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Marktkoopman Spanhaak stopt niet
alleen in Vorden, maar ook in Dieren,
Eerbeek en Brummen, waar hij ook
wekelijks met zijn stand is te vinden.
Terugkijkend zegt hij: ‘ Het is mooi ge-
weest, de markten worden voor mij in
financieel opzicht steeds minder aan-
trekkelijk. Eigenlijk zou ik moeten in-
vesteren ( meer artikelen ), maar daar
heb ik geen zin in. Inmiddels is mijn
vrouw met pensioen en ben ik door
een goede kennis gevraagd om zo nu
en dan wat klussen voor hem te doen.
En verder ga ik van mijn vrije tijd ge-
nieten’, aldus Jody Spanhaak die ooit
begon met de verkoop van benodigd-
heden voor de veehouderij. Later stap-
te hij over op de verkoop van huishou-
delijke producten ( tafelzeil, borstels,
sponzen, zemen e.d.) en toen een col-
lega op de weekmarkten stopte, kon

hij diens plek overnemen.
Dat Gerton Welgraven nu zijn plaats
op de weekmarkt in Vorden gaat in-
vullen, is trouwens niet zo verwonder-
lijk. Gerton: ‘ Jody was klant bij ons (
de familie Welgraven heeft ook een
grossierderij red.) Toen hij zes weken
geleden vertelde dat hij als markt-
koopman ging stoppen kon ik hier
zijn plek innemen. Ik heb van andere
marktkooplui gehoord dat Vorden een
goede weekmarkt heeft. Trouwens
dichter bij huis kan ik het niet krij-
gen’, zo zegt de 33 jarige Vordense
marktkoopman met een lach. Gerton
heeft het vak in feite met de paplepel
ingegoten gekregen en zegt: ‘ Toen ik
een jaar of twaalf was ging ik in de va-
kanties al met mijn vader en moeder
mee. In die tijd stonden we, zover ik
mij kan herinneren, veel op de markt

in Deventer. Zo ben ik er geleidelijk
aan ingerold en heb ik het vak geleerd.
Wat zo leuk is, er is geen één dag het-
zelfde, vooral de sociale kontakten
met de klanten vind ik geweldig. Na-
tuurlijk wel hard werken, dagen van
12 uur, maar dat is geen probleem’, zo
zegt Gerton Welgraven. Zijn ouders
Jan en Diny Welgraven zijn 30 jaar ge-
leden, op 1 maart 1980, gestart met
het bezoeken van weekmarkten ( huis-
houdelijke artikelen ).Diny: ‘ We heb-
ben nooit in Vorden gestaan, dat von-
den wij maar niks in eigen woon-
plaats. We hebben altijd keihard moe-
ten werken, vroeg op, lange dagen en
weer bijtijds naar bed. Aan natte, kou-
de en warme weersomstandigheden
raak je heel gauw gewend. In de loop
der jaren zijn we hier aan huis tevens
een grossierderij begonnen, van waar-
uit wij aan collega’s op de markt, de
producten verkopen.
Mijn man Jan wordt 65 jaar en wil het
wat kalmer aan gaan doen. Ik ben 60
en heb totaal nog geen behoefte om te
stoppen. Ik vind het hartstikke mooi
om nog twee dagen in de week samen
met mijn zoon Gerton op de markt te
staan ( Doetinchem en Arnhem ). Ger-
ton staat daarnaast in zijn eentje op
donderdag en op zaterdag in Zutphen
en vanaf heden dus op vrijdag ook in
Vorden. Hij is ook iemand die hard wil
werken en staat voor zijn vak. Zelf heb
ik in die 30 jaar ook altijd met veel ple-
zier op de markten gewerkt. Ik moet
wel eerlijk bekennen dat het vroeger
wat gezelliger was. De marktkooplui
waren onder elkaar, goede collega’s en
altijd bereid om elkaar te helpen. Te-
genwoordig is dat toch wel anders. Er
komen steeds meer buitenlanders op
de markten. Desondanks overheerst
toch nog altijd het plezier in het vak ’,
aldus Diny Welgraven.

Wisseling van de wacht op
weekmarkt Vorden

Vorden - Voor Jody Spanhaak uit Veessen ( Veluwe ) was het vrijdag toch wel
een bijzondere weekmarkt. Na ruim 12 jaren in Vorden huishoudelijke ar-
tikelen aan de man te hebben gebracht, besloot de 58 jarige marktkoop-
man met zijn vak te stoppen. Zijn plek wordt vanaf heden ingenomen
door de 33 jarige Gerton Welgraven uit Vorden. Voor het complete bestuur
van de marktvereniging , (bestaande uit Harry Lichtenberg, Rein de Heus,
Marie Gosselink, Wim Zweverink en Jans Jimmink) , een reden om de
scheidende Jody Spanhaak een bloemetje aan te bieden en tevens om Ger-
ton Welgraven voor de nabije toekomst alle goeds op de weekmarkt in
zijn geboortedorp toe te wensen.

Toespraak Harry Lichtenberg

Jody Spanhaak (links ) wenst zijn opvolger Gerton Welgraven veel succes

De sportarts vreesde voor schade aan
de kruisband. Gelukkig voor Erwin
viel de blessure mee. Alleen de bin-
nenste meniscus bleek opgerekt. De
Vordenaar kan over twee weken de
motortraining weer hervatten.

Blessure
Erwin
Plekkenpol
valt mee

Vorden. Motorcoureur Erwin plek-
kenpol heeft de afgelopen week bij
dokter van Norel in het ziekenhuis
in Nijmegen een kijkoperatie on-
dergaan.

Naast een spannend boek is een tijd-
schrift een heerlijke manier om te ont-
spannen op uw vakantiebestemming.
Wist u dat u bij de bibliotheek een
keuze heeft uit 150 verschillende soor-
ten tijdschriften? We hebben tijd-
schriften voor iedereen of je nu jong
of oud bent, muziekverslaafd of meer
gelnteresseerd bent in het brein van
de mens of de spirituele kant van je-
zelf. Een kleine greep uit het aanbod:
Elsevier, Mind, Psychologie, Kampioen
Viva, Reizen, Margriet en Libelle. U
kunt tijdschriften lenen als u lid bent
van de bibliotheek. Een lidmaatschap
kost u minder dan één jaarabonne-
ment op een tijdschrift. Echter u kunt
er nu 150 lezen! Tijdschriften inkijken
in de bibliotheek kan natuurlijk door
iedereen. Daarvoor hoeft u geen lid te
zijn.

Vakantie: 
tijd voor een
tijdschrift!
Vorden - De bibliotheek verrast u
in augustus met haar collectie tijd-
schriften. Als u lid bent van de bi-
bliotheek, dan kunt u in augustus
gratis één tijdschrift naar keuze le-
nen (behalve de nieuwste num-
mers).

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

2 bossen
Zonnebloemen

€5.00



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 8 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Kapel de Wildenborch
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. P. Dekker uit Meppel

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma uit
Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 8 augustus 10.00 uur mevr. Wedemyer, Brummen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 8 augustus 10.00 uur Eucharistieviering, vakantie-
koor Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 7 augustus 17.00 uur Eucharistieviering, Koor. 
Zondag 8 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering,
Herenkoor.

Tandarts
7-8 augustus F.A. Kuijl, Lochem tel. 0573-25 16 84. Spreek-
uur 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 och-
tend, 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
optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel mo-
gelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens afspraak ge-
werkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’
bij u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij
de hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur
op de 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 - Eer-
beek
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar on-
der 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) 13152104, 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;
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, kinder-
opvang.

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 omstre-
ken. 
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: geslo-
ten; 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 contac-
ten, ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formu-
lieren.

– 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 Vor-
den, tel. (0575) 55 62 17. www.marliesaartsen.nl, lid van
VNT,  32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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

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

Vlaai van de week

Lemon-pievlaai 6-8 pers € 6,55
met citroenbavaroise en stukjes cake

Dinsdag = Brooddag

4 broden naar keuze € 6,30
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Week-aanbieding

• Luikse wafels  4 stuks € 2,95

• Suikerbrood   per stuk € 1,95

Aanbiedingen geldig van di. 3 aug. t/m za. 14 aug.

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

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

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

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

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

�

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

Dagmenu’s
4 t/m 10 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 4 augustus
Champignonsoep / Hachee met gekookte aardappelen en groen-
te.

Donderdag 5 augustus
1/2 gegrild haantje met frieten, appelmoes en rauwkostsalade /
Tiramisu met slagroom.

Vrijdag 6 augustus
Uiensoep / Zalmfilet met dille saus, peterselieaardappelen en
groente.

Zaterdag 7 augustus (alleen ophalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus aardappelen en zomer rauwkostsa-
lade / IJs met slagroom.

Maandag 9 augustus
Groentesoep / Wokki wokki van kipfilet, roerbakgroente, rijst en
rauwkost.

Dinsdag 10 augustus
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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

www.bistroderotonde.nl

Bistro de Rotonde team,
Wendie en Thomas

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

�

Gevraagd: melker m/v ’s
morgens en ’s avonds. Tel.
06 - 511 080 53

Vol smaak:
Hollandse bloemkool per stuk 1,49
Wegens succes herhaald:
Mineola’s vol sap en zonder pit 1 kilo 1,99
Perssinaasappels zoet en sappig 1 kilo 1,99

Weekaanbiedingen:
Friesland aardappelen 3 kilo 1,99

Hollandse komkommer
uit de polder 2 stuks 1,49

Uit eigen keuken:
Ovenschotel Groenteman per persoon 4,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze
winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 9 augustus. 

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



WEEKBLAD

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

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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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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

Nijverheidsweg 2-4
7021 BX  Zelhem
Tel. 0314 - 62 57 63
Bij geen gehoor:
Mobiel: 06 - 51981150

Gratis
Altijd

Proefles
• Vacustep
• Powerplate
• Zonnebankstudio
• Nagelstudio

Specialist in het shapen van uw lichaam.

Op 19 augustus a.s. hoop ik, 

Albert Snelder, 
90 jaar te worden. 

Wie me op die dag wil feliciteren is welkom op de
receptie in Zaal Den Bremer te Toldijk, Z.E. weg 37
van 15.00 tot 17.00 uur. 

Correspondentieadres: 
Z.E. weg 11
7227 DE  Toldijk

Bedroefd om het verlies, maar ook dankbaar voor
wat zij voor ons heeft betekend en gedaan, delen
wij u mede dat na een langdurige ziekte van ons is
heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Gerdina Hendrika 
Denkers-Aberson

Riek

• Vorden † Vorden
16 november 1928 27 juli 2010 

Vorden: J.W. Denkers

Jan en Annet Denkers
Anouk, Bram

Tonnie en Uinko Golstein
Niels, Sam

Henk en Debora Denkers
Quincy 

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerkers
van De Beekdelle, voor alle liefdevolle zorg en aan-
dacht. 

De Delle 41
7251 AJ Vorden

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Zomerfeesten Vorden 2010
De commissie Zomerfeesten en de VOV wil langs deze weg
eenieder, zoals kermisexploitant Hachmang, Javo, de leden
van de sectie Horeca, de Rabobank, Gemeente Bronck-
horst, Weevers Contact, de artiesten van de Feestcentrale,
Verkeerstechniek Bronkhave Vorden, de Nederlands Her-
vormde Kerk, de EHBO, Eskes Event Cleaning, de mede-
werkers van Dutch Protection & Security, de organisatoren
van de Holland Inline Cup, Wentink Installaties, Woonzorg-
centrum De Wehme, alle vrijwilligers en uiteraard de bezoe-
kers danken voor de wijze waarop aan de Zomerfeesten
Vorden 2010 kleur werd gegeven.
Het waren, mede dank zij het weer, drie grandioze dagen,
waarbij de feeststemming duidelijk voorop stond. 
Nogmaals dank voor ieders inzet en komst!!

Namens de Commissie Zomerfeesten en de VOV/Stichting
Vrienden van Vorden,
Voorzitter VOV Marcel Leferink.

Als u nog eens naar het evenement terug wilt kijken, dan
kan dit op www.robschmitzfotografie.nl

PROKORN
40% MEER VEZELS

EN 40% MINDER ZOUT

NU VOOR € 2.25

WITTE
KADETJES

NU 6 HALEN

5 BETALEN

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 3 t/m zaterdag 7 augustus.

TROPICAL VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95

De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

’n Beetje

sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje
en alle beetjes die je stierf,
’t is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelfs ontgaan,
je zegt ik ben wat moe
maar op ’n keer dan ben je aan,
je laatste beetje toe.

