
00, http://www.betteld.nl
donderdag 19 juli 2012

V r i j d a g  2 0  j u l i 
HUMMELO 
Muziekavond
Een muziekavond verzorgd door het 
meisjeskamp Hummelo
info: Muziekavond, Dorpsstraat 20, 
6999 AD HUMMELO, h.c.weening@
planet.nl
vrijdag 20 juli 2012, 19:30 uur

ZELHEM 
Bezichtiging wijngaard de Oogsthoek
Iedere vrijdag- en zaterdagmiddag 
van 13.00 tot 17.00 uur is wijngaard 
de Oogsthoek geopend voor informa-
tie over de druiventeelt. info: Wijn-
gaard De Oogsthoek, Nijmansedijk 
9A, 7021 JB ZELHEM, (06) 40 94 37 
77, (0314) 62 27 10, info@wijngaard-
deoogsthoek.nl

Z a t e r d a g  2 1  j u l i 
DOESBURG „3 DOETINCHEM
Knapzakvaart, zie 18 juli

HENGELO GLD 
Fiets de Boer op te Hengelo Gld.
Fietsen over paden waarvan u het 
bestaan niet wist en tussendoor een 
kijkje nemen bij zowel agrarische 
als ook bij andere bedrijven. Dat kan 
allemaal tijdens de jaarlijkse zomer-
fietstocht in Hengelo Gld. op zater-
dag 21 juli 2012. Starten bij Partycen-
trum Langeler, Spalstraat 5 , 7255 AA 
Hengelo Gld., info: Fiets de Boer op te 
Hengelo Gld., Spalstraat 5, 7255 AA 
HENGELO GLD, midden.40@kpnpla-
net.nl
zaterdag 21 juli 2012, 10:00 uur 
Vogelschieten voor toeristen bij Kom-
Es-An
zaterdag 21 juli: Toeristenvogelschie-
ten. Start 15.00 uur. Opgeven voor 
12.00 uur. info: Vogelschieten voor 
toeristen bij Kom-Es-An, Handwij-
zersdijk 4, 7255 MJ HENGELO GLD, 
0575-467242, 
http://www.kom-es-an.nl
zaterdag 21 juli 2012, 15:00 uur

VORDEN 
Reeënbronst op Landgoed Hackfort
Zie 18 juli 

VVV Bronckhorst ‘Zomerwinkel’
Op vier zaterdagen in Juli en Augus-
tus opent in Vorden de VVV Bronck-
horst ‘Zomerwinkel’. In een echte 
zomersfeer kunt u verschillende
streekproducten proeven, deelne-
men aan een aantal activiteiten en
zijn er verschillende aanbiedingen in
de VVV Winkel. info: Kerkstraat 1b,
7251 BC VORDEN, (0575) 55 32 22, 
info@vvvbronckhorst.nl, http://www.
vvvbronckhorst.nl
zaterdag 21 juli 2012, 14:00 - 17:00
uur

ZELHEM
Bezichtiging wijngaard de Oogsthoek
Zie 20 juli

Zelhemse Zomerfeesten
Het centrum van Zelhem wordt om-
getoverd tot het bruisende hart van 
de Achterhoek! Voor de 36e keer vin-
den dan de Zelhemse Zomerfeesten
weer plaats. Overdag slenteren over
de gezellige braderie met leuke spul-
letje en kennis maken met het ver-
enigingsleven van Zelhem. Terwijl 
u geniet van een drankje in de zon
met live muziek op de achtergrond,
hoeven de kinderen zich ook zeker
niet te vervelen. Er zijn diverse kin-
derattracties voor de allerkleinsten, 
een kindermarkt en (sportieve) acti-
viteiten op het evenementplein. info:
Zelhemse Zomerfeesten, Markt, 7021
AA ZELHEM, info@zelhemsezomer-
feesten.nl, http://www.zelhemsezo-
merfeesten.nl
zaterdag 21 juli 2012, 13:00 - 23:59
uur zaterdag 4 augustus 2012, 13:00
- 23:59 uur

Zomervakantieweek met Lodewijk
van Weerden
Lodewijk van Weerden geeft deze va-
kantieweek bijna dagelijks een Bijbel-
studie. Verder Praiseavond, talenten-
jacht, 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 21 juli 2012 t/m zaterdag 28
juli 2012 ma-zo: geopend

Z o n d a g  2 2  j u l i
ZELHEM
Zomervakantieweek met Lodewijk
van Weerden Zie 21 juli

Deze kalender bevat een selectie van
evenementen in de gemeente Bronck-
horst en is gemaakt op woensdag 11
juli. ©VVV Bronckhorst
Alle rechten voorbehouden. De ge-
gevens uit deze kalender mogen niet
ten behoeve van reclamedoeleinden
worden gebruikt zonder voorafgaan-
de toestemming van de uitgever. De
uitgever is voorts niet aansprakelijk
voor schade die mogelijk het gevolg
zouden kunnen zijn van verkeerde
gegevens.

VVV Bronckhorst Evenementenkalender
Bruisende festivals en evenementen. Culinair genieten en een ruim 
aanbod aan cultuur. Fietsen, wandelen of kanovaren. Het kan alle-
maal in de gemeente Bronckhorst. Op de onderstaande evenementen-
kalender vindt u een selectie van evenementen die de komende week 
in de gemeente Bronckhorst worden georganiseerd!

Vanaf 10.00 tot 12.00 uur kunnen 
de fietsers starten bij: Partycentrum 
Langeler, Spalstraat 5 in Hengelo Gld. 
en bij Zorg- en recreatieboerderij De 
Bult, Beekstraat 13 in Toldijk. De 
bedrijven zijn gratis te bezichtigen 

tot 16.00 uur. De deelname is gratis.
Onderweg kunt u onder meer kijken
bij een wijnboerderij, een melkvee-
bedrijf, een loonbedrijf en een zorg-
boerderij. Verder is er een boerderij 
omgetoverd tot pannenkoekenhuis
met muziek, dans en allerlei hand-
vaardigheden. De route is tussen de
30 en 35 kilometer. 

