
MET 60% DOET IEDEREEN MEE
40% van de huishoudens in Vorden

hebben zich aangemeld voor een glas-
vezelabonnement van een van de deel-
nemende service providers. "Bij een
score van 40% worden dus alleen de
woningen met zo'n glasvezelabonne-
ment aangesloten op het glasvezelnet-
werk. Maar als we de 60% halen, dan
kan ieder huishouden in Vorden op
het glasvezelnetwerk aangesloten
worden," zegt Marcel. "Dus wij gaan er
voor!"

FEESTMARKT EN SKEELERWED-
STRIJD
"Donderdag 22 juli staan we met een

stand op de Braderie en vrijdag 23 juli
zijn we met de providers aanwezig bij
de skeelerwedstrijd. U kunt dan bij
ons terecht voor meer informatie over
de mogelijkheden van glasvezel. En
door u in te schrijven voor een glasve-
zelabonnement ondersteunt u ons ini-
tiatief. Uiteraard zal ook het service-
punt bij DutchPC open blijven voor
vragen en aanmeldingen." 

VRAGEN? WIJ KOMEN OP HUIS-
BEZOEK 
"Bent u moeilijk ter been of wilt u lie-
ver thuis uitleg krijgen over de moge-

Initiatiefgroep Vorden op Glasvezel gaat voor de 60%
Vorden - "Vorden gaat voor de
60%!" zegt Marcel Leferink vol
trots. "We hebben met gemak de
40% gehaald. Maar nu willen we
door zodat heel Vorden aangeslo-
ten wordt op glasvezel. Het is een
enorme kans voor ons dorp, die we
moeten pakken en ook gáán pak-
ken. Ik ken Vorden intussen rede-
lijk goed. Als men van een voordeel
overtuigd is, gaat men er voor", al-
dus Marcel Leferink.
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RECTIFICATIE MET BETREKKING TOT DE ZOMERKRANT
Super De Boer, Aldi en de HEMA zullen op vrijdagavond 23 juli a.s. wel vanaf
18.30 uur gesloten zijn, maar de koopavond zal niet verplaatst worden naar
de donderdagavond.

Bestuur VOV / VvV

Zomerfeesten Vorden 2010
Vorden - In verband met de skeelermarathon op vrijdagavond 23 juli a.s.
zullen vanaf 18.30 uur meerdere winkels in het dorp gesloten zijn.

De fotoreportage over de Vordense
Weekmarkt 2009 heeft Rob destijds op
zijn website www.robschmitzfotogra-
fie.nl gezet en heeft daar heel veel po-
sitieve en leuke reacties op gehad uit
heel Nederland maar ook uit het bui-
tenland. Tijdens het fotograferen (in
drie vrijdagochtenden is die reportage
gemaakt) kwam bloemenhandel Vale

Weide met het spontane idee een gra-
tis boeket bloemen ter beschikking te
stellen aan de eerste tien bezoekers
die de website van Rob bezochten en
die zich duidelijk zichtbaar herken-
den op een foto. Omdat er door de
standhouders op de markt en de be-
zoekers regelmatig aan Rob werd ge-
vraagd “ga je dit jaar weer zo’n fotore-

portage over de Vordense Weekmarkt
maken” heeft Rob gelijk toegezegd. 

“Omdat ik er vorig jaar zoveel mensen
een plezier mee heb gedaan en omdat
ik het zo mooi vind om mensen te fo-
tograferen zoals ze op dat moment
zijn, heb ik ook dit jaar weer een foto-
reportage over de Vordense Week-
markt gemaakt”, zo zegt Rob. De re-
portage over de weekmarkt 2010 heeft
hij genoemd “Ben ik in beeld” en is ge-
maakt op vrijdag 16 en 25 juni en op
vrijdag 2 juli. Dit jaar heeft poelier
Hennie Hoffman tien gratis verse
haantjes beschikbaar gesteld aan de
eerste tien bezoekers die zich op de
website van Rob duidelijk zichtbaar
herkenden op een foto. 

'Ben ik in beeld '

Vorden - Een fotoreportage over de Vordense Weekmarkt. Omdat hij het
fotograferen en vooral de gezichtsuitdrukkingen van mensen heel bijzon-
der vindt om vast te leggen, kwam fotograaf Rob Schmitz uit Vorden spon-
taan op het idee om een fotoreportage over de Vordense Weekmarkt te
maken. Hij is daar in 2009 mee begonnen. Rob: “Ik maak de foto’s met een
telelens, zodat je op een redelijk grote afstand de mensen kunt fotografe-
ren die bijvoorbeeld bij één van de marktkramen hun inkopen doen of zo-
maar even over de markt lopen en mensen die gewoon even met elkaar op
de markt het laatste nieuws uitwisselen. Daardoor krijg je mooie en spon-
tane foto’s”, zo zegt hij.

lijkheden van glasvezel? Dan kunt u
bellen naar DutchPC via telefoonnum-
mer 0575-551224. Wij sturen iemand
bij u langs, om al u vragen te beant-
woorden. Wij zijn bijna als de belas-
tingdienst, alleen wij maken het voor
u makkelijker en ook nog leuker. Met
een beetje goede wil en enthousiasme
denken wij dat we de 60% medio sep-
tember kunnen halen", aldus Marcel.
"Het is nu aan de inwoners van ons
mooie dorp Vorden."

De tien gelukkige winnaars kregen
van Rob een kaartje overhandigd die
ze op de weekmarkt van vrijdag 16 ju-
li konden inleveren bij poelier Hoff-
man voor een gratis vers haantje. Te-
vens werd er door ‘paparobzi’ Rob aan
alle tien winnaars een foto van hen-
zelf aangeboden. De tien gelukkige
winnaars zijn: mw Weustenenk (Hen-
gelo), mw Jacobs (Vorden), mw Huls-
hof (Vorden), dhr Ham (Vorden), mw
Kamberg (Vorden), dhr Huizinga (Vor-
den), dhr Vreeman (Vorden), mw ter
Beest (Vorden), mw Doornink (Vorden)
en mw Baars (Vorden).

Heeft u de foto’s over de Vordense
Weekmarkt nog niet gezien, kijk dan
op: www.robschmitzfotografie.nl

Gld.dichtbij
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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: 
Drukkerij Weevers - Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl

Hervormde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek; 
19.00 uur Gez. zangdienst ”Vorden zingt” in de Dorpskerk,
dhr. Pim Brouwer.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. R.H. Bolten uit Dieren;      
19.00 uur Gez. zangdienst ”Vorden zingt” in de Dorpskerk,
dhr. Pim Brouwer.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 25 juli 10.00 uur ds. Schoneveld, Gaanderen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, 
vakantiekoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 juli 17.00 uur Eucharistieviering, herenkoor. 
Zondag 25 juli 10.00 uur Woord- en communieviering, 
dameskoor.

Tandarts
24-25 juli P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

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

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

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

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Dagmenu’s
21 t/m 27 juli

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

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

Woensdag 21 juli
Courgettesoep / Zigeunerspies met zigeunersaus, aardappelen en
groente.

Donderdag 22 juli
Kipfilet gevuld met spinazie en kaas, spaghetti en rattatouje saus/
vlaflip bessensap en slagroom.

Vrijdag 23 juli
Tomatensoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente.

Zaterdag 24 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Huisgemaakte lasagne Bolognaise met Parmezaanskaas, zomer-
se salade / ijs met slagroom.

Maandag 26 juli
Minestronesoep met Duitse biefstuk en gebakken uien en patat
en rauwkost.

Dinsdag 27 juli
Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen en groente, ijs met
slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques,
catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt gebak.
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en of opmer-
kingen dan kunt u ons bellen: 0575 - 55 15 19 of u komt even
binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

Vlaai van de week
Zomerkoninkjesvlaai  € 7,50

met verse aardbeien   6-8 pers

Dinsdag = Brooddag
4 broden naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding
• Kwarkrondjes  

gevuld fruit € 1,25
• Krentenbollen 6 stuks € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 20 juli t/m za. 31 juli

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

�

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding!
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

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

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

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

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

�

Vol Smaak
Hollandse grove 
zoete kersen 500 gram 2,99
Biologische trostomaten 500 gram 0,69

Weekaanbiedingen
Hollandse natuur 
sperziebonen 500 gram 1,25
Mandarijnen zoet en sappig 10 stuks 1,99

Uit eigen keuken:
Portie voor 2 personen:
Goedgevulde wraps + 
bak rauwkost van de dag 9,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 juli. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

Gevraagd: Stro los van
het land. Melkgeitenhouderij
Roekevisch tel.0314-623145

�

Gezocht: toneelspelers,
zangers, dansers, decorbou-
wers en muzikanten (16-30
jaar) die de revue van Jong
Gelre Vorden-Warnsveld
weer tot een succes willen
maken! Geef je op v r 1 au-
gustus bij: geert_heuve-
link@hotmail.com.

tk Prachtige heidewach-
tel pups ingeent en ont-
wormd. tel: 0651937524



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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

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

Marion Polman
uitvaar t  begeleiding
voor een geheel verzorgde uitvaart

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

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

NIEUW BIJ

RETRO-SCOOTERS, 
ALLERLEI KLEUREN
INCL. KENTEKEN € 1195,-

OMA FIETSEN 
ALLERLEI KLEUREN
ZELF MONTEREN € 149,95
GEMONTEERD € 164,95

Enkweg 1a Vorden - Tel. (0575) 551811 of (06) 51159011

Blij, trots en gelukkig.....

Sophie
16 juli 2010
4145 gram

53 cm

Frank, Anouk, Floris en Jelmer van Zeeburg

Insulindelaan 7
7251 EJ Vorden
0575-552804

Zomerfeesten Vorden 2010
In verband met de skeelermarathon op 

vrijdagavond 23 juli a.s. zullen vanaf 18.30 uur
meerdere winkels in het dorp gesloten zijn.

Rectificatie met betrekking 
tot de Zomerkrant:

Super De Boer, Aldi en de HEMA zullen op
vrijdagavond 23 juli a.s wel vanaf 18.30 uur
gesloten zijn, maar de koopavond zal niet

verplaatst worden naar de donderdagavond.

Bestuur VOV / VvV

Muziek was je leven.
Voor iedereen stond je klaar.
Dank voor alles wat je hebt gegeven.
Dank voor wat wij betekenden voor elkaar.

Tot ons groot verdriet is volkomen onverwacht
overleden

Derk Vels
weduwnaar van Gerdina Hermina Broekman

partner van Bertha Rietman-Weevers

* Hengelo Gld., † Altenahr (D.)
* 27-05 1928 12-07-2010

Bertha Rietman-Weevers

Hennie en Wim † Geert
Tineke en Dennis
Jos
Yvonne
Mandy en Nikki

André en Leidi
Maud

Jolanda en Jan Willem
Bonny en Tim, Stef
Mark en Veronique

Middenweg 17
7255 WR Hengelo Gld.

De begrafenis heeft op zaterdag 17 juli te Hengelo Gld.
plaatsgevonden. �
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Fricandeau + boterhamworst
+ vleessalade

KRENTEN- OF 

ROZIJNENSNEETJES

NU HET 5E SNEETJE

GRATIS

APPELFLAPPEN
NU VOOR 

1.25
PER STUK

GELDERS
TARWE

NU VOOR 

1.75

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 20 t/m zaterdag 24 juli.

PASOA 

BAVAROISE VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept

De belangstelling na het overlijden van onze oom

Hendrik ter Huerne

heeft ons zeer getroffen.

Dat zo velen hem waardeerden zal altijd in onze
herinnering blijven.
Hartelijk dank daarvoor.

Uit aller naam:
H.J. ter Huerne

Vorden, juli 2010

Op 14 juli 2010 overleed in Vorden onze dierbare

Nannie Elizabeth
Albers-Bloemendaal

geboren te Zutphen 12 april 1912

weduwe van Bernard Antonie Albers
(leerlooier)

Silvolde: Ton en Tia Albers

Nieuwkoop: Alice en Wim Bartels

Vorden: Ben en Esther Albers
Lucas, Erin

Amersfoort: Evert en Judith Albers

Leiden: Elizabeth Bartels
Wietse Wiglema

Femke

Vorden, De Beekdelle

Correspondentieadres:
Dhr. H.A. Albers
Berkenlaan 154, 7064 HV Silvolde.

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers van De Beekdelle, 

voor alle liefdevolle zorg en aandacht.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal worden gehouden op dinsdag 20 juli om 14.00 uur
in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a, 7251 BL Vorden.

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats aan de Kerkhoflaan 4,
7251 JW Vorden.

Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid om
elkaar te ontmoeten in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24,
7251 BB Vorden.





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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Zwil.

B. Smolt.

C. Dufteg.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

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, Kinde-
rattracties, Springkussen met als hoog-
tepunt de jaarlijkse grandioze ver-

loting met mooie prijzen. De trekking
zal plaats vinden op zondag middag.
Wanneer men iets heeft te verkopen
zoals, tweede hands kleding, hobby,
sieraden, bloemstukjes, ander crea-
ties, of heeft men de kast en zolder
eens flink opgeruimd. Bel dan snel! 
Men kan zich nog inschrijven voor het
huren van een marktkraam. 
Informatie kan men aanvragen via
(0313) 47 31 28 of info@zwarteschaar.nl
Maar men begrijpt zonder bezoek op
deze dagen kan het hele feest geen
succes worden en daarom op 24 en
25 juli 2010 op naar Camping & Jacht-
haven Het Zwarte Schaar, Eekstraat
19, 6984 AG  Doesburg.

Rommelmarkt en fancy fai r  H e t  Z w a r t e  S c h a a r

Doesburg - Op 24 en 25 juli staat de
jaarlijkse Rommelmarkt en Fancy
Fair van Camping Het Zwarte
Schaar weer op het programma.
Vorig jaar hebben zij gemeend de
rommelmarkt uit te breiden met
een hobby gedeelte. Dit om nog
meer aan onze bezoekers te kunnen
bieden. Dit was een groot succes!

FAMILIE-EVENEMENT 
Castlefair Vorden is een écht familie-
evenement. Er wordt dan ook veel ac-
tie ingebouwd voor de jongste bezoe-
kers. Kinderen helpen de smid met
smeden, geven aanwijzingen aan
houtbewerkers en kunnen vanaf de
hoogwerker uitkijken over het hele
fairterrein. Spannend is de speurtocht
rondom het eeuwenoude Kasteel Vor-
den. Onderweg zijn er veel kleine én
bijzondere dieren om te knuffelen.
Wie durft, klimt op de rug van één
van de lieve pony's. En wie weet zoe-
ken de schapendrijvers wel naar jong
talent.  Een speciaal geselecteerde col-
lectie oude tractoren zullen over de
fair te zien zijn. Twee keer per dag rij-
den deze stoere jongens over de terrei-
nen van de fair.

STOERE SHOWS
De inmiddels befaamde stoere shows
met dieren zijn dé publieksfavorieten
in Vorden. Dit jaar draven er onder
meer stoere, bontgevlekte tinkers over
het terrein. Tijdens de show bewijzen
deze sterke trekpaarden dat ze ook
gracieus zijn. Tijdens een fjordenkeu-
ring maken bezoekers uitgebreid ken-
nis met één van de oudste paardenras-
sen ter wereld. En The Future Guys ne-
men het publiek mee naar het Wilde
Westen, in een spetterende stuntshow
te paard. 

Ook kan u genieten van de vereniging
Friezengroep Nemo's Bern met een
kür van acht Friese paarden. Een on-
vergetelijke show.

Een ander hoogtepunt is het schapen-
drijven, een intrigerend spel tussen
mens, hond en schaap. En evenals
voorgaande jaren maken roofvogels
weer spectaculaire duikvluchten over
het terrein. Het Arabisch volbloed-
paard is op zaterdag deel van het pro-
gramma en uitvoerig te bekijken bij
de demonstraties. Dit temperament-
volle paardenras is mooi, elegant, soe-
pel, snel en indrukwekkend.

COUNTRY LIVING
Rondom de demonstraties staan de
sfeervol ingerichte stands helemaal in
het teken van 'Country Living'. Hier
kunnen liefhebbers naar hartelust
struinen tussen antiek, brocante en
stoere meubels van hout. Wie droomt
van een buitenhuis, terreinwagen of
sauna, kan van gedachten wisselen
met diverse ondernemers. De mooiste
zomerbloeiers van speciaal geselec-
teerde kwekers staan klaar voor tuin-
liefhebbers. En natuurlijk ontbreekt
ook de 'Country Look' niet. Country
Chic en Country Casual komen kleur-
rijk voorbij in de modeshows. Wie iets
leuks heeft gezien, kan na afloop hele-
maal in het nieuw steken. 

COUNTRY BOUWEN   
Traditioneel bouwen met karakter,
dat is het uitgangspunt van het bedrijf
Landelijke Bouwstijl. Dit bedrijf zal
met de mobiele houtzagerij in 5 dagen
een compleet huis bouwen met de
delen die ze daar ter plekke zagen.
Een mooie demonstratie waarbij u als
bezoeker vragen kan stellen.
Rietdekkersbedrijf Morren zal tijdens
de Castlefair demonstraties geven van
het rietdekken van een dak. Hiervoor
wordt een echt huisje geplaatst.

EERLIJKE SMAAK
De buitenlucht maakt hongerig en
dat komt goed uit. In Vorden komt het
lekkerste eten en drinken voorbij. Ver-
se sapjes bijvoorbeeld, knapperige bro-
den met kruiden en geurige taarten,
rechtstreeks uit het fornuis. Vergeet
niet om te proeven van de eerlijke
smaak van biologische streekproduc-
ten als honing en mosterd. Wat dacht
u van Arthur Tuytel, de patissier die u
leidt door de wereld van chocolade en
vertelt over de karakteristieken van de-
ze producten.  
In de groene tent op het Fairterrein
maakt u kennis met deze én andere
Achterhoekse specialiteiten als knie-
pertjes, verse beenham en pittige ka-
zen. Wilt u nog meer voorproefjes?
Kijk dan op www.castlefair.nl 

FAIRADRES
Kasteel Vorden, Horsterkamp 8, Vor-
den. Geopend van woensdag 25 augus-
tus t/m zondag 29 augustus. 
Voorverkoopkaarten zijn te bestellen
via www.castlefair.nl

ROLSTOELGEBRUIKERS
Het terrein van de Fair is toegankelijk
voor rolstoelgebruikers, echter niet
elke stand zal even makkelijk bereik-
baar zijn.

Castlefair Vorden 15 jaar: 
buitenfeest voor jong en oud
Vorden - Castlefair Vorden bestaat 15 jaar! En daarom krijgt dit sfeervolle
buitenfeest dit jaar een éxtra feestelijk karakter. Er zijn tal van leuke
extra's en verrassingen voor bezoekers. Wie wil, kan dit jaar een bijzonder
uitstapje maken naar het fraaie Kasteel Vorden. De poorten van het Mid-
deleeuwse kasteel gaan voor de gelegenheid namelijk open voor publiek.
Dé kans voor iedereen die zich even kasteelheer- of vrouw wil wanen in
een antiek interieur. In de kasteelweide komen ondertussen de beste in-
grediënten van het buitenleven samen. Zo zijn er stoere shows en avon-
tuurlijke acties voor het hele gezin. En er is alle ruimte om te genieten van
de beste producten die passen bij het goede buitenleven. Castlefair Vor-
den: al 15 jaar Country Living op z'n best!

De dieren kunnen weer in een grote
ruimte rondscharrelen en de bezoe-

kers genieten er zo ook volop van.
De heer en mevrouw Janssen waren

zeer content met deze gift en boden
als dank de familie Weevers een ge-
schenk en een prachtig boeket bloe-
men aan.

Buitenren voor kinderboerderij
Feltsigt

Hengelo - Onlangs ontving kinderboerderij Feltsigt een prachtige buiten-
ren plus enkele kippen van drukkerij Weevers uit Vorden.

• Dinsdagavond 2 november. The Spi-
rit of Russia (show revue) Schouw-
burg Amphion te Doetinchem

• Vrijdagavond 10 december. Je Anne
(musical) Theater Hanzehof te Zut-
phen

• Dinsdagavond 22 februari. Die Fle-
dermaus (operette) Schouwburg
Amphion te Doetinchem

De Kunstbus wordt mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van de ge-
meente Bronckhorst via SWS (Stich-
ting Welzijn Steenderen) en SWO/H
(Stichting Welzijn Ouderen/ Hengelo. 

HOE KUNT U ZICH OPGEVEN
VOOR DE KUNSTBUS? 
Deelname is mogelijk voor iedereen
vanaf 55 jaar. U kunt zich opgeven
voor één of meer activiteiten door het
aanmeldingsformulier in te vullen, af
te knippen en in te leveren bij, of op te
sturen naar: (voor 9 augustus 2010) 
Werkgroep Kunstbus Hengelo/Steen-
deren.