(Toon Hermans)

Erg verdrietig om haar heengaan, maar dankbaar
voor wat ze ons gegeven heeft, hebben we op
woensdag 28 juli, toch nog onverwachts, afscheid
moeten nemen van mijn lieve vrouw, onze geweldi-
ge (schoon)moeder en onze trotse oma en over-
grootmoeder

Hendrika Wilhelmina Knoef-Lenselink
Riek 

echtgenote van Garrit Knoef

Hengelo (G): 16-9-1927 ’s-Heerenberg: 28-7-2010

Hengelo (G): G. Knoef
Vorden: Netti en Karel Cornegoor-Knoef
Zelhem: Jan en Ria Knoef-Lievestro

Olst: Henk en Hannie Knoef-Tabor
Hengelo (G): Ton en Marja Knoef-Wunderink

Wehl: Gerrit en Bea Knoef-Oortgiese
Vorden: Wilma en Hilbert Nab-Knoef

Klein- en achterkleinkinderen

Sarinkkamp 51
7255 CX  Hengelo (G)

Maandag 2 augustus hebben we haar naar haar
laatste rustplaats op de algemene begraafplaats
van Hengelo (G) gebracht.

Onze dank gaat uit naar de thuiszorgmedewerk-
sters van Sensire en de medewerkers van Ver-
pleeghuis ’s-Gravenwal in ’s-Heerenberg voor de
liefdevolle verzorging die ze mocht ontvangen.
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NIEUW BIJ

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

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

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



ALGEMEEN

Veiligheid in en om uw woning 

Nu alvast willen wij u opmerkzaam maken op de dag waar-

op alles draait om veiligheid. Op vrijdag 10 september pre-

senteert  Stichting Welzijn Hengelo in samenwerking met

Sensire en Markenheem een themamiddag over veiligheid

in en rondom uw woning. In de prachtige hal van het kort

daarvoor geopende zorgcentrum De Bleijke kunt u uw vra-

gen over veiligheid stellen aan o.a. politie, brandweer, me-

dewerkers van de thuiszorgwinkels, GGNet, Bartimeus, Ora-

kel, VIT, Expert, fysiotherapeut, ergotherapeut, Pro-wonen

en een medewerker van Wmo (gemeente). Dit alles om uw

veiligheid en dus uw zelfstandigheid, vrijheid en welzijn te

verhogen. U bent van harte welkom tussen 13.00 en 16.30

uur.

De nationale seniorendag

Vrijdag 1 oktober is de nationale seniorendag. De  SSWB

(Stichting Samenwerken Welzijn Bronck¬horst) wil graag

samen met u inhoud geven aan deze dag. We hebben drs.

Marijke Kuyper uitgenodigd als gastspreker en zij zal spre-

ken over ‘Zinvol ouder worden’. Zanger/gitaarspeler John

Wils zorgt voor de muzikale omlijsting van deze middag.  U

bent van harte welkom om 13.45 uur bij café restaurant Den

Bremer in Toldijk. In verband met de catering willen we

graag dat u zich vooraf aanmeldt  bij de ouderenadviseur in

uw woonplaats.

OVchipkaart

Graag hadden wij u op deze plaats kunnen melden dat er

weer een voorlichtingsbijeenkomst zou zijn over het ge-

bruik van de OV-chipkaart. Maar jammer genoeg gaat dat

niet, want men doet dat soort voorlichtingen niet meer. Wel

liggen er op diverse plaatsen folders, waarin uitleg wordt

gegeven. Mocht u er na lezing van de folder niet uitkomen,

of u kunt geen folder vinden, klop dan aan bij de plaatselij-

ke ouderenadviseur. Wellicht kan deze u verder helpen.

Vakantie ouderenadviseur

Paul Tiggeloven heeft vakantie van 9 tot en met 27 augustus

2010. Heeft u in deze periode een vraag en wilt u contact

met de ouderenadviseur neem dan contact op met Ineke

Bijsterbosch. Zij neemt waar en is telefonisch te bereiken

van maandag t/m donderdag op telefoonnummer: 06-

10687320. (Zie onder algemene info Steenderen).

Geheugenspreekuren

GGNet organiseert samen met de diverse welzijnsstichtin-

gen geheugenspreekuren in de grotere kernen van de ge-

meente Bronckhorst. Elke 4e dinsdag van de maand in een

andere kern. 26 oktober 2010 is er van 10 tot 11 uur een

spreekuur in de Leefwinkel, Stationstraat 6-8 in Zelhem. Na-

dere publicatie volgt. Wilt u graag eerder een afspraak ma-

ken of een spreekuur bezoeken dan kunt u ook in een ande-

re kern terecht. Plaats en datum worden tijdig gepubli-

ceerd. Zie ook de agenda en andere berichtgeving. U kan

ook contact zoeken met de ouderenadviseur.

Activiteiten - Fietstochten augustus / september

Vertrek vanaf de Oranjehof, Beatrixstraat 41 Zelhem

25 kilometertochten. De start is om 9.00 uur. Data: dinsdag 10

augustus en dinsdag 24 augustus, donderdag 2 september,

donderdag 16 september, dinsdag 28 september. Tijdens de-

ze tochten is er 1 stop.

15 kilometertochten. De start om 9.30 uur. Data: donderdag 5

augustus, donderdag 12 augustus, dinsdag 7 september,

donderdag 9 september. Tijdens deze tochten is er 1 stop.

Dagtochten, ongeveer 50 km. De start om 9.30 uur. Data: dins-

dag 17 augustus en dinsdag 21 september. Tijdens deze

tochten zijn er 3 stops. Neem brood mee voor onderweg. 

Koffieochtenden

Op maandag en donderdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur

is er koffiedrinken in de Oranjehof.

Soosmiddag

Op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 uur soos mid-

dag van Noodhulp in de Oranjehof

Bingo

Dinsdag 7 september bingo van19.30 tot 22.00 uur.

Dia/film

Dinsdag 21 september van 19.30 tot 22.00 uur. 

Soosmiddagen

De Stichting Noodhulp Zelhem organiseert iedere maan-

dagmiddag van 13.45 uur tot 16.30 uur een soosmiddag in

de Oranjehof in Zelhem. Er zijn ook soosmiddagen in Halle,

Heidehoek e.o., Wolversveen en Velswijk. Heeft u behoefte

aan een gezellige middag of aan contact met leeftijdgeno-

ten kom dan naar een van de soosmiddagen. Er worden di-

verse activiteiten aangeboden. Voor vragen of informatie

kan u elke werkdag van 9.00 tot 10.00 uur contact opnemen

met een van de coördinatoren van de Stichting Noodhulp

Zelhem, telefoon 06-51765315.

Computercursussen

Onderstaande cursussen worden georganiseerd door de AN-

BO Zelhem, ook niet leden zijn van harte welkom. Opgave

bij het secretariaat: Mevrouw G. Til, tel. 0314-625536. De cur-

sussen worden gegeven in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41,

Zelhem.

ANBO computercursus van A tot Z

Deze cursus vervangt de basisbeginnerscursus en de vervolgcursus;

dit is nu één cursus.

Een cursus van 16 lessen: het eerste deel van deze cursus zal

in het najaar van 2010 plaats vinden en het tweede deel in

het voorjaar van 2011. Deze cursus is bedoeld voor deelne-

mers die weinig of niets weten van het werken met een

computer. Er wordt dan ook gestart met de meest elemen-

taire zaken zoals wat is een computer, wat kun je ermee en

hoe moet je dat doen. Behalve het bijwonen van de lessen,

zult u thuis moeten oefenen wil de cursus succesvol zijn.

Onderwerpen zijn o.a. werken met muis en toetsenbord,

kennismaken met Windows, tekstverwerken of typen, be-

standen en mappen, internet, e-mail, tekst opmaken, wer-

ken met afbeeldingen. De cursus wordt gegeven in  de Oran-

jehof te Zelhem. U werkt daar met lap-tops en leert ook om-

gaan met het gebruik van een USB-stick. Daarmee kunt u

dan thuis op uw eigen computer oefenen wat u tijdens de

les geleerd hebt. Kosten cursus € 110,-. Kosten lesmatriaal €

16,-. Koffie of thee € 16,-. Aanvang cursus oktober 2010. Op-

gave secretariaat Anbo, mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Cursus Bestandsbeheer

Help! Waar zijn mijn bestanden op mijn computer?

Deze kreet hoor je regelmatig bij beginnende computerge-

bruikers. Ze hebben dan bijvoorbeeld met veel moeite een

leuke brief getypt en die dan opgeslagen. Alleen wanneer ze

die brief later weer tevoorschijn willen halen kunnen ze

hem nergens vinden. De frustratie is dan groot en al gauw

wordt die lastige computer niet meer gebruikt omdat je er

gek van wordt. Of iemand heeft via de mail een paar leuke

foto’s van de kleinkinderen gekregen maar weet absoluut

niet hoe die foto’s nu op de eigen computer moeten worden

geplaatst. Ook krijgen beginnende computergebruikers

vaak te horen dat ze van hun bestanden een back-up moe-

ten maken maar hebben dan geen idee hoe dat moet. Voor

dit soort problemen biedt de ANBO nu een cursus van 10

lesbijeenkomsten aan waarin uitsluitend aandacht wordt

besteed aan doelmatig bestandsbeheer waardoor het ge-

bruik van de computer een heel stuk plezieriger zal verlo-

pen. Deze cursus is geschikt voor hen die al eerder een be-

ginnerscursus of vervolgcursus volgden en voor ieder die be-

hoefte heeft aan meer kennis van de computer. De cursisten

moeten thuis een computer hebben met het besturingssys-

teem Windows XP of Windows Vista of Windos 7.

Cursus bestaat uit 10 dagdelen. Kosten € 70,-. Koffie en thee

€ 10,-. Aanvang cursus oktober. Opgave secretariaat ANBO,

mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Cursus  e-mailen en internetten

Wilt u ook wel eens proberen of internetten en e-mailen iets

voor u is. Of een opfriscursus volgen dan is dit de ideale mo-

gelijkheid voor u. Aan de orde komen: Contact houden via

e-mail. Versturen en ontvangen van een bericht. Foto’s en

verhalen bekijken op internet. Nieuws lezen en rondkijken

op Marktplaats. Informatie zoeken op Google.

De cursus bestaat uit 6 dagdelen. Kosten € 50,-. Koffie of

thee € 6,-. Kosten boek € 10,-. Aanvang cursus oktober. Op-

gave secretariaat  ANBO, mevrouw G. Til,  tel. 0314-625536.

Basiscursus PowerPoint

Microsoft PowerPoint is een onderdeel van Microsoft Office,

waarmee zowel snel een goed uitziende presentatie als een

meer uitgebreide professionele presentatie kan worden ge-

maakt. In deze cursus staat het gebruiken en maken van

presentaties centraal. De cursus is bedoeld voor personen

die ervaring hebben met Windows en eventueel Office,

maar nog niet of nauwelijks bekend zijn met PowerPoint.

Naast de basisbeginselen wordt een overzicht gegeven van

de verschillende mogelijkheden van PowerPoint en wordt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE AGENDA

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

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

Datum Activiteit Plaats Tijd

7 augustus Cocktailmiddag Terras De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

8 augustus Cocktailmiddag Terras De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

10 augustus Fietstocht KBO ?

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

11 augustus Kaartavond De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

13 augustus Rondvaart Amsterdam Zonnebloem ?

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

18 augustus Bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

21 augustus Wandeltocht De Bleijke, Hengelo 14.00 uur

24 augustus Geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur

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

25 augustus Fietstocht ANBO vanaf Wolbrink, Hengelo 14.00 uur

26 augustus Fietstocht Kerkplein, Hoog-Keppel 14.00 uur

28 augustus Filmmiddag De Bleijke, Hengelo 14.00 uur



uitgelegd hoe de cursist zelf zijn weg in het programma kan

vinden. Na de cursus kan de cursist zelf een presentatie ma-

ken en bewerken, en kan zichzelf verder ontwikkelen in het

gebruik van PowerPoint.

De cursus bestaat uit 6 dagdelen van 2,5 uur en wordt gege-

ven in de Oranjehof te Zelhem. Kosten cursus € 50.-. Koffie

en thee € 5,-. Aanvang cursus oktober. Opgave secretariaat

ANBO, mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Cursus Excel

De ledenadministratie bijhouden van een kaartclub, een en-

quête uitwerken van de buurtvereniging of de totale reis-

kosten berekenen van de afgelopen maand: het zijn bij uit-

stek klussen die met behulp van Excel eenvoudig geklaard

kunnen worden. Wegwijs in Excel 2007 is een eerste kennis-

making met dit veelgebruikte programma. In acht lessen

leert u hoe u gegevens makkelijk kunt invoeren, wijzigen en

bewaren. U leert werken met formules en functies om bere-

keningen te maken én u leert de gegevens op een mooie en

overzichtelijke manier te presenteren, bijvoorbeeld met een

grafiek. 

Lesopbouw: de nadruk ligt op de praktijk. Elke les bestaat

uit een korte inleidende tekst gevolgd door stap-voor-stap-

opdrachten, waarin u oefent met herkenbare voorbeelden

uit het dagelijks leven. De lessen worden afgesloten met ex-

tra oefeningen en toetsvragen. Verkorte inhoudsopgave: Les

1 kennismaken met Excel. Les 2 invoeren, wijzigen en wis-

sen. Les 3 formules en functies. Les 4 notatie van getallen.

