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Deze week:

Oudste inwoner

van Bronckhorst

Kunstbus Vorden

Roy Boeve terechte

winnaar Skeeler-

marathon Vorden

Sven Hendriks

dartkampioen 

van Vorden

Laatste concert

Kas Bendjen

Zondagmorgen terugkijkend op drie
dagen zomerfeesten in het dorp zei
hij: ‘Ik wil gewoon tot het laatst toe
zien of alles goed gaat. Ik moet zeg-
gen, het was geweldig allemaal. Vor-
den heeft écht van jong tot oud feest
gevierd. Het is allemaal prima verlo-
pen, de kermisexploitanten waren dik
tevreden. Datzelfde geldt ook voor de
ondernemers in de horeca. Kijk naar
gisteravond, wat een feest en wat een
fantastisch publiek. Ook de skeelerma-
rathon past precies in het geheel. In
vroeger jaren was de vrijdagavond een

‘dooie avond’ en thans heel veel men-
sen in het dorp’, aldus Marcel Lefe-
rink.
De festiviteiten begonnen donderdag
met kermis en muzikale activiteiten
in de horeca. De standhouders die de-
ze dag de braderie ‘bevolkten’ waren
maar wat blij met in de middag een
temperatuur van rond de 21 graden.
‘Wanneer we het weer van het begin
van de week hadden gehad, hadden
we het vandaag wel kunnen schud-
den. Met temperaturen van rond de
dertig graden heeft men absoluut
geen zin om een rondje over een bra-
derie te maken. Vandaag konden we
tenminste wat verkopen’, zo sprak één
der standhouders. Er schuifelden deze
middag en begin van de avond heel
wat bezoekers, waaronder talrijke toe-
risten, door het centrum van het dorp.
Leuk om te zien dat in de Burgemees-
ter Galleestraat, vanaf de hoek met
het Jebbink, de detaillisten een kraam
voor hun zaak hadden geplaatst. Op
de hoek met de Molenweg een groot
luchtkussen, waar de kinderen zich
prima op konden vermaken. Dat gold
ook voor het centrum, veel vermaak
met ‘lopende ’artiesten, kinderen die
geschminkt konden worden. Leuke
kermisattracties en volle en gezellig
terrasjes. Nieuw op deze dag, het dub-
beltjes dansen’ in de tent bij hotel Bak-
ker. Dansen, even pauzeren, een dub-
beltje betalen en de muziek begint
weer te spelen. Gezien de publieke be-
langstelling duidelijk een evenement
dat nog moet groeien. Toch volop ple-
zier bij de aanwezigen en natuurlijk
polonaise door de tent. Marcel Lefe-
rink: ‘Dit evenement is pas op het
laatst georganiseerd. Volgend jaar
gaan we het breder opzetten en zullen
wij er alles aan doen om er meer men-
sen bij te betrekken. 

Zaterdagavond tijdens de slotdag van
de Vordense Zomerfeesten kon men
bij wijze van spreken over ‘de koppen‘
lopen. Het was in het centrum van het
dorp één zee van mensen die bij de di-
verse horeca etablissementen luister-
den naar tal van muzikale optredens.
De kermis draaide weer op volle toe-
ren, soms zelfs wachttijden bij de ver-
schillende attracties. Vooral het spec-
taculaire ‘reisje door de lucht’ trok
aandacht. Zaterdagavond was het hele
dorp met hekken afgezet. Speciale
dank van de organisatie richting de
firma’s Barendsen, Bargeman en Rui-
terkamp voor de gratis ter beschikking
stellen van deze hekwerken. Zaterdag-
middag werd in het dorp onder flinke
publieke belangstelling en wederom
veel toeristen een kinderbraderie ge-
houden. Voor de kinderen een prachti-
ge gelegenheid een extra zakcentje te
verdienen. De afgelopen dagen was er

heel wat van de zolder gehaald. Over-
tollig speelgoed, heel veel boeken, kle-
ding, fietsjes, knuffels, noem maar op.
Er was zelfs een hok met konijnen te
koop! Voor de vaders en moeders ook
werk genoeg. Zij assisteerden niet al-
leen bij de verkoop, maar hielpen ook
met de aanvoer van de spullen. Op de
fiets, met een karretje of kruiwagen of
lopend met volle en zware tassen. Aan-
voer met de auto was in verband met
de kermis, niet toegestaan. De organi-
satie was verheugd dat men zich hier
keurig aanhield.

'Een echt feest voor jong en oud'

Vordense Zomerfeesten

Vorden - Voor Marcel Leferink, voorzitter van de VOV (Vordense Onderne-
mers Vereniging) en uit diende hoofde nauw betrokken bij de organisatie
van de zomerfeesten werd het zaterdag een ‘latertje’. Toen de mensen al
lang naar huis waren, de laatste kermisattracties waren afgebroken en de
exploitanten wegreden naar hun volgende bestemming, toen pas zocht
Marcel Leferink tegen half vijf s’ morgens moe maar voldaan zijn bed op.

Braderie.

Mooi geschminkt.

Berjan had de leiding over “De Har-
monie” uit Wierden. Op het pro-
gramma stonden de volgende wer-
ken: Salutations van Alfred Reed en
Thema und Variationen van Balys
Dvarionas, in een arrangement van
Berjan zelf. Als groot concertwerk

werd “Sidus” van Thomas Doss uitge-
voerd. En als afsluiter werd een big-
bandwerk van Ilio Volante gespeeld,
genaamd American Feeling, weder-
om gearrangeerd door Berjan zelf.

Een paar dagen later had muziekver-
eniging Concordia uit Vorden een
verrassing voor Berjan in petto,,
waarvan hij tot op het laatste toe
niets wist. Bij de Slof zaten een groot
aantal leden klaar om hem toe te zin-
gen, samen te proosten op zijn be-
haalde diploma en om hem een ca-
deau aan te bieden. Dit cadeau stond
al lang op zijn verlanglijstje. Hij vond
het dan ook geweldig om een platge-
perste trombone voor aan de muur
te mogen ontvangen. Berjan bedank-
te alle leden voor de leuke avond, de
cadeaus en de mooie trombone! Kijk
voor een verslag en foto’s op
www.concordiavorden.nl.

Concordia verrast haar
geslaagde dirigent
Vorden - Berjan Morsink, dirigent
van o.m. de muziekvereniging
Concordia is onlangs geslaagd
voor het examen Hafabra directie.
Nadat Berjan ’s middags zijn ar-
rangementen tegenover de exa-
mencommissie had verdedigd,
was ’s avonds het examenconcert.
Samen met twee andere examen-
kandidaten verzorgde Berjan een
avondvullend programma. Enke-
le auto’s met muzikanten van
Concordia vertrokken naar Gro-
ningen om Berjan daar aan te
moedigen.

WEEKBLAD

Dus kijk snel op

Nu 
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www.contact.nl
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Tapperij en Eeterij De Smoks
Markt 21-23, 7021 AA Zelhem

Tel. (0314) 62 00 55

Weekschotel
Duo van claressefilet en zalm met 

een mosterdsaus
***

Kiprollade met een saus van stroganoff
***

Beide gerechten worden geserveerd
met gebakken aardappelen, frietjes,

groente en rauwkost.

€ 14,50

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bolchrysant

€3.99



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en
berichten is niet toegestaan

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

Hervormde kerk Vorden
Zondag 1 augustus 10.00 uur Gezamenlijke Geref. Herv.
openluchtdienst in de “Groene Kathedraal, Vordensebos-
weg. dhr. Reinier van den Berg uit Bennekom.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 1 augustus 10.00 uur Gezamenlijke Geref. Herv.
openluchtdienst in de “Groene Kathedraal, Vordensebos-
weg. dhr. Reinier van den Berg uit Bennekom.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 1 augustus 10.00 uur Zangdienst.

R.K. kerk Vorden
Zondag 1 augustus 10.00 uur Viering, vakantiekoor.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 31 juli 17.00 uur Eucharistieviering, Koor. 
Zondag 1 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
Herenkoor.

Tandarts
31 juli - 1 augustus B.W.A.M. Polman, Lochem tel 0573 –
25 14 83. 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

Gezocht: Hulp in de huis-
houding voor 13u pw
ma/woe/vrij ochtend in Vor-
den. reactie op 06-30887597

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

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

Alleen op afspraak.

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam! 
Nieske Pohlmann 06-54326669.

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

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

Werk. j-man zoekt per 1-
9-10 woonruimte in Vorden,
0575 - 55 31 28, na 17.00 uur
06 53833227

Zoek ’n fietsmaatje, om-
geving Vorden. Ben 63 jr. vr.
met z’n 2-en of meer is leuker
dan alleen. 06 - 518 54 397

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

Dagmenu’s
28 juli t/m 3 augustus

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 28 juli
Mosterdsoep / Sukade vlees met jus, aardappelpuree en rauw-
kostsalade.

Donderdag 29 juli
Kipsaté met pindasaus, bami en atjarsalade/ panna cotta met
slagroom.

Vrijdag 30 juli
Runderbouillon met flensjes/ Pangafilet met pesto saus, pasta en
groente.

Zaterdag 31 juli (alleen afhalen/bezorgen)
Hollandse biefstuk, kruidenboter, aardappelen en zomer rauw-
kostsalade/ ijs met slagroom.

Maandag 2 augustus
Tomatensoep/Spies Hawaii met kerriesaus, aardappelen en
groente.

Dinsdag 3 augustus
Wiener Schnitzel met frieten en zomer rauwkostsalade / 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

Bert van Genderen koopt
en haalt uw boeken en be-
taalt a contant. Tel. (0543) 45
13 11

�

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.

Te koop grote en kleine
balen tarwe stro. Voor bestel-
len even bellen. J. Gosselink
06 - 519 46 908

Vol Smaak
Hollandse bospeen per bos 0,89
Rode bessen van onze 
vaste teler 500 gram 1,99

Weekaanbiedingen
Ze zijn er weer; Mineola’s! 
Vol sap en zonder pit 1 kilo 1,99
Heerlijke zoete druiven 500 gram 1,49

Op alle gesneden groenten, 
2e zak halve prijs.

Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 2 augustus. 

Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575 - 550850

WEEKBLAD

Nu 
ook op
internet!

Dus kijk snel op  www.contact.nl



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

Overweldigend was het warme medeleven van
zovelen na het overlijden van mijn man, onze vader
en opa

Herman Zonnenberg

Wij willen u laten weten dat de drukbezochte
gedachtenisdienst, de vele handdrukken en lieve
woorden, de bloemen, kaarten en zij die in gedach-
ten bij ons waren een grote steun voor ons zijn
geweest. Hiervoor onze oprechte dank.

Rikie Zonnenberg-Bruil
Kinderen en kleinkinderen

Ruurlo, juli 2010

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons
heeft betekend, geven wij u kennis van het overlij-
den van

Maria Christina Wilson
weduwe van Minne Buis

★ Utrecht † Zutphen
21 januari 1919 25 juli 2010

Uit aller naam:
Jan Buis

Correspondentieadres:
J.A. Buis
Pallietergaarde 122
7329 HA Apeldoorn

Er is woensdag 28 juli van 19.00 tot 19.30 uur gele-
genheid tot afscheid nemen en condoleren in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vor-
den.

De crematieplechtigheid zal op donderdag 29 juli
om 10.45 uur plaatsvinden in de IJsselzaal van het
crematorium te Dieren, Imboslaan 6. Voorafgaand is
hier eveneens gelegenheid om afscheid van haar te
nemen.

Wij zijn erg verdrietig omdat we afscheid hebben
moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en
tante

Leida Sueters-Wormgoor
echtgenote van Wim Sueters

Wij wensen Wim, kinderen en kleinkinderen veel
sterkte.

Henk en Hennie Wormgoor-Scholten
Jo en Johan Hulshof-Wormgoor
Jan en Toos Wormgoor-Teunissen
Herman en Rieky Wormgoor-Aalbers
Hennie en Jan † Dekkers-Wormgoor
neven en nichten

Steenderen, 19 juli 2010
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Het was goed dat wij het verlies van onze moeder
en oma

Jo Groot Nuelend-Eggink

met zo velen konden delen.

Dank voor uw medeleven.

Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen

Vorden, juli 2010

DANKBETUIGING

De vele kaarten, troostende woorden, de prachtige
bloemen en uw aanwezigheid na het overlijden van
mijn lieve man, onze vader en opa

Gerrit Peters

hebben ons goed gedaan.

Bertha Peters-Kemperman
kinderen en kleinkinderen

Zutphen, juli 2010

Uw uitvaart in vertrouwde handen.

Wij verzorgen uitvaarten
met de aandacht die een uitvaart verdient
ongeacht waar u woont of verzekerd bent.

Telefoon 0575 45 20 20
Dag en nacht bereikbaar

Uw uitvaartverzorgers:
Anton Ruiterkamp
Henriët Klein Geltink-ten Arve

website: www.ruiterkampuitvaart.nl
e-mail: info@ruiterkampuitvaart.nl

In ieder kind
begint de wereld opnieuw...

Thijmen
is geboren op 11 juli 2010,
weegt 3480 gram en is 51 cm lang.

Niels en Karin Groot Jebbink

Hamsveldseweg 3a
7251 LR Vorden
0575 - 55 91 00

In mama’s buik was het warm en zacht,
lag ik te trappelen, dag en nacht.
Maar nu ik mij kan laten horen,
zal ik ook papa’s dromen verstoren.

Superblij en trots zijn wij met de geboorte van
onze zoon

Luke
Ons kereltje is geboren op 16 juli 2010.
Hij weegt 4300 gram en is 52 cm lang.

Freddie en Anke Groot Jebbink-Nieuwenhuis

Gerrit Sprokkereefstraat 13
7261 GL  Ruurlo
Tel: 0573 - 45 99 41

Wij ontvingen bericht van overlijden van mevrouw 

N.E. Albers-Bloemendaal

Zij was één van de oprichtsters van de NBvP
Vrouwen van Nu afdeling Vorden en is tot 2008 lid
van de vereniging geweest.

Bestuur en leden van de 
Vrouwen van Nu Vorden

Verdrietig, maar blij met de mooie herinneringen,
hebben we afscheid moeten nemen van 

Hans Alssema
~ Johannes Cornelis ~

* Hengelo Ov., † Zutphen,
26 oktober 1944 25 juli 2010 

Mely
Moeder Hennie
Monique en Giso

Anouk, Emma
Rita, Tom, Kim

Pr. Bernhardweg 10, 7251 EH Vorden

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag
30 juli om 11.30 uur in crematorium Dieren,
Imboslaan 6 te Dieren, ingang Veluwezaal.
Vooraf is er vanaf 11.15 uur gelegenheid om
afscheid van Hans te nemen.

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren
in de koffiekamer.

Geen bloemen

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

WEEKBLAD Nu ook op
internet!
Dus kijk snel op

www.contact.nl



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

De Coupe Vordogne begon in 1997
met een initiatiefgesprek van Gerrit
Emsbroek met Wim Florijn over de
wenselijkheid de Vordense leden van
de golfclub De Graafschap te Lochem
bijeen te brengen voor een wedstrijd.
Vanuit de ervaring dat velen niet we-
ten welke leden uit dezelfde plaats ko-
men, laat staan dat ze elkaar ontmoe-
ten op de ruim 6,5 kilometer lange
golfbaan met 18 holes. Het toeval van
de ontmoeting uitsluiten, dat was het
motief. In de eerste gedachtewisselin-
gen hierover kwamen gelijk de criteria
voor deelname aan de orde. Omdat
het aantal Vordense leden relatief be-
perkt, was werden de criteria uitge-
breid met de mogelijkheid oud-inwo-
ners ook te laten meedoen. Vijftien
jaar, zo vonden de initiatiefnemers,
moest je dan wel in Vorden hebben ge-
woond. En bij voorkeur er geboren
zijn. De lijst van potentiële deelne-
mers, allen met e-mail contact, is nu
opgelopen tot 108 en daarvan doet mi-

nimaal de helft mee. De wedstrijd
wordt traditioneel de eerste maandag
na 'Quatorze Juillet', de nationale
feestdag op 14 juli in Frankrijk, gehou-
den. Werden de eerste negen wedstrij-
den in Lochem gespeeld, in 2007 en
2008 waren het Jan en Rachèl Wolte-
ring die de organisatie op zich namen,
op de fraaie landgoedbaan van 't Zelle
in Hengelo Gld. In 2009 en 2010 was
de club 'De Graafschap' uit Lochem
weer gastheer en organisator. Het is
nu de bedoeling deze twee clubs vanaf
2011 om en om de organisatie op zich
te laten nemen. Gerrit Emsbroek en
Wim Florijn hebben aangekondigd
vanaf 2011 de organisatie te willen
overdragen aan opvolgers. Beiden kun-
nen terugzien op dertien geslaagde
evenementen in de afgelopen jaren.
Dat vonden ook de aanwezige deelne-
mers, getuige het feit dat Bart Veen
spontaan het woord voerde en beide
organisatoren een zeer welkom vloei-
baar geschenk aanbood. 

De wedstrijd in 2010 kon zich, gelijk
vrijwel alle vorige jaren verheugen op
schitterend weer, zelfs een beetje te
schitterend met temperaturen boven
de 30 graden op een zonovergoten
baan zonder een enkel wolkje. De uit-
bater van het restauratiegedeelte van
het clubhuis kon dan ook na afloop
zijn omzet aan frisse dranken gestaag
zien oplopen. Gestart werd vanaf 11
uur in de ochtend, met flights (groe-
pen) van 3 spelers, de laatste vertrok
om ca. 13.30. Onder andere door de
weersomstandigheden kwamen de
laatsten pas om ca. 18.30 binnenlopen
op de 18e hole, luid toegejuicht door
de op het terras zittende vroegere
deelnemers. Tijdens het aansluitende
diner in het clubhuis werden de twee-
de en derde prijs tevens bekend ge-
maakt, voor de dames waren dat Ger-
rie Woltering en Beppy Heersink, en
voor de heren Herman Froger en
Evert-Jan van Tongeren. Ook bekend-
making van de langste slag, zo'n 300
meter, van Reind-Jan Westerveld werd
omgeven door een terecht luid ap-
plaus. De winnaars, zie de tabel hier-
boven) kregen naast de eigen overwin-
ningsbeker ook hun naam vermeld op
de grote wisselbeker. Het menu van
het diner bevatte de volledige tekst
van het Vordens Volkslied. Daardoor
klonk op enig moment het lied, drie
coupletten lang, in het Lochemse
clubhuis. Terugkijkend naar de missie
in de kop, kon gekonkludeerd worden
dat de doelstelling geslaagd was.

La Coupe Vordogne 2010

Op maandag 19 april werd voor de 13e keer het golfkampioenschap voor
Vordenaren die lid zijn van diverse clubs in de omgeving georganiseerd.
Het gaar daarbij om leden van o.a. de Golf & Countryclub De Graafschap
in Lochem, 't Zelle in Hengelo Gld, De Keppelsche in Hoog Keppel en De
Sallandse in Diepenveen. Dit jaarlijks evenement mag zich verheugen in
de opkomst van vele vaste leden en een toenemend aantal nieuwe deelne-
mers. De eerste jaren werd voorzichtig gestart met een 30-tal deelnemers,
nu kan men rekenen op 60 golfers die om het jaarlijkse bezit van de be-
geerlijke bekers 'La Coupe Vordogne' strijden. Omdat de puntentelling
van een golfwedstrijd rekening houdt met de geleverde prestaties in het
verleden, geheel anders dan de beurs, is het ieder jaar ongewis wie de win-
naar en de winnares wordt. Verassingen zijn zo niet uit te sluiten en
steeds weer aan de orde.

We’j nog van too?