De open dag ‘Fiets de Boer op’ is ge-
organiseerd door de Agrarische Con-
tactgroep Hengelo. Voor meer infor-
matie over de route kunt u terecht
bij: mevrouw. B. Midden, tel. 0575-
464638.

Zaterdag 24 juli

Fiets ‘De Boer op’ Hengelo
Hengelo - Fietsen over paden 
waarvan u het bestaan niet wist 
en tussendoor een kijkje nemen 
bij zowel agrarische als ook bij 
andere bedrijven. Dat kan alle-
maal tijdens de jaarlijkse zomer 
fietstocht in Hengelo Gld. Op 
zaterdag 24 juli krijgt iedereen 
een kans om eens een kijkje te 
nemen.

Onder leiding van oud-huisarts Cees 
Kuypers, die ook de oprichter was 
van de reeds bestaande Probusclub 
Zelhem, werd een dochterclub opge-
richt. Aanvankelijk heette de Probus-
club ‘Zelhem 2’ en op op 7 juni 2004 
werd besloten de naam om te zetten 
naar Probusclub ‘Bronckhorst’. Le-
den van het eerste uur zijn nu nog 
de heren Gerrit Hemink en Martin 
Luimes.
Het doel van de Probusclub Bronck-
horst is het bevorderen van de saam-
horigheid en vriendschap van postac-

tieven, die waarden hechten aan het 
regelmatig ontmoeten van elkaar, 
waarbij onderlinge hulvaardigheid 
en uitwisselen van kennis bindende 
elementen vormen. De leden komen 
uit de hele gemeente Bronckhorst en 
treffen elkaar één keer per veertien 
dagen in Ellen’s Restaurant. 
 
Het huidige bestuur bestaat uit 
voorzitter-Theo Heere (Zelhem), se-
cretaris-Teun Pos (Toldijk), penning-
meester-Tom van Arkel (Zelhem), al-
gemeen adjunct-Chris Voerman (Vor-
den) en programmacommissaris-Piet 
Noordijk (Hengelo). 
 
Het 25-jarig bestaan werd zaterdag 14 
juli gevierd met een bustocht langs de 
randen van de gemeente Bronckhorst 
en afgesloten met een diner. Bij een 
dergelijke speciale dag waren uiter-

aard de partners van de leden aanwe-
zig. Belangstellenden, die meer wil-
len weten over de Probusclub Bronck-
horst, kunnen contact opnemen met 
één van de genoemde bestuursleden.

Probusclub Bronckhorst viert feest
Zelhem - Zaterdag 14 juli was het 
25 jaar geleden dat in Zelhem 
een tweede Probusclub werd op-
gericht. Er was al een Probusclub, 
maar die was in 1987 over het sta-
tutaire maximum van 30 leden 
heen gegroeid.

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

Kijk en koop 
bij onze 

adverteerders

Lekker dichtbij en 
een ruime keus!
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Hoeter-de-koet. Hals-over-kop, in allerijl.
  “Oze koo worden hoeter-de-koet melk, der was geen tied 

meer um der dreug streujsel onder te doone.”

 B. Streujsel. (stal) strooisel. Goat i’j maor naor de stal, de 
beeste mot ni’j streujsel hemm.”

 C. Tuntelen. Dralen, traag zijn in het werk.
  “Wat stao’j toch te tuntelen, maak’s wat an.”

Handbalvereniging Blauw Wit opent 
de Reurlse Pompdagen editie 2012 op 
zaterdag 4 augustus met een kinder-
middag (15.00 uur). Vanaf 20.00 uur 
treedt op uitnodiging van de handbal-
lers de band De Draad Kwijt op. Zon-
dag 5 augustus vindt er om 10.00 uur 
op initiatief van de Raad van Kerken 
Ruurlo-Barchem een Oecumenische 
Tentdienst o.l.v. ds. G. Bouwhuis en 
pastor W. Matti met medewerking 
van het koor De Medeklinkers uit 
Zieuwent plaats. Vanaf 17.00 uur 
organiseert VV Ruurlo een Beach-
voetvolleytoernooi en Beachvolley-
toernooi met vanaf 20.30 uur een op-
treden van de Disco Kings. Maandag 
6 augustus organiseert Brandweer 
Ruurlo vanaf 13.00 uur een brand-

weermiddag voor de jeugd. ’s Avonds 
treden op uitnodiging van muziekver-
eniging Sophia’s Lust Harmonicaclub 
Ruurlo (18.00 uur) en De Bargkapel 
(20.00 uur) op. Dinsdag 7 augustus 
kan men op initiatief van de Vrou-
wen van Nu Ruurlo, LTO Noord Ber-
kelland en Jong Gelre Ruurlo tijdens 
een dertig kilometer lange Boerderij-
enfietstocht een blik werpen achter 
de schermen van een aantal agrarisch 
(en aanverwante) bedrijven. Men kan 
voor de fietstocht tussen 10.00 tot 
12.00 uur vanaf het Kerkplein van 
start gaan. ’s Avonds vindt onder 
auspiciën van de Stichting Reurlse 
Pompdagen een Smartlappenavond 
(19.00 uur) plaats met optredens van 
de gezelligheidskoren Efkes Anders 

(Barchem) en Leedvermaak (Eibergen) 
gevolgd door de band Flying Birds. Op 
woensdag 8 en 9 augustus is het de 
beurt aan de Achterhookse Folklore-
dansers met het internationale dans- 
en muziekfestival (14.00 uur) met op 
woensdag eveneens een braderie met 
oude ambachten, vele kramen en een 
oldtimershow. Vrijdag 10 augustus 
organiseren vrijwilligers van VVV 
Ruurlo een familiemiddag (14.00 
uur) met diverse spellen en rijdt de 
stoomtrein Bello. ’s Avonds treedt 
vanaf 20.00 uur op uitnodiging van 
Tennisvereniging Ruurlo de band The 
Cheesy Heroes Of Music (TCHOM) uit 
Nijmegen op. Op de slotdag, zaterdag 
11 augustus, organiseert de Ruurlose 
gymnastiekvereniging RGV onder het 
motto Reurle Got Talent vanaf 18.00 
uur een talentenshow en vanaf 19.30 
uur treedt de band Kiek Now Us op 
afgewisseld met een demonstratie/
optredens van de dansgroep van RGV 
en een soundmix- playbackshow voor 
volwassenen. Behoudens de Boerde-
rijenfietstocht zijn alle activiteiten 
gratis toegankelijk. Om precies mid-
dernacht worden dagelijks alle acti-
viteiten met het lied ‘Het dondert en 
het bliksemt’ (pompen en verzuipen) 
van Guus Meeuwis afgesloten.