Les 5 opmaak van een werkblad. Les 6 functies en sorteren.

Les 7 grafieken. Les 8 afdrukken. Slotopdracht.

Gebruik: wegwijs in Excel 2007 is geschreven voor cursisten

die de weg al weten in Windows en met muis en toetsen-

bord kunnen werken. Het is geschikt voor gebruik in een

cursus, maar ook voor zelfstudie. Er wordt gewerkt met Ex-

cel 2007 onder Windows Vista, maar het boek is ook bruik-

baar voor cursisten met Windos 7 en onder Windows XP.

Cursus bestaat uit 8 dagdelen van 2,5 uur. Kosten cursus €

60,-. Boek € 18,-. Koffie of thee € 8,-. Cursus word gegeven in

de Oranjehof te Zelhem. Aanvangcursus oktober. Opgave se-

cretariaat ANBO, mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Fotocursus

Bestemd voor mensen die sinds kort of misschien al wat lan-

ger in het bezit zijn van een digitale compact (kleine) came-

ra en eigenlijk niet aan fotograferen toekomen omdat ze

denken dat het te ingewikkeld is. Deze cursus is ook uiter-

mate geschikt voor mensen die graag fotograferen, maar er

graag wat meer over willen weten. De cursus is ook te vol-

gen voor mensen met een andere camera, zoals een spiegel

reflex. Echter de extra mogelijkheden van een dergelijke ca-

mera komen in deze cursus niet aan de orde. Er wordt van

uit gegaan dat de deelnemers aan deze cursus beperkte of

geen ervaring hebben met fotograferen.

Doel van de cursus is om de eigen camera zodanig te leren

kennen, dat het mogelijk wordt steeds mooiere foto’s te ma-

ken. Wat aan de orde komt is allereerst het leren ontdekken

van de mogelijkheden van de eigen camera. Verder wordt

onder andere aandacht besteed aan de belichting bij het fo-

tograferen en waar je op moet letten om een mooie compo-

sitie te krijgen van wat je fotografeert. Ook komen de speci-

fieke aandachtspunten aan de orde bij het fotograferen van

mensen en dieren, van gebouwen of kleine voorwerpen, van

het fotograferen in de natuur en van landschappen.

In 6 lessen van 2,5 uur wordt datgene wat theoretisch aan

de orde komt ook in de praktijk toegepast. Hiervoor gaan we

soms naar andere locaties. Maar ook krijgen de cursisten op-

drachten, die ze thuis kunnen uitvoeren en waarvan de re-

sultaten in de volgende les worden besproken. De lessen

worden om de twee weken in de ochtend of middag gegeven

en starten in september op een nader te bepalen datum. Ze

vinden plaats in de Oranjehof te Zelhem. Nadat belangstel-

lenden contact hebben opgenomen, worden startdatum, tij-

den en andere zaken, die cursisten dienen te weten, doorge-

geven.

De kosten van deze cursus zijn € 50,-. Hiervoor krijgt u

naast de lessen ook de behandelde stof op papier. Koffie of

Thee € 5,-. Aanvang cursus september. Opgave secretariaat

Anbo, mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Vervolgcursus

Uiteraart is er ook nog de vervolgcursus voor de cursisten

die al eerder een basisbeginnerscursus hebben gevolgd. De-

ze cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2,5 uur.

Kosten voor deze cursus zijn € 70,-. Naslagwerk € 15,-. Kof-

fie of thee € 10,-. Aanvang cursus oktober. Locatie Oranje-

hof Zelhem. Opgave secretariaat ANBO, mevrouw G. Til, tel.

0314-625536.

De cursus fotobewerken

De cursus fotobewerken is dit seizoen breder van opzet om

beter aan wensen van de cursisten te voldoen. De hele cur-

sus zal bestaan uit 10 lessen welke op de volgende manier

ingevuld zullen worden.

Zes lessen worden gegeven met het programma Photo Stu-

dio met bijbehorend boek. Hier leert u fotobewerken, het

gebruiken van lagen en het maken van samengestelde foto’s

denk hierbij aan het maken van kerst en andere wenskaar-

ten.

1 les wordt er gewijd aan het gebruik en instellen van de ei-

gen digitale camera hier behandelen we op een eenvoudige

manier de meest belangrijke instellingen van uw camera

nodig om je dagelijkse foto’s te maken. 

2 lessen worden gebruikt voor het leren werken met Picasa,

dit gratis programma is uitstekend geschikt voor het beheer

van en eenvoudige bewerkingen op uw foto’s, ook kunnen

vanuit Picasa albums, cd’s gemaakt en foto’s rechtstreeks

per E-mail worden verzonden.

Dan besteden we een les aan het maken van digitale fotoal-

bums van een merk naar keuze. Bij alle lessen wordt door

de cursisten veel zelf geoefend  en wordt van de cursisten

gevraagd ook thuis veel te oefenen.

Kosten cursus: € 70,-. Boek: € 30,-. Koffie of thee € 10,-. Aan-

vang cursus oktober. Locatie Oranjehof Zelhem. Opgave se-

cretariaat ANBO, mevrouw G. Til, tel. 0314-625536.

Wij vragen u om zich ruim vóór de startdatum van onderstaande

activiteiten aan te melden.

Buitenbarbecue

Op woensdagavond 11 augustus willen wij met onze 55+

dorpsgenoten gaan barbequen in de tuin aan de huiskamer

van het gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. Eet u gezellig

mee, dan bent u welkom vanaf 16.30 uur. Kosten € 10,- en

consumpties zijn voor eigen rekening. Aanmelden tel. 0314-

380232 en/of of spreek uw boodschap en telefoonnummer

in.

Kunstbus: Koninklijke Rijtuigen en Royal-High-Tea in

Utrecht

U gaat uit met een luxe touringcar en stapt op in Humme-

lo, Hoog-Keppel en Voor-Drempt. Onderweg is een busstop

voor koffie/thee en gebak. In Het Spoorwegmuseum gaat u

nationale en internationale rijtuigen bezichtigen en krijgt

u een rondleiding. Als lunch wordt u een Royal-high-tea

aangeboden met zoet- en hartigheden. Hierna is er gelegen-

heid voor een wandeling door de stad Utrecht. Woensdag 1

september. Kosten: € 52,50 all-in. Opgave via aanmeldings-

formulier.

Kunstbus: LOS (Lijf On Stage) Muziektheater te Doetin-

chem

U wordt ontvangen in het gloednieuwe Amphiontheater

welke geopend gaat worden door Hare Majesteit de Konin-

gin. Vier verschillende vrouwen, vier verschillende wind-

richtingen en vier verschillende cupmaten gaan de geza-

menlijke strijd aan tegen de toekomst, die voor elk van hen

een ander schrikbeeld oproept. Zij zijn uitgeroepen tot het

meest belovend talent van 2009. www.los-muziektheater.nl

Donderdagavond 28 oktober. Kosten: € 23,- incl. entree en

vervoer.

Kunstbus: Het Gelders Orkest te Zutphen

Het Symfonieorkest tovert een sprookje over een boze tove-

naar, een magische vuurvogel en een dansende prinses als

een fantastische kleurdoos met de componisten Stravinsky

en Bartok. De orkestleden worden als het ware zelf de solis-

ten. www.hetgeldersorkest.nl Donderdagavond 24 februari

2011. Kosten: € 35,- incl. entree en vervoer.

Kunstbus: Tineke Schouten te Zutphen

In haar twintigste show laat Tineke Schouten zien dat het

leven één grote all-inclusive reis is, waarbij je van alles op je

levenspad cadeau krijgt. Grappige, prachtige en ontroeren-

de liedjes, begeleid door een live orkest, zijn de heerlijke

rustpunten voor uw lachspieren. www.tinekeschouten.nl

Woensdagavond 27 april 2011. Kosten: € 45,- incl. entree en

vervoer.

Koersbal, een sportief, tactisch en gezellig spel

Heeft u zin om zelf eens een spelletje Koersbal te spelen?

Na de zomerstop beginnen we weer op donderdag 2 septem-

ber van 13.45-15.30 uur in de huiskamer van het gezond-

heidscentrum te Hoog-Keppel. U bent welkom, ook  als u al-

leen wilt komen kijken. Toegang is gratis. Voor contact: Ca-

roline van Heusden, tel. 0313- 472042.

Mandala tekenen

Vanaf 10 augustus is de mandala-expositie in de Wijnboer-

derij ‘De Dobbe’ Tellingstraat 7 te Achter-Drempt. Leest u

het extra artikel hierover in Contact van de vorige week. De

komende cursus wordt gegeven door Aleida Hendriks en be-

staat uit 6 lessen. De start is op donderdag 6 september van

09.30- 11.30 uur. Laatste les is op 21 oktober. Kosten € 85,-

incl. materiaal. Plaats: Huiskamer in het Centrum.

Tai-Chi-Tao cursus

De eerste les is op dinsdag 14 sept. van 09.30- 10.30 uur en

bevat een blok van 10 lessen. Docent is Francis Arntz en de

laatste les is op 16 november. Kosten € 75,-. Er zijn nog en-

kele plaatsen vrij.

Nieuwe cursus/workshop: Nalatenschap, Veranderin-

gen in het erfrecht en Kleiner Wonen

Mr J.A. ter Lindert, notaris te Doesburg, geeft een inleiding

over de veranderingen in het erfrecht en de erfbelasting. U

kunt daarnaast met de notaris van gedachten wisselen over

de regeling en aandachtspunten omtrent uw nalatenschap.

Het vervolg daarop is de cursus Kleiner Wonen. Mevrouw

Marianne Wijnenborg van ‘Binnenbest’ verzorgt 2 dagdelen

met de thema’s opruimen en organiseren. Datum: dinsdag

12 oktober 15.00 uur in de huiskamer van het Centrum te

Hoog-Keppel.

Kookcursus voor mannen 55+

De kookcursus voor heren start weer. Gina en Patrick

Spruit, de beheerders van ‘IJssel en Co’ aan het IJsselstrand

te Doesburg/Achter-Drempt verzorgen de cursus. Gina is de

kokleermeester. De cursus bestaat uit 8 lessen en de groep

is maximaal 8 personen groot. Start dinsdag 19 oktober t/m

7 december van 15.30- 17.30 uur. Daarna wordt gezamenlijk

gedineerd en de consumpties zijn voor eigen rekening. Kos-

ten € 100,- voor 8 lessen  en ontvangst met koffie/ thee. Op-

gave via het secretariaat en opgaveformulier.

Grenzeloos koken voor dames 55+

Deze kookcursus heeft elke les een ander land als thema. Zo

komen landen voorbij als Spanje, Mexico en Brazilié. U gaat

als groep een 3 gangenmenu maken uit een bepaald land.

Ook wordt aandacht geschonken aan tafel dekken en servet-

ten vouwen. De eerste les is op donder 21 oktober van 15.30-

17.30 uur, waarna samen de maaltijd wordt gegeten.

Totaal 8 lessen en de laatste les is op 9 december. Kosten: €

100,- en consumpties zijn voor eigen rekening. Locatie: ‘IJs-

sel en Co’ Gina en Patrick Spruit, aan het IJsselstrand te

Doesburg/Achter-Drempt. Opgave via het secretariaat en op-

gave¬formulier.

Tafeltje Dek Je

Als u niet meer in staat bent om zelf te koken, bijvoorbeeld

na een ziekenhuisopname, of het koken even niet ziet zit-

ten, dan kunt u uw warme verse maaltijd aan huis laten be-

zorgen op ma- di- wo- do- vrij- zaterdag (of op uw keuzeda-

gen). De maaltijden worden gekookt door restaurant ‘IJssel

en Co’ Gina en Patrick Spruit, IJsselstrand te Doesburg/Ach-

ter-Drempt. De prijs is € 7,50 voor een 2-gangen menu en  €

6,50 zonder soep. Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek

uw boodschap en telefoonnummer in.

Computercursussen 

Elke computercursus wordt in een kleine groep ( 5 perso-

nen) gegeven, zodat aan elke deelnemer voldoende aan-

dacht besteed kan worden. Wegens groot succes starten van-

af oktober weer diverse cursussen. U kunt kiezen uit de

dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. 

Cursus Start Laatste les/kosten Tijd

Beginners Basis 5-6-7 okt. 7-8-9 dec 18.30-20.00

10 lessen di-wo-do € 55,-

Creatief  Vervolg 5-6-7 okt. 2-3-4 nov. 20.00-21.30

5 lessen di-wo-do € 30,-

Excel Beginners 9 nov. 7 dec. 20.00-21.30

5 lessen dinsdag € 30,-

Foto Picasa 10-11 nov. 15-16 dec. 20.00-21.30

6 lessen wo-do € 35,-

Fitness 55+

Dit is een doorlopende training en er zijn nog enkele plaat-

sen vrij. De oefeningen worden op maat aangeboden onder



Tussen 14.00 en 20.00 uur zullen vijf
bands optreden. Met de bands Spring-

break, SheerBlue, WoodStar, Watt's
Up! en de Powerband heeft het festival

een prima line-up.
Op de foto Rudy en José van de Malle-
molen die inmiddels een aantal span-
doeken hebben opgehangen om pas-
santen en bezoekers uit te nodigen
voor een bezoekje aan het festival.