Wat is: A. In 't blote pak
B. Blikgat
C. Afschienen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

MOTOR-AVOND-4-DAAGSE
De door eigen leden uitgezette ritten
van ca 100 tot 125 km voeren iedere
avond door een ander stukje Achter-
hoek en omstreken. Elke avond be-
staat de mogelijkheid om mee te rij-
den met een van de voorrijders naar
keuze: recreatief of sportief, zodat
men in eigen stijl kan genieten van
het mooie landschap. Inschrijving en
starten vanaf clubcafé Coen Evers Keij-
enborgseweg 27 te Velswijk. Per inge-
schreven motor ontvangt u 1 con-
sumptiebon per avond, te besteden bij

café Evers. Bij deelname van minimaal
drie avonden, ontvangt men een leuke
attentie.

15-JARIG JUBILEUM RIT
Deze rit is ongeveer 100 km en gaat
door de Gemeente Bronckhorst. In-
schrijving bij Café Coen Evers. Deelna-
me aan deze jubileumtocht is gratis.
Voor alle deelnemers ligt na afloop
een jubileum geschenk klaar. Voor de
kinderen is er een springkussen,
schminkster en uiteraard de speeltuin
van Café Coen Evers. Terwijl men een
hapje en een drankje nuttigt op het
terras wordt live muziek verzorgd
door "de Bend".

Voor inlichtingen over de Avond-4-
Daagse, jubileumrit of KMC'95 in het
algemeen, kan men terecht bij het se-
cretariaat: Theo Stapelbroek, Euling-
kamp 8, 7256 BK te Keijenborg. Tele-
foon 0575-462429. 

Internetadres: www.kmc95.nl

Motorclub KMC'95 en motor-
avond-4-daagse
Keijenborg - De jaarlijkse motor-
avond-4-daagse staat weer op de
agenda en wel van 10 t/m 13 augus-
tus a.s. Dit jaar met een extra fees-
telijk tintje daar KMC'95 haar 15-ja-
rige jubileum viert. Om dit te vie-
ren rijden ze zaterdagmiddag 14
augustus een extra rit. Aansluitend
is er live muziek van de 7-mans
band "De Bend" op het terras bij Ca-
fé Coen Evers.

Er wordt een druppel bloed afgeno-
men voor een microscopische bloed-
test, waarin wordt weerspiegeld hoe
voeding, bewegen en het immuunsys-
teem in balans zijn. Naast bloedonder-
zoek wordt via een uitgebreide analy-
se uw voedingspatroon beoordeeld.
Een gezond voedingspatroon is erg be-
langrijk voor het in stand houden van
een goede gezondheid. Een grondige

analyse van de voeding is dus essenti-
eel om een zo goed mogelijk advies te
kunnen geven. De analyse heeft onder
andere betrekking op calorieën, eiwit-
ten, vetten, koolhydraten, vitaminen,
mineralen, vezels en vocht. Samen
met de uitslag van de bloedtest zijn dit
allemaal zeer belangrijke waarden om
voeding en bewegen optimaal af te
kunnen stemmen op de doelstelling.
Op basis van de analyse ontvangt u
een advies waarbij rekening wordt ge-
houden met de wensen en mogelijk-
heden en zorgt er tegelijkertijd voor
dat uw immuunsysteem - nog- beter in
balans komt.

Met deze uitslag kunt u, als u dat wilt,
uw voeding, beweging en leefstijl aan-
passen. José la Croix zal u daarbij advi-
seren en begeleiden. Wilt u meer we-
ten bel dan voor meer informatie:
0575- 560 381.

Weer op gewicht

Jouw Unieke Meet Programma
Baak - Bij overgangsconsulente Jo-
sé la Croix in Baak, komen veel
vrouwen met gewichtsproblemen.
Veel vrouwen met overgewicht heb-
ben dan ook nog weinig energie en
voelen zich op andere wijze niet fit
of hebben gezondheidsklachten.
Met deze speciale analyse kan de
overgangsconsulente de vrouw tot
steun zijn met een persoonlijk ad-
vies. Niet alleen voor vrouwen,
maar waarschijnlijk ook voor u is
de test geschikt.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 24 juli vlogen de duiven
de van leden van PV De IJsselbode te
Steenderen vanaf ST. JOB IN ‘T GOOR
(ca 140 km). De 163 duiven van 8 deel-
nemers werden gelost om 9.30 uur bij
een NW-wind. De eerste duif viel bij G.
Kelderman om 11.16 uur en maakte
daarmee een snelheid van 1318 mpm.
Uitslag: 1., 6., 7. en 8. G. Kelderman, 2.
en 3. P. Hendriks, 4. Th. Tankink, 5. H.
Hulshof, 9. J. Boesveld, 10. H. Wigge-
rink. De Bloemenprijs viel op de 33ste
plaats voor Th. Tankink.

PV VORDEN
Op zaterdag 24 juli werd door de post-
duivenvereniging Vorden een fond-
vlucht vervlogen vanuit BLOIS. De 43
duiven werden om 7.00 uur gelost bij
noordwesten wind. Uitslag: Comb.
A.&A. Winkels 1 4, H.B.M. Hoksbergen
2 3 6 8 9 10 11, C. Bruinsma 5, Marc Tie-

messen 7.
Zondag 25 juli was een jonge duiven
vlucht. Om 7.00 uur werden 176 dui-
ven gelost in HASSELT bij zuidwesten
wind. Elke deelnemer wist een plaats
in de uitslagenlijst te bemachtigen.
Uitslag: H.A. Eykelkamp 1 2 6 13 14 16
17 26, Marc Tiemessen 3 10 19 23 25
43, T.J. Berentsen 4 5 20 24 29 30 31, C.
Bruinsma 7 8 22 41, R. de Beus 9 15 33
36 39 40, Comb. A.&A. Winkels 11 12
32 38 44, Wieneke Winkels 18, D.J. Go-
tink 21, Ashley Eykelkamp 27, A. Kap-
pert 28, Roy Schipper 34 35 42, F.T.
Hummelink 37. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD.
De 58 duiven van 10 deelnemers van
Steeds Sneller uit Hengelo Gld. wer-
den op zaterdag 24 juli om 7.00 uur ge-
lost vanuit BLOIS. Uitslag: G. Kempers
(4/5) 1 4 9 14, A.H.J. Peters (5/9) 2 3 6 10

12, W. Jansen (3/8) 5 8 13, L Te Stroet
(1/6) 7, R. Koers (1/6) 11, Robert Borne-
man (1/6) 15. 
Op zondag 25 juli werd een jonge dui-
venvlucht vervlogen. De 102 duiven
van 9 deelnemers werden om 7.00 uur
in HASSELT gelost. Uitslag: R. Koers
(7/18) 1 5 6 7 10 18 20, A.H.J. Peters
(5/20) 2 13 14 25 26, B. te Stroet (2/8) 3
23, G. Kempers (7/34) 4 9 15 16 17 19 22,
J. Teunissen (3/11) 8 12 24, E. Koers (2/6)
11 21.

PV DE KOERIER ZELHEM
Van PV De Koerier uit Zelhem werden
van 11 deelnemers op 25 juli om 7.00
uur in HASSELT 157 duiven gelost. Uit-
slag: H. Niesink (2/12) 1 27, J.Th. Reind-
sen (3/17) 2 4 39, E.G. te Pas (5/22) 3 21
25 29 30, Comb. Burghout & zn. (5/22)
5 10 11 12 24, G.J. Velthorst (14/32) 6 7
8 9 13 14 15 16 17 18 19 34 36 37, S.
Gemmink (1/4) 20, H. Eenink (5/20) 22
26 28 35 40, J.G. Poelman (3/8) 23 31 33,
R. van Aken (1/5) 32, A. Velthorst (1/10)
38.

Duivenberichten 24 en 25 juli 2010
Bronckhorst - De vier duivenvereniging 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 24 juli aan wedvluch-
ten vanuit St. Job in ’t Goor en Blois en zondag 25 juli vanuit Hasselt deel.

De tocht heeft een lengte van circa 30
kilometer. Men kan 's morgens starten
bij de Dorpskerk in Vorden. De deelne-

mers kunnen deze zaterdag o.m. een
hoveniersbedrijf, pluimveebedrijf,
rundveehouderij, houtbewerkingbe-
drijf en een paardenhouderij bezichti-
gen.

Tijdens de pauze onderweg zullen de
dames van ‘Vrouwen van Nu’ vers ge-
bakken pannenkoeken serveren.

Fiets de boer op in Vorden

Vorden - De LTO en de ‘Vrouwen
van Nu’ organiseren zaterdag 7 au-
gustus onder het motto ‘Fiets de
boer op’ een fietstocht langs diver-
se bedrijven in Vorden.

Er zijn per lijn prijzen te winnen. In-
lichtingen bij de secretaris, telefoon
(0314) 844221.
Opgave voor de zomerdrive graag zo-
veel mogelijk van te voren bij Theo van
Aalst, telefoon (0575) 451558, email:
theovanaalst@gmail.com.
Aan de zaal inschrijven kan ook.

Zomerbridge Bronkhorst
Baak - Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije
bridgedrives gehouden. De eerst-
volgende drives worden gespeeld
op de donderdagen 29 juli en 5 au-
gustus in Zaal Herfkens in Baak.

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



De Werkgroep stelde ver-
volgens een ‘top drie ‘sa-
men, met als resultaat dat
er tweemaal een bustocht
naar de schouwburg Am-
phion in Doetinchem
werd georganiseerd waar
een uitvoering van het
ballet uit Kiev en de musi-
cal Mandela werd bijge-
woond. In Zutphen werd
in de Hanzehof het toneel-
stuk ‘De Kersentuin’ van
Tsjechof bezocht. Lamien
Nijhoff en Antoinette Tim-
mer kijken met een goed
gevoel op het eerste expe-
riment ‘Kunstbus Vorden ‘
terug. Samen met de da-

mes Nienke Slabbekoorn
en Josefine Meijer vormen
zij momenteel de Werk-
groep Kunstbus Vorden. 
Lamien Nijhoff: ‘ De be-
langstelling was fantas-
tisch. We moesten voor
twee voorstellingen zelfs
een wachtlijst aanleggen. (
per bus kunnen maxi-
maal 40 personen worden
vervoerd ). We hebben dan
ook moeten besluiten om
de leeftijdgrens voortaan
op 60 jaar en ouder te stel-
len. 55 jaar is in de huidi-
ge tijd eigenlijk nog rela-
tief jong, vandaar’, zo zegt
ze. Het uitgangspunt van

het organiseren van dit
soort busreizen naar
schouwburgen is eigenlijk
dat veel mensen die alleen
zijn best de deur uit wil-
len maar er toch van af-
zien want ‘alleen is toch
maar alleen’, zo wordt
dan vaak geredeneerd. En
dan komt het er niet van.
Datzelfde geldt uiteraard
ook voor diverse ouderen,
die ook wel naar de
schouwburg willen maar
bijvoorbeeld geen vervoer
hebben. De Kunstbus, zo
bleek het afgelopen jaar,
bood uitkomst.
Antoinette Timmer: ‘ Het
leek soms net op een
schoolreisje, lekker klet-
sen onderweg, allemaal
goed voor de onderlinge
contacten. Wanneer je
toch alleen naar een
schouwburg gaat, sta je
voor het begin van de
voorstelling, of in de pau-

ze, toch ook al gauw al-
leen met een kopje koffie
in de hand. Ga je met de
bus, dan zoeken de men-
sen elkaar in de schouw-
burg ook op, veel gezelli-
ger allemaal’. Lamien Nij-
hoff: ‘ Zo was er vorig jaar
een alleenstaande moe-
der, die , om op voorhand
toch wat aanspraak te
hebben,haar dochter had
meegenomen. Eenmaal in
de bus zei ze ‘ Ik had best
alleen mee kunnen gaan,
de mensen in de bus heb-
ben heel snel onderling
contact’, zo reageerde ze.
Werden er vorig seizoen
drie voorstellingen be-
zocht, , voor het nieuwe
theaterseizoen zijn er vijf
‘uitstapjes’ gepland. De
dames van de werkgroep
hebben los van elkaar een
‘top vijf ‘ samengesteld. La-
mien Nijhoff: ‘ Iedereen
heeft natuurlijk een per-
soonlijke voorkeur, maar
de keuze is vooral geba-
seerd op de reacties die we
het afgelopen seizoen van
de deelnemers zelf hoor-
den en op de signalen die
ons vanuit de samenle-
ving hebben bereikt’, zo
zegt ze. ‘Het is heel frap-
pant dat de dames van de
werkgroep vrijwel alle-
maal tot dezelfde keuzes
kwamen’, zo zegt Antoi-
nette Timmer. 
Gelnteresseerden kunnen
kiezen uit de volgende
evenementen: Donderdag
21 oktober Gelders Orkest
( Weense klassieken ) in
Amphion in Doetinchem;
woensdag 8 december
‘Duet for One ( Vera Mann
& Wilbert Gieske ) inThea-
ter Hanzehof in Zutphen;
woensdag 19 januari 2011
komische opera Le Nozze
di Figaro in Theater Han-

zehof in Zutphen; donder-
dag 24 februari 2011 Toon
de Musical in Amphion
Doetinchem en donder-
dag 22 maart 2011 een be-
zoek aan het Museum
Kröller- Müller.De prijzen
variëren vanaf circa 21 eu-
ro tot 32,50 euro per per-
soon voorstelling inclusief
koffie/thee. De reis kost
vijf euro p.p. Het bezoeken
aan het museum Kröller-
Müller kost 13,50 euro p.p.
plus tien euro vervoerskos-
ten. 
De aanmeldingsformulie-
ren zijn verkrijgbaar op
het kantoor van de Stich-
ting Welzijn Vorden
Nieuwstad 32, de biblio-
theek, het dorpscentrum
e.d. Men kan zich voor één
of meerdere activiteiten
opgeven door het aanmel-
dingsformulier in te vul-
len, af te knippen en in te
leveren en op te sturen
naar Stichting Welzijn
Vorden, t.a.v. de Werk-
groep De Kunstbus,
Nieuwstad 32, 7251 AJ Vor-
den. Men dient zich voor
19 augustus aan te mel-
den. Na inschrijving ont-
vangt men een ontvangst-
bewijs. De inschrijvingen
worden behandeld op
volgorde van binnen-
komst. Er zijn vier opstap-
plaatsen t.w. Kranenburg (
Museum voor Heiligen-
beelden ) , de Hervormde
dorpskerk en de Wehme
in Vorden en bij de Her-
vormde kerk in Wich-
mond. Voor nadere infor-
matie kan men bellen La-
mien Nijhoff ( 552118 ),
Nienke Slabbekoorn (
555609 ), Antoinette Tim-
mer ( 552027 ) en wat
Wichmond betreft bij Jo-
sefine Meijer ( 547930 )

Meer dan een 'avondje Schouwburg'

Kunstbus Vorden voldoet aan behoefte!

Vorden - Gestimuleerd door een initiatief van de
Stichting Welzijn Vorden, werd vorig jaar de Werk-
groep Kunstbus Vorden opgericht. Dit met als doel
om cultuurliefhebbers van 55 jaar en ouder per bus
naar een schouwburg te brengen en na de voorstel-
ling weer op te halen. Een plan dat is opgezet door
de provincie Gelderland, waarop de stichting Wel-
zijn Vorden met succes inhaakte.

Antoinette Timmer en Lamien Nijhoff

Een evenement dat zater-
dagmiddag in De Herberg
werd gehouden en dat
door de organisatie gek-
scherend werd omschre-
ven als een ‘gezellig toer-
nooi voor heren’. De deel-
nemers werden in twee ca-
tegorieën ondergebracht

‘geoefend’ en ‘niet geoe-
fend’. Er werd fanatiek en
bloedserieus gespeeld. In
de finale won Sven Hen-
driks van Sander Verkijk,
terwijl Harry Oosterink in
de verliezers- ronde te
sterk was voor Reza van
Houte.

Sven Hendriks
dartkampioen 
van Vorden

Vorden - Een vast onderdeel tijdens de zomerfees-
ten: het open Vordens kampioenschap darten.

Harry Oosterink en Sven Hendriks

www.bouwmarkt-heijink.nl

Alles onder één dak bij

fons jansen
installatiebedrijf Burg. Galleestraat 58

7251 EC  Vorden
Tel. (0575) 55 26 37• Bernina • Pfaff

• Brother • Anker
• Bernina lockmachines • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
ROOSENSTEIN QUALITY WEAR

Burg. Galleestraat 12, Vorden. Tel. (0575) 55 38 79

Voor informatie:
Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

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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GELDERS
TARWE

DEZE WEEK 

VOOR           € 1.75

ROZIJNEN-

BOLLETJES

NU 6 VOOR2.25

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 27 t/m zaterdag 31 juli.