Van 4 tot en met 11 augustus op het Kerkplein

Volop vertier tijdens Reurlse 
Pompdagen
Ruurlo - Het programma voor de elfde editie van de Reurlse Pompda-
gen staat in de steigers. Stichting Reurlse Pompdagen heeft ook dit 
jaar weer in nauwe samenwerking met diverse Ruurlose verenigingen 
(12) voor jong en oud een afwisselend programma weten samen te 
stellen. In de laatste week van de ‘bouwvakvakantie’ (4 tot en met 11 
augustus) staat muziek, sport, spel en dans onder het motto ‘Een week 
lang gein op het plein’ centraal op het Kerkplein.Omdat de Achter-
hookse Folkloredansers dit jaar hun 75-jarig jubileum vieren nemen 
de Ruurlose folkloredansers maar liefst twee dagen van het Pompda-
gen programma voor hun rekening. Zowel woensdag 8 als donderdag 
9 augustus treden er folkloregroepen uit Thailand, Brazilië, Duitsland 
en Nederland op tijdens een Internationaal dans- en muziekfestival.

Het interieur wordt steeds meer een 
afspiegeling van onze persoonlijk-
heid. Dimago New Structures speelt 
optimaal in op deze trend. New Struc-
tures staat, zoals de naam al zegt, 
voor behang met structuur. Er is 
keus uit maar liefst 40 verschillende 
actuele structuren, van bijna vlak tot 
uitgesproken 3D dessins. Maar wat de 
collectie echt uniek maakt, is dat het 
behang overschilderbaar is in elke 
gewenste kleur. Elk interieur met 
New Structures op de wand wordt 

daardoor volkomen uniek. Dimago
staat bekend om haar opvallende 
behangcollecties. Elke collectie heeft
een totaal eigen karakter en speelt in
op actuele trends en technologische
ontwikkelingen. Zo wordt het heden-
daagse interieur steeds persoonlijker.
Consumenten willen het gevoel heb-
ben daarbij zelf de regie in handen te
hebben en zelf invloed kunnen uit-
oefenen op het eindresultaat. Dat is 
precies wat Dimago New Structures
behang biedt. Verder is het behang 
als een van de eerste collecties milieu-
vriendelijk geproduceerd. 

Omdat tijd tegenwoordig kostbaar is,
moet het behang vooral gemakkelijk
en snel uit te voeren zijn. Daarom is
er gekozen voor een vlieskwaliteit.

Dimago New Structures 
behang: Persoonlijk voor 
en door jezelf
Hengelo - Bij Deco Home Harm-
sen aan de Zelhemseweg 21 
te Hengelo ligt sinds kort een 
prachtig nieuwe behangcollectie 
in de showroom onder het exclu-
sief verkrijgbare Dimago Label.

Het opstappunt was bij camping 
het Zwarte Schaar bij Doesburg. De 
‘Organza’ lag aan het einde van de 
steiger te wachten op de talrijke pas-
sagiers. Het eerste deel van de tocht 
ging over de Gelderse IJssel en je zag 
het Hanzestadje Doesburg vanaf het 
water liggen. Bij de kade Contre Es-
carpe in Doesburg stapten nog een 
aantal passagiers in, waarna het ge-
zelschap verder voer via de sluis in 
de Oude IJssel richting Doetinchem. 
Zowel boven op het dek als onder in 
de boot genoten de mensen van het 
fraaie landschap en de boottocht. 
“Het is wel een bijzonder gezicht op 

boven op de dijk een aantal wielren-
ners voorbij te zien komen”. Tijdens 
de boottocht kon een hapje en een 
drankje gekocht worden. De mensen 
die in Laag-Keppel uitstapten konden 
in de Dorpsstraat gratis diverse gale-
rieën, de Keppelse molens en prachti-
ge tuinen bezoeken of de kasteelrou-
te (2 km) lopen. Speciaal voor ouders 
met kinderen stond er een huifkar 
bij de boot die de kinderen gratis 
naar camping Jena bracht voor een 
kaboutertocht: “Op zoek naar een 
kabouterschat!”. Ook in Laag-Keppel 
en Hummelo was er gelegenheid om 
op een terrasje iets te drinken of te 

eten. Ook kon men doorvaren naar 
Doetinchem om daar van boord te 
gaan om te winkelen of wat anders 
te doen in het stadje. Op de terugreis 
naar het Zwarte Schaar stapten de 
mensen ‘moe,... maar voldaan’ weer 
aan boord van de ‘Organza’. 

Deze boottocht is een unieke gelegen-
heid om de Gelderse- en Oude IJssel 
eens van de andere kant te bekijken 
en een eigen invulling aan de dag te 
geven. De ‘Organza’ vaart dit arrange-
ment nog op woensdag 18 en 25 juli 
en op 1 en 8 augustus. De VVV’s heb-
ben de kosten van deze boottocht zo 
laag mogelijk gehouden om het een 
mooie vakantiebesteding voor toerist 
en inwoners te kunnen laten zijn! 
Reserveren is wel noodzakelijk en 
kan via de VVV Bronckhorst en VVV 
Doesburg, de VVV servicepunten en 
de grote campings. Meer informatie 
over dit arrangement kunt u krijgen 
bij de VVV Bronckhorst (0575) 55 32 
22, VVV Doesburg (0313) 47 90 88 en 
Camping IJsselstrand (0313) 47 27 97.