Eerste ‘Malle’ Rockfestival

Zelhem - Zondag 29 augustus vindt op het parkeerterrein bij zaal-café ‘de
Mallemolen’ de eerste editie plaats van het eerste eigen rockfestival onder
de naam ‘Malle Rockfestival’. Die naam werd niet gekozen omdat het een
mal idee is om zo’n festival te organiseren. Veel bezoekers van ‘de Malle-
molen’ duiden het café aan met ‘de Malle’.

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.

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.

Aanvang 15.30 uur. De toegang is gra-
tis. Het concert duurt ongeveer een

half uur. Cnossen speelt een drietal
werken. Hij begint met een compositie
van zijn oud-leermeester Bert Matter
’Tien Aphorismen’. Hij vervolgt met
een Thema met vier variaties van J.H.
Knecht en sluit af met ‘Prière en Toc-
cata uit de Suite Gothique van L. Boël-
mann.

Rhedense organist in
dorpskerk Vorden
Vorden - Het toeristenconcert op
donderdagmiddag 5 augustus
brengt de Rhedense organist Piet
Cnossen naar het Lohmanorgel in
de Dorpskerk van Vorden.

Ochtendroute: circa 9.45 uur vertrek
weide kasteel Vorden - tussen kasteel
en koetshuis door- Schuttestraat-
Schimmeldijk- Waarlerweg – Lindese-
weg ( kasteel Kieftskamp )- Selledijk-
Schuttestraat- Onsteinseweg- kasteel
Onstein- Onsteinseweg- kasteel ‘t Med-
ler- Wierssebroekweg- Mosselseweg-
Kapelweg- Wildenborchseweg- kasteel
Wildenborch- Nijlandweg- Wilden-
borchseweg- Galgengoorweg- Enze-
rinckweg- Larenseweg- huize Enze-
rinck- kasteel Den Bramel- Almense-
weg- Burgemeester Galleestraat- Stati-
onsweg- Horsterkamp- weide bij kas-
teel Vorden.
Middagroute: vertrek 13.30 uur weide

kasteel Vorden- toegangsweg kasteel
links- tussen kasteel en koetshuis
door- Schuttestraat- Vordensebosweg-
Christinalaan- Willem Alexanderlaan-
Nieuwstad- Deldenseweg- Rondweg-
Eldersmaat- kasteel Hackfort—Hack-
fortselaan- Boshuisweg- Vierakkerse-
straatweg- kasteel Suideras- Baron van
de Heijdenlaan- Hackforterweg- Baak-
seweg- Riethuisweg- Hamminkweg-
Veldslagweg. Hier is het verzamelpunt
voor het opstellen van het defilé, dat
hier omstreeks 16.00 uur vertrekt. De
route van het defilé gaat via de Del-
denseweg- Rondweg- Nieuwstad- Raad-
huisstraat- Dorpsstraat- Horsterkamp
naar de kasteelweide.

Routebeschrijving
Kastelenrit

De XCO is een rode metallic gekleurde
buis gevuld met grit. Het grit beweegt
heen en weer bij elke beweging die je
maakt. Doordat het grit ‘doorschiet’ of
‘terugslaat’, worden niet alleen je spie-
ren maar ook je bindweefsel aange-
spannen. Dit bijzondere effect noe-
men we ‘Reactive Impact’. Het resul-
taat is een unieke trainingsprikkel,
meer spierkracht en aanpassing van
het bindweefsel. De XCO workout
zorgt bovendien ook voor verbranding
van calorieën! En dat alles op opzwe-
pende muziek. Zonder moeilijke pas-
jes, de choreografie zit zo in elkaar dat

iedereen de les makkelijk kan volgen! 
Naast de 175 vestigingen in Neder-
land, start nu ook AeroFitt met de suc-
cesvolle XCO workout. De leden van
AeroFitt zijn dan al weken nieuwsgie-
rig naar deze nieuwe les. Tijdens de
open dag op zondag 29 augustus
wordt de XCO workout feestelijk ge-
lanceerd in Hengelo. Op zondag 5 sep-
tember in het filiaal in Zutphen. Veel
leden hebben zich al ingeschreven
voor de lancering, het loopt echt
storm! Sportcentrum AeroFitt wil ie-
dereen de kans geven het effect van de
XCO workout zelf te ervaren. 

Sportcentrum AeroFitt nodigt u hier-
bij graag uit voor de lancering op zon-
dag 29 augustus in Hengelo om 10.30
uur en 12.00 uur. Op zondag 5 septem-
ber in Zutphen om 12.30 uur en 14.00
uur. XCO is geschikt voor iedereen en
voor alle leeftijden. Of je nou fanatiek
sport of minder ervaren bent, je traint
op je eigen niveau. De XCO buis wordt
in de fysiotherapie gebruikt bij revali-
datie en is ook uitermate geschikt
voor mensen die herstellen van een
blessure. Sportcentrum AeroFitt
hoopt je te zien bij de ultieme wor-
kout! Voor aanmelding en meer infor-
matie kun je contact opnemen met
Sportcentrum AeroFitt. Hengelo, tel.
0575465001; Zutphen, tel. 0573251515
of www.aerofitt.nl

XCO: Nieuwe workout bij Sportcentrum AeroFitt

Explosieve training met maximaal
resultaat
Hengelo - XCO is de nieuwe manier om je spieren te trainen, in conditie te
blijven én af te vallen. In deze les van 45 minuten worden kracht en dyna-
miek gecombineerd met een intensieve training voor de buik-, rug- en
schouderspieren.

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

deskundige leiding van een fysiotherapeut. Ook mensen

van buiten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn wel-

kom.

Plaats: Fysioplusruimte in het Centrum te Hoog-.Keppel.

Tijd: van 10.00 tot 11.00 uur. Kosten: € 60,- voor 10 lessen.

Nordic-walking 

Op zaterdag 18 september om 09.15 uur start de nieuwe cur-

sus nordic-walking met minimaal 5 deelnemers. Kosten €

50,- voor 5 lessen incl. gebruik van de poules. Start om 09,00

uur. Ook wordt om 09.15 uur gestart op het kerkplein te

Hoog-Keppel voor een vrije wandeling. Na afloop wordt er

koffie/thee geschonken in het centrum.

Fietstochten

Iedere laatste donderdag van de maand wordt een fietstocht

gehouden voor alle 50-plussers. De afstand is 25 tot 30 km.

Deelname is gratis en onderweg is een koffie/theestop voor

eigen rekening. Start is om 14.00 uur vanaf het kerkplein te

Hoog-Keppel. Data: 26 augustus, 30 september is de laatste

tocht.

Dag voor ouderen

Op vrijdag 1 okt. wordt in zaal ‘Den Bremer’ te Toldijk de

dag voor ouderen gehouden om 14.00 uur. Verdere informa-

tie volgt.

Stamppot eten (alvast om te weten)

Op vrijdag 19 november wordt een stamppotmaaltijd geor-

ganiseerd in de huiskamer van het Centrum te Hoog-Kep-

pel. Nader bericht volgt.

Ouderenadviseur

De ouderenadviseur heeft spreekuur op dinsdagmiddag

van 13.30 tot 14.00 uur en op donderdagochtend van 09.00

tot 09.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.

Zij heeft vakantie van 15 juli tot  9 augustus en een collega

is dan telefonisch beschikbaar. Tel. 06-10687320.

Opgave  voor cursussen en activiteiten 

Secretariaat: Loes van der Laan, tel. 0314- 380232  of ant-

woordapparaat inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag

en donderdag van 08.30 tot 16.30 uur. De cursusopgave kunt

u sturen naar: Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Kep-

pel, Burg. Van Panhuysbrink 1E, 6997AA Hoog-Keppel.

CURSUSOPGAVEFORMULIER

Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

� .......................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................

� .......................................................................................................................................................

Naam:............................................................................................................................................

Adres: ............................................................................................................................................

Postcode/woonplaats:....................................................................................................

Tel.nr.:...........................................................................................................................................
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MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Bouw-, klus- en onderhoudsbedrijf

Jan AnkersmitJan Ankersmit
TToldijkoldijk

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

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

• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

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

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

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

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

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

De Molenkolk
• Exclusief sierhekwerk

• Inrijpoorten

• Automatische poorten

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

• Restauratie hekwerk

• Maatwerk
Gerrit Jolink

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

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

Bouwkundig Tekenburo

���������	��
������	���������������

�����������������	�����������	����

������������������������������ ������������������������� !�!�"��!� �����

�������	�
����������
�����
� ��������	������������
�����
�

Wet bodembescherming - bodemverontreiniging

Beemsterweg (Slibdepot) in Eldrik
Bij Gedeputeerde Staten van Gelderland is op 
18 januari 2010 door Waterschap Rijn en IJssel 
een melding op grond van de Wet 
bodembescherming ingediend.

Waterschap Rijn en IJssel heeft een 
saneringsplan ingediend waarin staat hoe men 
de verontreiniging aan de Beemsterweg 
(Slibdepot) in Eldrik, gemeente Bronckhorst 
gaat aanpakken.
Wij hebben aangegeven dat wij van plan zijn in 
te stemmen met het saneringsplan.

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld 
om hun mening te geven over ons voornemen 
om met het saneringsplan in te stemmen.
Er zijn geen zienswijzen ontvangen. 
Wij stemmen in met het saneringsplan.

Inzage
Vanaf 9 augustus 2010 tot en met 
19 september 2010 kunt u het besluit en alle 
bijbehorende gegevens bekijken. 
U kunt dat doen in het informatiecentrum van 
het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem of via 
www.gelderland.nl onder Actueel - 
Bekendmakingen door bij Kenmerk 
ge025600022 in te vullen.

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 
hiertegen beroep instellen bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA Den Haag.

Onder belanghebbenden wordt verstaan 
degenen die naar aanleiding van het ontwerp-
besluit zienswijzen naar voren hebben gebracht 
en degenen die aantonen redelijkerwijs niet in 
staat te zijn geweest tijdig zienswijzen naar 
voren te brengen.

Degene die beroep instelt kan bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek indienen om een voorlopige 
voorziening te treffen. Als gedurende de 
beroepstermijn om een voorlopige voorziening 
is verzocht, wordt het besluit niet van kracht 
voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en 
voor het behandelen van een verzoek om een 
voorlopige voorziening wordt griffierecht 
geheven.

Wilt u meer weten?
Bel het Provincieloket, T (026) 359 99 99.

Arnhem, 30 juli 2010,
zaaknummer 2010–001143 / ge025600022

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Mededeling

Hup in de beentjes
ga even naar Steentjes!

Wassinkbrinkweg 2
7002  ZD Doetinchem   
Tel. (0314) 62 10 21
www.tuincentrumsteentjes.nl

OPENINGSTIJDEN:

ma. 13.00 - 18.00 u. 
di.t/m do 8.30 - 18.00 u.  

vrij. 8.30 - 20.00 u. 
za. 8.30 - 17.00 u.

50% korting op

betonnen tuinbeelden

klimplanten

kuipplanten

olijfbomen

palmbomen

waterornamenten

en 

zinken bloembakken!

Restaurant ‘Het Zwarte Schaar’
Eekstraat 17 • 6984 AG Doesburg

tel. 0313 - 48 44 47

Met terras op de dijk en een schitterend uitzicht over de IJssel
Ook voor feesten en partijen.

WAARDEBON
Bij inlevering van deze waardebon een 

SCHNITZELMENU
van € 9,75 voor SLECHTS 

5 EURO !!!
(Reserveren gewenst maar niet verplicht en 1 bon per persoon)

WEEKBLAD

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



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

Wesselink zelf is de regisseur die alles
overziet en het evenement aanstuurt.
"Het is altijd weer spannend" zegt de
verkoper van Manitou hoogwerkers.
"Soms denk ik weleens aan stoppen
met ons evenement, maar als het
bloed begint te kruipen dan gaat het
weer gebeuren". Tientallen medewer-
kers melden zich dan aan om geza-
menlijk het wedstrijdterrein in opti-
ma forma te brengen. Van klein tot
groot; ze zijn allemaal functioneel. "
"Natuurlijk zit er een zekere druk op
je als je een evenement als het onze in
de steigers wil zetten. Maar het is de

moeite waard. Vooral als het 'loopt' is
het prachtig om te zien hoe al die hel-
pers zich één maal per jaar volledig in-
zetten. Het is een gezellige club die sa-
men de schouders eronder zetten en
iets neer willen zetten" aldus de prea-
ses. 