KERSEN VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

het einde van 
onmogelijke 

uitvaartwensen. 
Bij Monuta 

maakt u van elk
afscheid een mooie 

herinnering.

kijk op monuta.nl of bel 
Monuta in Zutphen

telefoonnummer (0575) 51 29 31

Monuta in Vorden
telefoonnummer (0575) 55 27 49.
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Op een scherm bij start en finish een
grote afbeelding van Mombarg met de
tekst: ‘Mompie bedankt voor meer dan
tien jaar topsport’. Ook een spandoek
bij de jurywagen met de tekst: ‘Papa
thuis in Vorden. De laatste wedstrijd
voor jou, maar wij blijven altijd zo
trots als een pauw’. Getekend Nadé (2)
en Denvi (4), de kinderen van Arjan.
Echtgenote Dianne stond samen met
haar kroost klaar met bloemen voor
haar man. Jaap Hesselink sprak na-
mens het skeelercomité Vorden een
kort woord tot Arjan. ‘Het was voor
ons echt helemaal onverwacht dat je
bekend maakte dat de wedstrijd van-
daag in Vorden, de laatste zal zijn’. Me-
de- bestuurslid Harry Lenselink bood

bloemen aan.
Toen Arjan Mombarg een paar ronden
voor tijd het strijdtoneel moest verla-
ten constateerde hij heel nuchter:
‘Wanneer je kramp krijgt, dan weet je
dat je niet goed genoeg meer bent. Na-
tuurlijk prachtig de waardering die ik
vanavond mocht ontvangen. De spea-
kers (Jan v.d. Meulen en Jannes Mul-
der) hebben de boel ook aardig opge-
zweept, maar dat hoort er blijkbaar
bij’, zo sprak Arjan met een brede
grijns. Tien dagen geleden was er nog
geen sprake van dat de Vordenaar met
de wedstrijdsport zou stoppen. Arjan:
‘Die beslissing nam ik vorige week za-
terdag tijdens de marathon over 66 ki-
lometer in het dorp Waarde in Zee-

land. Halverwege de wedstrijd, ik reed
toen nog vrij vooraan, kreeg ik last van
de rug. Gewoon te weinig getraind.
Ook het tempo lag hoog. Ik ben er toen
pardoes uitgestapt, ik kon het niet
meer opbrengen de wedstrijd uit te rij-
den. Ik nam toen meteen de beslis-
sing: ‘Volgende week in Vorden wordt
mijn laatste wedstrijd. Toen ik s’
avonds thuis kwam heb ik het gelijk
aan Dianne verteld. Ze stond er niet
eens van te kijken’, zo zegt Arjan. De
Vordenaar is zowel bij het skeeleren
als het schaatsen een laatbloeier. Hij
was al bijna midden twintig, toe hij ge-
stimuleerd door zijn vader Henk (ook
A-rijder)besloot om te gaan skeeleren.
Dat was in Dalfsen bij de C groep. Ar-
jan: ‘ Na een paar minuten dacht ik in
eerste instantie, dat doe ik nooit weer,
ik kom de bocht niet eens door. Na een
paar rondjes begon het te wenen en
werd ik tiende. In de tweede wedstrijd
in Staphorst werd ik zelfs derde en
toen kreeg ik helemaal de smaak te
pakken.
Een jaar later promoveerde ik al naar
de B-groep. In de eerste wedstrijd werd
ik tweede achter winnaar Mark Tui-

tert. In datzelfde jaar werd ik bij de B-
rijders kampioen van Nederland. Ik
won elf van de negentien wedstrijden.
Tijdens zijn imposante carrière heeft
Arjan Mombarg zowel bij het skeel-
eren- als het schaatsen, tal van prijzen
behaald. In 1999 werd hij bij de A-rij-
ders tijdens het Nederlands kampi-
oenschap vierde, een jaar later vijfde
en in 2007 tweede achter kampioen
Geert-Jan v.d. Wal. Arjan Mombarg
was 12 keer bij de NK van de partij,
waarbij hij veelal als de ‘meester-
knecht‘ van zijn ploeg fungeerde. Hij
knapte met veel plezier het ‘vuile
werk‘ voor zijn ploeggenoten op. Zijn
grootste succes behaalde hij in 2006.
Toen won hij in Hallum de open NK
over honderd kilometer. Ook werd hij
dat jaar winnaar van de Holland Inli-
ne Cup. Daarnaast werd hij driemaal
tweede.
Arjan: ‘Winnen in Hallum geeft zo’n
heerlijk gevoel, bijna niet te beschrij-
ven. Merken dat je de sterkste bent,
dat je tijdens zo’n marathon kunt
doen wat je wilt, gewoon super‘. Arjan
Mombarg heeft, vrijwel altijd in dienst
van de Nederlandse ploeg, aan tal van

Europese kampioenschappen in Italië,
Frankrijk, Duitsland Portugal en in
Nederland meegedaan. Ook vertegen-
woordigde hij Nederland drie keer tij-
dens een WK. In de wintermaanden
verruilde hij de skeelers voor de
schaatsen. Ook in deze tak van sport
was hij voor iedereen een geduchte te-
genstander en voor zijn ploeg een on-
misbare schakel.
Arjan stond op de Weissensee meerde-
re keren op het erepodium. Hij won
o.m. de Weissensee Cup en werd hij
derde tijdens het open Nederlands
kampioenschap marathonschaatsen
op natuurijs. Ook behaalde hij aan-
sprekende resultaten tijdens de alter-
natieve Elfstedentocht (200 kilometer).
Arjan terugkijkend: ‘ Ik had al die ja-
ren topsport voor geen goud willen
missen. Als mens verander je ook, je
ziet veel, praat veel met allerlei men-
sen en het praten gaat mij daardoor
ook wat gemakkelijker af, ha, ha’, zo
zegt hij. Vanaf komende week een ge-
heel nieuw item voor Arjan: Elke za-
terdagavond thuis bij vrouwlief op de
bank. ‘En dat wordt pas echt gezellig’,
zo zegt zijn echtgenote Dianne.

Groots afscheid Arjan Mombarg

Streep onder imposante skeeler-en schaatsloopbaan

Vorden - Terwijl het zonnetje nog volop scheen, maakte Arjan Mombarg
zich vrijdagavond op voor zijn laatste wedstrijd als skeeleraar. Afgelopen
winter beëindigde de 38 jarige sportman reeds zijn schaatscarrière. Veer-
tien jaar topsport waarvan 12 jaar in beide disciplines als A–rijder. Wel of
niet meedoen, ze waren er vrijdagavond allemaal om Arjan Mombarg uit
te zwaaien. Sjoerd Huisman (nationaal marathonschaats- en skeelerkam-
pioen), was zelfs op slippers helemaal vanuit Andijk aanwezig om zijn
ploeggenoot nog één maal in actie te zien. Vanzelfsprekend was ook Erik
Hulzebosch , zijn vroegere teamgenoot (10 jaar Nefit) aanwezig om het af-
scheid van Arjan Mombarg extra glans te geven.

Arjan bedankt. Echtgenote Dianne met de kids.

Het Steenders Palet bestaat uit 5
kunstschilders: Diny Boogman, Marie-
ke Grijpma, Ali Klompenhouwer, Tine-
ke Roorda en Walter Stellaart. Eén
maal per week komen zij samen om te
schilderen. Hun atelier bevindt zich
aan de Spaensweertweg 2 te Steende-
ren. DINY BOOGMAN schildert al
meer dan 30 jaar en vernieuwt zich
steeds in techniek en stijl. Van ingeto-
gen tot meer kleurrijk penseelgebruik
laat zij eenieder meegenieten van de
onderwerpen die haar aanspreken.
Vooral veldbloemen en het Achter-
hoekse landschap legt zij graag vast
op papier en doek. Haar schilderij ‘Kla-
prozen’ geeft dit goed weer; een schil-
derij in acrylverf, gedurfd neergezet
met het paletmes. MARIEKE GRIJPMA
werkt soms met acrylverf, maar haar
voorkeur gaat toch uit naar aquarelle-
ren en het liefst met bloemen als on-
derwerp. Een teer roodborstje weet zij
raak te typeren in groot formaat. ALI
KLOMPENHOUWER schildert sinds
enkele jaren. Olieverf is haar favoriete
techniek. Dat Ali als bloemiste heel
graag bloemen op het schilderdoek

zet, is terug te vinden in haar grote
schilderijen van o.a. papavers. Maar
ook schuwt zij het niet om andere on-
derwerpen weer te geven. TINEKE
ROORDA, ook een ervaren kunstenaar,
weet met haar expressieve werk steeds
weer te verrassen in kleur en stijl. Sti-
listisch weergeven in sprekende kleu-
ren typeert haar werk. Het schilderij
‘Schapen op weg naar de stal’ geeft dit
weer. WALTER STELLAART tenslotte
weet in een geheel eigen stijl zijn voor-
keur voor dieren of onderdelen daar-
van, op het doek te plaatsen. Aanspre-
kend werk, waar men naar blijft kij-
ken.  

Het ‘Steenders Palet’ hoopt velen te
mogen begroeten tijdens de expositie-
dagen. Eén van de leden is altijd aan-
wezig om informatie te verstrekken.
Ook op hun website www.SteendersPa-
let.nl zijn zij te vinden. Tevens is bij
één van de leden van het ‘Steenders
Palet’ altijd informatie krijgen: Walter
Stellaart of Tineke Roorda zijn daar-
voor te bereiken; (tel. 842575 of
451726).

Nieuwe groep schilders in het ‘Steenders Palet'

Eerste expositie in Kapel van Bronkhorst
Bronkhorst - Van 31 juli t/m 6 augustus exposeren vijf schilders uit Steen-
deren in de Kapel van Bronkhorst. Een enthousiaste groep ervaren kunst-
schilders, die zich heeft gevonden rond het ‘STEENDERS PALET’. Zij treden
voor het eerst naar buiten in deze formatie en tonen hun nieuwste werk
met veel plezier tijdens de kleurrijke expositie in de Kapel.

Walter Stellaart, Ali Klompenhouwer, Diny Boogman, Marieke Grijpma en Tineke Roorda vormen het ‘Steenders Palet’.
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BERENDSEN

Dealer van HOTRA en IFOR WILLIAMS
• Paardentrailers
• Aanhangwagens
• Vee- en kleinveetrailers
• Speciaalbouw
• Onderdelen
• Reparatie alle merken trailers

Hoefkensestraat 16a, Drempt.
Telefoon (0313) 47 63 11 / Mobiel 06-53842907

Paardentrailers
Aanhangwagens

Omheiningen

Verkoop • Reparatie
Omheiningen • Paardestallen

Verkoop en plaatsing van
alle soorten omheiningen

Dealer van Huzen en Patura.

Auto Venderbosch bv

Dorpsstraat 2-4  -  7025 AD Halle  -  Tel. 0314-631513  -  info@venderbosch.nl

WWW.VENDERBOSCH.NL

Meer dan 35 jaar betrouwbaar en sterk in elk merk

APK keuring (personen-, bedrijfsauto’s en campers)

Onderhoud/reparatie alle merken (leenauto gratis)

Airco service en onderhoud

Banden en velgen (nieuw en gebruikt)

Autocrew Bosch service partner

Werkplaats 6 dagen per week geopend

Vorden
Zutphenseweg 24 Tel. 0575-551514
Ook gevestigd  in Eibergen J.W. Hagemanstraat 3 - Tel. 0545-474190

H e l m i n k  m a a k t  h e t  m o o i e r  b i j  u  t h u i s
www.helminkmeubelen.nl

VERBOUWINGS
OPRUIMING

VELE SHOWROOMMODELLEN MET

KORTINGEN TOT70%
+ UITVERKOOP VAN VELE TAPIJTCOUPONNEN! 

m oo oo ii ee rr bb i jj uu t hh u ii s

Grondwaterwet 

N.V. Nederlandse Gasunie tracé 

Ommen-Angerlo 

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 

bekend dat zij de ontwerpbeschikking hebben 

opgesteld op de aanvraag om vergunning van 

N.V. Nederlandse Gasunie.

Inzage

Zienswijzen

Verdere procedure

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Kennisgeving

glas verf behang
speciaalzaak

Wegens vakantie 

zijn wij gesloten vanaf 

maandag 2 aug. t/m 

zaterdag 14 aug.

WEEKBLAD

www.contact.nl
Dus kijk snel opNu ook op internet!



In tegenstelling tot vorig jaar toen
‘Mompie’ in het begin met een Kami-
kaze actie door het dorp denderde,
deed hij het tijdens zijn laatste wed-
strijd anders. Rustig blijven en vooral
krachten sparen. Dat ging de Vorde-
naar wonderwel goed af. De beide
speakers Jan v.d. Meulen en Jannes
Mulder, staken hun bewondering over
het rijden van Arjan Mombarg niet on-
der stoelen en banken. Mombarg reed
heel lang in een achtervolgende groep
op vier ‘vluchters’ zijn rondjes. Echter
met nog vier ronden te gaan kwam de
‘dieselmotor’ zonder brandstof te
staan en moest Arjan Mombarg de (
skeeler) pijp aan Maarten geven.
Moe gestreden en met kramp in de
kuiten, meldde hij zich bij de jurywa-
gen af. Arjan: ‘Ik was zo moe dat ik op

het laatst bijna niet meer op de benen
kon staan en bijna viel’, zo sprak hij
nadat hij de helm in de ‘denkbeeldige’
wilgen had gehangen. Op een oproep
van speaker Jan v.d. Meulen of er zich
onder het publiek nog een masseuse
bevond, werd niet gereageerd. ‘Dan
moet jouw vrouw je vanavond maar
masseren’, zo grapte Jan. En de skeel-
eraars ? Die hadden wel wat anders
aan hun hoofd, proberen het tempo
bij te houden! De duizenden toeschou-
wers langs het parcours zagen al di-
rect vanaf het begin een lange sliert
rijders aan zich voorbij trekken. Het
tempo lag inderdaad hoog.
Halverwege de wedstrijd bij de A- rij-
ders een gemiddelde snelheid van bij-
na 36 kilometer per uur. En dat op
wieltjes ! Ingmar Berga uit Hoogeveen,

vorige week winnaar in het plaatsje
Waarde in Zeeland, stak als eerste de
lont in het kruitvat en ging in de eer-
ste ronde gelijk op kop. Een ronde la-
ter werd de koppositie overgenomen
door Sjaak Schipper uit Medemblik en
Durk Fabriek uit Jubbega. Het tweetal
nam zelfs een voorsprong van 18 se-
conden. Na vier ronden alles weer bij
elkaar. Kort daarop een volgende ont-
snapping met opnieuw Ingmar Berga
in de voorste gelederen.

Halverwege koers een volgende kop-
groep: Arjan Smit ( Nijeveen ), Roy Boe-
ve ( Kampen ), Gerwin Smit ( Staphorst
) en Erwin Massu uit Middelburg. Vlak
daar achter Gary Hekman uit Harden-
berg en Geert- Jan v.d. Wal uit Gronin-
gen, ( beiden voor velen favoriet voor
de eindzege ) Met nog zes ronden te
gaan plotsklaps twee koplopers: Roy
Boeve en Gerwin Smit. De beslissende
slag, zo bleek nadien. Het tweetal
bouwde zelfs een voorsprong op van
ruim een minuut op Gary Hekman,
Geert- Jan v.d. Wal en de Belg Sven Mal-
lezie. Bij het passeren van de finishlijn

telkens Roy Boeve op kop met Gerwin
Smit in zijn kielzog.
Roy Boeve won met afstand de eind-
sprint van Gerwin Smit. De Kampe-
naar was dolblij met zijn zege. Eerder
dit seizoen had Roy last van een voet-
blessure. Ook kon hij vorige week in
Zeeland, vanwege een voedselvergifti-
ging niet starten. Roy Boeve: ‘ Ik was er
op gefocust om in Vorden goed te rij-
den. Het was een verschrikkelijk
zwaar parcours, er lagen hier en daar
zelfs wat klinkers los. Toch lag het par-
cours mij wel. Onderweg vertelde Ger-
win aan mij dat hij helemaal leeg was.
Gelukkig konden wij nog wel samen
blijven rijden. Wij moesten keihard
werken om de voorsprong te behou-
den. Een wedstrijd winnen zoals van-
daag in Vorden, overkomt je maar een
paar keer in je carrière’, aldus Roy Boe-
ve. Gerwin Smit: ‘ Gelukkig herstelde
ik onderweg, maar ik vond het wel
een super zware wedstrijd. Roy heeft
dik verdiend gewonnen’. 

Ingmar Berga sprintte zich naar het
brons. Dat was voor ( eveneens ) favo-

riet Gary Hekman niet haalbaar. Hij
moest in de slotfase vanwege materi-
aalpech genoegen nemen met plaats
twaalf. Geert- Jan v.d. Wal ploeggenoot
van Arjan Mombarg werd vierde en
Christijn Groeneveld uit Heerhugo-
waard werd vijfde. Karlo Timmerman,
ook teamgenoot van Arjan Mombarg,
haalde het einde van de wedstrijd niet.
‘We waren nog maar met z’n tweeën (
Geert- Jan en ik ). Voor mij was er geen
eer meer te behalen. Morgen in Otter-
lo probeer ik het opnieuw’, aldus Kar-
lo Timmerman.

Bij de dames onderscheidden zich in
de eerste fase van de wedstrijd, met
name Carla Zielman uit Steenwijker-
wold en Margo v.d. Merwe uit Wolve-
ga. Vanaf halverwege de race gaven de
Belgische Hilde Goovaerts en Brooke
Lochland uit Australië ( thans woon-
achtig in Heerenveen ) de toon aan. De
Australische won de eindsprint nipt
voor Hilde Goovaerts. Jessica Gaudesa-
boos ( België ) werd derde; 4 Janita Cre-
diet uit Nieuwleusen en 5 Erna Last-
Kijk in de Vegte uit Genemuiden.

Skeelermarathon Vorden

Roy Boeve terechte winnaar!

Vorden - Wethouder Paul Seesink had nauwelijks het startschot gelost, of
de circa 45 A- rijders zetten zich vrijdagavond in beweging met voorop Ar-
jan Mombarg. Het ‘feestvarken’ mocht zich een paar meter aan de kop van
het peloton nestelen. Als een soort hommage aan de man die 12 jaar lang
zowel op skeelers als schaatsen topsport heeft bedreven en die deze dag
afscheid nam. Inderdaad een koppositie van een paar seconden, want ook
bij skeeleren worden geen cadeautjes gegeven!

Een juichende winnaar Roy Boeve In het midden Brooke Lochland winnares bij de dames

De aanvang van de dienst is om 9.00
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hengelo

Kerkdienst
Hengelo - Ds. Aleida Blanken is
zondag 1 augustus voorganger in
de zomerdienst van de Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap Hengelo.

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
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

De muzikale begeleiding is in handen
van Kees van Dusseldorp (keyboard) en
Lianne Heijenk (trompet). Er zullen
mooie en bekende liederen gezongen
worden.
De spreker is dhr. Cor Weeda uit De-

venter en het thema is "XIE NIX". Het
belooft een viering te worden waar
een ieder van jong tot oud zich thuis
zal voelen. Voor de allerkleinste bezoe-
kers is er oppas op het terrein.

Na afloop is koffie/thee en fris en kan
er nog gezellig nagepraat worden. Er
wordt natuurlijk gehoopt op zomerse
weersomstandigheden maar mocht
het regenen dan wordt er uitgeweken
naar de Vordense Dorpskerk. Het is
dus de moeite waard om zondag naar
de groene kathedraal te komen.

Openluchtdienst bij Kasteel
Vorden (groene Kathedraal)
Vorden - Op zondagmorgen 1 au-
gustus is er een openluchtdienst
bij kasteel Vorden. Deze viering
vindt plaats op de zichtlaan van
het kasteel ter hoogte van de Vor-
densebosweg (de groene kathe-
draal) een bijzonder fraaie locatie.
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Erik Hulzebosch was in al die jaren de
captain van de ploeg en was hij ook de-
gene die Arjan Mombarg bij zijn ploeg
haalde. De Nefit – ploeg was met on-
der meer met zeven ( op rij ) nationale
titels van Arjan Smit in al die jaren in
Nederland op skeelergebied het meest
toonaangevend. Ook op schaatsgebied
was het dikwijls de te kloppen ploeg.
Nationale en internationale titels voor
Erik zelf en ook Nederlandse kampi-
oenschappen voor Arjan Smit en
Sjoerd Huisman. Arjan Smit heeft wat
het skeeleren betreft, diverse kampi-
oenschappen aan Arjan Mombarg te
danken. 
Daarover zegt Arjan Smit: ‘ Arjan
Mombarg is het bewijs dat sport per
definitie niet eerlijk is. Want het ma-
ken van trainingsuren was niet zijn
handelsmerk. Maar Arjan Mombarg
oftewel Mompie is een uitzonderlijk
mens. Lompsterk, zowel fysiek als
mentaal. En dus was hij ondanks wei-
nig training toch sterker en sneller
dan menig concurrent. Van 2001 tot
en met 2007 waren we ploeggenoten
in de Nefit equipe. Niet toevallig een
periode waar in ik de meeste overwin-
ningen behaalde, waaronder zeven
keer kampioen van Nederland. 
Arjan Mombarg en ik hebben dingen
met elkaar gemeen en wij zijn tegen-
polen. Waarschijnlijk zorgde dat voor
een goede balans. In de wedstrijd was
er een bijzondere chemie. De samen-
werking ging altijd zo’n beetje auto-
matisch. Dat klinkt heel simpel, maar
het is vrij uniek. Het leverde mij vele
mooie overwinningen op. Ook Mom-
pie pakte enkele mooie zeges, maar
vaak cijferde hij zich zelf weg. Van-
avond heeft hij hier in zijn woonplaats
Vorden zijn laatste skeelerwedstrijd
gereden. Mompie bedankt voor al die
mooie skeelerjaren’, aldus Arjan Smit. 
Erik Hulzebosch: ‘ Arjan Mombarg is
een fantastisch sportman. Bij hem is
een man een man en een woord een
woord. Hij kan zich zelf als geen ander
wegcijferen. Bij Arjan stond altijd het
ploegbelang voorop. Als Arjan iets
moet doen, geen gezeur, gewoon
doen. Een gigantische instelling en
van dat soort kerels hou ik. Arjan was
ook nooit chagrijnig. We hebben in al
die jaren veel vreugde aan de sport be-

leefd. Ook hebben we veel gelachen.
Een geweldige kerel’, aldus Erik Hulze-
bosch die er bij vertelde dat Arjan en
hij in de loop der jaren echte kamera-
den zijn geworden. Daarom ben ik
hier vanavond ook in Vorden en prach-
tig dat Arjan deze avond terecht in het
zonnetje wordt gezet’, aldus Erik.
Om die zelfde reden was ook natio-
naal kampioen Sjoerd Huisman naar
Vorden gekomen. Ik ben bewust niet
gestart, ik wil mij een beetje sparen
voor de Europese kampioenschappen
die volgende week in Italië worden ge-
houden. Ik heb daar een druk pro-
gramma, zowel op de baan als de weg
(afvalkoers, puntenkoers e.d. )en als af-
sluiting begin augustus de marathon’,
aldus Sjoerd Huisman die als 17 jarige
knaap bij het team van Univé/ Stouw-
dam met skeeleren begon. Twee jaar
later strikte Erik Hulzebosch hem voor
de Nefit ploeg. Sjoerd: ‘ Ik kwam daar
als jong ‘broekie’ bij de oude rotten
Erik Hulzebosch en Arjan Mombarg.
Daar heb ik veel van geleerd. Arjan
Smit won toen aan de lopende band
wedstrijden en nationale titels. Ik was
zo’n beetje het ‘hulpje ‘ van de ploeg’.
Kort daarop werden de rollen omge-
draaid en was met name Arjan Mom-
barg heel erg belangrijk voor mij. Ar-
jan kon als geen ander het ‘beulswerk
‘ doen. Ik kon mij altijd tot de finale
sparen. ‘Mompie ‘ trok de sprint voor
mij aan en vervolgens kon ik het
meestal afmaken. Arjan bracht mij al-
tijd in scoringspositie. Op die manier
hebben wij veel ploegen pijn gedaan.
Wanneer het soms wat tegen zat dan
was ook Arjan de man die met een hu-
moristische opmerking de sfeer in de
ploeg weer terug bracht. Ik zal hem als
ploeggenoot maar zeer zeker ook als
persoon gaan missen, al zullen de con-
tacten blijven’, aldus Sjoerd Huisman
die onlangs in Rijssen Nederlands
kampion werd. Geert – Jan v.d. Wal
hoorde de ‘verhalen’ van zijn ploeg-
makker Sjoerd met een brede grijns
aan. Sjoerd en Geert-Jan als uit één
mond: ‘ Zeg Arjan, wanneer ga je ei-
genlijk een boek schrijven? ‘Misschien
doe ik dat nog wel een keertje, maar
reken er maar vast op dat jullie dan
goed ‘aan de beurt ‘ komen’, zo ketste
Arjan terug. Een bulderend gelach aan

tafel, want zo ging het al jaren in de
ploeg van Mompie: keihard werken en
veel gein !