Eerste boottocht 
VVV Bronckhorst

Bronckhorst - Op woensdag 11 juli was de eerste van een reeks door 
de VVV georganiseerde boottochten over de Gelderse- en Oude IJssel. 
De ‘Buienradar’ kreeg ongelijk en de mensen die deze eerste boottocht 
hebben meegemaakt kunnen terug kijken op een bijzonder spannen-
de dag vol belevenissen. Het toeristisch platform Drempt, Hummelo 
en Keppel had bij het 2e uitstappunt gezorgd voor een ‘ommetje’ Laag-
Keppel en Hummelo om de toeristen en inwoners uit de regio op een 
andere manier kennis te laten maken met Laag-Keppel en Hummelo. 
“Maak dit ommetje mee en vul zelf in wat je gaat beleven!”, was hun 
aanbeveling.

Uitwaaien op dek

Elly, Els en Gerda gebruiken Artisan 
olieverf en allerlei gemende technie-
ken, waarbij met grote kwasten en 
paletmes wordt gewerkt. De combi-
natie van verf met diverse structuren 
geeft de achtergrond een bijzonder 
reliëf. De abstracte schilderijen heb-
ben een spirituele inslag en roepen 
een gevoel op van harmonie, kracht, 
licht en warmte. De half realistische 
doeken geven een impressie van het 
onderwerp in een vage entourage. 
Andere jaren exposeerden Els, Elly en 
Gerda in de Bronkhorster Kapel. Door 
de enorme belangstelling voor deze 
locatie en daarom een grote wacht-
lijst, is besloten ook andere kunste-

naars de gelegenheid te geven van
de Kapel gebruik te maken. Dat bete-
kent dus een jaartje overslaan. 
Voor een overzicht van de werken
en exposities van Elly, kijk op www.
EllyLievense.nl. In Galerie F87, aan 
de Reerinkweg 1 in Varssel, Hengelo
Gld. zijn de werken van Gerda Wis-
selink het hele jaar door te bekijken.
Els Brummelhuis woont in de Lutte,
bij Oldenzaal. Ook zij exposeert regel-
matig haar werk in eigen omgeving. 

De galerie aan de Boterstraat 1 is da-
gelijks geopend van 10.00 tot 17.00 
uur.

Els Brummelhuis, Elly Lievense en Gerda Wisselink

Expositie Galerie 
Boterstraat Bronkhorst

Bronkhorst - Van 20 juli t/m 29 juli exposeren Els Brummelhuis, El-
ly Lievense en Gerda Wisselink in de galerie aan de Boterstraat 1 in
Bronkhorst. De expositie is dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Werk van Els Brummelhuis, Elly Lievense en Gerda Wisselink.
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Men kan er elke dag terecht om een 
kijkje te nemen en aan Josée van der 
Staak vragen te stellen over het ge-
maakte werk, de technieken en de 
mogelijkheden om zelf mee te doen 
tijdens één van haar bijeenkomsten 
op dinsdagmorgen, donderdagavond 

of vrijdagmiddag. Vanaf 1 septem-
ber starten deze bijeenkomsten cre-
atieve bewustwording weer in atelier 
Amare. Per 1 september verhuist ook 
de expositie voor nog twee maanden 
naar de foyer van Theater Onder de 
Molen. Wanneer op Komvonderlaan 

6 te Vorden het bordje “galerij open” 
zichtbaar naast de deur van de boer-
derij (achterom) hangt, dan kan men 
zo binnenlopen. Een ruk aan de bel is 
voldoende om te laten weten dat u er 
bent. Als het bordje niet zichtbaar is, 
dan zijn de bewoners niet thuis! Wilt 
u zeker weten of u terecht kunt, bel 
dan gerust even van te voren: 0575- 
555783.

Cursistenexpositie bij Galerij 
Amare Vorden

Vorden - Afgelopen zaterdag is in galerij Amare de expositie van cur-
sisten van atelier Amare feestelijk geopend. Vanaf heden is de ten-
toonstelling de hele zomer open voor het publiek.

Heel veel vrijwilligers die al uitgedost 
waren als indiaan of cowboy, waren 
actief geweest om leuke spelactivitei-
ten te organiseren, zoals tipi bouwen, 
een eigen vlag verven, pijl en boog 
maken, broodjes bakken op open 
vuur etc. Terwijl de kinderen zich 
uitstekend vermaakten onder leiding 
van een enthousiast team van vrijwil-

ligers, konden ouders heerlijk relaxt 
bijpraten onder een grote circus tent. 
Deze behoedde de deelnemers ook 
voor een nat pak als er ineens wat ex-
tra hemelwater naar beneden kwam. 

Er was sfeervolle muziek en de stem-
ming zat er al snel goed in. Kortom 
een zeer geslaagde dag voor jong en 

oud dankzij een geweldige organisa-
tie. 
De scouts in de leeftijd van 12 tot 15 
jaar vonden het heerlijk om te mogen 
assisteren, daar dit een kolfje naar 
hun hand was. Iedere zaterdagmor-
gen komen ze bij elkaar om van dit 
soort activiteiten te genieten. Heer-
lijk samen vuurtje stoken of creatief 
aan de gang met allerlei soorten ma-
terialen. Nieuwe leden kunnen zich 
aanmelden op www.scoutingsweder.
nl of bellen met Désirée Kester, tele-
foon (0313) 484489.

Scouts bij StoneCity Steenderen

Steenderen - Op zaterdag 14 juli waren de Scouts Sweder van Voorst 
uit Hummelo actief bij StoneCity. Alle basisschoolkinderen uit Steen-
deren en omliggende dorpen waren uitgenodigd om zich te laten om-
toveren tot cowboy of indiaan gedurende deze middag.

Scouts van Sweder van Voorst vonden het heerlijk om te mogen assisteren bij StoneCity.

Voorspelt NOS/KNMI om 20.00 uur ’s 
avonds in het NOS-Journaal voor de 
volgende dag 30 graden of hoger? Bel 
dan de Bibliobus Hotline (026) 38 60 
911 voor informatie over mogelijke 
aanpassingen in de routes na 12.00 
uur op die verwachte tropische dag. 
Bij twijfel … de hotline kan helpen. 
Ook de site www.biblioservice.nl 
geeft op tropische dagen informatie 

over de aanpassingen in de routes na
12.00 uur van de bibliobussen. 
In de zomervakantie komt de biblio-
bus niet van maandag 23 juli tot en
met vrijdag 10 augustus 2012. Dit
zijn de weken 30, 31 en 32. Natuur-
lijk is het mogelijk om voor de vakan-
tieperiode extra boeken te lenen! 
De medewerkers van de bibliobus
wensen iedereen een fijne vakantie.