VIDEOSCHERMEN VOOR
SPECTACULAIRE HERHALINGEN
PUBLIEK HOEFT NIETS TE
MISSEN
De Lochemse organisatie huurt een vi-
deoteam in welke op, naast en achter
de tribunes beelden verzamelen. Zo

zal de toeschouwer niets moeten mis-
sen van het spektakel. Maar ook wor-
den er beelden gemaakt in het ren-
nerskwartier, op de tribunes, bij de
eet-tentjes etc gemaakt worden welke
dan op het 'doek' verschijnen. Maar
liefst negen mensen zijn in de weer
om op de juiste tijd en op de juiste
plek mooie beelden te maken. Vier
van hen gaan met de camera naar het
rennerskwartier, de weegbrug,, hore-
ca etc om daar mooie beelden te schie-
ten welke vervolgens razendsnel op
het grote beeld worden uitgezonden.
De overige vijf mensen zijn alleen ge-
richt op het wedstrijdterrein en op de
tribunes. Om daar niets te missen. In
een 'mum' van tijd worden spectacu-
laire acties in beeld gebracht. Tractor
Pulling Lochem 2010 wordt in en
nieuw jasje gestoken!

Lochemse tractor pulling verliest
niets uit beeld

Lochem - Op zaterdag 7 augustus wordt de 27ste editie van Tractor Pulling
Lochem gehouden. De mannen en vrouwen van organisator Andre Wesse-
link zijn druk in de weer om het terrein op te bouwen. Ruim vijftig mede-
werkers helpen met de opbouw van de tribunes en alles wat maar rondt
loopt is inzetbaar.

We’j nog van too?

Wat is: A. Inschrieven
B. Jökken
C. Niedeg

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

Hadden de Vordense Soppers met z'n
drieën op een voorgaand Vordens
songfestival ook al veel succes, dit keer
is er een heuse band geformeerd om
het dialecte zangtalent maximaal te
kunnen profileren! Met de bedoeling
om dit niet éénmalig te laten zijn is er
stevig geoefend om de sound voor el-
kaar te krijgen. Afgelopen 10 juli is de
première voor een beperkt publiek ge-
weest in een grote feesttent aan de

Deldensebroekweg en de aanwezigen
daar waren dolenthousiast! Het reper-
toire is een mengeling van Boh Foi
Toch / Normaal / en jaren 60 rock,
maar wél met eigen achterhoekse tek-
sten! 
De bandleden zijn: Alrik Hekkelman
van't draaiorgel, trekzak, trompet en
toetsenkeerl, Edgar Ooijman, de
drummert, Jeroen Berenpas op zelf-
studie LOI gieter, Nick Nijland van de

jengelsoolootje's op gieter, Geert Con-
stant de man die in 9 weken de bass
van 14 nummers leert, Stefan Berent-
sen, bi-j vlagen loepzuiver en zingt 1e,
2e en 3e stem, Emiel Remerie met 'n
stemme as Willem Duijn en Winand
Jansen, man zonder enig zinvol woord
en bevloge'n motorwous.

Komt dus naar het BBMB en wees ge-
tuige van de premiere van de Vorden-
se Soppers & Co voor het grote publiek
en feest mee met het allerlaatste op-
treden van het onvolprezen Kas Bend-
jen.

Vordense Soppers & Co laten van
zich horen

Vorden -Op 7 augustus is het zover, in het voorprogramma van het Baby
Biggen Mael Bal ( BBMB), georganiseerd door het fenomenale Kasbendjen,
treedt de Vordense 8 mans (!) formatie De Vordense Soppers & Co op!

HOE WERKT HET?
De adviseur van WoningSchouw komt
bij u thuis en kijkt naar de isolatie van
vloeren, ramen, muren en dak en naar
de apparatuur voor verwarming, ven-
tilatie en warm water. De adviseur zet
op een rij welke besparingsmogelijk-
heden er zijn, hoeveel u daarvoor
moet investeren en op welke termijn u
de investering kunt terugverdienen.
Met ruim 19 jaar ervaring bent u bij
ons in goede handen. De adviseurs
van WoningSchouw zijn persoonlijk
gecertificeerd en hebben een specialis-
tische opleiding gevolgd om u een hel-
der en concreet advies te kunnen ge-
ven.
De duur van de inspectie hangt onder
andere af van de complexiteit, grootte
en ouderdom van de woning. Alle ma-
ten van de woning met eventuele uit-
bouw, erker, serre, dakkapel etc. moe-
ten worden opgenomen. Als u bouwte-

keningen (plattegronden, doorsne-
den, gevelaanzichten en details) ter be-
schikking heeft, dan scheelt dat de ad-
viseur veel tijd! Vaak kunt u de bouw-
tekeningen opvragen bij de gemeente
als u ze niet zelf in uw bezit heeft. 
De inspecteurs van WoningSchouw
kijken wel, anders dan andere bedrij-
ven, met een bouwkundig oog naar de
bouwkundige haalbaarheid van te ad-
viseren besparingsmogelijkheden. Dat
is vanzelfsprekend zeer belangrijk,
daar niet elke maatregel zomaar toe-
pasbaar is. In sommige gevallen kan
het onjuist isoleren een averechtse
werking hebben in relatie tot vocht-
problemen en/of houtrot. Bijvoorbeeld
nieuwe beglazing is niet altijd zomaar
toepasbaar in de oude sponningen.
Met een energieschouw van Woning-
Schouw weet u zeker dat er met een
bouwkundig oog een passend advies
is gegeven. 

WAT ZIJN DE KOSTEN EN HOE
GROOT IS DE SUBSIDIE?
De rijksoverheid vergoedt een deel van
de kosten van een maatwerkadvies
(energieschouw)tot maximaal ¤ 200,-
inclusief BTW. Deze tijdelijke aktie
loopt tot 31 december 2010 of zoveel
eerder als de subsidiepot leeg is. In de
maand juni 2010 was van de beschik-
baar gesteld bedrag van 7 miljoen
slechts 36% aangesproken. Raadpleeg
voor meer informatie www.energie-
subsidiewijzer.nl. 

EEN ENERGIESCHOUW AANVRA-
GEN.
Voor meer informatie of het aanvra-
gen van een energieschouw kunt u
bellen met 0575-516556 of 0522-
245992. Ook kunt de website raadple-
gen www. energieschouw.nl Zie ook
de advertentie.

Energieschouw

Een perfecte aanzet tot
energiebesparing
Eefde - Met uitvoering van de ener-
giebesparende maatregelen uit
een energieschouw creëert u lage-
re maandlasten, meer wooncom-
fort en stijgt mogelijk de waarde
van uw woning. Daarbij draagt u
bij aan het terugdringen van de
CO2 uitstoot en u creëert mede een
beter klimaat! Dubbel glas, een
nieuwe verwarmingsketel of daki-
solatie: de meeste energiebespa-
rende maatregelen verdient u in de
loop van de tijd vanzelf weer terug,
dankzij de lagere energierekening.
Welk maatregelen kunt ú als huis-
eigenaar nemen om energie te be-
sparen? Wat zijn de kosten? En wat
levert het u op? Een persoonlijke
energieschouw zet het voor u alle-
maal op een rij. In het rapport
energieschouw is tevens het Ener-
gielabel opgenomen.

Het thema van de bedevaart is dit jaar:
"U zult mijn getuigen zijn". Maria van
Kevelaer, Troosteres der bedroefden,
zal ons altijd onvoorwaardelijk helpen
de minder mooie en aangename din-
gen van het leven te dragen en te aan-

vaarden. Anderzijds spoort zij ons ook
aan met anderen te delen uit de over-
vloed van vreugden die ons ten deel
vallen.

Tijdens de bedevaart moet men een
geldig reisdocument of legitimatiebe-
wijs bij zich dragen. Voor deelname
kan men zich aanmelden tot uiterlijk
20 augustus a.s. bij de broedermeester
van de parochie.

Bedevaart Kevelaer

Vorden - Op zaterdag 4 september
zal wederom de jaarlijkse bede-
vaart naar Kevelaer worden gehou-
den.

Voor de derde en laatste keer deze zo-
mer is er een gratis toegankelijk in-
loopconcert bij Het Klavier aan de Am-
bachtsweg 2b. Dit keer speelt pianist
Jack van Dodewaard eigen composi-
ties en improvisaties en zangeres/pia-
niste Rita Boshart zingt 'liedjes over de
liefde' in de sfeervolle concertzaal van

Het Klavier. Bezoekers kunnen bin-
nenlopen, aanschuiven aan de grote
tafel, bladeren in o.a. poëziebundels,
en genieten van de muziek. Voor wie
dat wil, biedt dit inloopconcert ook de
gelegenheid om nader kennis te ma-
ken met de vele mogelijkheden die
Het Klavier te bieden heeft. Na afloop
is er dan ook de gelegenheid om van
gedachten te wisselen over muziek, pi-
anospelen en piano's. Meer info op
www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij het Klavier

Vorden - Zaterdagmiddag 7 augus-
tus is er live muziek bij Het Klavier,
de toegang is gratis.

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



De artiesten wisselden elkaar continu
af. Vond men een optreden leuk, even
een blik in het programmaboekje wer-
pen en men kon de eigen favoriete ar-
tiesten, indien gewenst elders in het
dorp nog een keertje ontmoeten. De
meeste optredens vonden in de Dorps-
straat plaats ( Bakker, Eskes, De Her-
berg, op het markplein en voor de Ro-
tonde. Verder onder meer op de Zut-
phenseweg, aan de Nieuwstad ( over
de beek) , Zuivelhof, het plein voor het
NS station en het Jebbink . 
Liefhebbers van blaasmuziek kwamen
volop aan hun trekken bij het luiste-
ren naar de band Brameth Brass. De
Planet Jump Rope vermaakte het pu-
bliek met een ‘hoogwaardig’ nummer
‘ touwtje springen’. Sabor Latino, de
naam zegt het al speelde muziek met
een link naar het land van Uncle Sam.
Ook de muzikanten van de Tinez
Roots Club, ( saxofoons, drum en ham-
mondorgel ) gaven een staaltje swin-
gende muziek weg. Helemaal in haar
eentje kreeg Wilma Paalman met
haar stem en cello menig keer de han-
den van de toeschouwers op elkaar.
Jugglin Jay zwaaide met knotsen dat
het een lieve lust was.
Even een rustig moment tijdens de
Spektakel Toer, ook dat kon op deze
dag. Luisteren naar gedichten van

Dick ten Hoopen. Circus Zanzara bood
het publiek variété van de bovenste
plank. Celtic Wind bracht muziek zo-
als ze dat bijvoorbeeld bij de Ieren
graag horen. Liefhebbers van Fado
muziek kwamen bij Flor d’Luna volop
aan hun trekken. 

Kleine
kinderen hadden het
grootste plezier bij het
Sprookjestheater van ome
Joop en tante Margo. Deze
dag ook veel applaus voor
het Pazjanka Orkestra met
muziek uit alle delen van de
wereld met een voorliefde
voor het spelen van liedjes
uit de Balkan. En dan plotse-
ling torenden ze boven alles
en iedereen uit, de steltlo-
pers van het internationale
Teatro Pavana. In de Dorps-
traat opeens een oude beken-
de. Frans Smit was voor even
met zijn accordeon weer te-
rug in zijn geboortedorp. Hij
speelde deuntjes die vooral
de oudere bezoekers als ‘mu-
ziek ‘ in de oren klonken. 

Het Achterhoeks Spektakel Toer
trekt verder, zondag 8 augustus
in Ulft en zondag 15 augustus in
Winterswijk. En wat 2011 betreft,
in Vorden ziet men het gezelschap
nog graag een keertje terug!

Duizenden bezoekers genoten volop

Achterhoek Spektakel Toer deed ook Vorden aan

Vorden. Na Bredevoort, Lochem en Lichtenvoorde deed het Achterhoek
Spektakel Toer van Hans en Rita Keuper afgelopen zondag ook Vorden
aan. De horeca en talrijke andere sponsors zullen er zeker geen spijt van
hebben gehad dat de artiesten hier voor een dagje waren neergestreken.
Een week na de succesvolle zomerfeesten opnieuw ‘volle bak’ in het cen-
trum van het dorp. Veel Vordenaren maar ook veel toeristen en inwoners
uit omliggende dorpen waren getuige van optredens van ongeveer 25
groepen ( muzikanten, dansers, theaterspelers, acrobaten e.d.) Op een
aantal plekken in het dorp werd zelfs geturfd waar de bezoekers precies
vandaan kwamen. Groningen, Leiden, Den Haag, Wouw, Maastricht, zelfs
bezoekers uit Letland weten nu waar Vorden ligt!



Het belooft werkelijk een unieke wan-

delroute te worden, die u dan ook niet

mag missen. Langs deze route ook di-

verse kunstzinnige ambachten. Ook

zal graffiti-artiest Bertus Gieskes weer

laten zien hoe je een groot graffiti-

doek maakt. Art restaurant Belegh

van Grol laat werken zien van Chris

Overbeeke. Ook is er veel kinderver-

maak en zorgt orgelman Ben Heet-

kamp voor de muzikale omlijsting.