– Steenderen: Mevr. Horstink  Kastan-
jelaan 19  7221 GC Steenderen  tel.
0575 451290

– Hengelo: Mevr. Kuijpers  De Heurne
45  7255 CK Hengelo  tel. 0575
467481

– Keijenborg: Mevr. Beunk  Koldewei-
weg 21  7256 AV Keijenborg  tel. 0575
461

U krijgt een bevestiging van uw in-
schrijving na inning van uw betaling
door middel van de automatische in-
casso. De inschrijvingen worden be-
handeld op volgorde van datum van
aanmelding. De inschrijvingen sluiten
op:  maandag 9 augustus 2010 Bij vol-
doende belangstelling (minimaal 40,
maximaal 50 personen) rijdt er voor
iedere activiteit één Kunstbus. U krijgt
ruim voor de activiteit bericht over
vertrek- en aankomsttijden van de
bus, de opstapplaats(en). De inleiding
wordt in de bus verzorgd. 

WAAR STOPT DE KUNSTBUS
HENGELO/ STEENDEREN 
Er zijn 3 opstapplaatsen: " Steenderen:
De Bongerd " Keijenborg: Booltink-
plein  " Hengelo: Welkoop N.B. Bij ver-
hindering kan het reeds betaalde be-
drag niet teruggegeven worden. Wel
kunt u iemand anders in uw plaats la-
ten meegaan.

AANMELDINGSFORMULIER

dhr / mw (naam 1) ……………………………

geboortejaar ……………………………………

adres …………………………………………………

postcode ……………………………………………

plaats …………………………………………………

telefoon ……………………………………………

dhr / mw (naam 2) ……………………………

geboortejaar ……………………………………

adres …………………………………………………

postcode ……………………………………………

plaats …………………………………………………

telefoon ……………………………………………

geeft/geven zich op voor: 
gaarne aantal kaarten en uw keuze(s)
aankruisen

aantal
…… dinsdag 2 november 2010 

prijs € 26,00
THE SPIRIT OF RUSSIA (ballet)
Schouwburg Amphion te Doetin-
chem

…… vrijdag 10 december 2010
prijs € 35,00
JE ANNE (musical)
Theater Hanzehof te Zutphen

…… dinsdag 22 februari 2011
prijs € 35,00
DIE FLEDERMAUS (operette)
Schouwburg Amphion te Doetin-
chem

� Museumbezoek (aankruisen bij be-
langstelling)

* Alle prijzen zijn inclusief busreis, in-
leiding en koffie/thee

Totaal aantal kaarten ………………

Totaal prijs €…………… 

MACHTIGING
Hierbij machtig ik de werkgroep
Kunstbus/ Hengelo/Steenderen, om
eenmalig de deelnemersbijdrage
Kunstbus 2010/2011 van mijn (post)
bankrekening te innen door middel
van een automatische incasso.

Mijn (post)bankrekeningnummer is

………………………………………………………….

Datum………………………………………………

Handtekening: …………………………………

De Kunstbus
Hengelo/Steenderen
Programma



ALGEMEEN

Veilige vlonders in bad en douche

De meeste ongelukken gebeuren in en rond het huis en een

groot aantal daarvan komt voor in de badkamer. Uitglijden

over natte tegels of in bad en douche is zo'n ongeluk waar-

tegen je je maar beter zo goed mogelijk kunt wapenen. Dat

geldt voor jong en oud. Een veilige oplossing bieden Dony

badvlonders, de moderne versie van de bekende veiligheids-

matten. Ze zijn vervaardigd van synthetisch rubber dat aan

de huid prettig aanvoelt, antislip is, maar niet plakt. 

Voor nog geen € 25,- zijn de vlonders in rood, wit en zwart

verkrijgbaar in sanitairzaken, warenhuizen en bouwmarkten.

In de douchebak kan men ook een antislipmat leggen. Er

kan in de hele douche een antislipvloer aangebracht worden;

die blijft stroef, ook als hij nat wordt. Soms is zittend

douchen aan te raden: het voorkomt uitglijden en is minder

vermoeiend dan staan. Er zijn speciaal daarvoor gemaakte

douchestoelen, losse douchekrukjes en aan de muur te

bevestigen opklapbare douchezitjes in de handel. Douche-

zitjes zijn te koop bij leveranciers voor revalidatiehulpmid-

delen. Ook kan men informeren in het Servicehuis, Dorps-

traat 7 in Vorden. Bij zittend douchen is een douchekop op

een glijstang aan te raden. Deze is ook gemakkelijk als men

niet zo groot is of de douche deelt met anderen. Wil men

staande douchen maar toch ergens houvast aan hebben,

dan kunnen aan de muur handgrepen bevestigd worden.

Monteer de handgrepen horizontaal om te steunen en

verticaal om houvast aan te hebben. Hoogteplaatsing: vanuit

staande positie tussen schouder- en ellebooghoogte. Hand-

grepen te koop in warenhuizen, zaken voor sanitairartikelen

en bij leveranciers voor revalidatiehulpmiddelen.

Vakantie van medewerkers

Nogmaals de vakantieperioden van de medewerkers voor zover

bekend. Zij zullen zorgen dat er altijd iemand is om u (in elk

geval telefonisch) te woord te staan. Op hun telefoon zullen zij

inspreken wie hen vervangt en waar u dan terecht kunt voor

hulp. Hieronder vindt u voor zover nu bekend de informatie:

Louise van Uden van 5 - 23 juli

Ans Vemeulen 12 - 23 juli

Loes van der Laan 15 juli - 27 juli

Ineke Bijsterbosch 15 juli - 10 augustus

Wilma Berns 26 juli - 16 augustus

Paul Tiggeloven 9 - 26 augustus

Fietsvaardigheid voor senioren op 2 september

Stichting Welzijn Vorden organiseert in samenwerking met

de plaatselijk afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) en

de gezamenlijke Ouderenbonden op 2 september in Vorden

voor het eerst een fietsvaardigheid voor senioren. Dit in

navolging van de autorittten voor senioren. Het programma

begint om 9.30 uur met ontvangst van koffie/thee in Sport-

hal ’t Jebbink. Om 10.00 uur zal met een algemene theorie

worden begonnen, de verkeersituaties in Vorden komen

naar voren. Na de (eenvoudige) lunch zal er een demon-

stratie zijn van gewone, aangepaste en elektrische fietsen,

tips en trucs om veilig op de fiets te kunnen stappen en zal de

eigen fiets goed op de persoon worden afgesteld. Vervolgens

zal er een bewegwijzerde fietsroute in kleurrijke hesjes

door het dorp worden gehouden. Na afloop volgt er een

evaluatie over het te fietsen parcours en eventuele verbete-

ringen die in het parcours wenselijk zijn. Ook zal er nuttige

informatie van de VVN worden uitgereikt.

De kosten voor deze dag bedragen € 3,- per persoon, inclusief

lunch. U kunt zich tot 16 augustus a.s. melden aan het

kantoor Stichting Welzijn Vorden, tel. (0575) 55 34 05 of

per e-mail via adres: l.vanuden@sswb.nl

Computercursussen

Bij voldoende aanmeldingen kan men vanaf woensdag

15 september de volgende computercursussen volgen. 

Kennis maken met de computer: kosten € 95,-; 8 lessen van

1,5 uur, van 9.00 tot 10.30 uur in het Dorpscentrum.

Word en Windows: dit is een vervolgcursus van de cursus

kennismaken met de computer. Kosten € 110,-; 8 lessen van

1.5 uur van 10.45 tot 12.15 uur in het Dorpscentrum.

Internet en E-mail: kosten € 98,-; 6 lessen van 1,5 uur van

13.00 tot 14.30 uur.

Afhangend van de aantal aanmeldingen kunnen de tijden

van een bepaalde cursus gewijzigd worden. Opgave graag

voor 11 september bij Stichting Welzijn Vorden, Nieuwstad 32,

tel. (0575) 55 34 05.

Mandala tekenen

Stichting Welzijn Vorden wil bij voldoende aanmelding een

cursus mandala tekenen opzetten. U kunt zich hiervoor

aanmelden via de aanmeldingsformulier hieronder, graag

voor 1 september. Indien er voldoende deelname is volgt

er nadere informatie.

AANMELDINGSFORMULIER

Mijn interesse gaat naar de volgende cursus of activiteit.

❍ Kennis maken met de computer

❍ Word en Windows

❍ Internet en E-mail

❍ Mandala tekenen

Naam:

Adres :

Postcode/woonplaats :

Tel.nr.:

E-mail:

Informatief huisbezoek

Stichting Welzijn Vorden houdt zich bezig met het coör-

dineren, verstrekken van voorlichting over voorzieningen

op gebied van wonen, welzijn en zorg en houdt daartoe o.a.

het informatief huisbezoek.

Vanaf het jaar 2000 zijn ouderen uit een bepaalde leeftijds-

groep bezocht en vanaf 2008 waren dit de 80 jarigen.

Ook dit jaar worden de 80 jarigen door seniorenvoorlichters

benaderd om bezocht worden. In september ontvangen zij

via de Gemeente Bronckhorst een brief met een aanmeldings-

formulier van Stichting Welzijn Vorden. U kunt de aanmeld-

formulier voor 1 oktober terugsturen naar Stichting Welzijn

Vorden.  

Via het doorlopen van een korte vragenlijst over wonen,

welzijn en zorg kan informatie gegeven worden. De senio-

renvoorlichters hebben een uitgebreid informatiemap over

de genoemde items bij zich. Zij zijn geheimhouding ver-

plicht. 

Indien men daarna de ouderenadviseur op huisbezoek

wil kan hiervoor een afspraak worden gemaakt, tel. (0575)

55 31 59 of (06) 22 92 96 30. Ook is het mogelijk buiten deze

leeftijdsgroep contact op te nemen met de ouderenadviseur

om een huisbezoek aan te vragen.

Alzheimer Café Zutphen

Onderwerp: een zomerse activiteit voor alle mensen die op

een of andere wijze betrokken zijn bij dementie. Datum:

18 augustus van 19.00 tot 21.30 uur in het Alzheimer Café

de Born, Oude Bornhof 55-57 te Zutphen, tel. (06) 46 54 01 41.

U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis.

Voor meer informatie: Alzheimer Nederland afd. Zutphen,

Lochem en Bronckhorst. Voor vragen met betrekking tot

dementie kunt u (06) 46 54 01 41 bellen.

Rijbewijskeuring 70+ via Ouderenbonden in Vorden 

Voor wie 70 jaar is of ouder moet voor een nieuw rijbewijs

zich eens in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor

de keuring kunnen, voor de aanmelding en/of informatie,

dagelijks tussen 10.00 uur en 17.00 uur bellen naar (0575)

55 20 03. 

De prijs voor deze medische keuring bedraagt € 25,- Datum:

28 augustus van af 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: woon- en

zorgcentrum, de Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden. Het is

raadzaam om zich ruim op tijd voor de verlengingsdatum

van het rijbewijs te laten keuren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE AGENDA

In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen onder elkaar te zetten.

Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact op met: Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10 68 73 20.

Datum Activiteit Plaats Tijd

25 juli Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur

30 juli Tuinfeest Hyndendael, Hummelo 14.00 uur

7 augustus Cocktailmiddag Terras De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

10 augustus Fietstocht KBO ?

11 augustus Barbecue Tuin Stichting Welzijn, Hoog-Keppel 16.30 uur

11 augustus Kaartavond De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

13 augustus Rondvaart Amsterdam Zonnebloem ?

14 augustus Film (de heer Driessen) De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

18 augustus Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

21 augustus Wandeltocht De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

24 augustus Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

25 augustus Afhalen gratis maaltijd (met bon) Kantoor Stichting Welzijn Hengelo 10.00 uur

25 augustus Fietstocht ANBO vanaf Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

26 augustus Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur

28 augustus Filmmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur



• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Biljarten

Bij onze stichting biljart al jaren een gezellig vrouwenteam

op de maandagavond. Door verschillende omstandigheden

is het team uitgedund tot 2 vrouwen. We zouden graag wat

meer spelers hebben en roepen vrouwen op zich te melden.

Kunt u het nog niet dan is het te leren. De groep word

begeleid door een ervaren biljarter die aanwijzingen geeft

en u het spel kan leren. Voor meer informatie zie hieronder.

Geheugenspreekuur

GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtingen

geheugenspreekuren in de grotere kernen van Bronckhorst.

Elke 4e dinsdag van de maand in een andere kern. In sep-

tember is Steenderen aan de beurt. Te zijner tijd meer infor-

matie hierover. Wilt u daar niet op wachten dan kunt u ook

in de andere kernen terecht. Zie ook de agenda en andere

berichten.

Yoga

Vanaf 6 september gaan we weer verder met de yoga op

maandagmiddag en willen we starten met een woensdag-

avondgroep. Er zijn nog plekken vrij. U kunt zich nu weer

aanmelden. De middaggroepen starten zeker. De avondgroep

onder voorbehoud. Kosten € 75,- voor 15 lessen.

Bridgekoppel gezocht

Voor een bridgekoppel dat graag bridgen proberen wij een

ander paar te vinden. Het zijn ervaren bridgers die niet in

een grote groep willen spelen, maar de laatste jaren bij iemand

thuis speelden. Door omstandigheden is hun vaste groep

vervallen. Als u het ook leuk vindt om met een ander stel

regelmatig een spelletje bridge te spelen in de huiselijke sfeer,

Dan kunt u zich aanmelden bij het hieronder genoemd

contactadres.

Moestuin te leen

De ouderenadviseur heeft contact met een ouder echtpaar

dat in het bezit is van een grote tuin. Het achterste stuk is

ingericht als moestuin. Het wordt voor deze mensen te

moeilijk om deze tuin bij te houden en vinden het vervelend

als het er braak bijligt. Zij willen dit stuk tuin in bruikleen

geven aan iemand die hiervoor belangstelling heeft. Mocht

u geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met

Ineke Bijsterbosch, gegevens zie hieronder.

Computercursus

In oktober gaan we weer starten met nieuwe computer-

cursussen. Bij verschillende groepen is nog plaats. U kunt

zich nog opgeven. De cursussen worden gegeven op maandag

en donderdagavond in basisschool De Steenuil en gaan van

start op maandag 4 en donderdag 7 oktober. De lestijden

zijn van 18.30 tot 20.00 uur en van 20.00 tot 21.30 uur. Als er

erg veel aanmeldingen zijn wordt er een wachtlijst gemaakt

voor een cursus die start in februari 2011.

Belangrijk: Voor alle cursussen, met uitzondering van de

basiscursus voor echte beginners, is al enige recente com-

puterervaring nodig. Een reeds gevolgde basiscursus moet

niet te lang geleden zijn.

• Creatief met Word 2003: etiketten maken, kaarten maken,

menukaart maken 5 x 11/2 uur. Kosten zijn € 50,- en € 10,-

voor het cursusboek, inclusief koffie of thee.

• Cursus email & internet: Outlook Express, Internet

Explorer versie 7 en 8, 3 x 11/2 uur. Kosten € 30,- en € 10

voor het cursusboek.

• Cursus Windows XP & onderhoud van de computer:

mappen beheren, bestanden beheren, werken met usb-stick,

werken met cd/dvd-schijfjes, branden, handige programma’s

voor onderhoud van de computer. 4 x 11/2 uur. Kosten € 40,-

en € 10,- voor het cursusboek.

• Fotocursus met programma Picasa (gratis program-

ma): bewerken en afdrukken van foto’s. 6 x 11/2 uur.

Kosten € 60,- en € 10,- voor het cursusboek.

• Excel beginnerscursus: basisbewerkingen, maken van een

autokosten rekenblad. 5 x 11/2 uur. Kosten € 45,- en € 10,-

voor het cursusboek. Nog 2 plekjes vrij op de donderdag-

avond om 20.00 uur.

Informatie

Voor meer informatie en opgave over hierboven genoemde

activiteiten kunt u bellen met Ineke Bijsterbosch, tel. (06) 10

68 73 20, een briefje in de bus of langskomen op het kantoor

in De Bongerd. Gegevens zie in de kop van de pagina. 

Vakantie tot 10 augustus.

Gratis maaltijd van Apetito

Op woensdag 25 augustus wil Apetito, een leverancier van

diepvriesmaaltijden, u graag een gratis diepvriesmaaltijd

aanbieden. Apetito is één van de leveranciers in Hengelo

Gld. die u een verantwoorde en smakelijke maaltijden kan

aanbieden. Wekelijks bezorgen zij een, naar eigen wens

samengestelde, weekdoos met diepvriesmaaltijden aan huis.

Deze gratis maaltijd kunt u afhalen op woensdag 25 augus-

tus tussen 10.00 en 12.00 uur aan de Sarinkkamp 7A

(het kantoor van Stichting Welzijn Hengelo). De elders in het

Contact  afgedrukte waardebon kunt u hiervoor gebruiken.

Eénmalig geheugenspreekuur op dinsdag 24 augustus

in Zorgcentrum De Bleijke 

Op dinsdag 24 augustus wordt van 10.00 tot 11.00 uur een

éénmalig geheugenspreekuur gehouden in Zorgcentrum

De Belijke in Hengelo. Dit geheugenspreekuur is bedoeld

voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen hebben over

hun geheugen of over andere klachten zoals piekeren,

concentratie-problemen of somberheid. 

Het bezoek aan het geheugenspreekuur is gratis. Iedere

bezoeker krijgt een persoonlijk gesprek. Graag vooraf aanmel-

den bij ouderenadviseur Ans Vermeulen tel. (0575) 46 52 81

(maandag, woensdag, vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur).

Ook kunt u bij haar terecht voor meer informatie. 

Op het geheugenspreekuur kan men zonder verwijzing van

de huisarts terecht. In een persoonlijk gesprek beantwoordt

een deskundige uw vragen. De vragen kunnen gaan over

uzelf maar ook bijvoorbeeld over uw partner of één van uw

ouders. Indien van toepassing kan een korte geheugentest

afgenomen worden. Het gesprek wordt afgerond met een

vrijblijvend advies. Elke bezoeker krijgt een boekje met

geheugentips.

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

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

DE BOUWMARKT MET VELE SPECIALITEITEN



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

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

gave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het Dorps-

centrum. Op ma-wo en donderdag-
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info en
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

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

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

JULI
21 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
21 ANBO klootschieten, Olde Lettink
22-23-24 juli Zomerfeesten Vorden
22 Klootschietgroep de Vordense Pan
22 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
23 Skeelermarathon Vorden

28 Handwerkmiddag Welfare Rode
Kruis in de Wehme, inlasmiddag

28 ANBO klootschieten, Olde Lettink
28 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
29 Klootschietgroep de Vordense Pan

AUGUSTUS
4 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
4 ANBO klootschieten, Olde Lettink
5 Klootschietgroep de Vordense Pan
11 ANBO klootschieten, Olde Lettink
11 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
12 Klootschietgroep de Vordense Pan
18 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
18 ANBO klootschieten, Olde Lettink
19 Klootschietgroep de Vordense Pan
25 Achtkastelentocht, start bij VVV

kantoor
25 ANBO klootschieten, Olde Lettink
26 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 PCOB koffiemorgen, hotel Bakker

MUZIEKPROGRAMMA 
Donderdag 22 juli zal Big=U optreden.
Deze band (spreek uit: Big Issue) be-
staat uit vier leden die allemaal uit
het oosten van het land komen en el-
kaar al een aantal jaren in de gaten
hielden en soms ook al samen op het
podium hadden gestaan. (ex bandle-
den van Fuell, Makken en Stringfever).
Rockmuziek is het uitgangspunt,
maar de bandleden vinden het ook be-
langrijk dat muziek herkenbaar moet
zijn waardoor  stilzitten en stilstaan
voor het publiek eigenlijk onmogelijk
wordt. Het repertoire is heel divers
met bands als The Beachboys, The
Beatles, Live, Lenny Kravitz en Radio-
head. De nummers zullen zeker van
het podium spatten! 

Vrijdag 23 juli zal JelleB het podium
onveilig maken! Jelle B is een sponta-
ne jongen uit het Noorden van Neder-
land die gewapend met zijn gitaar ie-
dere zaal/tent op zijn kop weet te zet-
ten! Enthousiasme is de kracht van Jel-
leB, links, rechts, voor, achter of zelfs

met zijn allen op het podium, niets is
JelleB te gek. Een show van JelleB is
een doe-zing-mee-feest afgewisseld
met te gekke nummers uit alle tijden!
Vraag een nummer aan en JelleB
speelt! 

Zaterdag 24 juli zal The PianoHouse
voor een derde keer het dak eraf spe-
len. Ze zullen zeker proberen de vori-
ge twee avonden te overtreffen! The Pi-
anoHouse is een mix van jonge, talent-
volle muzikanten die een allround re-
pertoire in een frisse en sprankelende
uitvoering brengen. De muzikanten
houden op ieder moment feeling met
het publiek. Speciale Pianohouse-bier-
viltjes dienen als verzoekaanvragers.
Ze worden massaal op de twee vleu-
gels gedeponeerd waarna de indiener
op zijn/haar wenken wordt bediend.
Zelf meezingen mag natuurlijk ook. 