Erik Hulzebosch over Arjan Mombarg :

'Een man een man, een woord een
woord'!

Vorden - Erik Hulzebosch had vrijdagavond na afloop van het ‘laatste
kunstje’ van Arjan Mombarg niets dan lovende woorden over zijn ex-
ploeggenoot. Arjan Mombarg die dit seizoen uitkwam voor Telstar Sport,
heeft tien jaar deel uitgemaakt van de succesvolle Nefit- ploeg. ( Nefit be-
sloot vorig jaar om zich als sponsor van de schaats- en skeelerploeg terug
te trekken). Tien jaar sportsponsoring vond het bedrijf voldoende, tijd
voor iets nieuws.

Arjan Mombarg en Erik Hulzebosch: Vrienden voor het leven

Dat het druk gaat worden, staat nu al
vast. De vaste fans van Kas Bendjen
willen het laatste concert van de band
niet graag missen. Frontman Hans
Krabbenborg raadt hen dan ook aan
om op tijd te komen. "Want we hebben
geen voorverkoop. Kaarten zijn ge-
woon aan de kassa te koop", legt hij
uit. Kas Bendjen is op dit moment
druk bezig om de laatste hand te leg-
gen aan het programma. "Want we
willen in stijl afscheid nemen. Het
gaat echt een bijzonder spektakel wor-
den." Blinde Ed is één van de gastoptre-
dens die al is vastgelegd. En in de bui-
tentent staat Poor John. Dit duo be-
staat uit broers Jacco en Lennard Kie-
zenbrink en ze spelen samen als een
hele band. De oudere broer Jacco zingt
en speelt gitaar en mondharmonica,
terwijl Lennard zingt, drumt én basgi-
taar speelt! Hij doet dit met een eigen-
gemaakt drumstel die hij met zijn voe-
ten kan bedienen. Ze spelen samen ou-
de rock (n'roll) covers. 
"Verder hebben we contacten gelegd
met de legendarische Vordense zanger
Johan Stapper. De contracten zijn nog
niet getekend maar ik heb goede hoop
dat het rond gaat komen", lacht Hans
Krabbenborg. Wel zeker is de drumact
met vijf Vordense drummers als inter-

mezzo tijdens het concert. Kas Bend-
jen-drummer Rene Groot Wassink zal
daarin worden bijgestaan door Sander
Heuvelink, Richard Oldenhave, Peter
Besseling en Martijn Dimmendaal. Al-
lemaal drummers uit bands in de re-
gio.

Kinderconcert
Speciaal voor de allerkleinsten geeft
Kas Bendjen 's middags ook een kin-
derconcert op zaterdag 7 augustus.
"Dat is een initiatief van de papa's in
onze band. Ook voor de kids willen we
nog één keer spetteren!", legt Hans
Krabbenborg uit. Het kinderconcert
vindt plaats in de feesttent van het Ba-
by Biggen Meal Bal aan de Eikenlaan
in Kranenburg. Aan het kinderconcert
is ook een tekenwedstrijd en een prijs-
vraag gekoppeld. Meer daarover op de
website van Kas Bendjen (www.kas-
bendjen.nl).
De winnaars hiervan worden tijdens
het middagconcert bekend gemaakt.
De entree van dit concert is gratis en
vanzelfsprekend zijn ouders ook wel-
kom! 
Het Baby Biggen Meal Bal vindt plaats
in de wei van Boer Wesselink aan de
Eikenlaan in Kranenburg.
Voor meer info: www.kasbendjen.nl.

's Middags extra concert voor kids

Laatste concert Kas Bendjen
op Baby Biggen Meal Bal

VORDEN - Kas Bendjen neemt zaterdagavond 7 augustus afscheid van zijn
fans. Het laatste concert vindt plaats tijdens het eigen Baby Biggen Meal
Bal in Kranenburg. 's Middags is er een speciaal ingelast kinderconcert.

De 'pompdagen' editie 2010 tellen in
totaal twaalf activiteiten voor jong en
oud die alle dagen gratis te bezoeken
zijn. Aan de 'pompdagen' werken in to-
taal maar liefst veertien Ruurlose ver-
enigingen mee. Aan de editie van dit
jaar heeft de Stichting Reurlse Pomp-
dagen onder aanvoering van voorzit-
ter Gerrit Laarman niet veel gesleuteld
ten opzichte van vorig jaar. Nieuw dit
jaar is een spelmiddag op donderdag 5
augustus voor jong en oud die door de
plaatselijke VVV wordt georganiseerd.
De Oecumenische kerkdienst die vorig
jaar voor het eerst plaatsvond maakt
opnieuw deel uit van de programme-
ring evenals de activiteiten die buurt-
vereniging De Bruil en Omstreken op
zaterdag 7 augustus organiseert. Het
programma van de Reurlse Pompda-
gen 2010 ziet er als volgt uit: 

Zaterdag 31 juli: Middag en avond:
schminken, Jerry's Kindershow graffi-

ti clinic 's avonds gevolgd door een DJ.
en optreden live band De Daltons.
Zondag 1 augustus: 's Morgens Open-
lucht Oecumenische dienst m.m.v. Eu-
phonia Novelty Ochestra. Na de dienst
zal Euphonia Novelty Ochestra nog
een koffieconcert verzorgen. Middag
en avond: Beachvoetvolleytoernooi.
Op een tot strand omgetoverde Dorps-
straat vind er een beachvoetvolleytoer-
nooi plaats met aansluitend live mu-
ziek.
Maandag 2 augustus: Middag:
Brandweermiddag. Locatie De Hei-
kamp met vertrek vanaf het Kerk-
plein! Op het Kerkplein zullen diverse
activiteiten voor de kinderen aanwe-
zig zijn. Middag en avond: 'a avonds
Roofvogel show. Muziekvereniging So-
phia's Lust gevolgd door een Holland-
se avond m.m.v. een DJ en spelshow
Wij houden van Holland.
Dinsdag 3 augustus: Morgen/ mid-
dag: Boerderij fietstocht met mogelijk-
heid een blik te werpen achter de
schermen van een agrarisch bedrijf.
Vertrek vanaf het Kerkplein. 's Avonds
Smartlappenavond met een optreden
van het uit Barchem afkomstige koor
Efkes Anders gevolgd door de smart-
lappenband Les Miezerabullus. 
Woensdag 4 augustus: Middag en
avond in de Dorpsstraat en op het

Kerkplein de jaarlijkse braderie met
oude ambachten, vele kramen, mu-
ziek- en dansoptredens o.a. een dans-
groep uit Letland. En als afsluiting op
de avond optredens van de Edelweiss
Kapelle uit Gelselaar afgewisseld met
volksmuziek door De Sleppers uit
Ruurlo. 
Donderdag 5 augustus: Middag: Een
leuke middag voor het hele gezin op
het kerkplein. Er kan een rit door
Ruurlo gemaakt worden met de
stoomtrein Bello. Tevens kunnen er op
het Kerkplein diverse soorten 'spelle-
tjes' worden gespeeld. 
Vrijdag 6 augustus: Avond: 'Reurls
muziek spektakel' m.m.v. de Ruurlose
bands Völle Wille en The Spitfires.
Zaterdag 7 augustus: Morgen/ mid-
dag: Organiseert de buurtvereniging
De Bruil en Omstreken een fiets- en
wandeltocht voor het hele gezin met
vertrek en aankomst vanaf het Kerk-
plein. Start en finish zullen worden
voorzien van een muzikale omlijsting
en enkele andere 'Bruilse' activiteiten.
Middag en avond: Demonstraties door
een onderdeel/groep van de Ruurlose
gymnastiekvereniging RGV gevolgd
door een playbackshow, talentenshow
en soundmix wedstrijd in combinatie
met live muziek door de bekende for-
matie Don't Shoot de Pianoplayer.

Programma Reurlse Pompdagen 2010

Een week lang sport, spel, spektakel en muziek
Een week lang sport, spel, spekta-
kel en iedere avond live muziek.
Dat zijn de ingrediënten van de ne-
gende editie van de Reurlse Pomp-
dagen die van zaterdag 31 juli tot
en met zaterdag 7 augustus op het
Ruurlose Kerkplein onder het mot-
to 'Gein op het plein' plaatsvinden.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Afgelopen weekend werd er
een wedstrijd te Ruurlo georganiseerd.
Op zaterdag behaalde Anita Berenpas
in de klasse L1 een 4de prijs met 189
punten. Dit deed zij met Aragorn. Op
zondag reed Irene Reukers ook in de
klasse L1. Zij behaalde met Atilla een
6de prijs met 194 punten. Marleen
Mokkink reed met Storm in de klasse
B. Ze behaalde een 2de prijs met 196
punten.
Ook werd er een wedstrijd te Zevenaar
georganiseerd. Frauke Hermans be-
haalde met Royal Sylvester een 2de
prijs met 186 punten. Dit deed ze in de
klasse L1 cat. D/E.

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



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 30 van
26 t/m 31 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



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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Wie wil bouwen of verbouwen, heeft
nu nog te maken met verschillende
vergunningen voor wonen, ruimte
en milieu. Daar komt op 1 oktober
a.s. verandering in met de Wet
algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo). 25 vergunningen,
waaronder de bouw-, kap- en
milieuvergunning, worden dan
samengevoegd in één omgevings-
vergunning. Deze vergunning maakt
het aanvragen van een vergunning
sneller, overzichtelijker en makke-
lijker. Inwoners en ondernemers
kunnen bij één (digitaal) loket voor
het indienen van een vergunnin-
gaanvraag terecht. 

Dienstverlening verbeteren
Alle gemeenten zijn verplicht de wet
uit te voeren om de dienstverlening
op het gebied van vergunningen
verder te verbeteren. Wie wil
bouwen of verbouwen, heeft nu 
nog te maken met verschillende
vergunningen voor wonen, ruimte en
milieu. Met elk hun eigen criteria,
procedures, afhandelingtermijnen,
leges etc. Er komt één (digitaal)

loket voor het indienen van een ver-
gunningaanvraag. Een inwoner of
ondernemer kan voor een plan één
aanvraag indienen. De gemeente
behandelt deze in één procedure en
neemt één besluit. Er is ook nog
maar één bezwaar- en beroeps-
procedure. De nieuwe vergunning-
aanvraag kunt u digitaal indienen. 

Voordelen
Minder regels en procedures,
snellere service en meer kwaliteit.
Dat zijn de uitgangspunten van de
omgevingsvergunning. Inwoners en
bedrijven kunnen een omgevings-
vergunning bij één loket aanvragen
(het landelijke omgevingsloket) en
hiervoor gaat één procedure gelden
waarop één besluit volgt. Zoals
gezegd komt er ook maar één
bezwaar- en beroepsprocedure.
Bovendien wordt met 
de omgevingsvergunning het

vergunningsvrij bouwen verruimd.
Voor veel bouwwerken is er dan
geen bouwvergunning meer nodig.

Digitaal indienen 
Een ander voordeel is, dat u de
vergunningaanvraag straks volledig
vanuit huis of kantoor kunt indienen
via een digitaal loket:
www.omgevingsloket.nl. Het in
veelvoud aanleveren van allerlei
papieren, zoals bouwtekeningen, bij
de gemeente behoort daarmee tot

het verleden. Op www.omgevings-
loket.nl kunt u nu alvast de vergun-
ningcheck bekijken en zien of er nog
een vergunning nodig is en zo ja,
welke informatie dan nodig is voor
de aanvraag.

Contact met de gemeente
Tot nu toe diende u een aanvraag bij
de gemeente in. Nu is hiervoor dus
het omgevingsloket. De afhandeling
gebeurt echter wel door de gemeen-
te, die uw verzoek krijgt  doorge-
stuurd vanuit het landelijke loket.
Vindt u het digitaal indienen lastig 
of heeft u nog vragen voor u uw
aanvraag wilt indienen, dan kunt u
natuurlijk contact opnemen met de
gemeente. Wij zijn u graag van
dienst met informatie over
bijvoorbeeld mogelijkheden en
voorwaarden die gelden voor uw
eventuele bouwplan. Hiervoor kunt u
een afspraak maken of ons te bellen,
via tel. (0575) 75 02 50.

Informatiebijeenkomst bedrijven
Achterhoek
Kort vóór de invoering van de omge-
vingsvergunning wordt hieraan op
deze gemeentepagina's uitgebreid
aandacht besteed. Voor het bedrijfs-
leven zijn er twee informatiebijeen-
komsten op 20 en 27 september a.s.
De locaties en tijden vindt u te zijner
tijd op de gemeentepagina's.

Nu al meer weten?
Via de website www.vrom.nl
(doorklikken naar omgevings-
vergunning) is al veel informatie te
vinden over de omgevings-
vergunning.

25 vergunningen samengevoegd in één omgevingsvergunning
Nieuwe omgevingsvergunning op 1 oktober 2010 ingevoerd

Een voorbeeld van de omgevings-

vergunning

Mevrouw De Vries wil van haar schuur

een garage maken. Eerder had ze hier

een inritvergunning, een sloopvergun-

ning, een bouwvergunning en wellicht

nog een kapvergunning voor nodig. Met

de invoering van de omgevingsvergun-

ning kan zij volstaan met één aanvraag

voor de omgevingsvergunning. Thuis

van achter de computer online inge-

diend.

In 2006 is het Cruyff Court in
Hummelo aangelegd. Het veld wordt
veel gebruikt door kinderen en
jongeren om te voetballen. Ook
organiseert onze sportbuurtwerker
er regelmatig sportactiviteiten om
zo optimaal mogelijk gebruik te
maken van het veld en de jeugd bij
sport te betrekken. Omwonenden

ondervinden regelmatig overlast van
het Cruyff Court. In het verleden
ging het om lawaai van het hekwerk
als ballen hier tegenaan geschoten
werden of in tuinen van aangrenzen-
de huizen terecht kwamen. Deze
problemen zijn opgelost door
aanpassingen aan het hekwerk en
een net over het veld. Nu is er nog
overlast van hangjongeren. Onze
jeugdhulpverlener heeft contact
opgenomen met de betrokken jon-
geren, maar dit heeft niet het
gewenste resultaat opgeleverd.
Vooral 's avonds en 's nachts veroor-
zaken de jongeren geluidsoverlast.
Na overleg met buurtbewoners en
de Dorpsraad Drempt Hummelo

Keppel besloten b en w vorige week
verschillende maatregelen te nemen
om de overlast te verminderen. Zo
willen we vanaf 1 augustus a.s. een
dagelijkse sluitingstijd van het
Cruyff Court invoeren tussen 20.00
en 09.00 uur. Dit zijn de tijdstippen
dat de meeste overlast wordt
ervaren. De sluiting gebeurt door
het aanbrengen van borden met
gedragsregels. De politie contro-
leert hierop. Ook leggen we een
parkeerplaats aan voor brommers,
fietsen en scooters bij de ingang van
het Cruyff Court, omdat parkeren nu
vooral in de speeltuin gebeurt. 
Daarnaast is afgesproken dat de
skatebaan van Hoog-Keppel naar

Hengelo verhuist. In Keppel wordt
deze nagenoeg alleen gebruikt door
hangjongeren en daarvoor is de
baan niet bedoeld, terwijl er in
Hengelo veel vraag is naar een
skatebaan. We zijn nog op zoek naar
een geschikte locatie in Hengelo en
we bekijken of er een (mobiele) jon-
gerenontmoetingsplek op de plek
van de skatebaan in Hoog-Keppel
kan komen. 

De gemeente informeert deze week
de buurtbewoners van het Cruyff
Court per brief over de gekozen
maatregelen en organiseert in de
zomer nog een bijeenkomst met
hen.

Maatregelen tegen overlast jongeren op Cruyff Court in Hummelo

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

Het is belangrijk dat u als burger
bekend bent met het sirenegeluid
en weet wat u moet doen als de si-
rene gaat in geval van een ramp: 'Ga
direct naar binnen, sluit ramen en
deuren en zet de radio of TV op om-
roep Gelderland'. Via deze omroep
wordt u op de hoogte gehouden van
de ramp en ontvangt u zonodig in-
structies. Op maandag 2 augustus
a.s. is de eerstvolgende sirenetest.

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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



Openbare bekendmakingen

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

Wethouders Paul Seesing en
Josephine Steffens namen vorige
week bij de IJselweg in Vierakker
vanuit de lucht een kijkje bij de
opgravingen van een boerderij uit de
ijzertijd (circa 600 voor Christus!).
Archeologisch bureau Raap uit
Zutphen doet de opgravingen als
voorloper op de aanleg van de
gasleiding Ommen-Angerlo. 
De opgravingen leveren een
bewoningsgeschiedenis op van het
gebied met bijbehorende overblijf-

selen die naar een provinciaal 
depot in Nijmegen gaan.

Vanuit de lucht gezien

Werkzaamheden in hal gemeentehuis
In de maand augustus vinden in de
centrale hal van het gemeentehuis
werkzaamheden plaats. Onder
andere het plafond moet vervangen
worden doordat gebleken is dat met
extreem weer lekkages optreden.
De werkzaamheden brengen wat
ongemakken voor bezoekers met
zich mee (gewijzigde looproutes,
enkele balies zullen buiten gebruik
zijn en bouwafzettingen etc). Onze
excuses hiervoor.