Ook de Slag om Grolle winkel in de

Beltrumsestraat is open en laat Bert

Koerts zien wat je allemaal van ijzer

afval kunt maken. Boerderijwinkel

Groot Stikken aan de Oude Winter-

swijkseweg heeft ook haar deuren ge-

opend.

Vaste onderdelen

Verder die dag natuurlijk de vaste on-

derdelen zoals: draaidag Stoomhout-

zagerij Nahuis, Stadsmuseum,

Grolsch museum, Slag om Grolle in de

Oude Calixtus, Huis Basten Asbeck,

Kunst en Thee, Galerie Wij en men

kan de toren beklimmen van de RK

Calixtus en men wordt vervoerd door

de Vestingstad Express naar de diverse

onderdelen. 

Passe partout 

Om het iedereen makkelijk te maken

is er een speciale passe partout in het

leven geroepen waarmee de belang-

stellenden alle vaste onderdelen, zoals

hierboven beschreven, kunnen bezoe-

ken. Deze passe partout is bij de mees-

te vaste onderdelen te koop en boven-

dien bij de groene Groenlo Vesting-

stad Promotiekar die op de Markt

staat, waar dus ook de routebeschrij-

ving voor de wandelroute gratis af te

halen is. Kinderen tot 12 jaar kunnen

bij alle onderdelen gratis naar binnen.

Al met al is er alles aan gedaan om er

op zaterdag 7 augustus weer een fan-

tastische vestingdag van te maken.

Voor alle info zie 

www.groenlovestingstadpromotion.n

l

Vestingdag Groenlo op 7 augustus in het teken van 
'Wat een kunst'
Groenlo - Speciaal voor deze vestingdag is er een prachtige kunstwandel-

route uitgezet. Langs deze speciale route zitten op bijna tien locaties zo'n

twintig kunstschilders die de mooiste plekken van Groenlo op het witte

doek vastleggen. De kunstschilderwandelroute start op de Markt en de

routebeschrijving kunt u gratis afhalen bij de groene Groenlo Vesting-

stad Promotiekar daar aanwezig..

De 4e vestingdag van dit jaar staat in het teken van 'Wat een kunst'.

Daihatsu Move automaat blauw met. 1998
Ford Mondeo 1.8 16V station groen met. 1995
Opel Omega 2.5 D V6 station aut. zwart met. 2000
Opel Sintra 3.0 6 cil. autom. zilver 1999
Renault Laguna Station 1.6 16v zwart 1998
Renault Twingo 1.3 sunroof 1.2 blauw met. 1998
Skoda Fabia zilver 1999
VW Golf Variant 1.6 zwart 2000
Toyota Starlet 1.3 automaat groen 1998
VW Polo 1.6 3-drs G3 zwart 1997

Sint Janstraat 28 - 7256 BC Keijenborg - (0575) 46 19 77

Toyota Yaris Verso 1.3
blauw, bouwjaar 2000

Hoge Wesselink 2 - Steenderen (0575) 45 19 74
www.autobedrijfmelgers.nl

M
M

Mitsubishi Colt 1.3
5DR inform Cool Pack,

85.032 km, 2004-11 € 8.500,-
HYUNDAI ACCENT 1.3I 5-DRS ACTIVE VERS € 6250 117384 KM 2005-06  
MAZDA 3 1.6I SPORT TOURING € 13500 28478 KM 2006-01  
NISSAN ALMERA 1.5 5D VISIA € 8250 56201 KM 2004-09  
NISSAN PRIMERA 1.8 ESTATE VISIA VISION € 10750 119921 KM 2005-02  
OPEL ZAFIRA 1.8 16V EXECUTIVE € 16950 118611 KM 2006-01  
PEUGEOT 206 XS-LINE 1.4 3-DRS € 6500 118240 KM 2004-08
PEUGEOT 307 GRIFFE 2.0-16V 5-DRS € 13950 36541 KM 2005-01  
PEUGEOT 307 SW 1.6-16V € 11750 86742 KM 2004-04  
PEUGEOT 307 XS 1.6-16V BREAK € 12750 134333 KM 2006-03  
TOYOTA AVENSIS 1.8 16V SEDAN LUNA € 10950 123036 KM 2003-09  
VOLKSWAGEN GOLF 1.4 16V FSI 66KW 5D € 12950 139500 KM 2005-08  
VOLVO S60 D5 GEARTRONIC € 14750 158484 KM 2005-06
VOLVO V70 2.5 T EDITION SPORT GEARTRONIC € 17750 174354 KM 2004-01

Autobedrijf
Melgers

CITROEN BERLINGO 1.9D 600 01-2007 30.468 km €6.900 ex BTW 

FIAT BRAVO 1.4 SX 12V 02-1998 165.981 km € 1.900 

HYUNDAI ATOS 1.1I ACTIVE VERS. PRIME 10-2005 21.577 km € 5.650 

OPEL ASTRA H 1.6 16V 5-DRS ENJOY 01-2005 124.046 km € 10.500 

PEUGEOT 207 XR 1.4 16V 3-DRS 01-2007 79.890 km € 10.600 

RENAULT SCENIC 1.6 16V DYNAM. LUXE 11-2003 135.486 km € 8.400 

SUZUKI ALTO 1.1 5DR GLX JUBILEE-2 01-2005 99.386 km € 4.950 

TOYOTA AYGO 1.0 12V 3DR 07-2008 18.519 km € 7.950

VOLKSWAGEN GOLF 1.6 16V 77KW 3D 03-2003 117.503 km € 8.250

NISSAN NOTE 1.6 16V
5D First Note, 04-2006,

60.963 km, zwart € 11.500,-

Lankhorsterstraat 28 - Wichmond Tel. (0575) 44 16 21

• Voor al uw onderhoud en reparatie • Verkoop nieuw en gebruikt • APK-keuringen 
• Bovag garantie • Ruitreparatie, onderhoud, aircoservice en reparatie

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Zutphen-Emmerikseweg 113 - Baak (0575) 44 14 48
www.autobedrijfwisselink.nl

Opel Vectra
1800 Station

2006  15.950,-
CHEVROLET TRAILBLAZER 4.2 JEEP 2004 15950

SEAT TOLEDO 1800 TURBO SPORT 2004 8950

VOLVO S 40 2.0 SEDAN 2000 3650

AUDI A4 TDI B.LINE 2003 11450

VOLVO S60 D5 SPORT 2005 16950

TOYOTA COROLLA VERSO MPV 2003 10950

LANDROVER DISCOVERY 4.0 V8 HIGHLANDER 2001 11950

MERCEDES ML 270 CDI 4X4 AUTOMAAT 2001 12950

CHRYSLER 300 C 3.0 v6 TOURING AUTOMAAT 2006 25950

OPEL CORSA 1400 5-DRS ENJOY 2008 13950

OPEL MERIVA 1600-16V ENJOY 2006 10450

OPEL ASTRA 1600 5-DRS AUTOMAAT 2002 5950

FORD FOCUS 1600 5-DRS  1999 4450

OPEL VECTRA 1800 V-LINE SEDAN 2005 14950

OPEL ZAFIRA 1600-16V ELEGANCE 7-PERS. 2003 10950

OPEL OMEGA 2200 STATION 2003 8950

PEUGEOT 106 3-DRS ACCENT 2003 5250

MERCEDES C-KLASSE 180 SEDAN 2001 10450

AUDI A2 1400-16V 2002 8450



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.

Jaargang 5
Nr. 31, 3 augustus 2010

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.

Op 2 september a.s. organiseren
Veilig Verkeer Nederland, afdeling
Bronckhorst, Stichting Welzijn Vor-
den en de Ouderenbonden een infor-
matie- en fietsvaardigheidsdag voor
senioren in Bronckhorst. De dag is in
sporthal 't Jebbink in Vorden en be-
gint om 09.30 uur met ontvangst en
koffie/thee. Eindtijd circa 16.00 uur.
Wordt u een dagje ouder en kunt u
wel wat tips gebruiken om nog lange
tijd veilig te blijven fietsen, geef u
dan op!

Doel van de dag
U ontvangt tijdens de dag informatie
over de (nieuwe) verkeersregels en
verkeerssituaties, waarmee u te
maken heeft als fietser. Er zijn ver-
keersdeskundigen aanwezig die uw
vragen kunnen beantwoorden en
buiten met u gaan oefenen met uw

eigen fiets en er kan een route ge-
fietst worden in Vorden. Na een een-
voudige lunch zijn er een demon-
stratie van gewone, aangepaste en
elektrische fietsen, tips om veilig op
de fiets te kunnen stappen en kan
uw eigen fiets goed op u afgesteld
worden.

Opgave en kosten
U kunt zich opgeven via onderstaand
inschrijfformulier voor 16 augustus
a.s. bij Stichting Welzijn Vorden op de
Nieuwstad 32 in Vorden. Bellen of e-
mailen kan ook (tel. (0575) 55 34 05,
e-mail l.vanuden@sswb.nl). Voor
meer informatie kunt u contact op-
nemen met de heer H. Cleijpool, tel.
(0575) 84 27 61 of mevrouw L. van
Uden, tel. (0575) 55 34 05. De kosten
voor de dag zijn € 3,- per persoon en
kunt u op de dag ter plaatse voldoen.

Informatie- en fietsvaardigheidsdag voor senioren

Inschrijfformulier fietsvaardigheidsdag voor senioren
Ja, ik geef mij op voor de fietsvaardigheidsdag op 2 september, aanvang

09.30 uur

Naam ........................................................................................................................................................

Adres ........................................................................................................................................................

Postcode/woonplaats ....................................................................................................................

Tel. .............................................................................................................................................................

E-mail (eventueel) ...........................................................................................................................

We hebben het goed voor elkaar in
Nederland, maar ook bij ons kan
iets gebeuren. Het kan zijn dat de
stroom lange tijd uitvalt, er geen
water uit de kraan komt of dat u tij-
delijk uw huis moet verlaten, bij-
voorbeeld door explosiegevaar.
Het is handig om voorbereid te zijn
op dit soort situaties. De hulpdien-
sten zijn namelijk nooit meteen ter
plaatse en kunnen niet altijd ieder-
een direct helpen.

Zorg voor een goede voorberei-
ding
Of u nu alleen woont of een gezin
hebt, het is altijd slim om voorbe-
reid te zijn door bijvoorbeeld een
noodpakket samen te stellen dat u
op een vaste, makkelijk bereikbare
plek in huis bewaard.  
Een basisnoodpakket bestaat uit:
• Radio op batterijen of opwindba-

re radio, afgestemd op de ram-
penzender (omroep Gelderland
in ons geval) 

• Zaklamp
• Extra batterijen
• Eerstehulpkit met eerstehulp-

handboek
• Lucifers in waterdichte verpakking
• Waxinelichtjes 
• Warmhouddekens
• Gereedschapset
• Waarschuwingsfluitje
• Voorraad van flessen water en

houdbaar eten 

Meer weten over hoe u zich in basis
kunt voorbereiden op een mogelij-
ke noodsituatie, kijk op de site
www.nederlandveilig.nl.

Maak van een probleem
geen ramp

Stel u maakt zich zorgen over uw
dochter, die het liefst uren achter de
computer zit en daardoor nauwelijks
meer buiten komt? Of u wilt uw zoon
van veertien op een verantwoorde
manier leren omgaan met alcohol,
maar hij wil met de groep meedoen
en zegt dat het allemaal wel meevalt
met zijn drankgebruik. U vindt het

moeilijk om aan uw kinderen uit te
leggen waarom pap en mam uit el-
kaar gaan. 

Soms kunt u wel wat advies en on-
dersteuning gebruiken bij het opvoe-
den van uw kind of kinderen. Kijk op
www.cjgbronckhorst.nl, mail naar
info@cjgbronckhorst.nl of bel met

(0575) 46 11 00. Voor gratis advies
van een deskundige en zo nodig een
vrijblijvende doorverwijzing naar een
andere instantie die u verder kan
helpen. U staat er niet alleen voor. 

De site biedt ook tips voor traktaties,
leuke kinderboeken en cursussen bij
u in de buurt. Kijk er eens op!

www.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Op 23 augustus a.s. is er weer een
verkeersspreekuur. Hierin behande-
len de gemeente, politie en VVN ge-
vaarlijke of moeilijk op te lossen ver-
keerssituaties in Bronckhorst. Heeft
u een vraag of een probleem om in
het verkeersspreekuur onder de
aandacht te brengen? Breng ons op
de hoogte van de situatie, zodat we
samen kunnen werken aan een ver-
keersveilige gemeente! Als uw situ-
atie in aanmerking komt om te be-
spreken, ontvangt u een uitnodiging
om bij het verkeersspreekuur aan-
wezig te zijn. 
Het verkeersspreekuur is iedere zes
weken op de maandagochtend van
09.00 uur tot 10.00 uur. De eerstvol-
gende is op 23 augustus. U kunt zich
hiervoor tot uiterlijk 10 augustus a.s.

aanmelden. Voor alle informatie
over het verkeerspreekuur en hoe u
zich kunt aanmelden, kijk op
www.bronckhorst.nl onder Infobalie
� Verkeer en Vervoer.