The Pianohouse begeleidt je graag op
weg naar eeuwige roem. The Piano-
House staat garant voor feest tot in de
kleine uurtjes!

Zomerfeesten bij 
Bistro de Rotonde
The PianoHouse voor derde maal aanwezig in Vorden

Vorden - Tijdens de zomerfeesten zal Bistro de Rotonde een mega groot
terras maken met vele wisselende bezigheden zoals een barista (koffie de-
monstraties), een cocktail shaker, en uiteraard muziek voor veel vermaak.
De bistro a-la-carte kaart zal heel zomers zijn met verrassende gerechten
en vele aanbiedingen en lekkerheden!

The PianoHouse in2009 in actie bij Bistro de Rotonde

Een gezellige en gemoedelijke sfeer tij-
dens het toernooi is een belangrijkste
drijfveer voor de organisatoren. Wan-
neer dat bovendien, zoals de ervaring
leert, gecombineerd kan worden met
tennis van een goed niveau wordt het
enthousiasme alleen maar groter.

Traditioneel komen de deelnemers

vooral uit Oost-Gelderland, maar het
komt ook voor dat spelers uit Duits-
land zich voor dit toernooi inschrij-
ven. De categorieën waarin wordt ge-
speeld zijn 3,4,5,6,7 en 8 voor zowel
enkel als dubbelpartijen. Het evene-
ment vindt plaats in week 33 van zon-
dag 15 t/m zondag 22 augustus op het
VTP-tenniscomplex aan de Overweg

en maakt deel uit van het Oost Gel-
ders Tennis Circuit (OGTC).

Op de avond van de donderdag (19 au-
gustus) is er een sponsoravond met
het legendarische 'bankstelconcert'. Ie-
dereen is die avond welkom om te ge-
nieten van toptennis en gezellige live
muziek.

De inschrijving voor dit toernooi kan
via een inschrijvingsformulier of via
de internetsite: www.toernooi.nl
Voor inlichtingen kunt u terecht bij
Rogier Oonk, tel 06-10674340.

VTP organiseert 

7e Dijkman Bouw Open
Tennistoernooi

Vorden - De Vordense tennisclub VTP organiseert dit jaar voor de zevende
maal maal het Dijkman Bouw Open Tennistoernooi. Dit toernooi mag, af-
gaande op de ervaringen in voorgaande jaren, rekenen op een flinke be-
langstelling. De organisatie verwacht zo'n 200 wedstrijden in de planning
te moeten opnemen.

De organisatie van de Dijkman Bouw Open Tennistoernooi in beeld

Dit omvat buiten het schrijven van
pakkende scènes ook het schrijven van
nieuwe liedjes en het uitdenken van
het decor. "We hebben de revue nu in
concept klaar en zijn erg tevreden
over het resultaat. Ook dit jaar zijn we
weer op zoek naar (nieuwe) toneelspe-
lers, zangers, dansers, decorbouwers
en muzikanten die de revue van Jong
Gelre weer tot een succes willen ma-
ken."

Ervaring is hierin niet belangrijk. Wel
is het belangrijk dat je vol enthousias-
me mee doet en dat je qua leeftijd past
in de doelgroep van Jong Gelre (16- 30
jaar). De start is op 20 augustus en van-
af de eerste week van september start
men met de wekelijks repetities. De re-
vue verschijnt op de planken op 13, 19
& 20 november. Interesse? Geef je dan
voor 1 augustus op bij Geert Heuve-
link, geert_heuvelink@hotmail.com.

Deelnemers gezocht revue Jong Gelre

Vorden - 'Maar buurvrouw, wat doet u nu!?' luidt de titel van de nieuw ge-
schreven revue die in november 2010 wordt gepresenteerd. Vanaf januari
zijn de schrijvers van Jong Gelre Vorden-Warnsveld wekelijks bij elkaar ge-
komen om een nieuwe revue te schrijven.

Donderdag 22 juli met de braderie
wordt er afgetrapt met de formatie
Bandera Latina. Wegens het succes
van vorig jaar op herhaling! Deze
band speelt wereldse muziek en zal
zeker zorgen dat de heupen alvast
los zijn voor de rest van het
weekend! Ook op de vrijdag zal het
moeilijk zijn stil te blijven zitten. 

Mr. T & Friends, een en zes koppige
band met een vrouwelijke zangeres
die de sterren uit de hemel zingt ver-
wend u met funky soul en lagu2 mu-
ziek. 

Zaterdagavond komt de Winters-
wijkse rock coverband Het Voorspel
deze band is inmiddels al tien jaar
een begrip en speelde in het voorpro-
gramma van de Zingende Fresia's en
dankt daar zijn naam aan. Door de
verschillende leeftijden, (duistere)
verledens en (bedenkelijke) muzika-

le voorkeuren van de bandleden, is
het repertoire zeer breed. Van
Beatles tot aan Robbie Williams; de
jaren 50 t/m heden, waarbij het
ruigere werk niet wordt geschuwd.
Maar ook daarvoor bent u van harte
welkom voor en hapje of een 
drankje en wij wensen u natuurlijk
veel plezier op de zonnige zomer-
feesten.

Zie ook: www.deslofvorden.nl

Zomerfeesten bij De Slof
Vorden - Tijdens de Vordense
zomerfeesten staat Eetcafé de Slof
weer garant voor een portie gezel-
ligheid.
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

Ontgrondingenwet en Algemene wet bestuursrecht 

gemeenten Bronckhorst en Doetinchem

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 

bij hun besluiten van 19 juli 2010, nrs. 2010-

002686, 003258 en 003457, aan waterschap 

Rijn en IJssel vergunningen verleend voor het 

ontgronden van de percelen, kadastraal 

bekend gemeente Keppel, sectie E, 

nrs. 703, 725 en 922 en sectie G, nr.1056 en 

gemeente Doetinchem, sectie A, 

nrs. 1475, 1478 en 7764. 

Inzage

Beroep

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Kennisgeving

’

Maar liefst 500m2 combinatiegemak in verf en behang, gordijnstoffen,
vloerbedekking en raamdecoratie
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DE BESTE PLEKJES 
U wordt ontvangen door de boswach-
ter van Natuurmonumenten in de Van
Westerholtzaal van kasteel Hackfort
voor een korte presentatie over het le-
ven van reeën in de verschillende sei-
zoenen. Daarna neemt de boswachter
u mee op een wandeling over het
prachtige landgoed, waar hij op boei-
ende wijze verhalen zal vertellen over

de reeën die er leven. Het zijn schuwe
dieren, die vaak pas tegen de avond
tevoorschijn komen. Hoewel geen ga-
rantie gegeven kan worden dat deze
dieren zich tijdens de wandeling zul-
len laten zien, weet de boswachter wel
de beste plekken om op zoek te gaan
naar zijn sporen.
Tijdens de bronst, die eind juli - begin
augustus valt, zijn de reeën actiever
en maakt u meer kans voor een ont-
moeting met deze dieren.

ANDERE SCHEMERGASTEN
Niet alleen reeën voelen zich thuis op
landgoed Hackfort. Ook voor andere
schemergasten is Hackfort een prima
leefgebied. Tijdens deze excursie kan
het dan ook maar zo gebeuren dat u
kunt genieten van fladderende vleer-
muizen of een overvliegende uil.   

Geef u snel op voor deze mooie avond-
wandeling!

MEER ACTIVITEITEN?
Kijk op www.natuurmonumenten.nl

Reeënbronstexcursie op
Hackfort
Vorden - Wel eens een bronstig ree
gehoord? Op 28 en 31 juli, 4 en 7 au-
gustus kunt u mee met de reeën-
bronstexcursie van Natuurmonu-
menten op landgoed Hackfort in
Vorden.  De excursies beginnen om
19.30 uur en duren ongeveer twee
uur. Let op: reserveer van te voren
uw deelname. In verband met de te
verwachten grote belangstelling
kunnen alleen mensen die zich
van te voren hebben aangemeld
deelnemen. Dit kan via 
www.natuurmonumenten.nl of te-
lefonisch bij de ledenservice van
Natuurmonumenten, 035 - 655 99 55.

De race, die gehouden wordt  op zater-
dag 25 en zondag 26 september, is een
non stop race van 24 uur met onder
andere hardlopen, mountainbiking
en kanovaren.

Globaal zijn nu de volgende afstanden
bekend: kanovaren circa 25 kilometer,
mountainbiking circa 100 km en

hardlopen circa 45 kilometer. De deel-
nemende koppels moeten gedurende
de race zoveel mogelijk check points
zien te vinden. Na 24 uur is het win-
nende team het team met de meest
gevonden check points.
Ook de inschrijvingen gaan zeer goed.
Op dit moment zijn er vijftien koppels
die zich ingeschreven hebben, terwijl
het maximum aantal twintig is. 
Vanzelfsprekend doet de organisatie
er alles aan om de race zo veilig moge-
lijk te laten verlopen maar deelname
is volledig op eigen risico. 

Meer informatie is te vinden op:
www.arbronckhorst.nl

Voorbereidingen 
Adventure Race Bronckhorst
De voorbereidingen voor de 24 uur
adventure race van Bronckhorst
zijn in volle gang. De organisatie
heeft het parcours goed in kaart
gebracht. Op dit moment worden
de diverse etappes getest en wor-
den de details uitgewerkt.

Het eerste segment is het kleine mals-
doolhof: Dit is een doolhof zonder in-
stinkers, dus zonder doodlopende
stukken en kort van lengte. De paden
zijn smal wat al gauw een heel gezel-
lig en spannende indruk maakt. Dit
doolhof is uitermate geschikt voor
kleinere kinderen tot ongeveer 7 jaar.
Het skelterdoolhof is het tweede seg-
ment. De bestaande skelterbaan met
rotonde is uitgebreid met een nieuwe
afslag naar het malsveld waarin een
route is uitgezet met nog een rotonde
zodat de kinderen oneindig rondjes
kunnen rijden zowel in de mals als
ook daarbuiten. Er zijn skelters voor
alle leeftijden waaronder ook 3-wie-
lers met 2 wielen voor en er zijn er ook
met 2 wielen achter. Verder zijn er ve-
le fietsen, steppen en zogenaamde
duw 3-wielers. Tenslotte is er het grote
malsdoolhof. Deze laatste variant is
een doolhof met vele instinkers, ver-
schillende routes en lang van lengte.
Wat uniek aan dit doolhof is dat er
halverwege een terras is aangelegd
waar wat kan worden gedronken en
waar men even kan bij komen van de
enerverende reis. Na het verkoelende
drankje kan de route worden vervolgd
al dan niet met instructies hoe de uit-
gang kan worden bereikt. 

Het grote malsdoolhof wordt geopend
op woensdag 21 juli om 13.00 uur. 
Alle doolhoven kunnen vanaf de aan-
gegeven datum worden bezocht op de

woensdag, donderdag, vrijdag, zater-
dag en zondagmiddag van 13.00 tot
18.00 uur. Kinderboerderij Feltsigt,
Bekveldseweg 5 in Bekveld gemeente
Bronckhorst. Voor meer info kijk op
www.feltsigt.nl of bel 0575-462828.

Maïsdoolhof nieuwe dimensie

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

De nieuwe afslag naar het Malsdoolhof op Kinderboerderij Feltsigt.

Jumble is Engels voor een mix van za-
ken die niks met elkaar te maken heb-
ben. Oftewel een heerlijke brei van al-
lerlei ingrediënten, die samen een
nóg smakelijker eindproduct vormen.
Zo is het ook met de band ‘The Jum-
ble’. Het is een groep gedreven jonge
muzikanten uit de Achterhoek met
een sterke basis in Dinxperlo. The
Jumble staat garant voor een optreden
gevuld met pompende en toegankelij-
ke pop-rock. Het repertoire varieert

van Anouk tot Foo Fighters en van Mu-
se tot Neil Young. The Jumble werkt
daarnaast hard aan eigen materiaal,
waarvan ze een aantal nummers ook
tijdens de optredens ten gehore bren-
gen. Deze variatie van veelzijdige co-
vers en eigen werk, zorgt voor een
spetterende, onvervalste muzikale ex-
plosie.

The Jumble bestaat uit Nathalie van
Dishoeck-zang, Thierry Hunting-solo-

gitaar, Hylke Kleinhesseling-slaggi-
taar, Freddie Brinkhuis-drums en Thijs
Roeterink-bas.

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

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

The Jumble op podium live@ideaal.org

Bronckhorst - Woensdag 21 juli zal de band The Jumble tussen 20.00 en
22.00 uuroptreden in het radioprogrammalive@ideaal.org, dat vanuit Ca-
fé ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

Aan deze expositie kleeft een feestelijk
tintje. Cursisten van Henny Zandjans
hebben hem afgelopen zaterdag fees-
telijk onthaald omdat hij 25 jaar men-
sen inspireert om beelden te maken.
Een grote schare cursisten, oud-cursis-
ten, vrienden en familie verrasten
hem in de tuin van Galerie A-qua-
draat. Op de vrolijke klanken van sa-
lonorkest Belle Epoque stond een ver-
bouwereerde Henny te kijken naar
‘zijn publiek’. Op zeer toepasselijke
wijze werd Henny Zandjans toegespro-
ken door Prof Dr Anne van der Mei-
den. Een van de cursisten overhandig-
de hem het boekje: ‘ Henny Zandjans,
de kracht van de verbeelding’. En als
klap op de vuurpijl laten zijn huidige
cursisten vijftig beeldhouwwerken ge-
durende deze expositie zien.
Het meest krachtige aan de beelden

van Henny zijn de steeds weer terugke-
rende aandacht voor de juiste verhou-
ding in volumes, vlakken en lijnen.
Het steeds weer bekijken of dat in orde
is boeit hem het meest. Het vormt bij
zijn werk een krachtig samenspel.
Daardoor weet hij de juiste emotie, de
beweging en kracht onder de huid van
een beeld te laten zien. Zijn kleine en
grote beelden, al dan niet op een sok-
kel,vragen om de bewondering van
een publiek. Zijn Don Quichote en
Sancho Panza kunnen dan ook reke-
nen op de aandacht van bezoekers in
Galerie A-quadraat.
Sacha Valentine di Maio, de in Italië
geboren kunstenares, maakt haar stil-
levens met een Italiaanse touch. De
onderwerpen op het doek ademen
enerzijds een Nederlandse sfeer uit:
uien, appels en paprika’s. De wijze
waarop zij de kwast hanteert en kleur
geeft aan haar schilderijen roept an-
derzijds een meer Italiaanse sfeer op.
Haar olieverfschilderijen geven heden
en verleden weer. En dat is ook niet
verwonderlijk wanneer je weet dat zij
o.a. studeerde aan het Instituto per
l’arte en il restauro Palazzo Spinelli in
Florence. Op 25 juli, geeft Henny
Zandjans van 13.00 tot 14.00 uur een
presentatie waarbij hij uitlegt hoe een
beeld wordt gemaakt en hoe het uit-
eindelijk in brons wordt gegoten. 

S.v.p. opgeven voor 25 juli. Zie website 
WWW.GALERIE-A-QUADRAAT.NL

De kracht van de verbeelding
Wildenborch - Sacha Valentine di
Maio en Henny Zandjans expose-
ren nog tot en met 15 augustus in
Galerie A-quadraat aan de Mossel-
seweg in Vorden. Sacha laat realis-
tische stillevens zien. Verfijnd werk
dat in de geest van een eeuwen-
oude thematiek in een vernieuwd
jasje is gestoken. Henny Zandjans
is als regionale beeldhouwer geen
onbekende in de regio .Zijn
(ver)beeldende kracht komt volle-
dig tot zijn recht in zijn kleine en
grote beelden van geabstraheerde
figuren; mensen en dieren.

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

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

Zomerbridge Bronkhorst
Baak - Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld
op de donderdagen 22 en 29 juli in
Zaal Herfkens in Baak.



VORDENVORDEN
gaat voor de 60%

Aanmelden voor een GRATIS  
AANSLUITING kan nog steeds.
Wij zijn aanwezig in Vorden op:

22 juli op de Braderie
23 juli bij de Skeelerwedstrijden

De koffie met gebak staan klaar!

Halen we de 60%, dan zal iedereen,
binnen het aansluitgebied, die wil,

aangesloten worden.

De initiatiefgroep

www.vordenopglasvezel.nl

Uiteraard kunt u zich ook inschrijven bij
DutchPC aan de Zutphenseweg 29 te Vorden.



SIR-55 APPARTEMEN-
TEN IN PROJECT DE
BOONK
Consumentenplatform
SIR-55, Arthur Armstrong
Projekten BV en KWP Ge-
biedsontwikkelaars BV
slaan de handen ineen om
8 appartementen te reali-
seren in het project 'De
Boonk'. 
Bij voldoende interesse

vanuit de medioren en se-
nioren kan grenzend aan
het terrein van de Deca-
nije een appartementen-
complex bestaande uit 8
appartementen worden
gerealiseerd. 

Deze locatie bevindt zich
aan de rand van het cen-
trum en de afstand tot het
station bedraagt circa 900
meter. De appartementen
zijn verdeeld over 4 woon-
lagen. Bovendien bestaat
de mogelijkheid het com-
plex te voorzien van een
afsluitbare parkeerkelder
die dan ook toegankelijk is
met de al aanwezige lift.
Door architectenbureau
Geesink Weusten is, op ba-
sis van het Programma
van Eisen van SIR-55 (grote
balkons, ruime woonka-
mer, berging etc.), een eer-
ste schetsontwerp ge-
maakt voor het te realise-
ren complex. Uiteraard

hebben toekomstige bewo-
ners de mogelijkheid om
zelf invloed uit te oefenen
op het ontwerp. Het nog te
bouwen complex heeft de
uitstraling van een land-
huis en is rustig gelegen
in een parkachtige omge-
ving. 

Is men gelnteresseerd in
bovenstaande mogelijkhe-
den? Info voor de informa-
tieavond via de SIR-55 Con-
tactpersonen in Bronck-
horst. 
Dit zijn Cees Corts (tel.
0314-62.52.27, e-mail:
c.corts@upcmail.nl) en Jan
Hoeben (tel. 0314-38.23.54,
e-mail: jjh.hoeben@chel-
lo.nl) 

Ook kun u contact opne-
men met het secretariaat
van Stichting SIR-55 via
e-mail: info@sir-55.nl, tel.
aanmelden via (040) 242
32 23 kan ook.

Comfortabele appartementen
Vorden - In Vorden wordt
door    SIR-55 een infor-
matieavond georgani-
seerd op 26 juli a.s. SIR-
55 zal op deze informa-
tieavond een presentatie
verzorgen over de con-
crete woonmogelijkhe-
den voor medioren en
senioren. Stichting SIR-
55 is een consumenten-
platform, opgericht om
aan de woonwensen en -
behoeften van de medio-
ren   (50-70 jaar) en senio-
ren tegemoet te komen.

Een nostalgisch gebeuren.
De man vraagt een meisje
c.q. vrouw ten dans. Hal-
verwege de dans een korte
pauze, dan betaalt men
per persoon een dubbeltje
voor de muziek en de dans
wordt vervolgd. In de prak-
tijk betaalt de man natuur-
lijk voor zijn vrouwelijke
partner ! Verder op deze
donderdag kermis en van-
af 13.30 tot 20.30 uur in
het centrum van het dorp
een braderie met daarbij
allerlei attracties (spring-
kussen, schminktent e.d.)
S’avonds volop vertier in
de plaatselijke horeca. Ook
op vrijdag 23 juli kermis
en muziek in de horeca.
Zaterdag 24 juli vindt er
vanaf 14.00 tot 17.00 uur in
het dorp een kinderbrade-
rie plaats. Tijdens deze bra-
derie een dweilorkest, Chi-
nese toekomstvoorspellers,
clowns en muziek bij de
horeca. In de Herberg
vindt vanaf 14.00 uur het
open Vordens kampioen-
schap darten plaats. Ook
deze dag kermis en tot be-
sluit ook op de zaterdag-
avond amusement in de
plaatselijke horeca. De or-
ganisatie maakt de bevol-
king er op attent dat er in
verband met de opbouw
van de kermis, op woens-
dagmorgen 21 juli in de
Dorpsstraat verkeershin-
der kan ontstaan.

Zomerfeesten
met veel 
amusement

Vorden - De zomerfeesten in
Vorden beginnen donderdag
22 juli van 14.00 tot 17.00 uur
met een wel heel speciaal ge-
beuren. De ‘dubbeltjesdans’
zoals die in grootmoeder- en
grootvaders tijd op kermis-
sen, buurt- en Oranjefeesten
als vast ritueel op de agenda
stond, komt in de grote tent
bij hotel Bakker voor de ou-
dere generatie weer terug.