Net zoals in 2009 kunnen we ook in
2010 weer 100 Bronckhorster
huiseigenaren de mogelijkheid
bieden om maximaal 500 euro
subsidie te krijgen voor energie-
besparende maatregelen in hun
woning. Hiermee wil de gemeente
huiseigenaren van woningen, waarin
ze zelf wonen, stimuleren om
energiebezuinigende maatregelen
toe te passen die goed zijn voor
milieu en klimaat. U kunt subsidie
krijgen voor de volgende maat-
regelen: HR++ glas, zonneboilers,
HR-keketel, zonnecollectoren,
vloerisolatie, dakisolatie en geveli-
solatie. De regeling past in het
Klimaatbeleid van de gemeente. De
Achterhoekse gemeenten krijgen in
totaal 400.000 euro aan subsidie van
de provincie Gelderland om de
regeling uit te kunnen voeren. Per
gemeente is dit 50.000 euro en
daarvan bieden de acht gemeenten
dus 100 huiseigenaren de mogelijk-
heid een subsidie van maximaal 500
euro te krijgen. De regeling start per
1 oktober 2010 en duurt tot uiterlijk
17 juni 2011. Wie het eerst komt, het

eerst maalt en op = op. De woningen
moeten zijn gebouwd of zijn opgele-
verd voor 1 oktober 2010. De ener-
giebesparende maatregelen moeten
worden uitgevoerd in de periode
oktober 2010 tot en met juli 2011. 
De regeling was in 2009 zo'n groot
succes dat de subsidiepot binnen 1
maand leeg was, dus wij raden
huiseigenaren aan er snel bij 
te zijn! 

Aanvragen? 
Een aanvraagformulier voor de
subsidie is vanaf 1 oktober 2010 te
downloaden via www.bronckhorst.nl
� Infobalie � Leefomgeving en
milieu � Klimaat. U moet de maat-
regelen eerst uitvoeren, voordat de
gemeente de subsidie uitkeert. Bij
de aanvraag moet u offertes over-
leggen. De gemeenteraad stelt de
subsidieverordening in september
2010 definitief vast.

Subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen in
woningen ook in 2010!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Bronckhorst, verkoop van kalenders, 1 t/m 31 oktober 2010, Dierenbescherming, afdeling

OverGelder
• Hengelo (Gld), 15 augustus 2010, centrum, braderie van 11.00 tot 18.00 uur, diverse verkeers-

maatregelen van 06.00 tot 21.00 uur, Hengelose ondernemersvereniging
• Hummelo, afsluiten gedeelte van de Beatrixlaan, 26 september 2010, autobedrijf Overbeek
• Vorden, De Horsterkamp, onthefffing art. 35 Drank- en Horecawet, 25 t/m 29 augustus 2010

i.v.m. Castle Fair, Castle Events B.V.

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.

Drank- en Horecawet (art. 3)
• Toldijk, vergunning voor het uitoefenen van een horecabedrijf in de inrichting Hoogstraat 15,

stichting ontmoetingscentrum Toldijk

Bouwvergunningen 
• Baak, Hofstraat 1, plaatsen vier lichtmasten
• Baak, Zutphen-Emmerikseweg 133, vergroten woning
• Hengelo (Gld), Middenweg 28, verbouwen woning
• Hummelo, Loenhorsterweg 7E, bouwen schuur
• Steenderen, Begoniastraat 5, vergroten woning
• Steenderen, Het Hoge 4, bouwen bedrijfshal  
• Steenderen, Kuilenburgerstraat 3, bouwen ligboxenstal
• Steenderen, Nijverheidsweg 15, veranderen bedrijfshal
• Steenderen, J.F. Otmansstraat 22, verbouwen paardenstal
• Vorden, tegenover Kerkstraat 3, tijdelijk plaatsen poffertjessalon
• Vorden, Wientjesvoortseweg 1, plaatsen stalen tank/silo
• Zelhem, Michelstraat 9, bouwen woning
• Zelhem, Wassinkbrinkweg 7, verbouwen woning

Kapvergunningen 
• Baak, Pastoriestraat 3, 1 kronkelwilg, 2  acacia's, noodkap, geen herplant
• Drempt, Zomerweg 18, 1 eik, geen herplant
• Hoog-Keppel, Burg. Vrijlandweg 2, 1 dode walnoot, geen herplant

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 15 juli 2010:
• 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), Sarinkkamp, buurtfeest, 28 augustus 2010, J.B.H. Mokkink
• Steenderen, Daliastraat, buurtbarbecue, 28 augustus 2010 van 15.00 tot 01.00 uur, buurt

Daliastraat
Afgegeven op 16 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

• Drempt, Kruysakker, buurtfeest, 28 augustus 2010 van 15.00 tot 24.00 uur, mevrouw S.L.M.
Snelder

• Zelhem, Meindert Hobbemastraat 24, verjaardagfeest, 7 augustus 2010 van 18.00 tot 01.30 uur,
mevrouw M. Wesselink

Afgegeven op 19 juli 2010:

Verleende vergunningen

• Hengelo (Gld), huis-aan-huis-inzameling voor school- en volksfeest, 13 t/m 25 september
2010, stichting school- en volksfeest Varssel

• Kranenburg, De Banenkamp, opening jeu de boulebaan, 5 september 2010 van 10.00 tot 22.00
uur, Kranenburgs Belang

• Vorden, organiseren klein kansspel (bingo), 5 september t/m 26 december 2010 tijdens
radiouitzendingen, Stichting Achterhoek FM

Afgegeven op 20 juli 2010:
• Drempt, huis-aan-huis collecte i.v.m. kermis, 1 t/m 15 september 2010, stichting St. Willibror-

dus
• Hengelo (Gld), Kerkstraat 13, tuinfeest, 28 augustus 2010 van 21.00 tot 01.30 uur, mevrouw 

M. Dijk-Wijnbergen
Afgegeven op 21 juli 2010:
• Bronkhorst, Bakerwaardseweg 13A, feest in tent, 27 augustus 2010 van 14.00 tot 01.00 uur, 

J. Huetink
Afgegeven op 22 juli 2010:
• Hengelo (Gld), samengestelde menwedstrijden, Zelhemseweg 17 (De Hietmaat), 10 en 11

oktober 2010 van 08.00 tot 19.00 uur, In Stap en Draf.

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 16 juli 2010:
• Vorden, Brandenborchweg 7A, plaatsen veranda

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 20 juli 2010: 
• Toldijk, Hoogstraat 9, bouwen berging
• Vorden, Enzerinckweg 1S, gedeeltelijk vernieuwen schuur
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, verbouwen woning
Verzonden op 21 juli 2010:
• Toldijk, Beekstraat 11, verbouwen woning

Sloopvergunningen 
Verzonden op 21 juli 2010:
• Toldijk, Hardsteestraat 8, verwijderen asbesthoudend dakbeschot van de woning
• Toldijk, Kruisbrinkseweg 14A, verwijderen asbesthoudend dakbeschot van de woning
• Vierakker, IJselweg 1, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 22 juli 2010:
• Baak, De Veersweg 4, slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij
• Hengelo (Gld), verwijderen asbest golfplaten van een berging en opruimen zwerfasbest

(stormschade) 
• Steenderen, Eekstraat 5, slopen dak van een schuur en verwijderen zwerfasbest (storm-

schade) 

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens samengestelde menwedstrijden op 9 en 10 oktober 2010 zijn de 
Zelhemseweg, tussen de Hummeloseweg en de Molenenk, en de Winkelsweg, tussen de

Zelhemseweg en de Gompertsdijk, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van
bestemmingsverkeer. Verder geldt voor beide zijden van de Zelhemseweg, tussen de
Middenweg en de Molenenk, en de Winkelsweg, tussen Zelhemseweg en de Gompertsdijk, een
stopverbod

• Hengelo (Gld), tijdens een buurtfeest is de Middenweg, ,vanaf huisnr. 45 t/m 57, van 11 septem-
ber 10.00 uur tot 12 september 2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer

• Kranenburg, tijdens de opening van de jeu de boule baan is de Banenkamp op 5 september
2010 van 10.00 tot 22.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmings-
verkeer

• Toldijk, tijdens een buurtfeest is de wethouder Spekkinkstraat, tussen de huisnrs. 1 en 7, op 
28 augustus 2010 van 08.00 tot 24.00 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 schrifte-
lijk 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



Openbare bekendmakingen - vervolg

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 g-
emotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 20 juli 2010:
• Toldijk, Hoogstraat 24, verbouwen woning

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 16 juli 2010:
• Zelhem, Prunushof 60, bouw woning met garage

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

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrij-
ving van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw
handtekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het
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
• Zelhem, Akkermansstraat 11, bouwen werktuigenberging, ontheffing in verband met het

overschrijden van de maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan
'Buitengebied Zelhem herziening 2-1988'

• Zelhem, Huusakker 15, bouwen woning, ontheffing in verband met het overschrijden van de
maximale toegestane goothoogte, geldend bestemmingsplan 'Zelhem Dorp' 

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Zelhem, Michelstraat 9, bouwen woning, ontheffing in verband met het overschrijden van de

maximale toegestane inhoud, geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem herziening 
2-1988'

De bouwplannen liggen van 29 juli t/m 8 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 af-
spraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadple-
gen 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.

Bestemmingsplannen

• Afsluiting Veemarktstraat in Hengelo 
Op 20 juli jl. hebben b en w van Bronckhorst besloten de Veemarktstraat in Hengelo (Gld) fysiek
af te sluiten voor doorgaand verkeer. 

De situatie
In het kader van het centrumplan Hengelo worden onder andere de Veemarktstraat en de
parkeergelegenheid aan de Veemarktstraat heringericht. Hierdoor ontstaat een directe (snelle)
doorgang tussen de Spalstraat en de Bleekstraat. Om sluipverkeer en de hiermee gepaard
gaande verkeersonveiligheid tegen te gaan is het noodzakelijk de Veemarktstraat fysiek af te
sluiten voor doorgaand verkeer. Deze afsluiting voeren we uit in de vorm van sierpaaltjes.  

• Nieuwe parkeerverbodszone in centrum Hengelo
Op 20 juli besloten b en w ook een nieuwe parkeerverbodszone in te stellen in het centrum van
Hengelo. De huidige parkeerverbodszone wordt hiermee opgeheven.

De situatie
Om de doorstroming en afwikkeling van het verkeer in het centrum van Hengelo te vergroten,
passen we een parkeerverbodszone toe. Binnen deze zone mag alleen worden geparkeerd in de
daarvoor bestemde parkeervakken. Door geparkeerde voertuigen op de rijbaan van de
Raadhuisstraat ontstaan nog regelmatig problemen in de doorstroming van het verkeer. Om
deze reden breiden wij de parkeerverbodszone uit met de Raadhuisstraat, het wegvak tussen de
Wichmondseweg en de Regelinkstraat. De overige grenzen van de nieuwe parkeerverbodszone
zijn gelijk aan die van de huidige parkeerverbodszone. 

Reageren? 
Beide maatregelen liggen ter visie van 27 juli t/m 1 september 2010. Als er binnen deze periode
geen schriftelijke bezwaren worden ingediend, voeren we de maatregelen gelijktijdig met de
werkzaamheden voor het Masterplan voor Hengelo Centrum uit.

Wegwerkzaamheden
Vorden, in verband met rioleringswerkzaamheden sluiten wij de Smidsstraat
van 9 t/m 15 augustus 2010 af. Helaas kunnen wij de periode van afsluiting
niet exact aangeven omdat er kunnen omstandigheden die de uitvoering
van de werkzaamheden kunnen vertragen of versnellen. Bijvoorbeeld
weersomstandigheden.

Verkeer en vervoer

Het Commissariaat voor de Media heeft besloten de Stichting Lokale omroep voor de gemeente
Bronckhorst, Radio Ideaal, weer aan te wijzen als lokale media-instelling voor de verzorging van
de publieke mediadiensten in onze gemeente. De zendmachtiging voor Radio Ideaal is hiermee
verlengd van 12 juli 2010 tot 12 juli 2015.

Radio Ideaal weer aangewezen als lokale omroep
voor Bronckhorst

Melding (art. 8.19 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt tijdens de openingstijden gedurende zes weken na
verzending ter inzage de verklaring tot acceptatie van een melding op grond van artikel 8.19, lid 2
onder b van de Wet milieubeheer van: 
• Vorden, Wientjesvoortseweg, voor het wijzigen van het soort vlokmiddel 

Deze verklaring is op 21 juli 2010 verzonden.

De wijzigingen zijn niet in overeenstemming met de voor de inrichting verleende vergunning of de
daaraan verbonden beperkingen en voorschriften. Deze leiden evenwel niet tot andere of grotere
nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting ingevolge de vergunning en de daaraan
verbonden beperkingen en voorschriften mag veroorzaken. De veranderingen leiden niet tot een
andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend en geven geen aanleiding tot toepassing
van de artikelen 8.22, 8.23 of 8.25 van de Wet milieubeheer.

Mogelijkheden voor bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
b en w van Bronckhorst. De termijn van zes weken begint de dag na de verzending van dit
besluit. Bezwaarschriften worden voorgelegd aan de Commissie van advies voor bezwaar-
schriften van de gemeente Bronckhorst. Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kunt u om een
voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4/8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 28 juli 2010 t/m 8 september tijdens de
openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Binnenweg 4, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Drempt, Hoefkensestraat 1, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende milieuvergun-

ning voor het uitbreiden en veranderen van een varkenshouderij
• Hengelo (Gld), Menkhorsterweg 6, het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Deldenseweg 3, voor een veranderingsvergunning in verband met het veranderen van

het opslagdepot
• Vorden, 't Heegken 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Nijverheidsweg 2, voor een oprichtingsvergunning voor een bedrijf waar voornamelijk

rubber, metaal en kunststof worden gesorteerd en opgeslagen (recyclingbedrijf)
• Vorden, Ruurloseweg 85, 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 9 september 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt
inbrengen tijdens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale
telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

Besluiten (art. 8.26 Wm en art. 3.28 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 28 juli 2010 t/m 8 september 2010 tijdens
de openingstijden de volgende besluiten ter inzage:
• Baak, Broekstraat 3, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Halle, Molenweg 5, voor het volledig intrekken van de milieuvergunning
• Halle, Pluimersdijk 39, voor het volledig intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Groenendaalseweg 6, voor het volledig intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Handwijzersdijk 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Loakendiek 7, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 5, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Zelhemseweg 51, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Hoogstraat 21, voor een veranderingsvergunning in verband met het veranderen van

een stalsysteem
• Vorden, Strodijk 17, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Wichmond, Okhorstweg 9, voor het volledig intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Terborgseweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

De strekking van de besluiten luidt:
Voor zover rekening valt te houden met toekomstige ontwikkelingen van de milieubelasting van
de inrichtingen zelf en ontwikkelingen in de directe omgeving, zijn de vergunningen verleend
onder de voor dat soort inrichtingen gebruikelijke voorschriften in het belang van de bescher-
ming van het milieu. De besluiten zijn niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.

Beroep tegen deze besluiten kan worden ingesteld door:
a.de betrokken adviseurs die over de ontwerpbesluiten hebben geadviseerd
b.belanghebbenden, die tegen de ontwerpbesluiten tijdig zienswijzen hebben ingebracht

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

c. enige belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
zienswijzen in te brengen.

Een beroepschrift moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging worden ingediend
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
's-Gravenhage en wel vóór 9 september 2010.

Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend belang een verzoek doen om schorsing van
de beschikking, danwel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u binnen
bovengenoemde termijn richten aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, wil een besluit niet binnen zes weken na de terinzagelegging van kracht worden.
Een niet terstond van kracht verklaard besluit wordt pas van kracht als op dat verzoek door die
voorzitter is beslist.

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

Beumweg 17 telefoon: 0544-379415
7134 NR Vragender fax.: 0544-379416 www.gzgeveltechniek.nl

* vraag naar de voorwaarden

WIJ BIEDEN WAT U ZOEKT!

  info@gzgeveltechniek.nl

Nu:

35,00 korting

per vierkante meter

glas!*

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

� TUINAANLEG (RENOVATIE) �
� TUINONDERHOUD �
� (SIER)BESTRATING �

� VIJVERS �
Dr. A. Ariënsstraat 39a • 7221 CB Steenderen

Tel.: (0575) 44 17 33 • 06 53677354
Website: www.besselink-hovenier.nl
E-mail: info@besselink-hovenier.nl

BOUWEN
modern - karakteristiek - historisch

Timmer- en aannemersbedrijf De Vries 
is een traditierijke onderneming met 
meer dan 130 jaar ervaring in de bouw.
Kennis van generaties heeft ons een 
grote voorsprong gegeven.
Ervaring en vakmanschap verruimen 
de mogelijkheden, zonder daarbij

groei en ontwikkeling in te perken. 
Kunde en kennis over oude en nieuwe 
technieken in nieuwbouw, verbouw, 
renovatie en onderhoud sluiten soepel 
aan bij de specifieke wensen van de 
opdrachtgever.
Het beste bewijs daarvan is ons werk!

Nieuwbouw modern Nieuwbouw karakteristiek Restauratiewerk

Anno 1879

Advies voor uw 
onderhouds- en/of

restauratieplan

Erkend
Restauratie Bouwbedrijf

Vakmanschap - passend bij uw wensen

Zelhemseweg 14 - 6999 DN Hummelo - Tel. 0314 381248
www.devrieshummelo.nl - info@devrieshummelo.nl

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

TE HUUR: 

OPSLAGRUIMTE

84m
2

IN VORDEN 

met overhead deur en

verlichting. 

Ook ruimtes van 1 t/m 15

m
2

beschikbaar. 

Voor bedrijf en particulier

Tel: 06-10433358

www.teeuwenopslag.nl

Vergunning afsteken vuurwerk 

Wagenvoort Vuurwerk Hummelo

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken 

bekend dat zij op 24 juni 2010 een aanvraag 

om een ontbrandingstoestemming als 

bedoeld in artikel 3.3.2, derde lid, van het 

Vuurwerkbesluit hebben ontvangen van 

Wagenvoort Vuurwerk uit Wapenveld.

Bezwaar

Provincie Gelderland, dichterbij dan je denkt

Kennisgeving



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

COMBINERACE

Op zondag 8 augustus start de Com-
bine Race vanaf 11.00 uur met een
presentatie/remmentest van de di-
verse deelnemers.
De combinerace worden verreden in
verschillende klassen: Standaard,
vrije klasse voor de heren en een da-
mesklasse met zowel Standaard als
Vrije combines.

Bij de standaardklasse dienen de mo-
tor en de riemaandrijving “origi-
neel” te blijven. De motor mag opge-
voerd worden en wat goochelen met
de poelies is ook toegestaan. De gro-
te gevaarten bereiken inmiddels
snelheden van meer dan 50 km/u.
We starten telkens met zo’n 12 com-
bines tegelijk, wat op de snel smaller
wordende baan leidt tot spectaculair
trek- en duwwerk.

Bij de vrije klasse is men vrij in de
keuze van motoren, transmissies en
assen. Deze machines met brullende
V-8 motoren halen met gemak snel-

heden tot boven de 100 km/u en in-
dien rondom geveerd nog hogere
snelheden.

De wedstrijd in Mariënvelde is de
vijfde in de reeks van zes welke mee-
telt voor het Nederlands Kampioen-
schap. En zoals uit het verleden
blijkt, meestal de doorslaggevende
wedstrijd is in dit kampioenschap.
Dit levert bij ons extra spanning en
sensatie op. 