Verkeersspreekuur 
Heeft u vragen over verkeerssituaties in Bronckhorst?

�

�



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.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hummelo, terrein aan de Greffelinkallee, ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken,

7 en 8 september 2010 van 14.00 tot 17.00 uur, muziekvereniging De Eendracht
• Keijenborg en omgeving, verkoop loten van 18 oktober tot 13 november 2010, vogelvereniging

Exokan
• Keijenborg en omgeving, verkoop loten, 9 oktober 2010, carnavalsvereniging De Doldraejers
• Vierakker, Heelerwer 1-3, opening en open dag project Fotonenboer, plaatsen feesttent en

ontheffing verstrekken zwak-alcoholische dranken, 22 en 23 september 2010, Melkvee
Academie Lelystad

• Vorden, nabij perceel Zutphenseweg 11, plaatsen van een permanent reclameobject (stoep-
bord), mevrouw I. Burger

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

Bouwvergunningen 
• Drempt, Veldweg 24, verbouw achterhuis tot woning
• Hengelo (Gld), Kreunenskamp 3, vergroten dakkapel
• Vorden, Kerkhoflaan 3, verbouwen bedrijfshal
• Vorden, Reeoordweg 2, plaatsen fietsenhok
• Vorden, Zutphenseweg 40, vernieuwen serre en balkon- en dakterrashek
• Vorden, Zutphenseweg 71A, bouwen woning met bijgebouw
• Zelhem, Ruurloseweg 30/105, verbouwen recreatiewoning
• Zelhem, Wittebrinkweg 6A, bouwen landhuis met bijgebouw

Kapvergunningen
• Hengelo (Gld), Beatrixlaan 1, 1 haagbeuk (noodkap), geen herplant
• Hengelo (Gld), Hoge Es 6, 1 haagbeuk, geen herplant
• Steenderen, Dorpsstraat 41, 1 acacia (noodkap), geen herplant
• Vorden, Zutphenseweg 42, 1 paardekastanje, herplant: indien mogelijk, 1 tamme kastanje
• Zelhem, Jolinkdijk, 2 grove dennen, herplant: ja

Aanvragen

Rectificatie Drank- en Horecawet (art. 3)
B en w zijn van plan vergunning te verlenen voor het uitoefenen van een horecabedrijf aan:
• Toldijk, stichting ontmoetingscentrum Toldijk, in de inrichting Hoogstraat 15

Tegen dit voornemen kunnen belanghebbenden binnen vier weken na de dag van deze bekend-
making schriftelijk een zienswijze indienen bij b en w van Bronckhorst, Postbus 200, 7255 ZJ
Hengelo (Gld). 

N.B. De publicatie over deze vergunning zoals wij vorige week plaatsten was onjuist.

Voorgenomen vergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op  26 juli 2010:
• Halle, Roggestraat 50, tijdelijke gebruiksvergunning bestaand bouwwerk, 13 en 14 augustus

2010, sportvereniging Halle
Verzonden op 28 juli 2010:
• Zelhem, Akkermansstraat 1A, tijdelijke gebruiksvergunning tent, 7 augustus 2010, A.J.M. Kleve

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 29 juli 2010:
• Baak, Langendijk 6, bouwen woning met berging
• Hengelo (Gld), Lankhorsterstraat 5, verbouwen varkensschuur tot machineberging 

Kapvergunningen 
• Rectificatie: Hengelo (Gld), Kastanjelaan: 27 kastanjebomen, herplant: circa 33 iepen

Sloopvergunningen 
Verzonden op 29 juli 2010:
• Zelhem, Berkendijk 1, gedeeltelijk slopen (dakbeschot) van een woning, komt asbesthoudend

afval vrij
• Zelhem, Heidenhoekweg 10, gedeeltelijk slopen (dakbeschot) van een woning, komt asbest-

houdend afval vrij
• Zelhem, Michelstraat 9, slopen woning

Tijdelijke verkeersmaatregelen
• Hengelo (Gld), tijdens de Minibike Race is de Venneweg op 15 augustus 2010 van 08.30 tot

17.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer
• Zelhem, tijdens een buurtfeest is de Hortensiastraat van 28 augustus 09.00 uur tot

29 augustus 2010 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestem-
mingsverkeer 

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

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

Verleende vergunningen

Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd. 

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

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 juli 2010:
• Hummelo, Bakkerstraat 5, vernieuwen schuur

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van arti-
kel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 29 juli 2010:
• Zelhem, Huusakker 1, bouwen 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 in-
dienen van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft,
dan krijgt u het griffierecht van de gemeente terug.

Voorbereiding projectbesluit 'Zomerweg 40 Drempt' (melding
art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om een projectbesluit voor te bereiden voor:

• Drempt, Zomerweg 40, voor het splitsen van een woning in twee woningen

Aangezien het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen
van een reactie. Tezijnertijd publiceren wij de nog te volgen procedure, komen stukken ter inzage
te liggen en op de website beschikbaar en is er gelegenheid tot het indienen van een reactie.

Voorgenomen ontheffingen
B en w van Bronckhorst zijn van plan ontheffing te verlenen met toepassing van:

Artikel 3.22 van de Wet ruimtelijke ordening (tijdelijk)
• Vorden, plantsoen tegenover Kerkstraat 3, voor het plaatsen van een poffertjeskraam, geldend

bestemmingsplan 'Vorden Centrum en Oost 1994'

Het plan en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 augustus t/m 15 september
2010 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.OB00041-

ON01. Het besluit bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via ht-
tp://ruimtelijkeplannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.OB00041-
/NL.IMRO.1876.OB00041-ON01. U kunt het besluit en de technische bestanden ook digitaal be-
naderen via www.bronckhorst.nl � infobalie � ruimtelijke plannen.

• op papier tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de ge-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

Artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
• Laag-Keppel, Van Pallandtlaan 10, bouwen kantoorruimte, ontheffing in verband met het over-

schrijden van de maximale toegestane bebouwingsoppervlakte, geldend bestemmingsplan
'Keppel 2000'  

Dit bouwplan ligt van 5 augustus t/m 15 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 voor-
genomen ontheffingen 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 definitie-
ve beschikkingen. 

Verleende ontheffingen
B en w van Bronckhorst hebben ontheffing verleend met toepassing van:

Artikel 3.6, lid 1, onderdeel c van de Wet ruimtelijke ordening (binnenplans)
Verzonden op 26 juli 2010:
• Steenderen, Harmen Addinkstraat, voor de herinrichting van de openbare ruimte, geldend be-

stemmingsplan 'Steenderen 1987'

De ontheffing en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van 5 augustus t/m 15 septem-
ber 2010 tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U
kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl� Infobalie � Ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplannen

Ontwerpbesluiten (art. 8.1/8.4/8.25 Wm en afd. 3.4 Awb)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis liggen vanaf 4 augustus t/m 15 september 2010 tijdens
de openingstijden de volgende ontwerpbesluiten ter inzage:
• Drempt, Binnenweg 10, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning 
• Halle, Boldijk 5-6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning

Wet milieubeheer



Openbare bekendmakingen - vervolg

• Hengelo (Gld), Banninkstraat 41, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 4, voor een milieuvergunning voor het veranderen van de werking

van het bedrijf. De verandering betreft het beïindigen van de varkenshouderij en het uitbreiden
van het bedrijf met o.a. rendieren, elanden en kleine huisdieren zoals konijnen en cavia's

• Hummelo, Broekstraat 31B, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Keijenborg, Hengelosestraat 6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Toldijk, Wolfsstraat 5, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Almenseweg 33, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Galgengoorweg 6, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Vorden, Wiersserbroekweg 1A, voor het gedeeltelijk intrekken van de milieuvergunning
• Zelhem, Boeninksteeg 3A, 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 inza-
gelegging zowel schriftelijk als mondeling door een ieder worden gemaakt. Zienswijzen moeten
bij ons worden ingediend vóór 16 september 2010. Als u mondeling zienswijzen wilt inbrengen tij-
dens een gesprek, dan kunt u een afspraak met ons maken via ons centrale telefoonnummer
(0575) 75 02 50.

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

ALLE ZATERDAGEN IN AUGUSTUS
VAN 10.00 TOT 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
• Terras

www.urticadevijfsprong.nl

SALE SALE
OP ALLE ZOMERMODE

DE KLEUR 
BEPAALT 

DE KORTING

KORTING IS GELDIG OP DE ADVIESPRIJS

50% 65%

75%
mode voor het  hele gezin

Gotink Installatie  Molenenk 6   7255 AX Hengelo
T 0575-46 52 58 F 0575-46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Bestaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Een complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarden
(excl montage)

incl. badmeubel!
incl. badmeubel!



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

De deelname bestaat uit 9 Bronckhorster-
verenigingen, die zijn verdeeld over 3
poule's:
- poule A: Steenderen, Zelhem, Ratti
- poule B: Socii, Veldhoek, Keijenburgse
Boys
- poule C: Halle, Pax 2, Zelos
De poule-wedstrijden worden gespeeld
op 10, 12, 15 en 19 augustus, waarna op
21 augustus de finale-wedstrijden zijn ge-
pland. Elke wedstrijd bestaat uit 2 x 45
minuten.

Op 10 augustus begint het toernooi met
de wedstrijden:
- Steenderen - Zelhem
- Pax 2 - Zelos
Op 12 augustus gevolgd door:
- Socii - Veldhoek
- Ratti - Steenderen
Zondag 15 augustus spelen:
- Halle - Pax 2
- Socii - Keijenburgse Boys
- Ratti - Zelhem
Donderdag 19 augustus spelen:
- Halle - Zelos
- Keijenburgse Boys - Veldhoek
Zaterdag 21 augustus:
- Finalewedstrijden
Ook zullen een 4-tal dames-teams strij-
den om de Bronckhorst-trofee.
Dit gebeurt in een poule-vorm op zondag-
morgen 22 augustus a.s. Deelnemende
teams daarbij zijn: HC'03, Keijenburgse
Boys, Wolfersveen en Steenderen.

S.V. Steenderen organiseert
Bronckhorsttoernooi

Steenderen - Het jaarlijkse Bronck-
horsttoernooi, een toernooi voor
voetbalverenigingen binnen de ge-
meente Bronckhorst, wordt dit jaar
georganiseerd door de voetbalvereni-
ging S.V. Steenderen. Voor de teams
die net zijn begonnen met de trainin-
gen is dit een mooie gelegenheid,
wedstrijdritme op te doen ter voorbe-
reiding op de a.s. voetbalcompetitie.

drukkerij

Tijdens de vakantie niets missen van het nieuws dat u in onze weekbladen leest? Op www.WebPaper.nl houden we u 

dagelijks op de hoogte van het laatste nieuws uit uw eigen regio. Iedere uitgave is afzonderlijk in te zien. Zo is ‘thuis’ 

wel erg dichtbij. Fijne vakantie!

Drukkerij Weevers, Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, tel.: (0575) 55 10 10, www.weevers.nl

Lekker op vakantie...

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

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

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

www.debierkaai.nl
Wichmondseweg 30
7223 LH Baak

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

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
Koud/warm- Hapjes- Themabuffetten

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
NU MET GROOT ZONNETERRAS

LIVE OPTREDENS
-van oktober tot mei-

DARTS*BILJART*PARTY-CATERING

ZZ-zwaar amazone gevestigd
te Halle heeft nog tijd voor 

het geven van dressuurlessen.
B t/m ZZ-licht niveau.

Nicole Ekkerink 06-41860053

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

M E U B E L -  E N  T A P I J T E N H U I S����������	�
����
�	��������

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. Dorpsstraat 27, Ruurlo Markt 9, Groenlo
Tel. (0575) 46 14 84 Tel. (0573) 45 31 93 Tel. (0544) 46 33 35 www.spannevogel.nl

Voor een
beter

buitenleven

OPRUIMING TUINSETS

OPRUIMING
TUINSETS
TOT 50%
KORTING

WEEKBLAD

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



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

Alle aanbiedingen
gelden alleen
in week 31 van

2 t/m 7 augustus 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



De veldkapel is gebouwd tijdens de
Tweede Wereldoorlog, in 1942. In die
tijd werden bij de kapel regelmatig
vieringen in de openlucht gehouden.
Ook na de oorlog bleef dit monument
een plek van gebed en bezinning.
Sinds het midden van de jaren tachtig
van de vorige eeuw organiseerde de
Kring Graafschap van de ABTB er een
jaarlijkse oogstdankviering.

Inmiddels is de ABTB gefuseerd met
LTO Noord en heeft de viering een oe-
cumenisch karakter gekregen. Men-
sen uit de naaste omgeving maar ook
uit de wijde regio zijn er van harte wel-
kom. 
Ieder jaar heeft een thema, zo is het
thema voor dit jaar: ‘Geloven in de toe-
komst’.
Voorgangers zijn pastoraalwerker W.
Matti en de dominees B. Selemeier en
Benard. Muziekvereniging ‘Nieuw Le-
ven’ uit Steenderen verleent muzikale
medewerking.
Bij slecht weer zal worden uitgeweken
naar de Sint Martinuskerk in Baak.