Hieraan werd deelgeno-
men door clubs uit Vor-
den, Borculo, Lochem,
Harfsen, Holten, St. Isodo-
rushoeve, Hellendoorn en
Markelo. In verband met
de lengte van het circuit

kwamen voor de uitwisse-
ling alleen de 50 CC en 65
CC kleine wielen aan de
start. De uitslagen waren
als volgt: Klasse 50 CC: 1

Sem Schuurman, 2 Niels
Koolen, 3 Lyon Roeterdink.
De wedstrijd in Vorden
was tevens de laatste in
het seizoen. Dat beteken-
de dat Sem Schuurman de
competitie won, 2 Niels
Koolen, 3 Lyon Roeterdink.
Klasse 65 CC: 1 Wesley Sta-
ring, 2 Bjorn Zwoferink, 3
Robin van Oldeniel.

Jeugduitwisseling VAMC De Graafschaprijders

Vorden -  Ondanks de tropische weersomstandighe-
den ( het zweet droop met straaltjes onder de hel-
men vandaan ) werd er zaterdagmiddag op het per-
fect geprepareerde circuit in het buurtschap Delden
een spannende jeugduitwisseling ( cross) verreden.

UITSLAG IS ALS VOLGT:
1 Thijs Eijkelkamp 19
stuks 269 cm
2 Patrick Groot Jebbink 7
stuks 109 cm
3 Daan Peters 4 stuks 74
cm
4 Jorik Hissink 4 stuks 59
cm

5 Jelle Bruinsma 4 stuks 58
cm

EINDUITSLAG IS:
1 Patrick Groot Jebbink
598 punten
2 Tijs Eijkelkamp 590 pun-
ten
3 Jorik Hissink 578 punten
4 Rowin Burghout 576
punten
5 Ronnie Peters 572 pun-
ten
De prijs voor de meest ge-
vangen vissen ging dit jaar
naar Patrick Groot Jebbink.

H.S.V de Snoekbaars

Patrick Groot Jebbink
Kampioen

Vorden - Op donderdag
13 juli is de laatste on-
derlinge jeugdwedstrijd
gevist. Ditmaal gingen 9
jeugdvissers mee naar
de Berkel te Lochem. In
totaal werden er 43 vis-
sen gevangen met een
lengte van 628cm.

Links Thijs Eijkelkamp, midden Patrick groot Jebbink en rechts
Jorik Hissink.

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

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

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

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

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

De Verfdiscounter
Zutphen
De Sikkens specialist
van Oost Nederland

Tot 40% voordeliger 
op Sikkens verven.

Vraag niet hoe het kan, 
maar profiteer ervan.

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

OOO PPP RRR UUU III MMM III NNN GGG
50% KORTING

HALVE PRIJZEN
Op alle* dames- en heren zomermode (* behalve nieuwe items, t-shirts en hemdjes)

gerry weber, expresso, josephine & co, gaastra, sylver, frank walder,
elisa cavaletti, enjoy, marco manzini, vanguard, fellows, british indigo



B en w besloten vorige week een
aantal verkeersmaatregelen te
nemen om de verkeersveiligheid
van de Oude Zutpenseweg in Vorden
te verbeteren. Het gaat om het in-
stellen van een verbod voor vracht-
wagens op de Oude Zutphenseweg,
tussen de Galgengoorweg en de Van
Lennepstraat, met uitzondering van
bestemmingsverkeer en het
terugplaatsen van het vrachtwagen-
verbod op de Oude Zutphenseweg,
tussen de Kerkhoflaan en de
Wildenborchseweg. 

De Oude Zutphenseweg heeft een
duidelijke erftoegangsfunctie naar
enkele woningen en is de enige
toegangsweg naar het sportpark in
en zwembad in het dorp. Vracht-
verkeer past hier niet bij. De weg
is bovendien smal. Een combinatie
van vrachtverkeer met fietsers en
voetgangers levert onveilige ver-
keerssituaties op. Een aantal van
deze maatregelen was al van enige
tijd van kracht, maar is nu in defini-
tieve vorm aangepast. 

Met de aanwonenden is begin juli
tijdens een discussieavond gespro-
ken over de mogelijke maatregelen
en zij zijn voorstander van het weren
van het vrachtverkeer op deze ma-
nier. 

Reageren?
Het plan ligt van 20 juli tot en met 
30 augustus a.s. ter inzage in het
gemeentehuis en is dan ook te
downloaden via www.bronckhorst.nl.
Mensen kunnen in die periode hun
reactie indienen.

Verkeersmaatregelen Oude Zutphenseweg in Vorden

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot

16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur.

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het

gemeentehuis altijd eerst bij de

publieksbalie. Met bepaalde producten

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte

van geboorte of een uittreksel kunnen

wij u direct helpen. Voor andere producten

of diensten zoals een WMO-voorziening,

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen

voorbereiden.

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische

en Bestuurszaken), Recreatie en toeris-

me, Voorlichting/communicatie en

promotie, Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke orde-

ning, Financien en belastingen, Afval en

milieu, Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken

(dienstverlening), Informatisering en

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), Wegen

en groen, Verkeer en vervoer, Werk,

inkomen en zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl.

ouderenbeleid, Personeel en organisa-

tie, Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws &

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. Op deze website

vindt u de belangrijkste informatie over

de gemeente.
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Op het nieuwe bedrijventerrein
Steenderdiek in Steenderen zijn 
de eerste twee bedrijven gestart
met de bouw van een bedrijfspand.
Wethouder Mulderije (economische
zaken) heeft op 14 juli jl. hiervoor de
eerste paal geslagen. De gemeente
telt op dit moment 11 bedrijven-
terreinen, waarvan de bedrijven-
terreinen Vinkenkamp in Zelhem en
Steenderdiek nog een aantal kavels
ter uitgifte hebben. Bedrijventerrein
Winkelskamp-Oost (Hengelo) wordt
binnenkort nog ontwikkeld.

Mogelijkheden voor kleinschalige
bedrijven
Steenderdiek is een bedrijventerrein
van 1,5 ha groot, onderverdeeld in
tien kavels. Het terrein is bestemd
voor lokale bedrijvigheid, met name
voor kleine bedrijven niet groter dan
0,5 ha. Een ideale plek voor startende
ondernemers of voor bedrijven die
uit het buitengebied komen. Drie

kavels zijn verkocht en er bestaat
vergevorderde interesse voor twee
andere kavels op het terrein. 

Bedrijventerrein én nieuwe
ontsluitingsweg
De behoefte aan een nieuw bedrijven-
terrein in Steenderen viel samen

met de wens van de Aviko om het be-
drijf uit te breiden. Dit bood ons  de
gelegenheid om in één bestem-
mingsplan een nieuw bedrijventer-
rein én een nieuwe ontsluitingsweg
te realiseren. Het bestemmingsplan
Steenderdiek 1999-2005 is in 2007
onherroepelijk geworden. Op dat
moment kon nog niet tot uitgifte
overgegaan worden, omdat het een
archeologisch waardevol gebied
betrof. Vanaf november 2008 is het
terrein bouwrijp gemaakt en in de
verkoop gegaan.

Interesse?
Bent u geïnteresseerd in een kavel op
Steenderdiek of in de mogelijkheden
op één van de andere bedrijventer-
reinen, neemt u dan contact op met
onze bedrijvencontactfunctionaris
de heer P. van der Meulen of onze
medewerker vastgoed beheer de
heer A. Colenbrander, tel. (0575) 75
02 50.

Eerste paal geslagen op bedrijventerrein Steenderdiek

De meeste mensen praten niet
snel over huiselijk geweld. Daarom
lijkt het misschien alsof u de enige
bent die ermee te maken heeft.
Maar huiselijk geweld komt helaas
nog veel te vaak voor. U bent dus
zeker niet de enige! 

Wat is een steunpunt?
Het Steunpunt Huiselijk Geweld
is er voor al die mensen die hun
verhaal willen vertellen. Ze zijn er
voor slachtoffers, kinderen, fami-
lie, buren, maar ook plegers. Jong
en oud, mannen en vrouwen. Men-
sen uit grote en kleine families en

uit verschillende culturen. Als u het
steunpunt belt, luisteren ze en
proberen ze u verder te helpen met
advies of ondersteuning. Bellen
kan altijd anoniem. 

Website?
Als u erover denkt contact met hen
op te nemen, vindt u op de website
www.shginfo.nl alle informatie.
Ook kunt u ervaringen van anderen
lezen die met het steunpunt hebben
gebeld, of stel een vraag in het
forum als u eerst eens wilt horen
hoe anderen erover denken. 
Help jezelf. Help de ander.

Steunpunt Huiselijk Geweld

www.shginfo.nl

De gemeenten Bronckhorst, Lochem,
Aalten, Oude IJsselsteek en Mont-
ferland passen hun bewegwijzering
aan naar toeristische bedrijven en

Nieuwe wegwijzers naar toeristische
trekpleisters in de Achterhoek
Burgemeester plaatst eerste bord

Burgemeester Aalderink en mevrouw Van Dillen, directeur van het recreatieschap bij de

nieuwe toeristische wegwijzer

bezienswaardigheden volgens
eenzelfde ontwerp. De wirwar van
verschillende borden in formaat en
kleur en reclame-uitingen is daarmee
verleden tijd. Met de bruin-witte
borden verbeteren we de duidelijkheid
en vindbaarheid van de toeristische
trekpleisters sterk. Het Recreatie-
schap Achterhoek-Liemers is de
trekker van dit initiatief. Doel van
het recreatieschap is om eenduidig
en gezamenlijk beleid op het gebied
van recreatie en toerisme bij de
deelnemende gemeenten te ont-
wikkelen. De nieuwe borden zijn
hiervan een zichtbaar resultaat. 

Het eerste bord werd op 14 juli jl.
door burgemeester Henk Aalderink
geplaatst. Het bord wijst de weg
naar hotel/ restaurant De Gouden
Leeuw in het stadje Bronkhorst.
Komend najaar zullen alle borden
geplaatst zijn.



Openbare bekendmakingen

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

Tot en met september
staan verschillende
wegen in Bronckhorst op
de planning voor asfalt-
onderhoud. De firma Ver-
hoeve Infra uit Hummelo
voert de werkzaamheden
voor ons uit. Onder andere
gaten in de asfaltwegen

buiten de bebouwde kom worden opgevuld en de wegen krijgen
een nieuwe laag asfalt of een slijtlaag. Door de werkzaamheden
kan overlast ontstaan. Wij vragen hiervoor uw begrip. Als onder-
houd plaatsvindt aan de weg waar u woont, dan informeert de

aannemer u voor aanvang van het werk over de komende
afsluiting en de bereikbaarheid. Op de hiernaast genoemde
wegen is asfaltonderhoud gepland (vaak gebeurt het onder-
houd maar op een deel van de weg. Het kan dus zijn dat er een
straat genoemd staat, waar maar op een deel onderhoud
gebeurt). Winterschade die afgelopen winter aan wegen in 
de gemeente is ontstaan, repareren we ook in deze periode.
Deze werkzaamheden staan niet in de lijst.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het asfaltonderhoud, dan kunt u contact
opnemen met de heer M. Derksen van de gemeente, via e-mail:
maarten.derksen@bronckhorst.nl of via tel. (0575) 75 02 50.

• Baak Bakermarksedijk

• Drempt Tellingstraat, Hoefkensestraat

• Halle Dwarsdijk

• Hengelo (Gld) Ruurloseweg

• Hoog-Keppel Hessenweg, Beemsterweg, IJsselweg

• Hummelo Van Heeckerenweg

• Keijenborg Oude Kruisbergseweg

• Toldijk Schiphorsterstaat

• Vorden Veldslagweg, Deldenseweg, Baakseweg

• Wichmond Vierakkersestraatweg

• Zelhem Petersdijk, Nieuw Steeg, Haitinkweg, Stikken-

weg, Wisselinkweg, Brinkweg, Nijmansedijk 

Asfaltwerkzaamheden in Bronckhorst in komende periode

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, diverse locaties, plaatsen tijdelijke reclameborden, 9 t/m 23 augustus 2010,

café/zaal De Mallemolen
• Bronckhorst, diverse wegen en locaties in de gemeente, 24-uurs duursport evenement, 

25 en 26 september 2010, adventure race Bronckhorst
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, tijdelijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een

feesttent, 27 augustus 2010, J.W. Huetink
• Drempt, hoek Hulsevoortseweg/Zomerweg, Dremptse kermis, plaatsen van een feesttent,

ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 18, 19 en 20 september 2010, Josi Events
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15, feestavonden met live-muziek i.v.m. kermis, 9 september van

20.00 tot 23.00 uur, 10 september van 08.00 tot 01.00 uur en 11 september van 08.00 tot 01.00 uur,
tijdelijke gebruiksvergunning tent, 10 t/m 12 september, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet,
9 september van 19.00 tot 23.30 uur, 10 september van 09.00 tot 01.30 uur, 11 september van
13.00 tot 01.30 en 12 september 2010 van 09.00 tot 12.00 uur, horeca Steenderen

• Zelhem, dr. Grashuisstraat 3, muziekfestival, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
29 augustus 2010 van 14.00 tot 21.00 uur, café/zaal De Mallemolen

• Zelhem, instellen parkeerverbod voor een zijde van de Stationsstraat en de Smidsstraat en
afsluiten van de Stationsstraat, 18 september 2010 van 12.00 tot 17.00 uur, stichting September-
feesten Zelhem

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

Bouwvergunningen 
• Halle, Braamhorstweg 6, bouwen schuur
• Halle, Heurneweg 2, verbouw schuur
• Laag-Keppel, Eldrikseweg 20, bouw ligboxenstal
• Laag-Keppel, Rijksweg 88, veranderen woning 
• Steenderen, Eekstraat 13, bouwen woning met garage
• Zelhem, Akkermansstraat 11, vernieuwen werktuigenberging
• Zelhem, Ericaweg 12, bouwen bedrijfshal met kantoor
• Zelhem, Huusakker 15, bouwen woning
• Zelhem, Schooltinkweg 15, bouwen schuurtje
• Zelhem, Wassenaarweg 5, bouwen bedrijfshal

Kapvergunningen 
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan, 27 kastanjebomen

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 8 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 33, erfhuis (rommelmarkt en veiling), 21 augustus 2010 van 

10.00 tot 14.30 uur, restauratie commissie Remigius kerk
• Hengelo (Gld), Hofstraat 5, voorleesbijeenkomst (incl. collecte), 19 juli 2010 van 19.30 tot 22.00 uur,

restauratie commissie Remigius kerk
Verzonden op 9 juli 2010:
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, 11 en 12 september 2010, concours hippique, rijvereniging Zelhem e.o
Verzonden op 12 juli 2010:
• Zelhem, parkeerplaats Stationsplein, intocht van Sinterklaas, 20 november 2010 van 13.30 tot

15.00 uur, ondernemersvereniging Zelhem
Verzonden op 14 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Sarinkkamp, buurtfeest, 28 augustus 2010, J.B.H. Mokkink
• Hengelo (Gld), De Hietmaat, jaarlijkse koetsentocht met ponydemonstraties en infomarkt, 

5 september 2010 van 09.00 tot 17.00 uur, menvereniging In Stap en Draf
• Hengelo (Gld), Hogenkampweg, buurtfeest met toneelavond, vogelschieten, kinder- en volks-

spelen en feestavonden met live-muziek, 2 september van 19.00 tot 00.30 uur, 3 september van
19.00 tot 01.30 uur en 4 september 2010 van 09.30 tot 01.30 uur, buurtvereniging Bekveld

• Steenderen, Burg. Buddinghplein, kindermiddag, 15 augustus 2010 van 14.00 tot 19.00 uur,
café/hotel Heezen 

• Steenderen, Daliastraat, buurtbarbecue, 28 augustus 2010 van 15.00 tot 01.00 uur, buurt Dalia-
straat

• Toldijk, wethouder Massinkstraat 25, standplaats voor verkoop van overtollige huisraad, 
8 augustus 2010, P.P. Korver

• Vorden, buurtbarbeque, 15 augustus 2010 vanaf 12.00 uur, buurtcomité De Jongstraat
• Zelhem, Vincent van Goghstraat, buurtfeest, 14 augustus 2010, H.B.W.M. Wenting
Verzonden op 15 juli 2010:
• Bronkhorst, kermis met vogelschieten, volksspelen, optocht en kermisattracties, 1 september

van 20.00 tot 00.30 uur, 2 september van 08.30 tot 00.30 uur en 3 september 2010 van 09.30 tot
01.30 uur, schutterij Eendracht van Bronkhorst

Verleende vergunningen

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 13 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 12, vergroten woning
Verzonden op 14 juli 2010:
• Baak, Helmichstraat 23, vergroten woning
• Hengelo (Gld), 2e Berkendijk 8, vergroten recreatiewoning
• Zelhem, Thorbeckestraat 5, bouwen schuur met veranda 

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 13 juli 2010: 
• Hengelo (Gld), Rozenstraat 5, verbouw woning
• Wichmond, Okhorstweg 1A, bouw woning met garage/paardenstal
Verzonden op 14 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Banninkstraat 21, vernieuwen kapconstructie schuur

Kapvergunningen 
Verzonden op 15 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Kastanjelaan, 27 kastanjebomen, herplant: circa 33 kastanjebomen
• Hoog-Keppel, Hessenweg 1, 17 populieren, 3 dennen, 2 ratelpopulieren, 1 iep, 1 es, herplant:

10 beuken, 5 eiken
• Zelhem, Cosmeastraat 2, 6 berken, geen herplant

Sloopvergunningen 
Verzonden op 12 juli 2010:
• Toldijk, Beekstraat 13, slopen ligboxenstal en een paardenstal, komt asbesthoudend afval vrij
• Vierakker, Koekoekstraat 21A, slopen twee stallen, drie sleufsilo's en een mestopslag met

mestput, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 14 juli 2010:
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 10, verwijderen asbesthoudend zeil
• Vierakker, verwijderen asbesthoudende overkapping

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Drempt, tijdens een buurtfeest is de Kruysakker, tussen de huisnrs. 10 en 24, van 28 augustus

12.00 uur t/m 29 augustus 2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens het buurtfeest van Bekveld is de Hogenkampweg, tussen de Steenderense-
weg en de Koekoekweg, van 2 september 19.00 uur t/m 5 september 2010 01.30 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Sarinkkamp, tussen de Beatrixlaan en de Julianalaan,
op 28 augustus 2010 afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Steenderen, tijdens een buurtbarbeque is de Daliastraat vanaf huisnr. 1 t/m 15, op 28 augustus 2010
van 15.00 tot 01.00 uur de dag daarop volgend afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering
van bestemmingsverkeer

• Vorden, tijdens een  buurtfeest op 15 augustus 2010 is de De Jongstraat, vanaf huisnr. 18 t/m 24,
van 12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Vincent van Goghstraat, tussen de huinrs. 2 en 24, van 
14 augustus 10.00 uur t/m 15 augustus 2010 13.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzon-
dering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens een feest is de rijbaan aan de noordzijde van de Meindert Hobbemastraat,
tussen de huisnrs. 22 en 26, van 7 augustus 18.00 uur t/m 8 augustus 2010 02.00 uur afgesloten
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

• Zelhem, tijdens de intocht van Sinterklaas op 20 november 2010 is de parkeerplaats op het
Stationsplein van 13.30 tot 15.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer

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

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

Alleen voor kapvergunningen geldt:
Het bezwaarschrift heeft een schorsende werking. U hoeft daarom niet een verzoek om een 
voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen.

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van 
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 13 juli 2010:
• Hengelo (Gld), Veldhoekseweg 11, plaatsen reclamezuil



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

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

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

Artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
• Vierakker, IJselweg 1, bouwen schuur, ontheffing in verband met het overschrijden van de

maximale toegestane hoogte, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hengelo/Vorden
2005/2008 (correctieve herziening)'  

• Zelhem, Ericaweg 12, bouwen bedrijfshal, ontheffing in verband met het overschrijden van het
bebouwingspercentage, geldend bestemmingsplan 'Bedrijventerrein Vinkenkamp' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Hummelo, Groeneweg 7, verbouwen/vergroten woning, ontheffing in verband met het bouwen

buiten de bouwstrook, geldend bestemmingsplan 'Hummelo 1997'

De bouwplannen liggen van 22 juli t/m 1 september 2010 tijdens de openingstijden voor belang-
hebbenden ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis.
Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak
maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op
www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

Vastgesteld wijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Paardestraat 5,
Steenderen'
B en w van Bronckhorst hebben op 6 juli 2010 het wijzigingsplan 'Buitengebied 2010; Paardestraat,
Steenderen' vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen aangebracht
ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrarisch bedrijf
in een woonfunctie op het perceel Paardestraat 5 in Steenderen.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 21 juli t/m 31 augustus 2010 tijdens de
openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Halle, Klaverdijk 9, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Reigersvoortseweg 20, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Hummeloseweg 57, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Strekking van de ontwerpbesluiten:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de ontwerpen van de vergun-
ningen opgesteld onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang
van de bescherming van het milieu.