De deelnemers in dit internationale
veld, zijn afkomstig uit Nederland,
Duitsland en Luxemburg.

SPEKTAKEL

Tussen de combineraces door wordt
het publiek op ludieke wijze ver-
maakt.
Naast de combineraces welke de
hoofdact van ons evenement vor-
men, vermaken we het publiek met
een Banger-cross, een soort autoro-
deo.
Een  50-tal getrainde durfals laat het

publiek zien wat je zoal met oude
auto’s kunt doen, een soort crazy-
cross, maar dan extremer.
Deze vorm van volksvermaak is mo-
menteel enorm populair in Enge-
land. Dit is dan ook een zeer specta-
culair onderdeel van de dag, gezien
de reacties uit het verleden en veler
verzoek om ze weer naar Mariënvel-
de te halen.

Ook hebben we dit jaar weer het on-
derdeel: Trekkerbrekken.
De deelnemers starten met een zoge-
naamde Le Mans start.
Ze rennen zo snel mogelijk naar hun
trekker en rijden snel weg. Het is de
bedoeling de band, die is verbonden
met een touw van 6 meter achter de
trekker, van de concurrenten eraf te
rijden. Ook dit zal voor veel spekta-

kel zorgen.
In de tijd dat de race stil ligt, om af-
gesleept te worden, zal het publiek
vermaakt worden met de Trekker-
Sprint, waar het er om gaat wie het
snelste een route kan afleggen. Ook
zullen er enkele ludieke optredens
zijn, aan elkaar gepraat door de pret-
tig gestoorde presentatoren August
en Dinand.

Zoals men van ons gewend is, beslui-
ten we de zondagmiddag met een
daverend spektakel namelijk de “ale-
bussendrekrace”.
Men neme een trekker (met veilig-
heidsbeugel, maar zonder cabine)
met daarachter een met water gevul-
de giertank en gáán!! Men mag de

concurrenten hinderen door flink te
sproeien.
Ook dit jaar zal dit het laatste onder-
deel van de dag zijn, en zeker de
moeite waard.

Voor de kinderen is er een gratis kin-
dervermaak: Luchtkussens, schmink
en ballonen knopen. 
Er is volop gelegenheid om de inwen-
dige mens te versterken.

Zondagmiddag direct na de cross en
de daarbij behorende prijsuitrei-
king, barst het “Combine-feest” los
in onze feesttent. De muzikale optre-
dens worden hierbij verzorgd door
The Spitfires. Dit zal vanaf ongeveer
16.30 uur zijn. 

Voor meer informatie en actueel nieuws zie:  www.spektakelweekend.nl

In het weekeinde van zaterdag 7 en zondag 8 augustus 2010 organi-
seert de M.C.M. wederom een “spektakelweekend” rondom racende
combines.

Sinds 1996 organiseert de Motor Club Mariënvelde jaarlijks een interna-
tionale combinerace. Begonnen we destijds met ongeveer 20 deelnemers;
dit jaar zullen er maar liefst 50 combines deelnemen aan de races.
Om het publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan een gevarieerd
programma.

Het Spektakel evenement begint op zaterdag 7 augustus, ’s avonds in de
grote feesttent met een grandioos “dors(t)feest”. Vanaf 21.00 uur treedt
de band Rockaholic op, zij worden later op de avond afgelost door Premi-
um, een band uit het naburige Harreveld.
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LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle.
De entree bedraagt zaterdagavond: € 5,00. Zondag bedraagt de entree € 10,00.
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren kost ook niets! Let op: Het is niet meer toegestaan dat er
eigen consumpties worden meegenomen! 
Voor weinig geld wordt er veel vertier geboden!

PROGRAMMA
ZATERDAG 7 AUGUSTUS: -  DORS(T)FEEST  - -  AANVANG: 21.00 UUR

ZONDAG 8 AUGUSTUS: -  COMBINERACE  - -  AANVANG: 11.00 UUR
-  SPEKTAKEL  -
-  COMBINEFEEST  - -  AANVANG: ± 16.30 UUR 

15e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE
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Naast de halve marathon en de tien ki-
lometer, staat ook de prestatieloop
over vijf kilometer weer op het pro-
gramma. Een ideale opstap voor be-
ginnende lopers, waarbij wordt inge-
haakt op de 'derde loopgolf' die mo-
menteel gaande is. Daarbij staat niet
het presteren centraal, maar vooral
het gezond en gezellig bezig zijn. Ook
de Dreiumme-jeugdprestatieloop over
2,5 kilometer voor kinderen tot en
met 13 jaar staat weer op het program-
ma. De halve marathon is een ideale
voorbereiding op de marathons van
Amsterdam en Eindhoven, die in het
najaar op het programma staan. Ook
nu weer is er alles aan gedaan om het
aantal inschrijvingen op te voeren.

Dat is onder meer gebeurd door inten-
sieve benadering  van de deelnemers
aan vorige edities via E-mail. Daarbij
worden ook deelnemers aan door an-
deren georganiseerde lopen en de
school atletiekdag in Zutphen bena-
derd.  De verwachting is dat het aantal
deelnemers daarmee flink toeneemt.
Vorig jaar bedroeg het aantal inschrij-
vingen 570 en gezien het grote succes
van de Acht Kastelenloop rekent de or-
ganisatie nu op 600 lopers. Het par-
cours is ongewijzigd en de na-inschrij-
ving is weer bij Sportzaal De Kei. Bus-
senweide 2. Start en finish vinden
weer op de vertrouwde plek bij winkel-
centrum De Dreiumme in Warnsveld
plaats, waar in samenwerking met de
ondernemers een 'lopersplein' zal wor-
den ingericht. Ook dit jaar wordt weer
gebruikgemaakt van de champion-
chip. Iedere deelnemer krijgt een leu-
ke herinnering en voor de eerste drie
lopers op de verschillende afstanden
zijn er geldprijzen te verdienen.  Meer
informatie en voorinschrijving ( tot 23
augustus) www.hanzesport.nl.

Univé Stad en Land Hanzeloop

Record aantal deelnemers
verwacht
Warnsveld - Op zaterdag 4 septem-
ber wordt weer een legioen lopers
verwacht bij de 41e editie van de
Hanzeloop. Deze loopklassieker,
waarbij een halve marathon of tien
kilometer door het prachtige Ach-
terhoekse coulissenlandschap kan
worden gelopen, zit de laatste ja-
ren weer goed in de lift.

Met drie vrouwelijke bandleden en
een bandnaam als She-May verwacht
je eigenlijk een vrolijk flowerpop
bandje, maar niets is minder waar.
She-May blaast je omver met stevige
pop-rock.
Nadat She-May in 2008 de covers aan
de kant gooide en in een nieuwe be-
zetting aan eigen nummers begon te
werken, is het hard gegaan met de
band. Begin 2009 zag de demo ‘Wri-
tersblock’ het licht en nog geen jaar la-
ter, februari dit jaar, presenteerde She-
May haar eerste EP ‘Identity’ in het
Paardcafé in Den Haag!

Ook live heeft She-May in 2009 flink
van zich laten horen. Optredens op di-
verse podia in de regio Haaglanden,
maar ook zeker buiten de regio heb-
ben de band goede kritieken en nieu-
we fans opgeleverd. Daarnaast hebben
meerdere radiozenders aandacht aan
de band besteed en de nummers de
ether in geslingerd.
She-May laat zich het best omschrijven
als lekkere stevige pop-rock, herken-
baar en onverwacht met een knipoog
naar andere muziekgenres. Met een
zeer afwisselende set houdt de band
de spanning erin voor zichzelf, maar

ook zeker voor het publiek. Wat She-
May uitstraalt is pure energie, getoond
door de volle 100% inzet van de band-
leden. She-May bestaat uit Saskia
Houtman-zang, Ruben Pronk-bas, Lau-
ra Bosman-gitaar, backing vocals en
Sabine Koomen-drums, backing voc-
als.
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 program-
ma willen komen spelen, kunnen mai-
len naar live@ideaal.org of schrijven
naar Ideaal Radio, Televisie & Internet,
t.a.v. live@ideaal.org Postbus 50, 7020
AB, Zelhem.

Zelhem - Woensdagavond 28 juli zal de band She-May tussen 20.00 en 22.00
uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat vanuit Café ‘de Malle-
molen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.
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Aanvang 15.30 uur. De mezzosopraan
Valeria Boermistrova en de organist
Henk Linker brengen een zomers pro-
gramma van ongeveer een half uur

met composities van Trabaci, Hidalgo,
de Cabezón, Stanford en een tweetal
werkjes van een 17e eeuwse anonieme
componist. De toegang is gratis, wel is
er ter dekking van de kosten aan de
uitgang van de kerk een collecte. Zie
website www.muziekdorpskerkvor-
den.nl

Orgelplus toeristenconcert
in dorpskerk
Vorden - Donderdagmiddag 29 juli
wordt er in de dorpskerk van Vor-
den een toeristenconcert gehou-
den.

In die vijf jaar kwamen ongeveer 240
bands, muziekgroepen en zangkoren
in de uitzending en live@Ideaal.org is
in de loop der jaren uitgegroeid tot
een regionaal en zelfs landelijk ge-
waardeerde liveshow. Na 5 jaar hard
werken, plezier maken en nieuwe con-
tacten leggen moet deze mijlpaal in
het bestaan van live@Ideaal.org na-
tuurlijk gevierd worden. De uitzen-
ding van woensdag 4 augustus zal dan
ook in het teken staan van het 5-jarig
bestaan. Deze jubileumuitzending
komt, zoals gewoonlijk tussen 20.00
en 22.00 uur vanuit Café ‘de Mallemo-
len’. Het dreigt een onvergetelijke

avond te worden, want een aantal uit-
genodigde muzikanten/vrienden
heeft positief op de uitnodiging gerea-
geerd. Ze brengen hun akoestische in-
strumenten mee en gaan, bij goede
weersomstandigheden op het terras
bij ‘de Mallemolen’, met elkaar mu-
ziek maken. Het wordt zweten voor de
techniek om alles in de juiste verhou-
dingen bij u thuis te laten klinken,
maar het belooft een gezellige avond
akoestische live-muziek te worden. U
bent van harte uitgenodigd om het
programma bij te wonen en kunt dan
eens van dichtbij aanschouwen hoe
een live-radioprogramma wordt ge-
maakt.

U kunt wekelijks de uitzendingen van
live@ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bij-
wonen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ideaal
en de livestream 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.

Speciale uitzending op 4 augustus

Knalfeest 5-jarig bestaan
live@Ideaal.org
Zelhem - Het is alweer 5 jaar gele-
den dat het live-radioprogramma
live@Ideaal.org haar eerste uitzen-
ding verzorgde. Aanvankelijk werd
uitgezonden vanuit de studio van
radio Ideaal, maar al snel bleek de
locatie in café ‘de Mallemolen‘ in
Zelhem een veel betere optie en
sindsdien worden de uitzendin-
gen, die door publiek kunnen wor-
den bijgewoond, rechtstreeks van-
uit deze horecagelegenheid de
ether ingezonden.

Ook is er die avond een helende en
helderziende bijdrage van de Belgi-
sche paragnost Johannes de Wit. Het
wordt een interactieve avond met de

aanwezigen met de mogelijkheid tot
het stellen van vragen, healing en het
ontvangen van persoonlijke bood-
schappen. ‘ Johannes heeft reeds velen
van hun kwalen afgeholpen en wenst
iedereen geluk, succes en overvloed.
Zijn motto luidt ‘geen woorden, maar
daden’. Het onmogelijke wordt moge-
lijk gemaakt’, aldus Ina en Antoon
Wuestman, de eigenaars van De Tulp.
Aanvang 20.30 uur.

Thema avond bij de Tulp in
Vierakker
Vierakker - Woensdag 4 augustus
presenteert Elly de Lezenne Cou-
lander in de locatie De Tulp aan de
Ysselweg 16 in Vierakker een pro-
gramma met als thema ‘Innerlijk
Welbevinden’.

Noord- en Oost-Gelderland
District Achterhoek

Team Bronckhorst
Dr. Grashuisstraat 2, Zelhem
Vrije inloop maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur

SPREEKUURLOCATIES
Hummelo en Keppel, Burgemeester van Panhuysbrink 1 te Hoog Keppel
Spreekuur wijkagent (Hans de Voer) dinsdag van 10.00 - 12.00 uur

Steenderen, Dr. A. Arienstraat 33a 
Spreekuur wijkagent (Harm Baarslag) dinsdag van 13.00 - 15.00 uur

Hengelo, Elderinkweg 2
Spreekuur wijkagent (Jack Witmarsum) woensdag van 10.00 - 12.00 uur

Vorden, Zutphenseweg 26
Spreekuur wijkagent  (Cor Kleijkamp) dinsdag van 10.00 – 12.00 uur

Zelhem, Dr. Grashuisstraat 2
Spreekuur wijkagent (Katrien Beijer) donderdag van 10.00 - 12.00 uur

Tijdens de vrije inloopuren en het spreekuur van de wijkagent is het niet
mogelijk om aangifte doen. Maak voor het doen van aangifte een afspraak via 0900 - 8844.

0900 - 8844 voor minder spoedeisende zaken

0900 - 8844 voor het maken van een afspraak om aangifte te doen

1-1-2 voor spoedeisende zaken, voor het melden van verdachte situaties

0800 - 7000 Meld Misdaad Anoniem

www.politie.nl voor aangifte via internet en voor informatie over de politie

HOREN  ZIEN  BELLEN
OOK BIJ VERDACHTE SITUATIES

Nieuwe wijkagent voor Vorden, 
Vierakker, Wichmond en Kranenburg
Cor Kleijkamp is de nieuwe wijkagent van Vorden, Vierakker, Wichmond en
Kranenburg. Sinds 10 juli heeft hij de functie overgenomen van Jaques Tabor, die
nu wijkagent in Doetinchem is. Cor Kleijkamp is afkomstig van het politieteam
Berkelland, waar hij wijkagent in Ruurlo was. Binnen de politieregio Noord- en
Oost-Gelderland worden wijkagenten aangesteld voor een periode van zes jaren.
Na deze periode zijn ze verplicht om van wijk te veranderen.

Als wijkagent heeft Cor Kleijkamp een doel voor ogen. ‘Ik wil graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de
veiligheid en de leefbaarheid in de wijken. Dat kan ik niet alleen. Hoewel ik als wijkagent de oren en de ogen van de
wijk ben, ben ik ook afhankelijk van de informatie die de wijkbewoners aan mij doorgeven. Informatie is namelijk mijn
belangrijkste gereedschap. Daarom wil ik zoveel mogelijk in de wijk aanwezig en aanspreekbaar zijn.

Ik ben niet alleen aanspreekpunt voor bewoners, maar ik onderhoud ook contact met de gemeente, ondernemers,
sportverenigingen, woningbouwverenigingen, hulpverleningsinstanties, jeugd- en jongerenwerkers, maatschappelijk
werk en scholen. Natuurlijk ben ik niet de enige agent in de wijk. Ook mijn collega’s van het politieteam Bronckhorst
surveilleren en controleren in de wijk. Een veilige leefomgeving is tenslotte een zorg van ons allemaal.’

Wijkagent Cor Kleijkamp is telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 0900 – 8844 of tijdens het
wekelijkse spreekuur op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in Vorden aan de Zutphenseweg 26. De
wijkagenten zijn ook per e-mail bereikbaar: team.bronckhorst@no-gelderland.politie.nl.
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Contact
BRONCKHORST NOORD

Verspreidingsgebied Vorden,

Kranenburg, Wichmond, Linde,

Vierakker, Medler, Wildenborch, Delden,

Mossel, Medler, Veldwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 12.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BRONCKHORST

Contact
BRONCKHORST MIDDEN

Verspreidingsgebied Hengelo, Keijenborg,

Steenderen, Baak, Bronkhorst, Olburgen,

Toldijk, Rha, Bekveld, Veldhoek, Voor- en

Achter Drempt, Varssel, Dunsborg, Noor-

dink, Oosterwijk

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen donderdag 17.00 uur,

uiterlijk maandag 09.00 uur

Oplage 7.450

Contact
BRONCKHORST ZUID

Verspreidingsgebied Zelhem, Hummelo,

Eldrik, Hoog en Laag Keppel, Velswijk,

Halle, Halle Heide, Slangenburg,

Overstegen, IJzevoorde, Veldhoek en

Wolfersveen, Heidenhoek, Wassinkbrink,

Winkelshoek, de Meene, Wittebrink, Gooi,

Halle Nijman, Heurne

Verschijnt op dinsdag/woensdag

Kopij binnen vrijdag 9.00 uur, uiterlijk

maandag 09.00 uur

Oplage 9.800 

Verspreidingsgebied Ruurlo, het Broek,

de Bruil, Barchem

Verschijnt op woensdag/donderdag

Kopij binnen maandag 12.00 uur,

uiterlijk dinsdag 09.00 uur

Oplage 4.500

GEMEENTE BERKELLAND

Contact
RUURLO

Contact
WARNSVELD

Verspreidingsgebied Warnsveld, Leesten,

Warken, Boggelaar

Verschijnt op zaterdag

Kopij binnen uiterlijk donderdag 9.00 uur

Oplage 6.900

GEMEENTE ZUTPHEN

Verspreidingsgebied Lichtenvoorde,

Harreveld, Mariënvelde, Lievelde,

Vragender, Zieuwent

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag; redactie 12.00 uur,

advertentie 17.00 uur

Oplage 8.900

GEMEENTE OOST GELRE

Elna
LICHTENVOORDE

ONLINE

CONTACT, ELNA, 
GROENLOSE GIDS EN 
ACHTERHOEK VAKANTIEKRANT 
OP INTERNET

WebPaper.nl

Groenlose
Gids
GROENLO

Verspreidingsgebied Groenlo,

Voor-Beltrum, Beltrum, Zwolle, Hupsel,

Lintvelde, Holterhoek, Lievelde, Avest,

Eefsele, Het Broek

Verschijnt op donderdag

Kopij binnen maandag redactie 12.00

uur, advertentie 17.00 uur

Oplage 8.150
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Nieuwstad 30
7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10
Fax (0575) 55 10 86

Weeversdrukkerij

... 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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

TEL. (0573) 45 11 61 • FAX (0573) 45 41 80

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

BRANDENBARG V.O.F. tel: 0314-622267
Wisselinkweg 3, 7021 MD Zelhem fax: 0314-620066Halseweg 38, 7021 HX Zelhem

Sindy’s
Catering

Broekweg 5
7255 KP Hengelo G.
Tel. 0575 - 46 45 32

Mob. 06 - 12 11 96 24

• Partycatering
• Maaltijdenservice

www.sindyscatering.nl

Houdt een levensvraag je
bezig? In je levensloop ligt
het antwoord verborgen.

Als reizend biograaf wil ik
graag met je op zoek gaan

naar de rode draad in je le-
ven. Verdere informatie is
op mijn website te lezen.

www.praktijk-amorfati.nl.

Erv. Allround Klussenman
heeft tijd, 25,- p.u. ex. 