De bibliobus

Zomerklimaat en zomer-
vakantie

Regio - De zomervakantie komt eraan. In de bibliobus wordt in de 
zomer rekening gehouden met hoge temperaturen, dan zal de bus
niet uitrijden. De bibliobus zal in verband met vakantie drie weken
niet komen.

In de eerste etappe werd Thijs 8e, ook 
in de tweede etappe reed hij sterk 
naar een 8e plaats. Op de laatste dag 
kwam hij gelijk goed in zijn ritme 
en behaalde van Amerongen een 6e 
plaats. In het overalklassement werd 
hij 6e. . Het totaal klassement werd 

gewonnen door de Duitser Kristian
Heynek, hij was met drie overwinnin-
gen veruit de sterkste. Voor de Piels
rijdende RTVer Rens te Stroet uit Ke-
ijenborg ziet het er goed uit, hij zit na
de sleutelbeenbreuk weer op de fiets
voor zijn trainingen. Rens hoopt nog
op een sterk naseizoen, het voorsei-
zoen is super goed voor hem verlopen
met daarin een klassieker overwin-
ning in de “Houtse linies” en vele ere
plaatsen. 
De renners van de RTV rijden in
de maand Juli minimaal, dit is een 
maand met minder wegwedstrij-
den op de kalender. Begin Augustus
wordt er weer gereden in Zutphen op
een zwaar parcours over de markt.

Tijdens ATB driedaagse in Oostenrijk

Thijs van Amerongen rijdt 
sterk in Vorden
Vorden - De Vordense wielerprof 
Thijs v Amerongen heeft een 
meerdaagse ATB wedstrijd gere-
den in Oostenrijk. Hij reed daar 
een driedaagse etappe cours, de 
zogenaamde Zillertal Bike Chal-
lenge , een wedstrijd met veel 
kilometers klimmen. Een zeer 
zwaar terrein met hoogte percen-
tages van wel 30%.

VIERAKKER
Uitslagen van de vijfde vakantie-
bridgedrive van Bridgeclub Bronk-
horst, gespeeld op 12 juli 2012 in 
Vierakker.A-lijn: 1. Rina Wigman & 
Anneke Onstenk 61,61 %; 2. Carla 
Jansen & Fred Ruiterman 60,71 %; 3. 
Miguel & Guy Mendes de Leon 59.23 
%. B-lijn: 1. Will ten Holder & Marga-
ret Heijting 61,13 %; 2. Truus Mortier 
& Kees Mortier 57,05 %; 3. Tinie Borg-
huis & Bennie Borghuis 54,35 %. 

Donderdag 19 juli: bridgen in het St. 
Ludgerusgebouw te Vierakker. 
Het gelegenheidspaar, gevormd door 
de dames Will ten Holder en Margaret 
Heijting, zette deze avond de schitte-
rende score neer van 61.13 %. Gasten 
in de A-lijn deden er nog een schepje 
bovenop met 61.61 %. Dames, Van 
Harte Gefeliciteerd! Toegegeven mag 
worden dat onze gastspelers in de 

meerderheid staan ten aanzien van 
de hoogste scores. Lid worden? 
Lezers u bent bij deze weer van Harte
Uitgenodigd om bij ons te komen
bridgen. Komt u naar het ST. LUDGE-
RUSGEBOUW Vierakkersestraatweg
37, 7233 SH in VIERAKKER en u zult
een zeer gezellige avond beleven. Met
een entree van 2 euro p.p. per lijn
worden kleine prijsjes verzorgd. Nrs.
1 hebben altijd prijs. Verder maakt
iedereen evenveel kans om met iets 
naar huis te gaan, omdat op de avond
zelf wordt beslist op welke plaatsen 
ook prijzen zullen vallen. I.v.m. plan-
ning graag mailen naar bcbronk-
horst@hotmail.nl of voor 17.30 uur 
aan-, dan wel afmelden met een sms
of door te bellen naar 06-28633453 
(inspreken lukt niet!) U blijft echter
ook kort voor aanvang welkom. Een
hartelijke bridgegroet en tot ziens,
Silvia Schreiber.

B R I D G E N
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‘Mijn idee, een goed idee?!’ is een pro-
ject waarbij (aspirant-)ondernemers 
in de toeristisch-recreatieve sector 
en horeca ondersteuning wordt ge-
boden bij het omzetten van hun idee 
naar een ondernemingsplan. Aan het 
project hebben 22 ondernemers deel-
genomen uit de gemeenten Berkel-

land, Bronckhorst en Lochem. Tanja 
Abbas kwam begin deze maand als 
winnares naar voren. 
“Brocante wil zeggen dat het verza-
meld, tweedehands en niet antiek 
is,” begint de gepassioneerde bro-
canteverzamelaar haar verhaal. “Op 
mijn elfde haalde ik al het eerste ta-
feltje in huis.” Haar plan om brocan-
teroutes in de Achterhoek uit te zet-
ten, vloeit voort uit een vorig project. 
Een jaar geleden startte ze met haar 
gastenverblijf – uiteraard ingericht 
met brocante -  in het buitengebied 
van Barchem. Dat idee werd ingege-
ven doordat er geen paardenvoorzie-
ningen in de buurt waren, waar je 
eventueel ook met paard zou kunnen 
overnachten. Die mogelijkheid biedt 
zij nu dus wel.

Ze is altijd op zoek naar nieuwe mo-
gelijkheden om de Achterhoek op de 
kaart te zetten, maar toen ze een uit-
nodiging in de bus kreeg om mee te 
doen aan het project ‘mijn idee, een 
goed idee?!’ wist ze in eerste instantie 
niet hoe ze het project zou moeten 
combineren met haar drukke agen-
da. Uit nieuwsgierigheid ging ze toch 
naar de informatieavond. “De ideeën 
heb ik wel”, zegt ze en omdat dit de 
laatste keer zou zijn dat het project 
draait, besloot de Barchemse om toch 
mee te doen.