Zienswijzen:
Gemotiveerde zienswijzen tegen de ontwerpbesluiten kunnen gedurende de termijn van ter
inzagelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen
moeten bij ons worden ingediend vóór 1 september 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoon-
nummer (0575) 75 02 50.

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

Wet milieubeheer

Het wijzigingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 22 juli t/m 1 september 2010
tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie
in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien,
dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken
ook raadplegen op www.bronckhorst.nl � Infobalie � Ruimtelijke plannen.

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

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

... als het méér moet hebben!

meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

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

O P R U I M I N G

ALLE Broeken*

50%
K O R T I N G

*met uitzondering van wit-spijkerbroeken

Kinderboerderij

FELTSIGT

ZOMER activiteiten

• Kleine maïslooproute

• Skelterbaan door de maïs

• Groot maïsdoolhof

• Varken met biggen

Bekveldseweg 5, 7255 KG  Bekveld

Gemeente Bronckhorst

Tel./fax. 0575-462828

e-mail: info@feltsigt.nl

website: www.feltsigt.nl



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

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

glas verf behang
speciaalzaak

Wegens vakantie 

zijn wij gesloten vanaf 

maandag 2 aug. t/m 

zaterdag 14 aug.



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 29 van
19 t/m 24 juli 2010.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

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

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

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

H E N G E L O



Van dichtbij was er de folklore van de
organiserende vereniging ‘Wi’j eren ’t
Olde’. Uit het buitenland kwamen de
‘Trachtengruppe Menzingen’ uit Zwit-
serland met naast een dansgroep ook
alphornblazers en vaandelzwaaiers in
hun gelederen. Uit Italië kwamen de
‘Sbandieratori et Tambirini del Folig-
no’, een groep die niet danste maar
een wervelende show neerzette met
trommelgeweld en vendeliers. Een
groep, in Nederland wonende, Congo-
lezen danste en vertelde over de folklo-
re van dit Afrikaanse land. Van het ei-
land Guam, gelegen in de Pacific oce-
an, nabij de Filippijnen en Indonesië,
kwam ‘Inetnon Gef Pa’go’ met dansen
en liedjes over het leven op dit tropi-
sche eiland. De vijfde buitenlandse
groep kwam uit Wit-Rusland. ‘Belaya
Rus’ beschikte over een professioneel
orkest en een al niet minder professio-
nele groep dansers, die samen een per-
fecte show neerzetten met aan ballet
grenzende folkloristische dansen.
Vanaf donderdag was er elke avond

een optreden in een tot theater omge-
bouwde sporthal ‘de Pol’, met een af-
sluitende Matinee op de zondagmid-
dag en steeds weer was er een redelijk
tot goed gevulde zaal met bezoekers,
die genoten van de diverse optredens.
De zaterdag was compleet folkloris-
tisch. ’s Morgens waren de dansers al
vanaf 9.00 uur te gast bij ‘het langste
ontbijt’, voor de achttiende keer geor-
ganiseerd door SuperdeBoer Hollak.
Er werd gegeten en gedanst. Daar wa-
ren ook een twaalftal regionale dans-
groepen aanwezig om aansluitend
aan het ontbijt een regionaal festival
te vieren op een drietal openlucht
danslocaties in het dorp. ’s Middags
waren alle groepen, binnenlands en
buitenlands, te bewonderen in een
grote optocht door het centrum van
Zelhem. Ook zondagmorgen was ie-
dereen al weer vroeg uit de veren om
deel te nemen aan de oecumenische
kerkdienst in de Zelhemse Lamberti-
kerk.
Alle activiteiten waren gratis te bezoe-

ken dankzij sponsoring door het be-
drijfsleven en dankzij de vele vrijwilli-
gers en gastgezinnen konden de bui-
tenlandse gasten in de Achterhoekse
cultuur en gezinsleven worden onder-
gebracht. Dit werd door de gasten zeer
op prijs gesteld en waardoor er nieuwe
internationale vriendschappen ont-
stonden.

In bijgaande foto’s een kleine blik op
het festival met foto’s gemaakt door
Jan Alten. Op de website van het festi-
val, www.ifdzelhem.nl zal binnenkort
een uitgebreide fotoreportage te zien
zijn, terwijl ook Radio & TV Ideaal aan-
dacht zal besteden aan het festival.

Vier dagen folklore in Zelhem

Zelhem - Het afgelopen weekeinde stond Zelhem in het teken van het 8e
Internationale Dansfestival. Hoewel er aanvankelijk problemen waren
om de beoogde groepen naar Zelhem, stond er uiteindelijk een keur aan
mondiale culturen en folklores op het podium van sporthal ‘de Pol’.
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Zo kreeg Sara Wink, marketing- en sa-
lesmanager bij het Vordens bedrijf Da-
Vinci Salon Automatisering (voor de
kappersbranche) deze middag uit han-
den van Dorien Mulderije ( wethouder
economische zaken ) en Paul Seesink (
wethouder werk, inkomen en zorg )
van de gemeente Bronckhorst, een
jongerenvoucher met een waarde van
2500 euro overhandigd. De vouchers
worden uitgereikt in het kader van de
campagne ‘Vers bloed Cadeau ‘’. On-
dernemers uit de Achterhoek konden
zich de afgelopen tijd inschrijven voor
één van de 50 beschikbare jongeren-
vouchers. ( De belangstelling was zo
groot dat besloten is nog eens 25 extra

jongerenvouchers beschikbaar te stel-
len ).

De 2500 euro is een gegarandeerd
startbedrag voor een werkgever als hij
een vacature laat vervullen door een
jongere tot 27 jaar. Uiteraard wordt dit
geld niet zomaar geschonken, daar-
voor zijn een aantal spelregels opge-
steld. De belangrijkste voorwaarde
waaraan de werkgever moet voldoen
is het in dienst nemen van een jonge-
re voor minimaal een half jaar met de
intentie dit dienstverband ook na de
periode van een half jaar voort te zet-
ten. Het is een initiatief van onder an-
dere VNO- NCW Achterhoek, Kamer

van Koophandel Centraal Gelderland,
UWV WERKbedrijf en een groot aantal
gemeenten, waaronder de gemeente
Bronckhorst.

Wethouder Paul Seesink: ‘ Deze stimu-
leringsmaatregel is met name ideaal
om hoog opgeleiden (b.v. HBO ) een
mogelijkheid te geven, aan de slag te
gaan. Voor hen dus licht in de duister-
nis. We hebben in de Achterhoek on-
geveer 700 jongeren die werk zoeken.
Er hebben zich 75 bedrijven voor deze
jongerenvoucher opgegeven. Dat bete-
kent dus dat 10 procent van die jeugd-
werkelozen een kans op een baan krij-
gen. Een goed ‘verhaal’ van de over-
heid want deze jongeren hoeft men
ook geen uitkering te geven’, aldus
Paul Seesink. En zo vult wethouder
Dorien Mulderije aan; ‘ Het is heel erg
belangrijk dat bedrijven voor het ini-
tiatief open staan’. 

DaVinci Salon Automatisering te Vor-
den ontving het startbedrag door Nic-
ky Meuleman een contract aan te bie-
den. Sara Wink van DaVinci: ‘ Een van
onze medewerkers is momenteel met
zwangerschap verlof, waardoor we
dus tijdelijk een vacature hebben. Ik
heb toen contact opgenomen met Nic-
ky Meuleman. Ik kende haar namelijk
al, want ze heeft hier een paar jaar ge-
leden stage gelopen. We hebben haar
inmiddels een contract aangeboden
en willen haar t.z.t. graag een vast
dienstverband aanbieden’, zo zegt ze.
Nicky Meuleman is dolblij dat haar de
kans op een baan is geboden. Welis-
waar een andere werkkring dan waar-
voor ze aan Saxion Enschede heeft ge-
studeerd.
Nicky: ‘ Ik ben afgestudeerd voor ‘In-
ternational Business en Languages’.
We studeerden met circa 30 jongens

en meisjes af. De helft van de studen-
ten was afkomstig uit Duitsland. Zover
ik weet hebben die inmiddels alle-
maal een baan. Het ‘Nederlandse- di-
ploma’ is namelijk meer waard dan
een diploma voor een soortgelijke stu-
die in Duitsland zelf. Voor de Neder-
landse jongeren ligt dat toch een stuk
moeilijker. Hier liggen de banen niet
voor het oprapen. Ik heb heel wat sol-
licitatiebrieven geschreven. Je wordt
er niet vrolijk van dat het dan niet
lukt een baan te vinden. Je weet op ge-
geven mom ent niet wat je moet doen.
Je kunt jezelf in de CV ook niet beter
maken dan waarvoor je gestudeerd
hebt. Ik was natuurlijk heel erg blij
met het telefoontje van Sara Wink. Ik
ben 1,5 maand geleden als assistent
marketing ( van Sara zelf ) begonnen
en het bevalt mij uitstekend’, aldus
Nicky Meuleman.

Eerste jongerenvoucher voor Da Vinci Salon Vorden

Stimulering om jongeren in dienst te nemen

Vorden -  Afgelopen woensdagmiddag werd in het gemeentehuis van
Bronckhorst nog eens duidelijk hoe belangrijk het voor jongeren is om
tijdens een stage bij een bedrijf, een goede indruk achter te laten. Dat kan
‘later’ zomaar tot een arbeidscontract bij het vorige stageadres leiden.
Ook voordelen voor de werkgever zelf.

v.l.n.r. : Dorien Mulderije, Paul Seesink en Sara Wink

Nicky Meuleman

Martine Hair + Beautysalon werkt al
vanaf het opstarten van haar bedrijf,
ruim 14 jaar, met het Amerikaanse
merk L'anza. De uitverkiezing tot L'an-
za Diamond Salon gebeurd o.b.v.
strenge criteria: kennis, vakman-
schap, trends en kwaliteit van de me-
dewerksters, daarnaast dient er een
L'anza ambassadeur werkzaam te zijn,
L'anza ambassadeur wordt je pas na
het volgen van een HBO opleiding van
ruim een jaar. L'anza gebruikt de inno-
vatiefste technologieën voor het sterk-
ste gezondste haar.  L'ANZA is het eer-
ste en enige merk dat daadwerkelijk

Healing Haircare biedt. Alle produc-
ten hebben een helende werking en
bouwen het haar van binnenuit op.
Naast de bekende Healing-collectie
biedt L'ANZA ook een exclusieve Ad-
vanced Healing-collectie.U kunt bij
Martine Hair + Beautysalon altijd te-
recht voor een gratis haaranalyse en
advies.

VERNIEUWDE WEBSITE
Sinds vorige maand is de vernieuwde
website van Martine Hair + Beautysa-
lon "in de lucht" hier vindt U leuke
nieuwtjes, tips en aanbiedingen.

ZONNEBRANDADVIES
Wat een zomer hebben we tot nu toe

al gehad, en wie is er nog niet ver-
brand geweest door de zon. Bij Marti-
ne Hair + Beautysalon kunt U terecht
voor het advies en gebruik van zonne-
brandcrème dat bij U persoonlijke
huidtype past, zie ook onze website:
www.martinehairenbeauty.nl

AIRCONDITIONED
Sinds het begin van deze zomer is de
kapsalon van Martine Hair + Beautysa-
lon voorzien van airconditioning. Bij
een bezoek aan Martine Hair + Beauty-
salon wordt U dus heerlijk "cool" ge-
knipt. Martine Hair + Beautysalon,
Sint Michielsstraat 2B, Hengelo Gld,
0575-465715, www.martinehairenbe-
auty.nl

Martine Hair + Beautysalon: Diamond Salon
Hengelo - Martine Hair + Beautysa-
lon is onlangs uitgeroepen tot dia-
mond salon.

Het concert wordt verzorgd door pan-
fluitsolist Vasile Raducu met een bij-
zonder repertoire en de virtuoze pia-

nist Petre Pandelescu die zorgt voor de
muzikale begeleiding en ook eigen
composities speelt zoals klassieke mu-
ziek, gospel en volksmuziek.
Iedereen is zaterdag 31 juli van harte
welkom op dit bijzondere concert in
de Remigiuskerk. De kerk is open van-
af 19.00 uur en het voorprogramma
begint om 19.30 uur. De entree is gra-
tis, wel wordt er een collecte gehou-
den.

Stichting Elia bestaat 25 jaar

Jubileumconcert
Hengelo - Ter gelegenheid van het
25-jarig bestaan van de Stichting
Elia op landgoed ‘Het Kervel’,
wordt er op 31 juli een concert ge-
geven in de Remigiuskerk in Hen-
gelo. De aanvang van het jubileum-
concert is om 20.00 uur.

Op camerabeelden is te zien dat een
manspersoon op een fiets met een wit
jack met daarop aan beide zijden een
zwarte streep in verticale richting tus-

sen 01.30 en 02.30 uur diverse vernie-
lingen heeft aangericht in de buurt
van de ophaalbrug in Laag Keppel. Zo
duwde hij een auto op de rijbaan en
wierp hij enkele voorwerpen, waaron-
der een groene GFT container in het
water. In tijdsbestek van een uur
kwam hij drie keer in beeld om spul-
len in het water te gooien. Op de came-
rabeelden is ook te zien dat er getui-
gen zijn, want diverse auto’s passeer-
den op het moment dat de verdachte
met zijn fiets op de brug stond.

Politie zoekt getuigen
Laag Keppel - Laag Keppel - De poli-
tie zoekt getuigen van vernielin-
gen die in de nacht van zaterdag 24
op zondag 25 april plaats vonden
bij de ophaalbrug aan de Dorps-
straat in Laag Keppel. Tips kunnen
doorgegeven worden via tel. 0900-
8844 of via Meld Misdaad Anoniem
op tel. 0800-7000.

De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp en er is een
korte overdenking door Pim Brouwer
over het thema: "Vallen en opstaan?"

Er is een boekentafel met gratis uit-
leen en na afloop is er koffie en thee
in "de Voorde".

Zangdienst 
"Vorden zingt"

Vorden - Aanstaande zondagavond
25 juli is er in de Dorpskerk weer
een zangdienst. Samen zingen uit
verschillende bundels.RUIME KEUS

Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98
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Puur Natuur is een dagbestedingsloca-
tie van Philadelphia Zorg Graafschap-
Liemers. In het atelier van Puur Na-
tuur worden ambachtelijke producten
gemaakt, voornamelijk op basis van
natuurlijke materialen. Deze produc-
ten worden verkocht in de winkel. De
opbrengsten uit de winkel worden ge-
bruikt voor de inkoop van nieuwe ma-
terialen. Ook de gemeenschap in Hen-
gelo en omgeving levert veel materiaal
aan. 

Anja Weustenenk benadrukte in haar
uitleg het belang van integratie en dat
mensen met een beperking een zin-
volle en plezierige dagbesteding vin-
den bij Puur Natuur. Mensen van alle
leeftijden zijn actief in het atelier en

de winkel en nemen zo hun eigen
plek in de gemeenschap in. Door el-
kaar aan te vullen en te ondersteunen
in de activiteiten vanuit ervaring en of
leeftijd leren de deelnemers van el-
kaar en bouwen zij contacten op. De
producten die bij Puur Natuur worden
gemaakt zijn het resultaat van creatie-
ve activiteiten. De medewerkers ont-
wikkelen zelf veel ideeën die tot origi-
nele en kwalitatief goede eindproduc-
ten leiden. 

Naast de eigen activiteiten voert Puur
Natuur opdrachten uit en is actief in
de ondersteuning van en uitwisseling
met andere organisaties in Hengelo
en de regio. Zo worden maatschappe-
lijk relevante activiteiten gerealiseerd,

die bijdragen aan de eigenwaarde van
de deelnemende mensen. “Zo hebben
we een afspraak gemaakt met een be-
drijf, dat wij werk doen voor hun en
dat wij daar materiaal voor terug krij-
gen”, zegt Anja. “We krijgen veel afval-
materialen van bedrijven en doen veel
werk voor maatschappelijke organisa-
ties en instellingen”. Door zinvolle
dagbesteding aan te bieden kan Puur
Natuur wat betekenen voor de ge-
meenschap. 

Wilt u meer informatie over Puur Na-
tuur of graag persoonlijk advies?
Neem dan contact op om uw mogelijk-
heden te bespreken. U bent ook van
harte welkom om een kijkje te komen
nemen. De winkel en atelier van Puur
Natuur is gevestigd aan de Ruurlose-
weg 5 in Hengelo en zijn op werkda-
gen geopend van 9.30 tot 15.30 uur.
Tel. 0575-460278. E-mail: puurna-
tuur@philadelphia.nl

Op werkbezoek bij Puur Natuur

College B en W

Hengelo - Het college van b en w van de gemeente Bronckhorst bracht
dinsdag 13 juli een werkbezoek aan Puur Natuur in Hengelo. Coördine-
rend begeleidster Anja Weustenenk gaf uitleg over de dagbestedingsloca-
tie, het atelier en de kadowinkel van Puur Natuur.

Het college samen met de medewerkers en begeleiders van Puur Natuur.

De opzet van ‘Jazztime at the Keppel
Castle’ straalt een groots allure uit en
zal moeten gaan groeien tot een van
de top jazz festivals in West-Europa.
De loco-burgemeester van de gemeen-
te Bronckhorst opent om 12.00 uur
het festival en de kasteeltuinen zijn
geopend vanaf 10.30 uur. Naast traditi-
onele jazzmuziek en Hot-Clubmuziek
is er volop ruimte voor Engelse Trad-
Jazz, swingende boogiewoogie, ener-
gieke rhytm ’n blues en jazzy klinken-
de blues. Deze combinatie van stijlen
zorgt voor een enorm gevarieerd pro-
gramma voor muziekliefhebbers.
Bands die optreden zijn de Dutch
Swing College Band met gast Lils Mac-
kintosh, Jazz Supply, Martijn Schok
Boogie & Blues Band, Storyville Jass-
band met gast Joris Posthumus, Koen
de Cauter en Waso Band en studenten-
jazzband Able-Bodied Seamen. De or-

ganisatoren zijn er dus in geslaagd om
een aantal grote jazznamen te con-
tracteren. Mede om die reden loopt de
voorverkoop van kaarten goed. Chiel
Erkelens en Geurt Schouten, organisa-
toren van Jazztime, over de voorver-
koop: “Dankzij de grote namen die we
hebben gestrikt voor dit festival, loopt
de voorverkoop boven verwachting.
De kaartverkoop stimuleert ons om er
een prachtig festival van te maken in
een unieke omgeving. De transparan-
te overkapping in de kasteeltuin van
kasteel Keppel geeft het geheel een in-
tieme sfeer. Kaarten á ¤ 49,50 zijn nog
steeds verkrijgbaar via www.jazzti-
me.nl en op 1 augustus bij de ingang
van het festivalterrein. De organisatie
van het festival ligt in handen van ca-
tering & organisatie De Geldersche
Poort.

At the Keppel Castle

Jazztime slaat aan

Laag Keppel - Het nieuwe Achterhoekse jazzfestival ‘Jazztime’, dat op 1 au-
gustus wordt gehouden, is nu al een succes. De voorverkoop van dit festi-
val verloopt boven verwachting. Organisatoren hebben dan ook toonaan-
gevende jazznamen weten te strikken: de Dutch Swing College Band, Jazz
Supply, Lils Mackintosh en de Storyville Jazzband zijn enkele voorbeelden.
Deze verschillende internationaal bekende jazzbands staan garant voor
een spetterend jazzfestival op een fraai transparant podium in de tuin
van kasteel Keppel.

Organisatoren van Jazztime: Chiel Erkelens en Geurt Schouten.

's Morgens kunnen de fietsers starten
bij: Partycentrum Langeler, Spalstraat
5, 7255 AA in Hengelo Gld. en bij Zorg-
en recreatieboerderij De Bult, Beek-
straat 13, 7227 NC Toldijk.

De bedrijven zijn gratis te bezichtigen
en de deelname is gratis. Onderweg
kunt u o.a. kijken bij een wijnboerde-
rij, een melkveebedrijf, een loonbe-
drijf en een zorgboerderij. Verder is er
een boerderij omgetoverd tot pannen-
koekenhuis met muziek, dans en al-
lerlei handvaardigheden. De route is
tussen de 30 en 35 km.

De open dag "Fiets de Boer op" is geor-
ganiseerd door de Agrarische Contact-
groep Hengelo. Voor meer informatie
over de route: Mevr. B. Midden. 0575-
464638.

Fiets "De Boer op"
Hengelo - Fietsen over paden waar-
van u het bestaan niet wist en tus-
sendoor een kijkje nemen bij zo-
wel agrarische als ook bij andere
bedrijven. Dat kan allemaal tijdens
de jaarlijkse zomer fietstocht in
Hengelo (Gld.). Op zaterdag 24 juli
krijgt iedereen een kans om eens
een kijkje te nemen.