06-51980809 of
http://link.marktplaats.nl/

220694968

7 AUGUSTUS VAN 15.30 TOT 16.30
LIVE MUZIEK

piano improvisaties van en door 
Jack van Dodewaard

&
‘liedjes over de liefde’

gezongen door Rita Boshart

TOEGANG GRATIS
Ambachtsweg 2a, Vorden

0575-552794
www.het-klavier.nl

HET KLAVIER

PIANO’S
VLEUGELS

• Onderhoud 
• APK
• Banden en 
Velgen

• Uitlaten

• Schokbrekers
• Accu’s
• Remmen
• Carkits
• Airco service

Deze maand
gratis
aircocheck

APK € 19,=
voor benzine- en dieselauto’s

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

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

ZATERDAG 31 JULI VAN 10.00 - 15.00 UUR

KAAS EN INFORMATIE MARKT

Reeoordweg 2 Vorden

• Kaas, zuivel en groente verkoop 
• Proeven van 15 soorten kaas van eigen bedrijf
• Informatie over biologisch dynamische landbouw
• Rondleidingen 
• Natuurvoedingswinkel open

www.urticadevijfsprong.nl
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Tijdens de EK wedstrijd, vorige week in
het Italiaanse Val di Nizza, begon Er-
win sterk aan de wedstrijd. Echter op
gegeven moment verdraaide hij zijn
knie en moest hij in het resterende
deel op deze eerste dag (zaterdag)
enorm afzien. Erwin: ‘Ik had bij de
start al een slecht gevoel. Mijn knie
deed toen al pijn en toen ik ook nog
eens mijn knie verdraaide werd het
nog erger. Vooral bij het remmen. (Bo-

vendien was het nog eens bloedheet,
temperaturen boven de 40 graden!)
Een ware uitputtingsslag. Toch heb ik
de wedstrijd uitgereden en eindigde ik
ondanks de kwetsuur op de 11e plaats.
Toch was ik vast besloten om de twee-
de dag (zondag) opnieuw te starten.
Dat moest natuurlijk wel verantwoord
blijven. Ik heb toen zaterdagavond
eerst telefonisch contact opgenomen
met dokter van Norel en heb ik hem

de situatie voorgelegd. Van Norel zei
toen dat hij niet de indruk had dat er
iets ‘kapot ‘ kon gaan en kon ik vol-
gens hem gerust starten. Wel heb ik de
hele nacht mijn been hoog gehouden,
waardoor de zwelling van mijn knie
minder werd. Ondanks de pijn heb ik
de wedstrijd uit kunnen rijden en ein-
digde ik opnieuw op de 11e plaats’, zo
zegt Erwin. ( In het tussenklassement
van de EK staat hij eveneens op plek
elf ).
Na terugkomst uit Italië, is Erwin met-
een doorgereden naar Nijmegen naar
dokter van Norel, waar de afspraak
voor de MRI scan voor dinsdag 27 juli
werd gemaakt. Erwin: ‘Ik hoop dat de
blessure meevalt, zodat ik op tijd ge-
nezen ben voor de laatste wedstrijden
voor het Europese kampioenschap.
Deze wedstrijden worden 10,11 en 12
september in Portugal verreden. Het
blessureleed begon voor Erwin overi-
gens al begin Mei toen hij tijdens een
crosswedstrijd in Rhenen (ONK MX 3)
aan de start verscheen. Tijdens de race
kwam Erwin in de tweede manche (hij
lag toen op de derde plek) hard ten val.
De coureur achter hem kon hem niet
meer ontwijken en raakte Erwin op
volle snelheid met als gevolg, op naar
het ziekenhuis naar dokter van Norel. 
De sportarts vreesde in eerste instan-
tie voor een scheurtje in het bot van
zijn knie. Gelukkig viel het mee, ook
geen problemen met de kruisband en
de meniscus. Wel een flinke bloeduit-
storting en vocht in zijn knie. Dat be-
tekende drie weken rust en geleidelijk
aan op de hometrainer om te probe-
ren de zwelling eruit te fietsen. Het
lukte en Erwin kon voor de tweede
wedstrijd enduro EK, in Polen aan de
start te verschijnen. Tijdens de eerste
wedstrijd EK in Frankrijk was Erwin
op de eerste dag op de vierde plaats en
de tweede dag op de vijfde plaats geë-
indigd, met als resultaat ook een vier-
de plek in het tussenklassement.

Toch ging het in Polen niet zoals Er-
win zich deze wedstrijd had voorge-
steld. Na de zes weken gedwongen rust
vanwege zijn valpartij in Rhenen,
merkte Erwin dat hij wat angstiger
was geworden. Het ging allemaal niet
zo soepel, ook ging hij een paar keer
onderuit. Resultaat een 10e plek op de
eerste dag en 7e op de tweede dag. Er-
win: ‘Dus nu eerst de MRI- scan af-
wachten. Nogmaals ik wil in septem-
ber graag in Portugal starten, maar
dan moet ik toch eerst honderd pro-
cent fit zijn. Ik ga absoluut niets force-
ren’, zo zegt hij.

Deze week kijkoperatie

Erwin Plekkenpol voorlopig uitgeschakeld!

Vorden - Het zit Erwin Plekkenpol de laatste maanden niet mee. Blessure-
leed op blessureleed, desondanks blijft de Vordenaar optimistisch, al
heeft hij inmiddels de kans op een podiumplek bij de Europese enduro,
in rook zien opgaan. Dinsdag 27 juli ondergaat Erwin bij sportarts dokter
van Norel in Nijmegen een MRI- scan. Deze kijkoperatie moet uitwijzen
hoe ernstig de blessure aan zijn meniscus is.

foto Henk Teerink

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

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

t/m 29 augustus
Hummelo: Zomerexpositie in galerie
De Bisschop, Broekstraat 13. Land-
schappen en bloemen van
Ineke van Schijndel in combinatie
met de bronzen dieren van Mariette
Schouten. Vrijdag t/m zondag 13.00-
17.00 uur. Info: www.galeriedebis-
schop.nl

Elke woensdagmiddag 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

t/m 18 september
Laag-Keppel: Expositie ENNY EN ÉTÉ.
Jaarlijks terugkerende zomertentoon-
stelling in galerie Espace Enny. Nieu-
we en vaste kunstenaars tonen schil-
derijen, installaties en objecten.
In de beeldentuin de tentoonstelling
‘Prima Materia’. Openingstijden: do
t/m zo 12.00-17.00 uur. Dorpsstraat 14.

1 augustus
Laag-Keppel: Uniek jazzfestival met be-
kende jazzbands. Het festivalterrein
ligt rondom het fraaie kasteel 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:
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.

1 augustus
Hummelo: heropening van café ’t
Hart van Hummelo.

10 augustus
Drempt: Start expositie mandala’s van
Henny Aleida Hendriks en enkele van
haar leerlingen in de bezoekersruimte
De Dobbe van de wijnboerderij ’t
Heekenbroek aan de Tellingstraat 7. 

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

20 augustus
Laag-Keppel: Camping Siebieverden
aan de IJsselweg 5: optreden van het
dweilorkest van muziekvereniging Ol-
den-Keppel. Aanvang 19.30 uur.

29 augustus
Hummelo: 15e editie van het traditio-
nele klootschieten in het buitenge-
bied van Hummelo. Info en aanmel-
den bij Jan Teerink, telefoon 0314-
381381.

Wat is er te doen in Drempt,
Hummelo en Keppel?

Als kind al is ze regelmatig verhuisd,
omdat vader weer een ander station
onder zijn beheer kreeg. In de eind
20er jaren maakte ze kennis met de
man van haar leven, maar die was uit-
gezonden om plantages van koffie,
thee en rubber te beheren op Oost-Java
in Nederlands-Indië. En in deze func-
tie kreeg haar vriend pas na 4 jaar ver-
lof om naar Nederland te gaan. Ze be-
sloten toch om in de begin 30er jaren
te trouwen, maar hoe regelde je dat in
die tijd? Gelukkig bleek de wet de mo-
gelijkheid te bieden, dat men kon
'trouwen met de handschoen'. Dit is
een huwelijkssluiting waarbij een van
de partners niet aanwezig kan zijn en
wordt vervangen door een gevolmach-
tigde. In 1936 is hun zoon Hugo gebo-
ren en is ze nu behalve moeder ook
grootmoeder en overgrootmoeder.
In de oorlog werd ze gevangen in de
Jappenkampen. Het jonge gezin heeft
na deze periode, zo goed en zo kwaad
het ging, de draad van het leven weer
opgepakt en mevrouw Van den Berg
heeft tot 1949 in Soerabaja les in Ne-
derlandse taal gegeven. In Indië gaf ze
ook even les in geschiedenis. Het lesge-
ven zit in haar bloed, want na terug-

komst in Nederland, in het jaar 1955,
ging ze Geschiedenis studeren met
het doel om het onderwijs in te gaan.
Ze werkte jaren als lerares aan de
Meisjes HBS te Overveen en werd ver-
volgens adjunct-directrice. Tot op he-
den bestudeert zij boeken over de ge-
schiedenis. Daarnaast studeert me-
vrouw met regelmaat Frans. Verder is
ze gelnteresseerd in de natuur. In 1968
is ze met haar man in Vorden komen
wonen, waar na korte tijd haar echtge-
noot overleed. Alles wat haar in haar
leven bezig houdt kon ze nu met volle
overgave doen. Dagen van 10 uur wer-
ken in de tuin, tussen struiken en
planten was haar lust en haar leven.
Ze houdt van de natuur en alles wat
groeit en bloeit. Tot oktober 2007
heeft mevrouw van den Berg vrijwel
zelfstandig op hun verbouwde boerde-
rij in Vorden gewoond.
Nu woont ze al weer bijna drie jaar in
de Zorghotel De Gouden Leeuw, waar
afgelopen vrijdagmiddag loco-burge-
meester Dorien Mulderije haar kwam
feliciteren. Grote bossen bloemen en
heel veel brieven en kaartjes onder-
streepten eveneens dit heugelijke feit.

Oudste inwoner van Bronckhorst

105 jaar
Laag-Keppel - Meer dan een eeuw geleden, om precies te zijn; op 23 juli van
het jaar 1905 werd mevrouw Van den Berg-Mouwen geboren in het plaats-
je Uitgeest. Vader Mouwen was daar toen stationschef bij de spoorwegen
en dat was het begin van een bewogen leven.
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Op zondag, 1 augustus komt voor de
eerste keer de Achterhoek Spektakel
Toer naar Vorden. Een grote groep mu-
zikanten en zangers, theaterspelers en
acrobaten, dansers en jongleurs be-
zoekt dan dit prachtige dorp. Ook de
eigen "muziek"zal voor het toege-
stroomde volk spelen. Metroccolis
komt uit Duitsland, Sabor Latino uit
Midden-Amerika, Les Malins uit België
en La Vie en Rose uit Frankrijk. Circus
Zanzara komt uit Doetinchem!!

Van het Treinstation tot over de Vor-
dense beek, van de Zutphenseweg tot
achter bij Eskes is er een continu pro-
gramma van 12.00 uur tot 22.30 uur.
En steeds weer is de toegang gratis!Pla-
net Jump Rope was één van de grote
successen van de Toer 2009. Alleen
voor Vorden komen deze street-
dancers nog weer over de Nederlands-
Belgische grens. 2MoveDance Compa-
ny danst ook op straat, maar dan met,
op en in een Lada.  Melem speelt en
zingt Balkanmuziek, Flor d'Luna Fado,

Sabor Latino Merengue en Cloggy
Dew Iers.In de kerk zingt Lélémam en
voor de kerk speelt Brameth Brass. Les
Malins halen allerlei kunsten uit, Har-
ry Harrewar laten dat aan honden en
eenden over. Fullstop Acrobatic Thea-
tre hangt meestal in de lucht en Tea-
tro Pavana blijft met beide stelten op
de grond. En er is nog veel meer!

De  Achterhoek Spektakel Toer is er
voor iedereen en de etappe Vorden
laat dat ook duidelijk horen en zien.
Kijk maar eens op www.achterhoek-
spektakeltoer.nl dan wil je niets an-
ders op zondag 1 augustus, 2010.

Achterhoek Spektakel Toer

Vorden - Voor de vijfde keer toert de Achterhoek Spektakel Toer door de
Achterhoek.

In het kader van het project Keurmerk Veilig Onderne-
men voor bedrijventerrein werd op dinsdag 25 mei een
intentieverklaring ondertekend. Deze verklaring be-
krachtigt de samenwerking om tot een plan van aanpak
in het kader van schoon, heel en veilig te komen voor 't
Werkveld. De werkgroep is al sinds 1 maart bezig en
heeft de veiligheid (sociaal en fysiek) onderzocht door
het verspreiden van een veiligheidsenquête onder de 67
bedrijven, het verzamelen van de gegevens van politie,
brandweer en de gemeente en het doen van een dag- en
een avondschouw op bedrijventerrein 't Werkveld. De
werkgroep heeft op basis van de gegevens uit de enquê-
te, de objectieve gegevens en de schouw een veiligheidsa-
nalyse opgesteld. Gebleken is dat de thema's beheer en
onderhoud, diefstal en inbraak en brandveiligheid de ko-
mende tijd de aandacht verdienen. Deze thema's komen
terug in het opgestelde plan van aanpak. Dit plan zal
door de certificerende instantie KIWA worden beoor-
deeld op 31 augustus a.s. door middel van een audit ge-
durende 1 dag. Wanneer blijkt dat de werkgroep goed op
weg is, zal het Keurmerk Veilig Ondernemen aan het in-
dustrieterrein 't Werkveld worden verleend. De verschil-
lende partners hebben een intentieverklaring onderte-
kend ter bekrachtiging van het proces naar een plan van
aanpak voor 't Werkveld. Nadat dit plan is geaudit en
goed is bevonden door KIWA, wordt het convenant on-
dertekend (dit is tevens het uitreikmoment van het certi-
ficaat). Met het convenant geven alle KVO-partners aan
energie te willen steken in de opgestelde maatregelen
voor 't Werkveld om hier de komende twee jaar en verder
aan te blijven werken. Op die manier wordt het Keur-
merk behouden. Het betreft een publiekprivate samen-
werking. Overheid en ondernemers trekken gezamenlijk
op en maken het bedrijventerrein 't Werkveld veiliger.
Ook draagt het werken aan veiligheid bij tot een prettig
ondernemersklimaat. De werkgroep kan dit niet alleen.
Samen met alle ondernemers op deze bedrijventerrei-
nen zal hieraan gewerkt worden. Via de collectieven IKB
en BKB zullen de ondernemers betrokken worden.

Keurmerk Veilig
Ondernemen
Vorden - Het bedrijventerrein 't Werkveld te Vorden
is hard op weg om het Keurmerk Veilig Onderne-
men (KVO) te behalen. Een werkgroep van onderne-
mers, veiligheidspartners en gemeente is gefor-
meerd onder leiding van Marcel Fortuin (voorzitter
IKB). De werkgroep wordt begeleid door MKB Neder-
land.
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PROGRAMMAOVERZICHT 01 augustus VORDEN

7   Galléestraat / Zuivelhof
8   Het Jebbink
9   Dorpstraat bij Eskes
10  Straat en Plein

1 Dorpstraat De Herberg
2   Dorpstraat Hotel Bakker
3   Voor de Kerk
4   Zutphenseweg
5   Over de Beek
6   Bij het Station
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Achterhoekspektakeltoer

– Advertorial –

Lezersaanbieding

Speciaal voor de lezers van Contact is
er een lezersaanbieding. Bij het boe-
ken van 7 nachten betaalt u er maar 5!
Bovendien  INCLUSIEF  de  z.g. Som-
merkarte, welke GRATIS toegang
geeft tot de regionale liften, een boot-
tocht op het meer van Zell am See, en-
tree watervallen van Krimmle en
Natuurcentrum Hohe Tauern, de Ka-
prunse Stauseen (2000 mtr) én de glet-
sjer (3000 mtr) etc.  Teveel….. dan kom
kom je gewoon weer terug. 

Normaal kost dit € 259,00 p.p. maar
voor onze lezers is de prijs slechts 
€ 199,- p.p. uiteraard inclusief ont-
bijtbuffet. U heeft de mogelijkheid
om elke dag van de week te arriveren
(op basis van beschikbaarheid) en ’s zo-
mers geldig tot en met eind septem-
ber. 

Pension HAUS TIROL *** comfort plus

Hilbert Kok en Alice Kok-
Bogchelman
Nikolaus Gassner Strasse 40
5710 KAPRUN  Oostenrijk
Tel. 0043 (0) 6547 8268
www. kaprunhaustirol.at
e-mail: contact@kaprunhaustirol.at
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Belangstellenden kunnen tussen
10.00 en 12.00 uur de fietsroute
starten vanaf het Kerkplein in
Ruurlo. De tocht die ongeveer der-
tig kilometer lang is leidt de fiet-
sers naar een melkveebedrijf, een

kweker, een zorgboerderij en een
wijnboerderij. Onderweg kan men
natuurlijk genieten van de prachti-
ge omgeving van Ruurlo en Vor-
den. De deelname kost voor vol-
wassenen twee euro en voor kinde-
ren tot en met twaalf jaar een eu-
ro. Voor meer informatie over de
tocht: Bert te Winkel, tel. (0573)
461003. De organisatie van de fiets-
tocht is in handen de NBvP/Vrou-
wen van Nu Ruurlo, LTO Berkel-
land en Jong Gelre Ruurlo.

Agrarische bedrijven openen deuren

‘Fiets de boer op’ Ruurlo
Ruurlo - Dinsdag 3 augustus
openen agrarische bedrijven in
de omgeving van Ruurlo en Vor-
den de deuren voor het publiek
tijdens de jaarlijkse fietstocht ‘
Fiets de boer op’.

MIDDENTERREIN 'S MIDDAGS
VIEJOS AMIGOS.
Nieuw bij het festival is de muziekstijl
Tex Mex en CountryRock. Een stijl die
in Limburg en Brabant enorm popu-
lair is. In de Achterhoek is deze stijl be-
kend geworden door de Limburgse
band Rowwen Heze. Viejos Amigos
zorgt vanaf het begin dat er een vrolij-
ke ongedwongen sfeer is in het park.
Hierna volgt de Dutch Folk Collective
met het programma Reis om de we-
reld in honderd melodieën. Wereld-
muziek uit alle windstreken.Een
bloemlezing uit diverse volksmuzie-
ken, met mogelijkheid van verzoek-
nummers uit het publiek.
Net als vorig jaar speelt top violiste
Monique Lansdorp onder de luifeltent
de sterren uit de hemel. Monique is de
vaste violiste van Boudewijn de Groot,
maar staat bijna nog meer bekend als
dé violiste van het Balkan en Oost-Eu-
ropese repertoire. Dit jaar wordt zij
vergezeld door o.a. Rolinha Kross ver-
tolkster van Roma- en Jiddische zang.
Kross is de zangeres van Mazzeltoff,
maar treedt ook veel met Monique op.
Sevgin Idrizoski, klarinet, Roelof Ro-
sendal, percussie en Hans Derksen, ac-
cordeon komen hen versterken. Twee
gasten voegen zich nog bij dit ensem-
ble, namelijk gitarist Mike Horowitz
uit Zwitserland en zijn vrouw Anita.
Anita is een professionele danslerares
en zal op het middenterrein het pu-
bliek aansporen om te dansen. Het
wordt een waar feest, en stelt u zich
voor dat zich hier nog musici van het
Gipsy Swing Quartet bijvoegen en van
Shtetl Band Amsterdam. Voor de lief-
hebbers van improvisaties op hoog ni-
veau een festival om nooit meer te ver-
geten.