Abbas gaat de verschillende plekken 
die nu los van elkaar staan met el-
kaar verbinden. Dat zijn natuurlijk 
de brocantewinkels, maar ook kring-
loopzaken en rommelmarkten pas-
sen in haar plaatje. Op de route ligt 
tevens een adresje voor een high tea 
of een museumboerderij om inspira-
tie op te doen.

De Barchemse denkt een grote groep
mensen naar de Achterhoek te kun-
nen trekken met haar idee. “Er zijn in
Nederland veel vrouwen die brocante
verzamelen”, vertelt ze. Ze noemt
het blad Seasons dat veel aandacht
voor brocante heeft. “Dat magazine
heeft een oplage van 100.000. Stel dat
ik daar ook maar een fractie van kan
overtuigen hierheen te komen.”
Boerderij de Weghorst moet het
startpunt van de routes worden. Op
de deel bij haar huis kan ze de men-
sen ontvangen en slow coffee aan-
bieden. “Slow coffee is koffie zoals
deze gemaakt werd in de jaren ’50 en
’60, met kokend water en een heel
mooi potje.” Ook kunnen mensen
hier voor ze op pad gaan inspiratie
opdoen en tips krijgen. Abbas heeft
tientallen boeken, mappen met knip-
sels uit bladen die onderverdeeld zijn
in verschillende sferen en kan er zelf
ook inspirerend over vertellen. Aan
het eind van de dag is het mogelijk
om te blijven overnachten in haar
gastenverblijf. 
In bijvoorbeeld Brabant, Limburg en
Drenthe zijn er al brocanteroutes.
Hier nog niet en dat terwijl de streek
veel te bieden heeft. “Dit zijn nu nog
allemaal losse onderdelen die je door
ze aan elkaar te verbinden krachtiger
maakt.”

Abbas wil zo’n zes à zeven routes uit-
stippelen die langs ongeveer vijf loca-
ties per route zullen leiden. Omdat
de afstanden vrij groot zijn, zullen de
routes met de auto afgelegd moeten
worden. Deze zomer gaat de onder-
nemer haar plannen verder vorm ge-
ven, maar ze is ervan overtuigd dat
veel brocanteliefhebbers de Achter-
hoek zullen ontdekken.

Barchemse wint startersprijs ‘Mijn idee, een goed idee?!’ voor ondernemers in de toeristische sector 

Ontdekkingsreizen door de Achterhoekse wereld van brocante

Barchem - Al bij binnenkomst in gastenverblijf De Weghorst in het 
buitengebied van Barchem is het één en al brocante. Tanja Abbas kan 
gerust een expert op dit gebied worden genoemd. Haar plan om een 
netwerk van brocanteroutes in de Achterhoek aan te leggen werd be-
gin deze maand gekozen als beste in het kader van het project ‘Mijn 
idee, een goed idee?!’ De Barchemse wil de vele ‘brocanteplekken’ in 
de Achterhoek met elkaar verbinden en daarmee een nieuwe doel-
groep naar de streek trekken.

Een aantal jaren heeft de club actief 
boeken ingezameld, geselecteerd en 
gesorteerd. Zo is in vrij korte tijd 
een kwalitatief hoogstaande en gro-
te ‘voorraad’ boeken ontstaan. Een 
paar keer zijn er ook veel boeken 
verkocht, onder meer op de drukbe-
zochte markt op Hemelvaartsdag in 
Keppel. De opbrengst ging natuurlijk 
altijd naar een goed doel. Verpleeg-
huis Den Ooiman kan de boeken 
heel goed gebruiken. Het idee om 

deze boeken te schenken ontstond tij-
dens een werkbezoek van Lionsclub 
Bronckhorst aan Hospice Sravana 
eind vorig jaar. Toen werd de club 
gastvrij onthaald door verpleeghuis 
Den Ooiman. Van het een kwam het 
ander. Het verpleeghuis bouwt voort-
durend een voorraad boeken op voor 
de bewoners, maar organiseert ook 
boekenverkoop in de hal van het ver-
pleeghuis en op een jaarlijks georga-
niseerde boekenmarkt. De opbrengst 

van deze verkoop maakt allerlei ac-
tiviteiten voor de bewoners van Ver-
pleeghuis Den Ooiman mogelijk. 

Anne Pera, voorzitter van de activitei-
tencommissie van Lions Bronckhorst, 
overhandigde onlangs ‘officieel’ het 
eerste kratje boeken aan activiteiten-
begeleidster Anke Terhorst. Daarna 
werden de kratten door vele helpen-
de handen naar binnen gebracht. 

Lionsclub Bronckhorst, bestaande 
uit ruim 30 mannen en vrouwen, 
gaat zich weer op andere manieren 
inzetten om geld te verzamelen voor 
goede doelen.

Lionsclub schenkt boeken-
voorraad aan Den Ooiman

Doetinchem - Lionsclub Bronckhorst heeft een forse voorraad boeken 
van allerlei genre aan verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem ge-
schonken. Het verpleeghuis geeft die aan bewoners en verkoopt ze ook 
om activiteiten voor de bewoners te bekostigen.

Anne Pera overhandigde onlangs ‘officieel’ het eerste kratje boeken aan Anke Terhorst.

Ellen Geerts is een schilder van ex-
pressionistische landschappen. Zij 
buit de mogelijkheden van verf uit 
in avontuurlijke schilderkunst. Slag-
vaardig slalomt zij tussen verbeelding 
van de waargenomen ( doorgaans 
landschappelijke ) werkelijkheid en 
gevoelsmatige vertaling en invulling. 

Jan Leeuwenburgh is begonnen als
tekenaar, maar hij ontwikkelde al tij-
dens zijn studie een voorliefde voor
keramiek. Na enige jaren experimen-
teren met materiaal en vorm, wist hij
tot een zeer herkenbare persoonlijke
stijl te komen. Zijn beelden zijn in
alle technieken en verschijningsvor-
men variaties op het thema: ‘ vrijheid
en gebondenheid ‘. 