De beelden van Ada Hartman zijn her-
kenbaar aan hun strakke vormen een
zekere vrouwelijke benadering, waar-
uit harmonie en betrokkenheid spre-
ken. Jos Ruis houdt van herkenbare lij-
nen in al zijn beelden. Hij zoekt de
spanning van het combineren van
steen met andere materialen zoals
glas, perspex en metalen. Voor Jos
moet elk beeld een artistieke en tech-
nische uitdaging zijn. 

Op zondag 25 juli 2010 om 14.00 uur
wordt deze bijzondere expositie feeste-

lijk geopend door galeriehoudster en
beeldend kunstenaar Anne Brouwer.
Hierbij is iedereen van harte welkom.
De middag wordt omlijst met livemu-
ziek. 

In de galerie en de prachtige beelden-
tuin, aan de voet van de fraaie Baakse
kerk, kunnen de tentoongestelde wer-
ken worden bewonderd. De expositie
Femmes en Fruits loopt overigens t/m
30 oktober aanstaande. Vrij entree. 
Informatie: Beelden in Baak / Beeld-
houwatelier Baak, Wichmondseweg
17 a, 7223 LH Baak, telefoon (0575)
442601. Openingstijden: do t/m zat.
10.00-17.00. 

Meer informatie op www.beeldhouwa-
telierbaak.nl, www.beeldeninbaak.nl
en  info@beeldhouwatelierbaak.nl.

Bijzondere expositie in Baak

Femmes et Fruits

Baak - Vanaf zondag 25 juli aan-
staande verzorgt Beelden in Baak /
Beeldhouwatelier Baak de nieuwe
expositie Femmes et Fruits. Deze
expositie omvat een bijzondere
collectie beelden van Ada Hartman
en Jos Ruis.
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Beiden geven nooit op. Je hebt het vo-
rig jaar nog kunnen zien toen Gary
Hekman, ondanks kramp in zijn be-
nen, met een krachtige eindsprint In
Vorden de overwinning behaalde’, zo
zegt Arjan Mombarg. Ook het sterke
rijden van Geert- Jan v,.d. Wal heeft de
Vordenaar van dichtbij meegemaakt
met name toen Geert- Jan een paar
jaar geleden in Nijverdal Nederlands
kampioen werd. Hij versloeg toen Ar-
jan Mombarg in de eindsprint met
slechts een paar centimeter verschil.
Trouwens opmerkelijk dat Mombarg
zijn teamgenoot Sjoerd Huisman in
Vorden niet tot de absolute favorieten
rekent. Arjan: ‘Sjoerd heeft natuurlijk
van alle skeeleraars in Nederland het
meeste talent. In de sprint is hij nau-
welijks te kloppen. 

Echter ik denk dat het parcours in Vor-
den iets te zwaar is voor Sjoerd’, zo
zegt Arjan. Saillant detail: Sjoerd Huis-
man is wel de Nederlands kampioen
2010. Deze titel behaalde Sjoerd vorige
maand in Rijssen. In die wedstrijd leek
het er op dat Bob de Vries de titel zou
pakken. In de wetenschap dat hij in de
eindsprint weinig kans op de overwin-
ning zou maken, probeerde Bob de
Vries in de laatste ronde te ontsnap-
pen. Dat leek succes op te leveren.

Honderd meter voor de finish had Bob
nog vier seconden voorsprong. Maar
wat gebeurde? Bob de Vries ging recht-
op staan, terwijl Sjoerd Huisman en
Karlo Timmerman nog op volle snel-
heid waren. De spagaat- sprint van
Sjoerd, één meter voor de finish, bleek
dodelijk voor Bob de Vries. Terwijl
Sjoerd juichte en ook Karlo (vanwege
zijn derde plaats) keek Bob de Vries
verdwaasd om zich heen en baalde hij
als een stekker!

Arjan Mombarg: ‘Karlo Timmerman is
eveneens in goede vorm en kan ook
hij in Vorden ‘hoog‘ eindigen’. En hoe
schat de Vordenaar zijn eigen kansen
in? Arjan: ‘Ik behoor absoluut niet tot
de favorieten, zelfs in de verste verte
niet. Door tijdgebrek (de familie Mom-
barg runt in het buurtschap Linde een
veehouders bedrijf en is Arjan mede-
eigenaar van Free Wheel) heb ik de
laatste tijd niet veel kunnen trainen.
Toch wil ik, hoe dan ook, in Vorden ab-
soluut niet voor spek en bonen meerij-
den. Ik hoop toch zeker iets voor mijn
ploeggenoten van Telstar Sport (Sjoerd
Huisman, Geert- Jan v.d. Wal en Karlo
Timmerman) te kunnen betekenen.
Veronderstel, er ontstaat vrijdagavond
op gegeven moment een kopgroep en
niemand van ons zit erbij, dan pro-

beer ik op kop van het peloton zo hard
te sleuren en tempo te maken dat er
kan worden aangesloten. Is dat be-
reikt en één van mijn teamgenoten zit
erbij, dan heb ik mijn taak gedaan’, zo
zegt Arjan vol overtuiging. Intussen is
de Vordenaar ( 38 ) met afstand de oud-
ste bij de A-rijders . Arjan: ‘ De huidige
toppers van Nederland zijn allemaal
zo rond de 22 tot 25 jaar. Arjan Smit (
32 ) is na mij, de oudste in het deelne-
mersveld’. Arjan Mombarg weet als
geen ander dat hij zijn beste skeelerja-
ren achter de rug heeft. Liefst 14 sei-
zoenen waarvan 12 jaren zowel bij het
skeeleren als het schaatsen op het
hoogste niveau . ( A– rijders ). Dat al-
leen al is een prestatie op zich !

Richting toekomst is één ding zeker:
Arjan Mombarg gaat absoluut niet bij
de veteranen de strijd aan. Hij han-
teert de komende maanden en ook
aanstaande vrijdagavond in Vorden
wel de aloude stelregel: ‘Je weet maar
nooit hoe een koe een haas vangt ‘!
Het parcours in Vorden heeft dit jaar
een lengte van 4,1 kilometer, waarvan
1500 meter klinkerweg. Interessant
voor het publiek, want de rijders ko-
men nu vijftien keer op volle snelheid
vanaf de Ruurloseweg de Dorpstraat
instuiven, waar ter hoogte van hotel
Bakker de finish is. Arjan Mombarg: ‘
Ik verwacht een boeien de strijd en ik
wijs er nogmaals op: ‘ Alleen kerels
met karakter kunnen de klassieker in
Vorden winnen’.

Alleen kerels met karakter kunnen de klassieker in Vorden winnen’.

Arjan Mombarg

Vorden - Vrijdagavond 23 juli a.s. gaat in Vorden rond de klok van 19.00
uur de ‘Schuurman-Schoenen Skeelermarathon‘ van start. Op de vraag
aan Arjan Mombarg wie volgens hem bij de heren de topfavorieten zijn,
behoeft hij niet lang na te denken. ‘Dat zijn Gary Hekman en Geert-Jan v.d.
Wal. Het is een zwaar parcours, op het lijf geschreven voor jongens met
‘ausdauer’ en dat zijn Gary en  Geert Jan bij uitstek.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De eerste wedvlucht van jonge duiven
van PV De IJsselbode in Steenderen
werd zaterdag 17 juli vervlogen vanaf
BOXTEL. Er namen 177 duiven deel
aan de vlucht. Uitslag: 1. H. Dieks, 2. 3.
4. 5. H. Wiggerink, 6.G. Kelderman, 7.
T.H. Tankink, 8. G. Stoel, 9. 10. P. Hen-
driks. 

PV VORDEN 
In verband met de weersomstandighe-
den werd de eerste jongen vlucht een
week uitgesteld naar 18 juli. Om 7.30
uur en met zuidwesten wind, werden
186 duiven gelost in LOMMEL 
Uitslag: Marc Tiemessen 1 2 6 22 29 37
40 42 44, C. Bruinsma 3 19 32 35 36 45,
T.J. Berentsen 4 14 15 18 25, H.A. Eykel-
kamp 5 7 11 12 13 20 21 28, R. de Beus
8 9 23 27, D.J. Gotink 10 24, Comb.
A.&A. Winkels 16 17 26 33 34 38 41,

Ashley Eykelkamp 30, Wieneke Win-
kels 31 39, F.T. Hummelink 43 46 47. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
De jonge duiven van PV Steeds Sneller
Hengelo vlogen zondag 18 juli vanuit
LOMMEL. De 139 duiven van 10 deel-
nemers werden om 7.30 uur gelost. 
Uitslag: G. Kempers ( 15/ 36) 1 2 3 6 10
11 12 16 17 19 20 30 31 33 34, J. Teunis-
sen ( 2/ 11) 4 15, W. Willemsen ( 3/ 7) 5
7 21, R. Koers ( 5/ 18) 8 13 14 28 29, E.
Koers ( 5/ 15) 9 26 27 32 35, A.H.J. Peters
( 4/ 20) 18 22 24 25, L Te Stroet ( 1/ 21)
23. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
De 171 jonge duiven van 12 deelne-
mers van PV De Koerier Zelhem vlo-
gen hun eerste vlucht op zondag 18 ju-
li. Zij werden om 7.30 uur in LOMMEL
gelost met glashelder weer en een kal-
me zuidwesten wind. Uitslag: H. Een-
ink ( 3/ 21) 1 7 35, A. Velthorst ( 1/ 12) 2,
H. Niesink ( 6/ 12) 3 5 9 11 26 38, Comb.
Jansen & zn ( 2/ 5) 4 10, G.J. Velthorst (
16/ 34) 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 42 43, J.G. Poelman ( 4/ 15) 8
28 39 41, Comb. Burghout & zn ( 3/ 20)
25 27 30, E.G. te Pas ( 4/ 22) 29 31 33 37,
J.Th. Reindsen ( 3/ 17) 32 34 36, R. van
Aken ( 1/ 5) 40.

Duivenberichten 
17 en 18 juli
Bronckhorst - De vier duivenvereni-
ging in de gemeente Bronckhorst,
PV De IJsselbode uit Steenderen, PV
Vorden, PV Steeds Sneller Hengelo
Gld. en PV De Koerier uit Zelhem
namen afgelopen zaterdag 17 juli
aan de wedvlucht vanuit Boxtel
deel of zondag 18 juli vanuit Lom-
mel.

Dit keer geen aktiviteit vooraf maar
wel een groot beeldscherm om toch
maar niets te missen van het voetbal-
len. Het leek erop dat het weer een
grote spelbreker zou zijn maar op een
klein buitje na was het goed weer om
een feestje te bouwen. Op twee na wa-
ren alle bewoners van de Roomstaat
aanwezig. Om 20.30 uur kwam de nes-
tor van de straat binnen in de persoon
van Karel Leisink. Karel is dit jaar 75
jaar geworden en heeft dit met de he-

le straat gevierd. Na het "Lang zal hij
leven" werd Karel toegesproken en
werd hem een  prachtige levensmidde-
lenmand aangeboden.

Karel kon deze attentie bijzonder
waarderen en dankte alle aanwezigen
voor dit mooie cadeau. Hierna werd de
barbecue aangestoken en werd het
feest tot in de late uurtjes  voortgezet.
Het was een feest om met plezier op
terug te kijken.

Buurtfeest aan de
Roomstraat

Drempt - Zaterdag 3 juli was weer het jaarlijkse buurtfeest aan de Room-
straat.

In de L2 reed Chris van Dijk met Ami-
ga Maya. Hij behaalde een 3de prijs
met 189 punten. In de M2 behaalde
Anita Berenpas een 2de prijs met 184
punten.
Op deze avond werd ook bekend ge-
maakt wie er naar de Gelderse kampi-
oenschappen mogen op 13 en 14 au-
gustus te Beesd.
De club is goed vertegenwoordigd. De
volgende amazones en ruiter mogen
naar de Gelderse kampioenschappen.

In de klasse L1 is dat  Carlijn Slijkhuis
met Aimé. Hester Slegt werd kring-
kampioen in de klasse  L2 met
Zingy.Chris van Dijk met Amiga Maya
mogen ook in de klasse L2. Marina Go-
tink mag in de klasse M1 met haar
paard Zapp. In de klasse M2 mag Ani-
ta Berenpas met Walencia. Lisette Bij-
enhof mag met haar Rolexus in de Z1
starten.

Op 11 juli jl. werd er een wedstrijd te
Steenderen georganiseerd.
Anita Berenpas reed hier met Aragorn
in de klasse L1. Ze behaalde hier een
4de prijs met 193 punten. Ook Chris
van Dijk reed zijn Amiga Maya. Hij be-
haalde een 3de en 4de prijs met resp.
196 en 198 punten, in de klasse L2.

L.R. de Graafschap
Vorden - Op dinsdag 6 juli jl. werd
de 3de selectiewedstrijd voor de
paarden verreden. Hester Slegt
reed hier met Zingy. In de klasse L2
behaalde ze een 1ste en 2de plaats
met resp. 198 en 187 punten.

De renner uit Keijenborg stond na-
mens de ploeg Line Lloyd Footwear Cy-
cling aan de start van de Ronde van
Tsjechië. Een proloog over 3,7 kilome-
ter vormde de aftrap van de ronde,
waaraan 120 renners uit diverse lan-
den deelnamen. Te Stroet leverde in
de proloog met de 19e plaats een zeer
knappe prestatie. Van de deelnemers
onder de 23 jaar zette hij zelfs de vijf-
de tijd op de klok. Een dag later stond
de eerste etappe met hierin twee be-
klimmingen op het programma. Na
144 kilometer kwam Te Stroet in het
peloton als 21e over de finish. De etap-

pe die hierop volgde was met ruim
193 kilometer de langste van de ronde.
De hitte en meerdere beklimmingen
maakten het extra zwaar. Ook in deze
etappe eindigde Te Stroet in het pelo-
ton. In de laatste etappe gaf de ther-
mometer zelfs temperaturen van bo-
ven de 35 graden aan. Het eerste deel
van de route ging door bergachtig ter-
rein, het tweede gedeelte was nage-
noeg vlak. Te Stroet wist zich goed te
handhaven in het voorste deel van het
door de zware omstandigheden fors
uitgedunde peloton. Hij passeerde de
eindstreep uiteindelijk als 34e. In het
eindklassement wist Te Stroet een 35e
plaats in de wacht te slepen. Van de
renners onder de 23 jaar was hij 9e. De
Ronde van Tsjechië werd gewonnen
door de Tsjech Leopold König. 

De andere renners van RTV Vierakker-
Wichmond waren vorige week actief
in eigen land. Peter Makkink uit Hen-
gelo reed in Dodewaard een criterium
voor Amateurs B. Hij moest achteraan
starten, maar meldde zich al snel aan
de voorkant van het peloton. Een
groep met favorieten voor de zege wist
halverwege de wedstrijd uit het pelo-
ton te ontsnappen. Makkink besloot
de achtervolging in te zetten, maar
kreeg net voordat hij de aansluiting
met de kopgroep vond een lekke band.
Dit betekende voor hem het einde van
de wedstrijd. Raymond van Hall uit
Doesburg stond aan het vertrek bij de
Amateurs A. Hij reed naar een verdien-
stelijke 19e plek.

Zware Tsjechische etappekoers

Te Stroet ziet af
Wichmond - Wielrenner Rens te
Stroet van RTV Vierakker-Wich-
mond heeft vorige week een zware
etappekoers in Tsjechië gereden.



NIEUWSGIERIG?
Kijk op: www.robschmitzfotografie.nl
En misschien bent u ook wel in beeld.

"Ben ik in Beeld"
Vorden - Een fotoreportage over de
Vordense Weekmarkt.

Dit is een mooie gelegenheid om eens
in ‘de keuken’ van verschillende be-

drijven te kijken. U fietst een mooie
route en maakt onderweg kennis met
interessante bedrijven. Er zijn twee da-
ta en twee routes. 

Zaterdag 31 juli is het vertrek tussen
10.00 en 12.00 uur vanaf het Stations-
plein in Zelhem. Woensdag 11 augus-
tus kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur
bij Eterij-Cafetaria ‘de Woage’ in Halle
starten.

Fiets met ons mee langs
boerderij en stee
Zelhem - Onder bovenstaande
kreet nodigt de activiteitencom-
missie van LTO afdeling Bronck-
horst, Vrouwen van Nu afdeling
Halle en de VVV Bronckhorst u ook
dit jaar weer uit om deel te nemen
aan een prachtige fietstocht langs
diverse bedrijven met een agrari-
sche achtergrond.

“Eenvoudige, landelijke schoonheid is
het kenmerk van den ganschen weg. 't
Is er stil. Voorbijgangers zien wij niet
veel. Een paar wagens, met rogge bela-
den, komen ons tegen. Een enkele
zware blaauwe vrachtkar, met het
schilderachtig getuigde paard, met de
witte huif, en den schommelenden
bak tusschen de wielen, brengt er wat
leven door haar' rijkdom van kleuren,
niet het minst door het vrolijk deun-
tje, dat de lange zweep des voermans
klapt en door het getjingel van de bel-
len aan den hals van het langzaam
voortstappend ros. De huizen langs
den weg zijn wel te tellen. 't Zijn meest
woningen van kleine boeren of arbei-
ders, armoedige stallingen zelfs of ru-
we, schilderachtige schaapskooijen,
behalve het min of meer deftige tol-
huis en het onmiddellijk daarbij gele-
gen fraaije landhuis Groot Zande, dat
op een' zorgvuldig onderhouden aan-

leg en sierlijk opgaand hout mag roe-
men. Naar den kant der rivier vinden
wij meest zacht glooijend bouwland,
nu eens met schoone vergezigten op
de wazig blaauwe of krachtig rood ver-
lichte bergen in de verte, dan weêr
door boschjes afgewisseld. Aan de an-
dere zijde is de grond vaak heuvelach-
tig, met hakhout of dennen begroeid,

of tot korenakkers ontgonnen. Aca-
cia's en berken groeijen er in over-
vloed, welig wassende lanen van jonge
beuken geven er niet zelden hun ver-
kwikkend lommer, de donker groene
bremstruik tiert krachtig langs de
kanten van den weg. Enkele stukken
heide verhoogen den ernst van het
vriendelijke landschap. Hier en daar
leiden dwarswegen en zandsporen
naar de bosschen of de velden.”

Wilt u reageren op deze rubriek
of heeft u een oude foto of een ver-
haal uit de gemeente Bronckhorst
dat geschikt is voor deze rubriek?
Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH
te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (142)
Jacobus Craandijk (Amsterdam, 7 september 1834-Haarlem, 3 juni 1912)
was een Nederlandsleraar, predikant,schrijverentekenaar. Hij heeft een
groot aantal wandelingen door Nederland met pen en potlood in meerde-
re boekdelen vastgelegd. Het eerste deel daarvan verscheen in 1875. Het
laatste deel kwam uit in 1888. De werken van Craandijk leveren een schat
aan informatie over het tijdsbeeld en haar geschiedenis van Nederland in
de 19e eeuw. In deel 5 uit het jaar 1880 staat op blz. 281-282 zijn beleving
van de weg van Keppel naar Doetinchem en het daaraan gelegen ‘Groot
Zande’. Over dit verdwenen landhuis, bewoners en entourage verschijnt
binnenkort een boekwerk, dat geschreven is door de in Zutphen wonen-
de Willem Coops.

In 2002 kwamen twee Ruurlose jon-
gens op het idee om een band te begin-
nen. De andere enthousiaste bandle-
den waren al snel gevonden, waarmee
‘de Daltons’ ontstonden en ondanks
een aantal groepswisselingen is het
een hechte groep muzikanten, waar-
bij de naam de Daltons herkenbaar
wordt als u en optreden bijwoont. De
band stond inmiddels op vele festivals
en feesten in de Achterhoek en begint
zelfs nationaal interesse te wekken. 
Zo stonden zij in februari in Paradiso
Amsterdam om in de landelijke halve
finale van ‘Clash of the Coverbands’,
een wedstrijd voor coverbands uit heel
Nederland, te laten zien en horen
waar ‘de Daltons’ voor staan en eerder
dit jaar werd al opgetreden bij Martijn
Muijs op radiozender 3FM. Hiermee
wonnen ze de ‘muzikale Elfsteden-

tocht’. Elf bands uit elf provincies die
elk een nummer in het eigen dialect
speelden, deden mee. De Daltons wer-
den daarbij het hoogst gewaardeerd
en spelen ter afsluiting op 26 septem-
ber nogmaals op de nationale jeugd-
muziekzender 3FM. Dit keer tussen
04.00 en 06.00 in de ochtend.
De band bestaat uit zangeres Michelle
Menting, gitarist en zanger Pim Lub-
berdink, Bassist en trompettist Pascal
Heilig, drummer Wim Weernink en
Toetsenist en accordeonist Roy Wiege-
rinck.
De Daltons willen van elk optreden
een waar feest maken en doen dit met
een grote diversiteit aan nummers
van o.a Tina Turner, Aretha Franklin,
AC/DC, maar ook Bed of Roses van Bon
Jovi, Brommers Kieken van Jovink,
Good God van Anouk staan op het re-

pertoire. Vervolgens worden de trom-
pet en accordeon te voorschijn ge-
haald om de avond een feestelijk tint-
je te geven. De slogan ‘Crimineel gezel-
lig!’ is hierop van toepassing.
Naast covers spelen heeft de band de
intentie om eigen nummers te schrij-
ven. Afgelopen zomer nam de band, in
samenwerking met Radio Ideaal, een
eigen nummer op voor de Achterhoek-
se wandelvierdaagse. Het nummer
‘Naar de Top’ is op single gedrukt en
werd uitgedeeld aan de wandelaars. 
U kunt de uitzendingen van live@ide-
aal.org in ‘de Mallemolen’ bijwonen of
beluisteren via Radio Ideaal en de live-
stream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen, kun-
nen mailen naar live@ideaal.org of
schrijven naar Ideaal Radio, Televisie
& Internet, t.a.v. live@ideaal.org Post-
bus 50, 7020 AB, Zelhem.