PODIUM I 
's Middags Souldada, de Friese band
met Herman Woltman, gitarist van
Trijntje Oosterhuis, treedt op podium
I. In het ontroerende en opzwepende
spel van dit gedreven ensemble staat
de zoektocht naar de liefde centraal.
Maar de voorstelling cirkelt ook als
een vogel rond het begrip 'vrijheid'. De
groep rond gitarist Herman Woltman
doorbreekt de scheidingen tussen gen-
res en creëert steeds opnieuw span-
nende en interessante muzikale fu-

sies: bossa nova op een Waddeneiland
of Griekse laiká, gezongen in het Fries
Hierna Shtetl Band Amsterdam met
Christian David. In de stijl van Giora
Feidman, de legendarische klarinetist
van klezmer muziek, treedt Christian
Dawid op met Shtetl band Amster-
dam. Christian woont en werkt in Ber-
lijn en is op 31 juli op speciaal verzoek
van de KunstKring gastmusicus. De
klezmer muziek van Shtetl Band Am-
sterdam ligt prettig in het gehoor en
werkt aanstekelijk op hart en benen.
Het licht exotische tintje van deze
Oost-Europees Joodse muziek wordt
ook door niet-ingewijden erg gewaar-
deerd. De oorsprong ligt in de shtetls:
de vroegere Joodse dorpjes in Oost-Eu-
ropa. De Jiddische muziek die daar bij
bruiloften en andere feesten werd ge-
speeld, kennen wij nu onder de naam
klezmer. De melodieën en de typisch
Joodse manier van spelen van de
klezmer-muziek zijn honderden jaren
oud en nog steeds springlevend.

AVONDPROGRAMMA
Marlies Claasen, bekend van radio en
tv, maar ook van haar vele optredens
met haar band speelt op podium I bij
de vijver naast het kasteel. Zij zingt in
de stijl van Eva Cassidy, de veel te
vroeg gestorven Amerikaanse zange-
res. Ook haar stem lijkt op die van Eva,
als zij liedjes van haar zingt. Marlies
zingt pop, jazz of latin in veel verschil-
lende talen. Na de pauze treedt de Am-
sterdam Shtetl Band op, waarna Mar-
lies Claasen de afsluiting verzorgt. 

PODIUM II
Hier speelt s'middags Diablos Bullets,
Tex Mex, Country Rock en pop met Pa-
tricia Eijkenboom. Met haar prachtige
stem zal zij het podium in het bos be-
toveren. Meeslepende en gevoelvolle
nummers worden op authentieke wij-
ze gebracht.

'S AVONDS OGHAM 
Op verzoek van velen treedt de Ierse
band Ogham nogmaals in Ruurlo op.
Zij stalen namelijk de show in 2009
met hun geweldige spel en uitstraling.
Graag geziene groep bij vele festivals
in binnen- en buitenland. Bespelen ve-
le instrumenten, zoals bodhran,
whistle, viool, enz.
De afsluiting is voor 2-Remember.
Voor de liefhebbers van Salsamuziek
is er veel te beleven met de band 2 Re-
member. Deze band brengt vanaf 22
uur Caralbische muziek, met Salsa,
Merengue, Zouk enz. Verrukkelijke
dansmuziek gebracht door uitsteken-
de musici, met een zangeres met een
prachtige stem.

IN DE ORANGERIE SPEELT 
‘S MIDDAGS HET GIPSY SWING
KWARTET 
Het Gipsy Swing Quartet met de
broers Fremdo en Wattie Rosenberg
brengt eigentijdse gipsyjazz en zigeu-

nermuziek. Joost Zoeteman met zijn
eigen (jazz) bezetting speelde door
heel Europa en maakte tournees naar
onder andere India en Vietnam. Mar-
tin Limberger speelt in de bekende
gipsyjazzband Basily. Violist Watti Ro-
senberg nam onder zijn eigen naam
reeds 3 cd's op en speelde zigeunermu-
ziek op Django Reinhardt festivals in
binnen en buitenland. Fremdo Rosen-
berg is een veel gevraagde bassist voor
dit soort zigeunermuziek. Voor de lief-
hebbers van de muziek van Django
Reinhardt is het bijna een must om de-
ze jonge musici te zien spelen.

'S AVONDSTHE BEETS BROTHERS
Voorafgaande aan Michon spelen de
Beets Brothers. Peter Beets kon zich
vrijmaken voor ons festival, druk als
hij is met het maken van tournees
door de U.S.A en Japan waar hij ook als
een geweldig goede jazz pianist be-
kend staat. Marius en Alexander Beets
hebben vier jaar geleden ook in de
Orangerie opgetreden, maar zonder
Peter. De KunstKring is er erg trots op
dat deze virtuoze musici in Ruurlo op-
treden
De avond wordt afgesloten door Mi-
chon and Band. Michon brengt Fado
muziek, liederen uit Kaap Verdië,
blues en Americana. Deze groep is in-
middels uitgebreid met Arie den Boer,
percussie. Liefhebbers van fado mu-
ziek zullen hier genieten! Michon
heeft op 30 april in Ruurlo al vele har-
ten veroverd met haar prachtige stem.

PRACTISCHE INFORMATIE
Evenals vorig jaar zijn polsbandjes be-
schikbaar. U kunt dus het terrein ver-
laten en weer terugkomen. Dit pols-
bandje kunt u ook op het parkeerter-
rein laten zien. De catering wordt ver-
zorgd door eetcafe de Naober uit Ruur-
lo en hotel restaurant Avenarius.
Kaartjes zijn in de voorverkoop tot 28
juli te verkrijgen via www.kunstkring-
ruurlo.nl. Bij de VVV-kantoren in en
rond Ruurlo en bij Alex schoenmode
en Groot Jebbink bloemen te Ruurlo.
Na 28 juli is de prijs per kaartje hoger.
De kassa's zijn op 31 juli vanaf 's mid-
dags open. Kinderen tot 12 jaar zijn
gratis. Honden, mits aangelijnd, zijn
toegestaan. Locatie: park van kasteel
Huize Ruurlo. Vordenseweg 2. Trein-
station en parkeerterrein zijn op 5 mi-
nuten lopen van het park.

15de KasteelTuinFestival Ruurlo

Ruurlo - De naam zegt genoeg: een
festival in de romantische tuin van
kasteel Huize Ruurlo. Uniek evene-
ment in de Achterhoek, dat op za-
terdagmiddag 31 juli van start
gaat, met de titel: Temperament &
Passie. Elf groepen treden op drie
podia op in het park en een in de
Orangerie. Een grote luifeltent
kleedt het middenterrein sfeervol
aan. Enkele kramen met diverse
producten maken het daar nog ex-
tra gezellig. De Orangerie en eetca-
fe de Naober zorgen voor de inwen-
dige mens.

Wat is: A. In 't blote pak: zonder overjas.
"Hee ging in 't blote pak met Paskes naor de karke".

B. Blikgat: jeuk aan de aars, zadelpijn.
"Ik heb las van 'n blikgat"

C. Afschienen: Warmte afgeven.
"'t Fenuus schient kwelke meer af, smiet ter nog 's 'n blökke
holt in.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Voor spoedgevallen kan men 24 uur
per dag contact opnemen met 0575 -
587 888, elke werkdag kan men hier
ook medicijnen en voer bestellen. Na-
tuurlijk kan men altijd een afspraak
maken op één van de andere locaties.
Medicijnen en/of voer kunnen klaarge-
zet worden in de medicijnenkast te
Steenderen of afgehaald worden op
één van de andere vestigingen. 

HUISDIER MEE OP VAKANTIE
Wanneer hond of kat mee gaat op va-
kantie naar het buitenland is de rabi-
ës vaccinatie verplicht. Tevens moet
het huisdier voorzien zijn van een
goed leesbare tatoeage of een chip en
een Europees Dierenpaspoort. Ook bij
een verblijf in een pension of kennel
in Nederland zijn aparte vaccinaties
verplicht. Zowel in binnen- en buiten-
land is het zeer verstandig de hond
goed te beschermen tegen vlooien, te-
ken en wormen. In diverse Europese

landen komen wormen voor die men
hier niet kent, daarom is het belang-
rijk om de hond goed te ontwormen
voor men gaat en als men terug komt.
Druppels in de nek of een tekenband
voorkomt zoveel mogelijk dat de hond
gebeten wordt door een teek, ondanks
dat is het raadzaam uw hond op teken
te controleren, het liefst dagelijks.

TROPISCHE TEMPERATUREN
Als men graag met de hond fietst,
denk er dan aan dat het asfalt in de zo-
mer warm is, ook in de avond.  Hon-
den zweten via hun voetzolen, ze kun-
nen dus hun warmte niet kwijt en op
die manier ontstaat oververhitting, dit
is zeer gevaarlijk! Fietsen wordt dus
niet aangeraden in de zomermaan-
den. Laat ook NOOIT de hond achter
in een warme auto ook al staan er ra-
men open. Ook hier kunnen zij hun
warmte niet kwijt en ontstaat overver-
hitting.
Voor meer informatie kan men te-
recht aan de balie of kan men telefo-
nisch contact opnemen op werkda-
gen.

De Graafschap Dierenartsen
Steenderen - Van 7 t/m 22 augustus
is de locatie in Steenderen geslo-
ten.

Op maandag 2 augustus zijn er enkele
gedichten te beluisteren die voorge-
dragen zullen worden door Mw. Derk-
je Gotink uit Vorden.  De heer H.G.
Dijkman uit Vorden zal d.m.v. een
overdenking medewerking verlenen
aan het programma van maandag 09
augustus. De heer W. Zemmelink uit

Zelhem zal op maandag 16 augustus
een overdenking houden
Het programma 'De Muzikale Ont-
moeting' wordt iedere maandagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur uitgezonden
via Radio Ideaal. Na de uitzending
kunnen er nieuwe muzikale verzoek-
jes aangevraagd worden voor de daar-
op volgende week, via het tel. num-
mer van de studio : 0314-624002  De
kabelfrequenties van Radio Ideaal zijn
voor heel Oost-Gelderland : FM 91.1 of
94.00. De etherfrequenties zijn 105.1
t/m 107.7

Kerk en radio
In het interkerkelijke programma
"De Muzikale Ontmoeting " bij Ra-
dio Ideaal zijn voor de komende
uitzendingen weer studiogasten
uitgenodigd.

De website is niet alleen voor, maar
ook door jongeren. Daarom zijn we op
zoek naar: enthousiaste redactieleden
website Jong-in … die samen de websi-
te gaan vormen en er een site van ma-
ken, die past bij wat jongeren in
Bronckhorst willen en nodig hebben. 

Ben jij tussen de 13 en 20 jaar, ben je
creatief, hou je van schrijven en wil je
erbij zijn, geef je dan snel op! Stuur
een mail naar Marloes Broyl van Jon-
gerenwerk Bronckhorst. Email:
m.broyl@carion.nl Grijp je kans!

Nieuw Website 'Jong-in-Bronckhorst'
Bronckhorst - Er komt een website,
speciaal voor jongeren uit de ge-
meente Bronckhorst. 
Vol met nieuws, tips, informatie en
alles wat voor jongeren interessant
is om te weten.



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

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

Een verantwoord product
maakt indruk

studioEmausNetElnadrukkerij
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Een week gein op het plein
31 juli t/m 7 augustus

Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree
15.00 uur Schminken 16.00 uur Jerry’s kindershow
17.30 uur Graffiti clinic 21.00 uur live optreden De Daltons

Zondag

11
10.00 uur Openlucht kerkdienst m.m.v. Euphonia Novelty Orchestra
16.00 uur Beachvoetvolleytoernooi 20.30 uur  live optreden Vital Sign

Maandag

22
13.30 uur Brandweermiddag / Kindermiddag 
19.00 uur Prachtige Roofvogelshow gevolgd door een Hollandse avond

Dinsdag

33
10.00 uur Boerderijenfietstocht 
19.00 uur Smartlappenavond m.m.v. Efkes Anders en Les Miezerabullus

Vrijdag

66 20.00 uur Reurls Muziekspektakel
 m.m.v. de Reurlse bands Völle Wille en De Spitfires

Zaterdag

77
10.00 uur Fiets en wandeltocht
17.00 uur Demonstratie RGV aansluitend Playback/Talenten/Soundmix Show 
 met band Don’t Shoot the Pianoplayer

Info: www.reurlsepompdagen.nl

14.00 uur 30e Braderie met oude ambachten, vele kramen, muziek- en dansoptradens

20.00 uur live-optreden Edelweisskappelle en de Sleppers

14.00–  Leuke middag op het Kerkplein voor het hele gezin, o.a. Bello stoomtrein
17.00 uur

Zaterdag

3131

Woensdag

44
Donderdag

55



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Uw 
handelsdrukwerk,
onze kwaliteit!

Uw handelsdrukwerk moet van 

hoge kwaliteit zijn. Alleen dan 

bereikt u het beoogde effect.  

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, 

(0575) 55 10 10, www.weevers.nl

In verband met een nieuw te openen vestiging
in Zutphen zoeken wij op korte termijn 

Parttime medewerkers 
voor diverse werkzaamheden in zowel Vorden

als Zutphen.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar
Reinier’s Groenten, Fruit en Traiteur, 

Burgemeester Galleestraat 3, 7251 EA  Vorden.

Voor onze bloemen en planten

groothandel te Vorden

zoeken wij:

Chauffeurs
in bezit van alle rijbewijzen en chauffeursdiploma

Reacties alleen schriftelijk of per mail

secretariaat@oxalisflowers.eu

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

ACCOUNTMANAGER 
NEW BUSINESS M/V
Vorden, Hengelo (O) en Duiven – fulltime – 
vacaturenummer DJK00ALG

Euro Planit Personeelsdiensten is een sterk groeiende orga-
nisatie op het gebied van uitzenden, detacheren, werving &
selectie en executive search. Vanuit onze kantoren in Vor-
den (Gelderland), Hengelo (Overijssel), Duiven (Gelderland)
en Bratislava/ Zilina (Slowakije) bedienen wij de Nederland-
se markt met veel succes. Gecontroleerd groeit ons bedrijf.
Vanwege deze groei zijn wij op zoek naar enthousiaste col-
lega’s om onze organisatie verder vorm te geven. Graag ko-
men wij in contact met potentiële kandidaten voor de func-
tie van Accountmanager New Business voor onze Neder-
landse vestigingen (Vorden, Duiven & Hengelo (O)).

Als accountmanager new business ben je primair verant-
woordelijk voor het acquireren van opdrachten en het behe-
ren van uw eigen klantenportefeuille. Vanzelfsprekend ben
je een persoonlijkheid die solide bouwt aan het eigen net-
werk. Als accountmanager heb je de gave om snel te kun-
nen schakelen, je bent communicatief vaardig en vind het
een uitdaging om te communiceren op alle niveaus. Het ne-
men van initiatief en het inspelen op de vraag van de markt
is aan de orde van de dag.

Je hebt veelvuldig contact met opdrachtgevers en potentië-
le kandidaten, tevens heb je een goed gevoel voor mens en
kwaliteit. Op creatieve en actieve wijze ben je in staat om de
juiste kandidaten binnen te halen. Je bent een goede “zelf-
starter” maar kunt tevens goed in een team werken, je denkt
mee over de positionering en versterking van onze activitei-
ten in de toekomst.

Wij zoeken iemand met minimaal HBO werk- en denkni-
veau. Je moet zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
werken. Ook is het erg belangrijk dat je ervaring hebt in de
commerciële arbeidsbemiddeling.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

METAALBEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – 
vacaturenummer VMK00372

Werkzaamheden:
Wij zoeken een leergierig en flexibel persoon die graag wil ver-
der leren in de metaalbewerking. Je leert zelfstandig machines
in- en afstellen en gaat tevens ook zelf productie draaien. 

Functie eisen:
- bereidheid tot het werken in 2 ploegen;
- affiniteit met metaal.

INKOPER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime – 
vacaturenummer VMK00302

Werkzaamheden:
Wij zoeken voor een internationale handelsorganisatie een erva-
ren inkoper. Analyseren, selecteren, contracteren, beheren en
bemonsteren binnen strakke tijdschema’s zijn taken die je zelf-
standig uitvoert. Essentieel onderdeel van de functie is circa 4
reizen van 2 weken per jaar naar het buitenland.

Functie eisen:
- Meerdere jaren ervaring in soortgelijk functie;
- HBO werk- denkniveau;
- bijvoorkeur ervaring op internationaal gebied in een (detail-)

handelsomgeving;
- goede beheersing Nederlandse en Engelse taal.

ENGINEER M/V
Doetinchem - fulltime- vacaturenummer VMK00353

Werkzaamheden:
Het zo kostenbewust mogelijk construeren en technisch teke-
nen van hydraulische cilinders volgens de geldende productie-
normen, het tekenen van hoofd- en subtekeningen die horen bij
de geconstrueerde cilinder in AutoCAD, stuklijsten samenstel-
len en deze in het ERP-systeem invoeren,het vaststellen van le-
vertijden 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 ge-

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

BUITENDIENSTMONTEUR INTERIEURBOUW M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – 
vacaturenummer VMK00334

Werkzaamheden:
Samen met een collega ga je op montage op diverse locaties in
Nederland om inrichtingen op professionele wijze te realiseren.

Functie eisen:
- Ervaring in montage;
- technisch inzicht;
- klantvriendelijk
- flexibel inzetbaar.

MAGAZIJNMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – 
vacaturenummer VDB00373

Werkzaamheden:
Je vervult allround werkzaamheden met behulp van een hef-
truck. Daarnaast biedt je waar nodig ondersteuning op diverse
afdelingen. De werkzaamheden zijn in dagdienst.

Functie eisen:
- Zelfstandig kunnen werken;
- heftruck certificaat;
- ervaring.

Werken in het kleinste stadje van Nederland? In
een ambiance van ver vervlogen tijden? In een en-
thousiast team, dat kwaliteit, gastvrijheid en col-
legialiteit als vanzelfsprekend beschouwt?

Wij zijn per direct op zoek 
naar collega’s voor de volgende functies:

- Chef kok
- Medewerkster huishoudelijke dienst

parttime

- Bedieningsmedewerkers
fulltime/parttime/leerling

Neem voor informatie contact op met 
Herberg De Gouden Leeuw, stuur een email naar
info@herbergdegoudenleeuw.com
of kom even langs.

Contactpersoon: Ruud van Bussel

Bovenstraat 2 • 7226 LM Bronkhorst
tel: 0575-451231

info@herbergdegoudenleeuw.com
www.herbergdegoudenleeuw.com



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 26 t/m zondag 1 augustus 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 50% korting op de totaalprijs.

Dreft of Dash wasmiddel
alle soorten, poeder pak 790-1224 gram of vloeibaar 
flacon 667-2200 ml, 2 stuks naar keuze

Bijv.: Dreft fijnwas veilig, flacon 1 liter en 
Dash oceaanfris poeder, pak 1224 gram 10.98

2 stuks

5.49

2e
gratis!*

4.99

2.99
actie-kiloprijs 0.60 

Nieuwe oogst:
Aardappelen Frieslander
zak 5 kilo

*Per combinatie kan de prijs verschillen. U krijgt 25% korting op de totaalprijs. 

CoolBest 
alle soorten, 2 pakken à 1 liter 
naar keuze

Bijv.: Premium orange, 
2 pakken

2.30

2 stuks

1.72

2e

halve
prijs!*

Sun vaatwastabletten 
alle soorten, 2 pakken à 24-38 stuks naar keuze

Bijv.: All in 1 citroen en all in 1 extra power, 
2 pakken à 26 stuks

12.68

2 stuks

6.34

2e
gratis!*

9.90

per kilo

4.95
WapenaeR 
jong, jong belegen of belegen, 
vers van het mes•

Bijv.: WapenaeR jong

50%
korting!

Kloosterbrood. 
Ongelooflijk lekker!

Ambachtelijk Kloosterbrood 
meergranen of korrel volkoren

1.49
heel brood

1.99

Hollandse 

zonnebloemen
bos 5 stelen    

2.49

5.498.58
actie-kiloprijs 5.49

Douwe Egberts Aroma Rood  koffie 
snelfiltermaling, grove maling of bonen, 
2 pakken à 500 gram naar keuze
7.10/8.58

2 pakken à 500 gram