De expositie duurt tot 17 september.
De openingstijden zijn vrijdag, zater-
dag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en op afspraak ( telefoon 0575- 
556456 of mobiel 06- 54397579 ). Zie
ook: www.galerie-a-quadraat.nl

Expositie Galerie 
Aquadraat
Vorden - Zondag 22 juli wordt 
om 15.00 uur in Galerie Aqua-
draat aan de Mosselseweg 12A in 
Vorden, de expositie geopend van 
schilder Ellen Geerts en beeld-
houwer Jan Leeuwenburgh. Zij 
zullen beiden bij de opening aan-
wezig zijn.

Zoals eerder aangekondigd was 
het komende, nazomerse optre-
den al gepland. En het wordt een 
heel bijzonder optreden. Normaal 
vinden de uitvoeringen in de Mar-
tinuskerk plaats. Deze keer gaat 
de organisatie helemaal voor een 
zomerse sfeer. De Ierse band zal 
dan ook buiten een concert geven, 
op het plein naast de kerk. Podium 
Boak is bezig met de aanschaf van 
een grote tent die tussen de kerk en 
Concordia kan worden opgebouwd. 
Als alles op tijd wil lukken dan zal 
deze tent door Celtic Fields worden 
ingewijd. Met een zomerse aan-
kleding wordt geprobeerd er een 
sfeervolle ambiance van te maken 
die zich goed leent voor een gezel-
lige zomermiddag in het centrum 

van Baak. 
Om het nog aantrekkelijker te ma-
ken zal de entree voor dit concert 
gratis zijn. Wel wordt in de pauze 
rondgegaan met het verzoek om 
een vrijwillige bijdrage te geven. 
Zoals bekend zullen deze inkom-
sten, met aftrek van de kosten, 
rechtstreeks worden overgemaakt 
aan de Stichting Parel van Baak. 
In de pauze en na afloop van de 
uitvoering kan tegen een geringe 
vergoeding koffie, thee en een 
drankje worden gedronken. Het 
programma dat door Celtic Fields 
wordt uitgevoerd bestaat uit zeer 
gevarieerde Ierse muziek met tra-
ditionele songs en ballades. Het is 
geschikt voor zowel jonge mensen 
als voor ouderen. 
En nu maar hopen dat het weer 
een beetje mee wil werken. Wan-
neer de voorspelling slecht is, zal 
alsnog het programma in de kerk 
tot uitvoering worden gebracht. 
Noteer deze datum alvast in de 
agenda: zondag 16 september tus-
sen 14.00 en 16.00 uur bij de Marti-
nuskerk in Baak.

Podium Boak gaat naar 
buiten
Baak - Het is al weer even gele-
den dat Podium Boak haar laat-
ste optreden heeft gehad. Na de 
zomervakantie staat Baak weer 
klaar voor een nieuwe uitvoe-
ring van de Ierse band Celtic 
Fields op zondag 16 september 
tussen 14.00 en 16.00 uur bij de 
Martinuskerk in Baak.





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

Bouwkeur importeert de zonnepa-
nelen rechtstreeks, dus zonder tus-
senkomst van distributeurs. Hier-
door kunnen wij tegen een zeer 
goede prijs kwaliteit verhouding le-
veren. De lage aanschafprijs draagt 
bij aan een snellere terugverdienpe-
riode. Uiteraard bent u na aanschaf 
van zonnepanelen veel minder geld 
kwijt aan energierekeningen. 

DE VOORDELEN
Zonne-energie is een van de schoon-
ste vormen van duurzame energie. 
Het is stil, veilig en onuitputtelijk. 
Zonnepanelen vormen een uitste-
kende investering met hoge rende-
menten (8% – 16%) en hebben een 

levensduur van meer dan 25 jaar. 
Elk jaar verhoogt de overheid de 
energiebelasting. Sinds 2001 is de 
elektriciteitsbelasting bijna verdub-
beld. Zonnepanelen zijn daarente-
gen in de laatste jaren fors in prijs 
gedaald. Zonnepanelen verlagen 
niet alleen uw energienota, maar 
geven uw woning of bedrijf ook 
meerwaarde. 

Het energielabel van uw woning 
wordt beter door de zonnepane-
len. En een beter energielabel be-
tekent meerwaarde voor uw huis. 
Een ‘groen’ huis is gemiddeld 3,4% 
meer waard.

Vanwege overweldigend succes 
NOGMAALS EEN INLOOPDAG
Wilt u ook meer weten, kom dan 
naar de info dag. Bouwkeur houdt 
op zaterdag 21 juli, wegens enorm 
succes nogmaals een informatieve 
inloopdag. “Het is nu de juiste tijd 
om in zonnepanelen te investe-
ren, aldus Belinda Korenblik van 
de Bouwkeur Groep BV”. “Vanaf 
2 juli is er een subsidieregeling die 
de aanschaf 15 procent goedkoper 
maakt. Verder is zonne-energie één 
van de schoonste vormen van duur-
zame energie. Ook het energielabel 
van je woning wordt beter door de 
zonnepanelen; een meerwaarde 
voor het huis dus.” De inloopdag 
vindt plaats in Boode (zaal Oran-
gerie) aan de Brink 10 in Bathmen. 
Tevens kunt u bij Bouwkeur Groep 
BV ook terecht voor energielabels, 
maatwerkadviezen, asbestinven-
tarisaties, legionella en NEN 3140 
keuringen. Voor meer info bel of 
mail ons: info@bouwkeurgroep.nl 
www.bouwkeurgroep.nl 
tel. 0572-382609

Inloopdag Zonnepanelen

Bouwkeur Groep BV levert kwalitatief hoogwaardige en betaalbare 
zonnepanelen aan particulieren en bedrijven die flink willen be-
sparen op hun energierekening. Door de zon als energiebron te 
gebruiken, word je onafhankelijk van energiebedrijven. Bouwkeur 
Groep BV heeft in deze nieuwe markt al ruime ervaring op gebied 
van zonnepanelen en biedt deskundig advies over de beste oplos-
sing voor iedere situatie. Ook nemen wij op alle mogelijke manie-
ren de zorg uit uw handen. Wij regelen een subsidieaanvraag en 
monteren en installeren vakkundig uw panelen.