De Daltons op podium bij LIVE@IDEAAL.ORG

Bronckhorst - Op woensdagavond 14 juli trad de band ‘de Daltons’ op in
het programma live@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zel-
hem werd uitgezonden.

Meubelmaker/beeldend kunstenaar
BERT AALBERS is een van de oprich-
ters en vennoten van Meubelmakerij
KopsHout in Nijmegen. KopsHout is
gespecialiseerd in het maken van kwa-
liteitsmeubelen van massief hout in
een tijdloos-moderne vormgeving
voor de particulier. Sinds 2002 geeft
KopsHout ook een cursus 'meubelma-
ken'. Bert maakt behalve meubels ook
met een vrijere manier van werken ob-
jecten. Hij begeeft zich steeds meer in
het overgangsgebied tussen meubel-
vormgeving en beeldende kunst. Een
houten kankergezwel, een oude werk-
bank-achtertang, een randje kant aan
een wit tafellaken, het Nederlandse ri-
vierenlandschap, dit alles kan tot een
meubelobject leiden. PIM VAN DER
HEIJDEN is ontwerper/meubelmaker
in Uffelte en zijn bedrijf heet PimSoft-
Design. Hij maakt ook speelgoed en
leest kapvergunningen in weekbla-
den. De bomen die hij zo weet te be-
machtigen, verzaagt hij zelf op een
houtzaagmolen waar hij een van de
molenaars is. Hij watert, verzaagt en
droogt het hout zoveel mogelijk zelf.
Ook vindt hij afgedankte meubels of
hergebruikt hout uit de bouw. Dit

hout ontdoet hij van metalen en her-
zaagt het weer tot bruikbare delen die
dan precies in het ontwerp passen.
Veel meubels ontwerpt hij zelf maar
vaker komt het ontwerp in samen-
spraak met de klant tot een meubel-
stuk. OTTO KOEDIJK is houtdraaier in
Brummen. Hij werkt ook het liefst
met hout uit de regio, of met strand-
hout - dan is de oorspronkelijke groei-
plaats lastiger te achterhalen. Hij
maakt schalen, doosjes en bollen,
maar ook puzzels en speeldingen.
Soms is zijn uitdaging een verrassend
ontwerp te maken dat helemaal klopt,
soms wil hij juist een specifiek ken-
merk van een boom benadrukken in
de vorm of door de functie. 
In de week van 17 tot en met 23 juli,
van 10.00 tot 18.00 uur zijn deze drie
houtkunstenaars te vinden in de Ka-
pel van Bronkhorst of op het terras er-
naast achter een kop koffie met appel-
taart. 

Voor meer informatie kijk op:
www.bertaalbers.nl, www.meubelma-
kerijkopshout.nl, www.pimsoftde-
sign.nl, www.vanboomtotmeubel.nl
en www.ottokoedijk-houtdraaier.nl

Houtkunst in Bronkhorst

Bronkhorst - Drie Houtkunstenaars, Bert Aalbers, Pim van der Heijden en
Otto Koedijk exposeren van 17 juli tot en met 23 juli 2010 in de Kapel van
Bronkhorst. De expositie is open van 10.00 tot 18.00 uur.
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Zaterdag 24 juli kun je overdag genie-
ten van de muziek van de ‘Flamingo’s’
en de ‘Four dudes’. ’s Avonds speelt de
band ‘Alpha Live’, voorheen de Alpha
Showband, tijdens een groot feest op
het marktplein. Met een nieuwe naam
en een nieuw repertoire willen ze de
Internationale podia gaan beklim-
men. 
Zaterdag 7 augustus kunt u op de vrij-
markt op het grasveld rond de kerk
tweedehands spulletjes van basis-
schoolleerlingen kopen. Deelnemers
kunnen zich nog tot 1 augustus in-
schrijven via kindervrijmarkt@hot-
mail.com. De band ‘Brothers in Arms’
zal het avondfeest voorzien van live
muziek. De band bestaat uit vijf op-
merkelijk muzikale broers met een
markante uitstraling en een waanzin-
nig goeie zangeres. Ze maken van elk
optreden een happening door hun
veelzijdigheid. Zo spelen ze een aantal
songs waarbij een spectaculaire act

wordt gemaakt met dubbel toetsen-
werk en dubbele drums. Hun reper-
toire bestaat uit hits uit de jaren '80 en
de actuele top 100.
Dankzij een groot aantal sponsoren
en vrijwilligers kunnen de Zelhemse
Zomerfeesten dit jaar al voor de 34e
keer georganiseerd worden. Jammer
genoeg heeft de organisatie afscheid
moeten nemen van een aantal be-
stuursleden, waardoor er nu dringend
behoefte is aan nieuwe enthousiaste
bestuursleden. Lijkt het je een leuke
opdracht om volgend jaar een mooi
programma te organiseren voor de
Zelhemse Zomerfeesten, stuur dan
een e-mail naar info@zelhemsezomer-
feesten.nl.

Nadere informatie over de activitei-
ten, het complete programma vind je
op www.zelhemsezomerfeesten.nl.
Via ‘links’ kom je op de websites van
de diverse activiteiten.

Zelhemse Zomerfeesten

Zelhem - Dit jaar worden de Zelhemse Zomerfeesten op zaterdag 24 juli en
7 augustus gehouden. Het centrum staat die twee zaterdagen weer vol met
marktkraampjes, attracties en muziek. Er is veel te beleven voor jong en
oud. Speciaal voor de kinderen staat er een draaimolen, een treintje en
luchtkussens. Ze kunnen zich ook laten schminken. Survivalvereniging
‘Jan in het Touw’ is op beide dagen aanwezig met een zes meter hoge to-
ren met tokkelbaan. Als bezoeker kun je hier, veilig gezekerd, vanaf glij-
den en voor de echte waaghalzen hangt er een enorme touwlader.

Ondanks deze tegenvallers bleek dat
veel mensen de nieuwe opzet weten te
waarderen. Bij de demonstraties met
de paarden op het terrein van de Wel-
koop waren de mensen enthousiast
alsook de kinderen die een ritje op een
pony of paard konden maken. Er was
er o.a. de mogelijkheid om met een po-
nywagen te gaan ringsteken en een
clown wist ook de juiste snaar te ra-
ken. In combinatie met de paarden-
markt die al vroeg begon is de formu-
le goed en zal in de toekomst zeker uit-
gebreid gaan worden. Anton van In-
gen en Jan Dinkelman van de Markt-
vereniging gaven de intentie aan om
in de komende jaren weer een stand-
werkerconcours naar Hengelo te ha-
len wat op zich een megapubliekstrek-
ker zal worden en het is te hopen dat
de actieve organisator van de Hengelo-
se markten dit lukt. 's Avonds rond zes
uur werd begonnen met een program-
ma rond diverse motoren. Door Ad
Ridderhof werd in samenwerking met
de Hamové en schutterij EMM een

fraai circuit opgebouwd waar reke-
ning gehouden werd met de mogelijk-
heid dat er zwaar weer op komst was.
Door gebruik te maken van de zand-
baan die was aangelegd voor de paar-
dendemonstraties voor de Welkoop
werd het nog spectaculairder. Hier-
door kon de Trialschool op de Spal-
straat voor Leemreis een trialterrein
aanleggen en het publiek vermaken
met leuke stunts zonder af te hoeven
breken . Ook de mogelijkheid om ken-
nis te maken middels een instructeur
van voornoemde school is hierdoor
aanwezig. Rond zes uur startten de Ve-
teranen met hun rondje op hun oude-
re motoren waar heel veel BSA moto-
ren waren te zien. Ad Ridderhof ging
als eerste van start met de oude BSA
uit 1955 van het type Gold Star. Het is
een prachtig gezicht deze oude wed-
strijdmachines aan het werk te zien.
In de Off Road klasse was duidelijk te
zien dat de heren goed met hum ma-
chines overweg kunnen op de weg als-
ook in het zand. Menige coureur wist

in de zandbak even een stukje cross-
werk te tonen en te laten zien hier ple-
zier aan te beleven. Zo ook de Quads
gaven elkaar geen krimp en gingen
heel beheerst op de bochten af om de-
ze met soms twee wielen van de grond
te nemen.

Ondanks de slechte weervoorspelling
hadden toch nog een 200 bezoekers de
moeite genomen om te komen kijken.
Rond half acht begon het helaas te re-
genen en deze bui groeide uit tot wat
de weervoorspellers hadden voor-
speld. Een ware storm vergezeld van
veel water maakte een einde aan de
pret. Door de organisatie werd terecht
de rode vlag gehanteerd. 

Terugkijkend op de woensdag die de
naam had "Hengelse PKdag" kan ge-
steld worden dat de ingeslagen weg
met enkele aanpassingen een juiste
richting is om de 2e woensdag in Juli
weer een topattractie te laten worden.
Suggesties en adviezen om de organi-
satie te helpen dit te realiseren zijn
van harte welkom. Neem contact op
met één van de organisatoren. Dit kan
via de website www.emmhengelo.nl
waar alle adressen en mailmogelijkhe-
den zijn vermeld.

Hengelose kermisstart had het
weer tegen

Hengelo - Bij de start van de kermis op woensdag 14 juli was het weer dat
bepalend bleek. De morgen begon met een temperatuur die te hoog zou
oplopen om gezellig naar de markt te gaan. Enkele ondernemers die met
een kraam hadden ingeschreven melden zich af vanwege deze verwachte
hitte. Ook moesten enkele kramen leeg blijven daar zij op maandag in
een storm zoveel schade hadden opgelopen dat een bezoek aan de Hengel-
se markt niet mogelijk was.

In aflevering 138 plaatsten we een foto
van een uitstapje van inwoners uit
Hummelo naar Schiphol. We ontvin-
gen zowel over de personen op de
groepsfoto als over het vliegtuig een
reactie. De vliegmachine is geen Fok-
ker, zoals vermeld, maar is de KLM
Douglas DC-2 PH-AKS ‘Sperwer’ met
kenteken PH-AKS. Het vliegtuig kwam
op 7 mei 1935 in dienst van de KLM. In
1940 werd het toestel door de Duitsers
gevorderd en afgevoerd en is in 1944
afgeschreven. Marie Oosterink-Ham-
mink (1900) is de vrouw in de donkere
jurk: staand 9e van rechts. Jan (Gerrit)
Oosterink (1901 geboren in Hummelo,
boerderij De Hofstede) zou de 3e van
links zittend kunnen zijn. Gerrit (Ger-
hardus Cornelis) Hammink (1898) is
de man die uiterst rechts geknield zit.
Grada M. Hammink-Hammink (1900,
afkomstig uit Silvolde) is de 7e van

links staand. De laatste twee personen
woonden in de Broekstraat, boerderij
't Bongertje. Waarschijnlijk staat ook
Frederik Remmelink (uit de Greffelin-
kallee te Hummelo) op deze foto. Hij
zou uiterst links geknield zitten. Wilt

u reageren op deze rubriek of wilt u
een oude foto of een verhaal uit de ge-
meente Bronckhorst beschikbaar stel-
len? Stuur of mail uw reactie dan naar
Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021 EH te
Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (143)

Het kampioenschap werd verreden op
een technisch en zwaar parcours
rondom de overdekte skipiste Snow-
World in Zoetermeer. De winst was
voor Patrick Jansen uit Wageningen.
Hij nam vanaf het begin van de wed-
strijd de koppositie in. Weevers pro-
beerde hem samen met enkele andere
favorieten nog terug te halen, maar
dit was tevergeefs. Thijs van Ameron-
gen uit Vorden stond een dag later bij
de Eliten aan de start. De veldrijder
eindigde op een goede negende plaats.
Winnaar werd Rudi van Houts. 

Peter Makkink reed afgelopen zater-
dag een criterium in Ochten. De wed-
strijd kende dankzij een parcours met
klinkers een chaotisch verloop. Mak-

kink kreeg te maken met een loszit-
tende bidonhouder aan zijn fiets. De
wedstrijd werd echter halverwege stil-
gelegd, omdat enkele renners tegen
de grond waren gesmakt. Makkink
was hierdoor in de gelegenheid om
halsoverkop de bidonhouder van zijn
fiets te schroeven en hij kon de wed-
strijd toch nog vervolgen. Een kop-
groep van drie renners sprintte uitein-
delijk om de winst. Makkink kwam als
dertigste over de meet. Simon Barge-
man uit Vorden reed zaterdag met het
Kanjers voor Kanjers Cyclingteam een
ploegentijdrit bij het West-Friese Me-
demblik. De ploeg legde de vijftig kilo-
meter af in een tijd van 1 uur, 3 minu-
ten en 50 seconden. Hun gemiddelde
snelheid van 47 kilometer per uur was
goed voor een 22e plaats. De ploeg
plaatste zich hiermee voor de finale
van de clubcompetitie. De dit jaar in
het wielerpeloton debuterende ploeg
uit de Achterhoek was zeer tevreden
met dit resultaat.

Weevers pakt zilver bij NK
Mountainbike

Wichmond - Jan Weevers uit Hen-
gelo heeft zaterdag zilver gewon-
nen bij het Nederlands kampioen-
schap Mountainbike voor Masters
40+.

Na ontvangst in de Kapel, met koffie
en koek, volgt een bezoek aan de
prachtige tuinen van Kasteel De Wil-
denborch. Terug in de Kapel volgt er

een optreden van Erik Knoef. Erik is
onder andere bekend van het Vordens
cabaretgezelschap HOE?ZO!, maar ver-
zorgt ook veel solo-optredens. Naast
uitgebreide aandacht voor het leven
en werk van de dichter Staring brengt
Erik sketches en liedjes. 
Kaarten in voorverkoop te verkrijgen
bij het VVV kantoor in Vorden, 's
avonds aan de zaal zolang de voorraad
strekt.

Staringavonden
Wildenborch in nieuw jasje
Wildenborch - De Staringavonden
worden dit jaar in een nieuw jasje
gestoken. De avonden, in het teken
van dichter A.C.W. Staring (1767 -
1840), worden gehouden op don-
derdagavond 29 juli en 5 augustus.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Zwil:
eelt; "I'j heb nog geen zwil in de hande".

B. Smolt: 
gesmolten en vervolgens weer gestolde reuzel

C. Dufteg: 
flink; 't Is ne duftegen labes van ne pannekoke ewoddende".

EEN COMPUTER DIE HET
GEWOON ALTIJD DOET
De Sensire thuiszorgwinkels organise-
ren regelmatig demonstratiedagen
voor allerlei hulpmiddelen. Dat er nu
gekozen wordt voor een demonstratie
van simPC's heeft alles te maken met
de voordelen van dit systeem. De
simPC is een makkelijke en veilige
computer waarop alle veelgebruikte
functies zijn voorgeprogrammeerd:

surfen op het web, e-mailen, tekstver-
werken, presentaties maken, internet
bankieren, een digitaal fotoalbum bij-
houden, chatten en zelfs spelletjes
spelen. De computer is bovendien
compact, geruisloos en energiezuinig.
Dankzij een service abonnement
hoeft de gebruiker niet meer om te kij-
ken naar onderhoud, beveiliging of
het maken van kopieën. Hij heeft ge-
woon een computer die het altijd
doet, zonder 'toeters en bellen'. De
simPC is daardoor een uitstekende
aanvulling op het uitgebreide assorti-
ment comfortartikelen van de Sensire
thuiszorgwinkels.

INLOOPDEMONSTRATIE
Iedereen kan op donderdag 29 juli
binnen lopen bij het Sensire Service-
huis aan de Dorpsstraat 7 in Vorden.
Aanmelden is niet nodig. Gelnteres-
seerden kunnen de mogelijkheden
van deze gemakkelijke computer be-
kijken of zelf achter de simPC plaats-
nemen om te ervaren hoe eenvoudig
het is. Er zijn experts aanwezig die
alle vragen kunnen beantwoorden.

Demonstratie computer bij
Sensire Servicehuis
Vorden - Op donderdag 29 juli a.s.
vindt er in het Servicehuis weder-
om een demonstratiedag voor
computers plaats. Het zijn niet zo-
maar computers, maar zogenoem-
de simPC's. Een makkelijke en veili-
ge computer, zeer geschikt voor ie-
dereen die gelnteresseerd is in de
voordelen van een computer, maar
opziet tegen installatie, onder-
houd en het risico van virussen. De
thuiszorgwinkels laten op 29 juli
zien dat dankzij de vooraf gelnstal-
leerde programma's en een service
abonnement het gebruik van een
simPC volledig zorgenvrij is.

Waaraan heeft dit fenomeen van de
Kunstkring Ruurlo zijn succes te dan-
ken? De creatieve programmering
met bands en musici van naam speelt
daar zeker in mee. De unieke locatie
in de kasteeltuin van Huize Ruurlo en
de prachtige Orangerie zijn misschien
wel even belangrijk. De combinatie
van goede muziek op een heel bijzon-
dere locatie maakt het KasteelTuinFes-
tival tot een unieke ervaring. Wie dat
eenmaal heeft meegemaakt, komt
steeds weer terug. Jaarlijks komen dan
ook zo'n tweeduizend muziekliefheb-
bers naar het muziekfestival in Ruur-
lo. Zij zwerven van podium naar podi-
um en laten zich in de kasteeltuin
steeds opnieuw verrassen. Voor de in-
wendige mens wordt gezorgd door
meerdere cateraars, die niet voor el-
kaar onder willen doen met lekkere

hapjes en drankjes. Zo wordt de kas-
teeltuin een  plaats voor mensen die
in een ontspannen sfeer samen willen
genieten van goede muziek. 

PROGRAMMA
Net als vorig jaar begint het festival 's
middags op het middenterrein met de
Tex Mex band Viejos Amigos. In de laat-
ste paar jaren zijn de muziek- en dans-
workshops een succes gebleken. Om
half vier beginnen de optredens op
twee onder de grote beuken 'verstopte'
podia en in de sfeervolle Orangerie. 

Op 31 juli valt er in de kasteeltuin
weer van verrassende en kwalitatief
hoogwaardige orkesten te genieten.
De volgende musici zijn gecontrac-
teerd: The Beets Brothers, Gipsy Swing
Kwartet, Marlies Claasen & band, Soul-

dada, Shtetl Band Amsterdam, Mi-
chon & band, Dutch Folk Collective,
Diablo's Bullets, 2-Remember en Og-
ham. De KunstKring is erg blij dat ook
Peter Beets van de partij is bij The
Beets Brothers. Zij traden al eerder bij
een kasteeltuinfestival op, maar Peter
speelt over de hele wereld en is lasti-
ger te boeken. Op het middenterrein
treedt ook de vermaarde Balkan violis-
te Monique Lansdorp op. Meester in de
improvisatie zal zij vast weer de gang-
maker bij een jamsessie zijn van musi-
ci van andere groepen. Zoals de neven
Rosenberg van het Gipsy Swing Quar-
tet en de beroemde klarinetist Christi-
an Dawid van Shtetl Band Amsterdam.
Meer informatie over het KasteelTuin-
Festival staat op www.kunstkringruur-
lo.nl. Daar kunt u ook uw kaarten on-
line bestellen.
Verder worden kaarten in de voorver-
koop verkocht via de VVV kantoren in
en rond Ruurlo en bij Alex schoenmo-
de en Groot Jebbink bloemen in Ruur-
lo. Na 28 juli kosten de kaarten meer.
Kinderen tot en met 12 jaar hebben
gratis toegang.

Zaterdag 31 juli prachtige muziek in een unieke setting

15e KasteelTuinFestival in Ruurlo

Ruurlo - Op 31 juli wordt voor de 15e keer het KasteelTuinFestival gehou-
den. Tot nu toe sprak men over het kasteeltuinconcert, maar de succesvol-
le formule in de tuinen van kasteel Huize Ruurlo heeft zich inmiddels zo
ontwikkeld dat er beter gesproken kan worden over een festival. Dit jaar
verwacht men weer meer bezoekers te trekken met een verrassend pro-
gramma vol passie en temperament.

De collectie bestaat uit 'verschoven'
kledingstukken en een huizenhoge
kleurplaat van platte pin-ups die zijn
ingekleurd met 'oppervlakkige' ma-
ke-up als print. De lijn is uitgewerkt
in comfortabele materialen en flatte-
rende silhouetten die op verschillen-
de manieren te dragen zijn. 

ANTOINE PETERS staat voor optimis-
me, een lach. Een wereld waarin al-
les mogelijk is en iedereen gelijk is;
THE WORLD IS FLAT. Het thema
komt letterlijk en figuurlijk in alle
lagen van de collectie voorbij. Zo zijn
de ruimtelijke silhouetten en drape-
rieën ontstaan vanuit een spel met
verhoudingen en verschuivingen
binnen platte patronen, is de print
van deze collectie een huizenhoge
uitvergrote kleurplaat die gefrag-

menteerd ieder kledingstuk wille-
keurig 'inkleurt' èn hiermee uniek
maakt. En lijken de schoenen, die in
samenwerking met Jelske Peterson
zijn gemaakt, en de hoofdtooien,
door Eva Nip, zo uit de kleurplaat te
zijn geknipt.

Antoine Peters: "Zelfs de kleurplaat
sluit inhoudelijk aan op het thema.
Ik heb de 3D draagster verbeeld door
middel van 'platte' 2D pin-ups, gelns-
pireerd op oude Vargas tekeningen,
en deze ingekleurd met wat voor ve-
len 'oppervlakkige' make-up is. Deze
opgeblazen kleuren en structuren
geven een te gek effect!" 

De kleding, welke ook op de hand
zichtbaar was in galerie Magazijn tij-
dens 'Salon/1', is ondanks het uitge-
sproken karakter bijzonder draag-
baar. Ongewone combinaties van zij-
dejersey, joggingstof en satijn maken
dat de grens tussen daywear en eve-
ningwear vervaagt. Een stijl die Pe-
ters zelf typeert als 'one-size-fits-all-
elegance'. 
De meeste kledingstukken zijn op
meerdere manieren te dragen en te
tailleren. Over lengten van mouwen
en jurkjes is goed nagedacht. En vrij-
wel alle items zijn zelfs in het door
Peters zo verafschuwde zwart ver-
krijgbaar. 

De video is te zien op 
www.ashadedviewonfashion.com 
of embad de video zelf.

Antoine Peters SS11 collectie
'the world is flat'
Vorden - Afgelopen dinsdag pre-
senteerde modeontwerper Antoi-
ne Peters zijn nieuwe collectie ge-
titeld 'THE WORLD IS FLAT' op on-
gewone wijze met de lancering
van een popsong en popvideo op
Diane Pernet's legendarische
mode blog 'A Shaded View On
Fashion'. De zomercollectie is
geïnspireerd op de popcultuur,
designerkleding dragende pop-
sterren en een eigenwijze kijk op
modepresentaties. Maar het is
vooral een speelse doch elegante
collectie met de voor Peters zo
kenmerkende zelfbenoemde 'one
size fits all elegance'.

t/m 8 augustus
Drempt: Expositie schilderijen van
Ton Kramer in de bezoekersruimte
van wijnboerderij ’tHeekenbroek aan
de Tellingstraat 7.

t/m 15 augustus
Laag-Keppel: Expositie IN-ZICHT met
schilderijen van Paul Knops en Joke
Schepers in Galerie DeWaker. Info:
www.galeriedewaker.nl

t/m 29 augustus
Hummelo: Zomerexpositie in galerie
De Bisschop, Broekstraat 13. Land-
schappen en bloemen vanIneke van
Schijndel in combinatie met de bron-
zen dieren van Mariette Schouten.
Vrijdag t/m zondag 13.00-17.00 uur. In-
fo: www.galeriedebisschop.nl

14 juli en de volgende woensdagen
in juli en augustus
Drempt: Wijnboerderij ’t Heeken-
broek, Tellingstraat 7. Rondleiding en
wijnproeverij voor individuele perso-
nen en kleine groepen. Aanvang:
15.00 uur. Info: www.heekenbroek.nl

1 augustus
Laag-Keppel: Uniek jazzfestival met be-
kende jazzbands. Het festivalterrein
ligt rondom het fraaiekasteel Keppel.
Jazztime begint om 12.00 uur, de kas-
teeltuinen zijn geopend vanaf 10.30
uur. Info en toegangskaarten via
www.jazztime.nl

17 augustus
Eerste dag van de 6e editie van de Ach-
terhoekse Wandel4daagse gaat o.a. via
Laag-Keppel, Hoog-Keppel en Humme-
lo. Info: www.aw4d.nl

Activiteiten:

21 juli
Drempt/Doesburg: ‘IJsselpret’, thema-
dag in het kader van kinderactivitei-
ten in de zomervakantie. Camping IJs-
selstrand te Doesburg. Info: www.zo-
mervakantie in Bronckhorst.nl

29 juli
Hoog-Keppel: Fietstocht voor 50-plus-
sers. Afstand 25-30 km. Deelname is
gratis. De koffie/theestop onderweg is
voor eigen rekening. Start: 14.00 uur
vanaf het Kerkplein.

11 augustus
Hoog-Keppel: vanaf 16.30 uur barbe-
cue voor alle 55+ dorpsgenoten van
Drempt, Hummelo enKeppel. Nadere
informatie en aanmelding via tel.
0314-380232 (dinsdag en donderdag
8.30-16.30 uur). Deze barbecue wordt
georganiseerd door de Stichting Wel-
zijn Drempt, Hummelo en Keppel.

Wat is er te doen in Drempt,
Hummelo en Keppel
Evenementen:

De Vordenaar reed op maandag 12 ju-
li omstreeks 01.20 uur met zijn auto
over de Raadhuisstraat in Vorden en
zag dat er op de rijbaan enkele schrik-
hekken waren geplaatst. Hiermee was
eerder op de avond een deel van het
centrum afgezet geweest voor de orga-
nisatie rond de wedstrijd Nederland-
Spanje. Hij zette één van de hekken
aan de kant en wilde doorrijden. Di-
rect werd het hek weer voor zijn auto
gezet door een groepje jongemannen.
Toen de Vordenaar na een tweede po-
ging om door te rijden optrok, werd er
tegen zijn auto geschopt. De man stap-
te uit en wilde de jongeren op hun ge-
drag aanspreken. Hij werd direct gesla-
gen en liep verwondingen aan zijn ge-
zicht op. Een beveiliger verleende as-
sistentie en een 26-jarige Vordenaar
werd aan de gealarmeerde politie
overgedragen. Hij is ingeloten voor ver-
hoor. De politie stelt een onderzoek in
en proces-verbaal wordt opgemaakt.

Politie
onderzoekt
mishandeling
Vorden - De politie onderzoekt de
mishandeling van een 40-jarige
Vordenaar na afloop van de finale
Nederland-Spanje. Er waren meer-
dere personen bij betrokken en
een 26-jarige plaatsgenoot werd
aangehouden.

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



Polyether matras*
Soortelijk gewicht 40 ca. 16 cm dik 
met aan beide zijden een anti-aller-
gische afdeklaag. 5 jaar garantie.
80-200 van 189,- nu 149,-
90-200 van 199,- nu 159,-
90-210/220 van 221,- nu 179,-
140-200 van 309,- nu 269,-
160-200 van 363,- nu 319,-
180-200 van 390,- nu 339,-

Comfolastic matras*
Anti-allergie matras met schouder -
comfortzone voorzien van dubbel-
doeks stretch hoes.
80-200 van 269,- nu 219,-
90-200 van 289,- nu 229,-
90-210/220 van 339,- nu 249,-
140-200 van 449,- nu 359,-
160-200 van 519,- nu 429,-

COMFORT LEDIKANT
90/200 cm. 
eikenkleur 

incl. lattenbodem en matras

nu 499,-

Auronde 1000
in vele kleuren

Bedomranding 160/200 
incl. 2 spiralen 

incl. 2 comfolastic matrassen

nu 1495,-

Matras Platinum
Super comfort matras met  geprofi-
leerd koudschuim. Soft touch en 
7 comfortzones
80-200 van 869,- nu 699,-
90-200 van 869,- nu 699,-
90-210/220 van 995,- nu 829,-
140-200 van 1325,- nu 1095,-
160-200 van 1589,- nu 1325,-

Perfolatex matras*
Matras met comfortzones, met
COOL TOUCH jersey stretch tijk
doorgestikt met wildzijde. 
In 3 hardheden.
80-200 van 795,- nu 659,-
90-200 van 749,- nu 699,-
90-210/220 van 975,- nu 809,-
140-200 van 1319,- nu 1099,-
160-200 van 1499,- nu 1249,-

Pocketvering matras 
Super de luxe*
Zeer luxe matras met 7 zones. 
Afdeklagen: Talalay Latex, paarden-
haar + 500 gr wol p/m2.
In 3 hardheden verkrijgbaar.
80-200 van 819,- nu 679,-
90-200 van 871,- nu 729,-
90-210/220 van 999,- nu 835,-
140-200 van 1359,- nu 1129,-
160-200 van 1559,- nu 1299,-

S U P E R  V O O R D E L I G E  M AT R A S S E N

STOERE HALF HOOGSLAPER
NU 598,-

Elektrisch
Verstelbare Boxspring 

combinatie 
incl. pocketvering matrassen, 

hoofdeinde en heerlijke 
comfortabele toppers. 

Maat 160x200. 
Ook leverbaar in 

vele andere afmetingen

* Matrassen zijn in vele maten leverbaar
en kunnen ook kostenloos in een anti-
allergie uitvoering geleverd worden. 

Ons gehele assortiment bestaat uit 
40 verschillende matrassen. 
Leverbaar in alle maten. 5 jaar garantie.
Gratis bezorging. Oude matrassen 
worden evt. retour genomen.

Showroommatrassen
90-200

nu met 
50% korting

Electrisch verstelbare lattenbodem

‘Comfort de luxe’ 
1 persoons vanaf 299,-

Superieure kwaliteit
nu 3995,-

Montreal
Deelbare comfortkamer

in eiken, beuken of kersen
Inclusief nachtkasten

160/180 - 200

nu 1495,-

100% Natuurrubber matras
Tijk van biologische katoen en
doorgestikt met 500 gr. wol m2.
Beslist zonder schadelijke stoffen. 

80/200 van 739,- nu voor 649,-

10
Showroom

Bedden
HALVE PRIJS

Traagschuim matras*
Met pocketvering, zeer comforta-
bel en drukver lagend. 23 cm dik.
In 3 hardheden. 
80-200 van 659,- nu 549,-
90-200 van 699,- nu 589,-
90-210/220 van 879,- nu 729,-
140-200 van 1098,- nu 915,-
160-200 van 1249,- nu 1039,-

GRATISbedombouw& hoofdbord

Modern strak mdf ledikant
met alu accenten

nu 499,-

Kwalitatief hoogwaardig
vouwbed 

met dwarsgespannen spiraal

80/200 cm. 

nu 399,-

ZOMER
opruiming

NOG SLECHTS 2
180x200 

ook 1 in zandkleur

Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden: 
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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Wat is een

Ervarings-

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

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

www.werk.nl

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER M/V
Omgeving Arnhem - fulltime - vacaturenummer VSL00365

Werkzaamheden;
Het is de bedoeling dat je claims gaat afhandelen met de klant.
Je moet goed met cijfers om kunnen gaan. Tevens kun je ana-
lyses en trends vaststellen. Op de afdeling werken 4 personen.
Het gaat uiteindelijk om een vaste baan.

Functie eisen;
- Afgeronde opleiding in relevante richting;
- ervaring met geautomatiseerde boekhoudsystemen;
- ervaring als boekhoudkundig medewerker.

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

Werkzaamheden;
Constructies van tekening samenstellen en aflassen. 

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

ENGINEER M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer VMK00353

Werkzaamheden;
Het zo kostenbewust mogelijk construeren en technisch tekenen
van hydraulische cilinders volgens de geldende productienormen,
het tekenen van hoofd- en subtekeningen die horen bij de
geconstrueerde cilinder in AutoCAD, stuklijsten samenstellen
en deze in het ERP-systeem invoeren, het vaststellen van lever-
tijden in overleg met betrokken afdelingen en het incidenteel
uitvoeren van werkvoorbereidingsactiviteiten.

Functie eisen;
- MBO+/ HBO richting WTB;
- kennis en ervaring met technische toepassingen op het gebied

van hydrauliek;
- beheersing van AutoCAD en het ERP-systeem.

OPPERMAN STRATENMAKER M/V
Omgeving Vorden - fulltime - vacaturenummer VLS00255

Werkzaamheden;
Wat je precies voor werkzaamheden gaat verrichten is afhankelijk
van je ervaring. Wij vinden de motivatie en werkervaring veel
belangrijker dan een evt. opleiding. Maar ben je niet bang voor
lichamelijk werk, kun je een schop in je handen houden of heb
je andere relevante ervaring? Dan is dit iets voor jou!

Functie eisen;
- Rijbewijs B;
- eigen vervoer;
- VCA is een pré;
- ervaring in soortgelijke functie.

MONTAGEMEDEWERKER COMPONENTEN 
(MACHINEBOUW) M/V
Omgeving Varsseveld - fulltime - vacaturenummer VMK00362

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het assembleren en monteren van
hydraulische componenten en elektrische besturingen. Je verricht
verspanende, las- en constructiewerkzaamheden. Je werkt volgens
tekeningen en instructies. Het repareren en reviseren van diverse
componenten en systemen zijn ook onderdeel van deze functie.
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de juiste administratieve
afhandeling van de werkopdracht.

Functie eisen;
- Kennis van hydraulische systemen en besturingstechniek;
- ervaring met technische toepassingen op het gebied van

hydrauliek;
- ervaring met assemblage van componenten.
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V A C A T U R E
De Regionale Uitgevers Groep is een vereniging in oprichting van

een tiental lokale en regionale zelfstandige uitgevers van huis-

aan-huis bladen die in Overijssel en Gelderland gezamenlijk een

twintigtal titels uitbrengen met een gezamenlijke oplage van ruim

500.000 exemplaren. De titels hebben een sterke lokale binding

en bieden daarmee unieke verkoopkansen. Door onze krachten te

bundelen kunnen we ons nog sterker positioneren in de huis-aan-

huis advertentiemarkt op regionaal nivo. Om dat op verkoopge-

bied vorm te geven zijn wij op zoek naar een:

Senior Advertentie Adviseur
M/V gedreven en ervaren verkoper voor 20 uur per week

Met behulp van leads die zijn aangedragen door de uitgeverijen,

ben je verantwoordelijk voor het adviseren van de regionale en

landelijke accounts. Je hebt daarbij nauw contact met de uitgeve-

rijen om tot een passend voorstel te komen. Je bent actief en

doortastend, volgt de marktontwikkelingen op de voet en rappor-

teert en adviseert het bestuur en de leden. Daarbij wordt je on-

dersteund door secretariaat en administratie.

Je bent:
Een energieke, vasthoudende en creatieve commercieel in hart en

nieren. Voor gesprekspartners op diverse niveaus ben je de ver-

koopadviseur die goed kan luisteren en snel het vertrouwen van

de klant krijgt. Je beschikt over MBO+ werk- en denkniveau en

hebt ruime ervaring in de advertentieverkoop in deze regio.

De Regionale Uitgevers Groep biedt;
Een veelzijdige en commerciСle functie binnen een klein team met

ruimte voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, initiatief en 

persoonlijkeontwikkeling. Je creeert je eigen toekomst en er wor-

den goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden geboden.

De procedure:
Reageer schriftelijk of mail je motivatie en CV naar: Regionale

Uitgevers Groep T.a.v. Dhr M. Weustink, Oldenzaalsestraat 232, 

7557 GC Hengelo Mailadres: m.weustink@twentejournaal.nl

Gezocht: Full-time leidinggevende 
Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde medewerker/ster met leidinggevende capaciteiten. 

Jij maakt de planning, zorgt dat de salon soepel draait en bent eindverantwoordelijk 
voor de resultaten in de salon. 

Verder ben je emotioneel stabiel, stressbestendig en commercieel.
 Je hebt bij voorkeur enige ervaring in leidinggeven of wilt een volgende stap 

in je kapperscariere maken.

Iets voor jou?

Schrijf of mail een brief met motivatie en CV naar:
Hairstyling Effect, Emmastraat1 ,7241EH Lochem  

 www.hairstylingeffect.nl       E-mail: mail@hairstylingeffect.nl

Gezocht: 
Ambitieuze schoonheidsspecialiste 

Wil jij voor jezelf beginnen met laag investeringsrisico of ben je op zoek als zzp-er naar een 
mooiere locatie?

Wij hebben een stijlvolle en compleet ingerichte salon te huur. 

Daarvoor zoeken wij een uitstekende schoonheidsspecialiste die graag wil werken met 

Bovendien ben je emotioneel stabiel, stressbestendig en commercieel ingesteld.

Iets voor jou?
Schrijf of mail een brief met motivatie en CV naar: 

Kapsalon/Schoonheidssalon Effect, Rudolfsteinerlaan 53, 7207PV Zutphen
 www.hairstylingeffect.nl       E-mail: mail@hairstylingeffect.nl

is een winkel met een

uitgebreid assortiment

in vrijetijdskleding.

Wij voeren o.a.

de volgende merken:

■ G-star

■ PME

■ N.T.S.

■ Only

■ Dept

■ Cast Iron

■ Pepe

Onze winkels zijn

gevestigd in Vorden

en Zelhem.

Fashion Corner is een winkel in vrijetijdskleding 
in het midden/hoog segment, waar bekende merken
op het gebied van dames-heren en jeans verkocht
worden. Fashion Corner onderscheidt zich door 
steeds wisselende collecties en waar service hoog 
in het vaandel staat.

Wij vragen per direct voor onze winkels in Vorden
en Zelhem:

verkoopmedewerkers m/v
voor ca. 24 uur per week.

De persoon die wij zoeken:

Is bekend met het modevak.

Kan zelfstandig werken.

Is enthousiast en bereid de handen uit de mouwen 
te steken.

Is flexibel en commercieel ingesteld.

Spreekt het bovenstaande je aan, 
reageer dan binnen 14 dagen schriftelijk, 
liefst met foto, naar:

Zutphenseweg 8, 7251 DK  Vorden
e-mailen kan ook: fashion-corner@planet.nl

WWW.ENZERINK.NL

ASBESTSANERING
SLOOPWERKEN

GRONDWERKEN
STRAATWERKEN

HENGELO (G) TEL. 0575 467474
Wij zijn een aannemersbedrijf op het gebied van asbest-
sanering, sloop-, grond- en straatwerk. Binnen ons per-
soneelsbestand hebben wij momenteel ruimte voor een:

Asbestsaneerder
Allround sloper
Kraanmachinist

voor alle functies telt:
- in bezit van rijbewijs B/E 
- niet bang om op hoogte (daken) te werken
- geen 8 tot 5 mentaliteit

Vrachtautochauffeur
- in het bezit van rijbewijs C/E

Sollicitaties kunt u richten aan
Enzerink BV
Varsselseweg 49, 7255 NR  Hengelo Gld.



Dorpsstraat 14 - Steenderen - 0575-451206

Dorpsstraat 18 - Vorden - 0575-552713

Bergstraat 1 - Zelhem - 0314-369160

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

De Actieaanbiedingen zijn geldig van maandag 19 t/m zondag 25 juli 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

3e
 gratis!*

19.67

3 stuks

13.11
Ariel wasmiddel of vlekverwijderaar    
alle soorten, poeder pak 500-1215 gram, 
vloeibaar flacon 500-1350 ml 
òf tabletten pak 30 stuks

  Bijv.: Compact regular, pak 1215 gram, 
vloeibaar color flacon 1350 ml 
en vlekverwijderaar, bus 500 gram

1.70

Croky chips 
alle soorten, 2 zakken à 
150-175 gram naar keuze
1.60/1.70

1.49
2 stuks

actie-kiloprijs vanaf 3.40 

    

3.78

Danio halfvolle kwark    
alle soorten, 2 bekers
 à 450 gram naar keuze
3.70/3.78

2.99
2 stuks

23.3   sjirpolik-eitca

1.99
3 stuks

actie-literprijs 0.44

3.12

DubbelFrisss    
alle soorten, 3 pakken 
à 1.5 liter naar keuze
2.97/3.12

1.99Galia meloen
per stuk

50%
korting!0.99

Tartaartjes
kapleedroov  

8.29

4.99
per kilo

5.99
7.99van           voor

Orchidee
2 takken