Vorig jaar hebben ze gemeend de rom-
melmarkt uit te breiden met een hobby 
gedeelte. Dit om nog meer aan onze 
bezoekers te kunnen bieden. Dit was 
een groot succes! Het evenement trekt 
jaarlijks vele bezoekers uit onze regio 
en ver daar buiten. Tijdens deze dagen 

is er van alles te doen voor Jong & Oud. 
Rad van Fortuin, Oud Hollandse spelen, 
Kinderattracties, Springkussen met als 
hoogtepunt de jaarlijkse grandioze ver-
loting met mooie prijzen. De trekking 
zal plaatsvinden op zondag middag om 
ong. 17.00 uur.
Maar u begrijpt zonder een bezoek van 
u op deze dagen kan het hele feest geen 
succes worden en daarom nodigen ze u 
van harte uit op Camping & Jachthaven 
Het Zwarte Schaar, Eekstraat 19, 6984 
AG Doesburg.

Rommel en hobbymarkt
Doesburg - Op zaterdag 28 en zondag 
29 juli a.s. staat de jaarlijkse Rom-
mel & Hobbymarkt met daarbij een 
Fancy Fair van Camping Het Zwarte 
Schaar weer op het programma.

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!
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info@dpcsolutions.nl
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Ruurloseweg 2, Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84
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MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V  
Omgeving Winterswijk - Fulltime - vacaturenr. VCP934108

Werkzaamheden
Je maakt onderdeel uit van een team van vijf medewerkers en bent 
verantwoordelijk voor het zelfstandig verrichten van onderhoud, 
reparaties en verbeteringen aan het machinepark en de installaties, 
opdat deze betrouwbaar ingezet kunnen worden in de bedrijfspro-
cessen. Je rapporteert aan het Hoofd Technische dienst. Je voert 
het onderhoud en reparaties aan machines en installaties uit vol-
gens planning en voorschriften, je lokaliseert bij storingsmelding 
zo snel mogelijk wat het probleem is en verhelpt dit vervolgens zelf, 
of schakelt eventueel collega´s of derden hierbij in en je treedt als 
contactpersoon op binnen de technische dienst voor een specifieke 
lijn of machinegroep.

Functie eisen
- MBO werk- en denkniveau vereist richting werktuigbouw;
-  Enige kennis van elektrotechniek;
-  Gevoel voor orde, netheid en systematiek;
-  Doorzettingsvermogen om complexe storingen te verhelpen;
-  Bereid om in een ploegensysteem te werken en roulerende sto-

ringsdiensten te draaien.

OPERATOR PONS- LASERSNIJMACHINE M/V 
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VIO934190    

Werkzaamheden
In deze functie als Operator Pons- Lasersnijmachines 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 plaatmateriaal 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. Je bent in 
staat zijn om kleine storingen op te lossen, tekeningen te lezen en 
nauwkeurig te werken.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding richting plaatwerk of mechanische technieken 

(niveau 2/3);
-  Enkele jaren werkervaring met (pons) lasersnijmachines;
-  Kwaliteitsgericht werken; 
-  Je bent bereid tot het werken in een tweeploegendienst.

MARKETING & COMMUNICATIE MEDEWERKER M/V  
Omgeving Deventer 0 16 uur - vacaturenr. VCP934454

Werkzaamheden
Als Marketing Communicatie Medewerker ben je verantwoordelijk 
voor de ontwikkeling, coördinatie en de uitvoering van de commu-
nicatie en marketing activiteiten binnen de Benelux. Je rapporteert 
aan de Sales Manager. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken 
van de huisstijl, de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van de 
website, webnews, intranet, brochures, relatiegeschenken, relatie 
evenementen en beurzen. Je bent verantwoordelijk voor een een-
duidige en professionele uitstraling van de onderneming, zowel in-
tern als extern. Je adviseert en ondersteunt bij de verzorging van de 
interne en externe communicatie. Je adviseert en ondersteunt het 
management team op het gebied van communicatie en marketing.

Functie eisen
-  MBO+/HBO werk- en denkniveau;
-  Aantoonbare werkervaring in soortgelijk functie;
-  Affiniteit met techniek;
- Creatief, klantgericht, representatief
-  Goede beheersing van het Microsoft Office pakket en ervaring 

met Adobe CS5 (InDesign/Photoshop);
-  Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord 

en geschrift (Frans is een pré).

STRALER M/V  
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VVN934110

Werkzaamheden
Als Straler ben je ondermeer verantwoordelijk voor het beheersen 
van alle straal- en spuittechnieken. Daarnaast ben je verantwoordelijk 
voor alle werkmiddelen zoals straalauto’s, straalketels, spuitappara-
tuur en samenhangende materialen. Je bent ook verantwoordelijk 
voor het reinigen en in goede staat houden van al het materiaal 
waarmee gewerkt wordt en het constateren van afwijkingen en be-
schadigingen en deze melden bij de voorman/ projectleider.

Functie eisen
- Geldig heftruckcertificaat;
- Minimaal 2 jaar werkervaring als straler.

www.europlanit.nl
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Euro Planit Personeelsdiensten
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Voor een internationale relatie in de omgeving van Varsseveld 
zoeken wij een:

SERVICEMONTEUR ELEKTRO M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO935500

Als servicemonteur houd jij je bezig met het verhelpen van 
besturingstechnische storingen aan installaties of machines op 
locatie. Je bespreekt de storing of het probleem bij de klant en 
je spoort de storingen op in het proces of de apparatuur. Waar 
nodig vervang je de hardware onderdelen. Je voert zelfstandig en in 
teamverband revisiewerkzaamheden, inspectie- en/of service-
werkzaamheden uit volgens servicecontracten aan installaties 
of machines. Je instrueert het personeel van de opdrachtgever 
in het bedienen en onderhouden van de installatie/machine.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO werk- en 
denkniveau (specialisatie Electro/ besturingstechniek) en heeft 
kennis van PLC’s (Siemens S7), Electro- en hardware en 
aandrijftechniek. Je bent bereid tot (internationaal) reizen. Je 
beschikt over goede kennis van de Engelse en Duitse taal.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnummer: 0575 – 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 29 van

17 t/m 23 juli 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

zomerhits

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