Zaterdag 21 augustus

Oogstdankviering bij
veldkapel in Baak
Baak - Ook dit jaar is er weer een
Oogstdankviering bij de veldkapel
tussen Baak en Wichmond. De vie-
ring is op zaterdag 21 augustus. De
aanvang is om 19.30 uur.

Toon besefte als geen ander, dat wan-
neer hij zijn zaak zou verkopen, dat de
nieuwe eigenaar het pand plat zou
kunnen gooien om er vervolgens bij-
voorbeeld een dubbele woning op te
zetten. En met dat beeld voor ogen
toch wat slapeloze nachten voor Toon,
want bij het laatst genoemde scenario
zouden de 40 vaste stamgasten, de bil-
jartclub KOT, de seniorenbiljartclub
en de dartclub op straat komen te
staan want voor deze ‘familie ‘( uit-
spraak van Toon Rust ) is er in de na-
bije omgeving geen stamkroeg van het
kaliber café Uenk voorhanden.
Inmiddels heeft de populaire eigenaar
wel een paar ‘ kijkers ‘ voor het pand
gehad, maar het werd hem allengs
duidelijk dat kijken nog lang geen ‘ko-
pen ‘ betekent. Heel diep in zijn bin-
nenste vond Toon het niet zo erg, kon
hij nog gewoon voor zijn klanten een
biertje blijven tappen. Toen kwam er
op gegeven moment een ‘hint ‘ uit een
geheel andere hoek. André Balvert
stelde Toon Rust voor om de kroeg sa-
men te gaan runnen. André: ‘Mijn in-
steek was dat we dan samen de lasten
konden dragen, samen de werkzaam-
heden doen, dus voor Toon toch meer
vrije tijd’. Toon dacht een paar dagen
over het voorstel na, maar besloot toch
er van af te zien. ‘ Twee kapiteins op
één schip, niets waard, daar komt al-

leen maar gedonder van’, zo argumen-
teerde Toon. 
Intussen kwam er nog een gegadigde
met huurplannen op de proppen. An-
dré Balvert besloot om in de ‘wachtka-
mer’ plaats te nemen. Toen de ge-
sprekken tussen Toon en de aspirant-
huurder spaak liepen, gingen André
en Toon opnieuw bij elkaar aan tafel
zitten. Ze waren er snel uit, André Bal-
vert zal de kroeg voor twee jaar huren.
Wel met een ingebouwde clausule
dat, wanneer na een jaar mocht blij-
ken dat het niet leidt tot wat beide
partijen er zich ervan hadden voorge-
steld, het ‘avontuur’ zal worden beëin-
digd ! Toon Rust: ‘Ik denk niet dat het
zo’n vaart zal lopen. Ik ken André al ja-
ren en heb er het volste vertrouwen in
dat het hem lukt om de zaak op de-
zelfde wijze voort te zetten’, zo zegt
hij.
André Balvert wil zelfs nog een stapje
verder gaan en wil hij richting toe-
komst letterlijk en figuurlijk nog
‘meer muziek ‘ in de tent brengen. ‘Ik
denk daarbij aan nog meer muziek-
avonden, aan het organiseren van kla-
verjaswedstrijden, poule biljarten e.d.
Uiteraard worden de activiteiten van
de biljartclubs en de dartclub gewoon
voortgezet. Ook wil ik de mogelijkheid
bieden om hier verjaarspartijtjes e.d. (
tot maximaal 60 personen ) te hou-

den. En wat ook belangrijk is: vanaf
heden is café Uenk alle dagen ge-
opend’, zo zegt hij. Voor de 45 jarige
Vordenaar is het runnen van een
kroeg trouwens geen onbekend ter-
rein.
André: ‘Mijn moeder is geboren in Am-
sterdam. Mijn oma had in die tijd een
café in Uithoorn, onder de rook van
Amsterdam. Daar werkte mijn moe-
der ook regelmatig en was het tevens
de plek waar mijn vader mijn moeder
heeft leren kennen. Zelf heb ik ook
veel in de horeca gewerkt. Toen ik nog
op school ging heb ik in een ver verle-
den, drie jaar bij Nico van Goethem (
eigenaar van de Rotonde ) patat gebak-
ken. Verder organiseer ik al jaren lang
allerlei activiteiten in het squashcen-
trum en hielp ik ook in de horeca een
handje mee. Bij de voetbalclub Ratti
ben ik leider van het vijfde elftal. Als
lid van de activiteitencommissie was
ik daar ook bij het organiseren van tal
van dingen betrokken. 
Eigenlijk ben ik van huis- uit systeem-
beheerder. Ik heb bijna 25 jaar als zo-
danig bij de Sorbo gewerkt. De afgelo-
pen jaren in dezelfde functie bij een
bedrijf in Apeldoorn. Inmiddels heb ik
daar de baan opgezegd en ben ik sinds
een paar dagen de nieuwe kroegbaas
bij café Uenk. Voor mij een grandioze
uitdaging’, zo zegt André Balvert. En
Toon Rust ? ‘Wel, voorlopig ga ik het
heel, heel rustig aan doen. Op mijn ge-
mak thuis een beetje schilderen. En
heel misschien, wanneer André daar
om vraagt, wil ik nog wel een keertje
‘bijspringen’, maar voorlopig even
niet’, aldus een goedgemutste Toon
Rust.

Stamgasten en biljartclubs dolgelukkig

Cafe Uenk blijft doordraaien!

Vorden - Een zucht van verlichting steeg op. De glazen werden nog eens ex-
tra gevuld. De stamgasten in café Uenk lieten zich het drankje extra goed
smaken. Het verlossende woord was gevallen, café Uenk blijft doordraai-
en. Een paar maanden geleden maakte eigenaar Toon Rust bekend dat hij
de zaak wilde verkopen. Toon werd 65, wilde wat rustiger gaan leven en
dan heb je met de verkoop van de zaak immers een paar centen ter be-
schikking, zo redeneerde hij. Het café moest 279.000 euro opbrengen.

Andre Balvert en Toon Rust

Naar mijn mening is het op zijn minst
op zijn plaats om een paar kritische
kanttekeningen te plaatsen bij het
glasvezelproject. De beloofde snelheid
wordt vrijwel in geen enkel geval er-
gens in het land gehaald en ook ner-
gens gegarandeerd. Google maar eens
even op snelheid glasvezelnet. Verder
zijn de providers die de diensten aan-
bieden in Vorden over het algemeen
duurder dan UPC. Gratis installatie
waarmee wordt geschermd levert UPC
ook.
Het is trouwens erg moeilijk om de
juiste tarieven te achterhalen en een
gefundeerde vergelijking te maken
met UPC. Glashart, en daarmee de
providers, halen de krenten uit de pap
en sluit percelen die wat lastiger lig-
gen niet aan. Dat kan wel eens inhou-
den dat het voor de andere aanbieder
niet interessant is om nog te investe-
ren in het bestaande net. 
Algemene indruk is dat er euforisch
gedoe is om zoiets simpels als inter-
net, telefonie en tv. Voor wat betreft te-
lefoon en tv voegt glasvezel niets toe.
Het tegendeel, de pakketten van het
standaardaanbod zijn schraler naar

mijn idee schraler en ieder geval ver-
schillend van UPC. 
En is het voor de eindgebruiker werke-
lijk zo belangrijk of de wachttijd bij
normaal internetten 1 of 2 seconden
is. De enigen die er misschien echt
voordeel bij hebben zijn de heavyusers
die films e.d. downloaden, al of niet il-
legaal. Kortom, hier wordt gewoon
een commercieel product gepromoot
op een wijze die suggereert dat Vor-
den ongeveer van de landkaart ver-
dwijnt als we niet meedoen. Dat ge-
beurt door een commerciële organisa-
tie die de krenten uit de pap haalt en
weinig of niets toevoegt voor de nor-
male internetgebruiker.
Bovendien in een aantal gevallen ook
nog eens duurder. En troost u, uw tele-
foon, televisie en internet blijven ook
zonder glasvezel gewoon werken en u
loopt echt niet achter.
Het zou aardig zijn als er een discussie
op gang komt die feitelijk en objectief
van inhoud is.

A.J. Heitling
Industrieweg 6
7251jt Vorden

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.

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
28 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers, info tel. 55 20 03.



Hij sprak over Bartimeus, de blinde
bedelaar. Een verhaal over blind zijn
en over kunnen zien. Bartimeus
"zag" Jezus langs komen ondanks

zijn blindheid. Veel mensen die wel
ziende waren hadden echter geen
oog voor Hem. Cor vertaalde dit ook
naar onze tijd. De kinderen maak-

ten leuke brilletjes, er werd veel ge-
zongen met begeleiding van key-
board en trompet. Na afloop werd er
nog gezellig nagepraat bij de koffie. 

De openluchtdienst is al vele jaren
een begrip op de eerste zondag in
augustus. Volgend jaar weer!

Openluchtkerkdienst goed bezocht

Vorden -Onder de hoge bomen van de zichtlaan van kasteel Vorden
kwamen zondagmorgen ruim 250 mensen bijeen voor een  levendige
openluchtkerkdienst die werd geleid door Cor Weeda.

Doetinchem

Varsseveld

Lichtenvoorde
Halle Vragender

Lievelde

Groenlo

Zieuwent

Mariënvelde

Beltrum

Zelhem

Velswijk

Hummelo/Keppel
oesburg

Keijenborg

HengeloToldijkRha

Steenderen

Bronkhorst Baak

Wichmond

Vorden

Zutphen

Kranenburg

Medler

Ruurlo
Eibergen

Neede

Borculo

Barchem

Warnsveld Lochem

Olburgen

Wehl

Veldhoek

Slangenburg
Heelweg

Halle Heide

Drempt

Delden Linde

Wildenborch

Vierakker

IJzevoorde

Harreveld

Westendorp

De Bruil

Het Broek

Boggelaar

Leesten
Warken

Holter

Zwolle

Hupsel
Lintvelde

Avest

Eefsele

Varssel

Brummen

Empe

Oeken

euvenheim

Voorstonden

Bekveld

Doelgericht adverteren?
Informeer naar de

gunstige voorwaarden

voor doorplaatsing

van advertenties

in onze weekbladen:

Contact Bronckhorst,

Contact Ruurlo, 

Weekblad Elna, 

Groenlose Gids 

en Contact Warnsveld!

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden
Tel. (0575) 551010
Fax (0575) 551086
E-mail: info@contact.nl

Kwaliteit en vakmanschap 
onder één dak

Rijksstraatweg 39 • Warnsveld
Telefoon (0575) 52 61 32

In onze winkel:
• DMC-borduurgarens
• Borduurpakketten 

en -stoffen
• Beiersbont
• Grote collectie haak- 

en handwerkboeken
• Brei- en haakgarens
• Viltpakketten 

“De Witte Engel”
• Fournituren

Handwerken
uw hobby Dé grote tapijtmerken

Parade, Desso,

Bonaparte en Nouwens

Bogaers in combinatie

met gordijnstoffen van

Christian Fishbacher, 

De Ploeg, Ado of Gardi-

sette zijn onze garantie

voor een modieus en

kleurrijk interieur...

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

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

ramen, vensters, deuren en trappen 
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel

• Metsel-, stukadoors- en voegwerk

• Levering en plaatsing van beglazing

• Monumentaal

• Steigerwerk plus verhuur

• Tekenwerk en constructie berekening

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

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

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF



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

17e eeuwse sfeer
Met medewerking van ruim 800 (!) re-
enactors (hobbyisten die 17de eeuwse
soldaten en burgers uitbeelden), uit
heel Europa, zal de belegering van de
stad Grol in het jaar 1627 opnieuw
worden herleefd in het weekend van
22 tot en met 24 oktober. In de stad
kunnen verder kampementen worden
bezichtigd, is er een geweldig kinder-
programma, er is straattheater, mu-
ziek en een historische markt. Dit al-
les zal de 17de eeuwse sfeer alleen
maar verhogen. Het is alsof men in
een tijdmachine stapt en in 1627 uit-
stapt. 

Het wordt weer een groots gebeuren

waar we u de komende periode uitge-
breid van op de hoogte zullen houden.

Groenlo toonaangevend
'De re-enactors die in oktober deelne-
men komen uit 12 landen. Zo komen
onder meer een grote groep uit Tsje-
chië met paarden en wereldberoemde
vaandelzwaaiers uit Italië. We hebben
de weelde dat we zelf kunnen kiezen
wie we uit willen nodigen, want van-
uit heel Europa komen verzoeken om
in Groenlo deel te mogen nemen. We
zijn in Groenlo met re-enacting inmid-
dels toonaangevend in Nederland en
groot in heel Europa,' vertelt Edwin
Grothe, voorzitter van de organisatie.
Dat deze hobbyisten allen graag naar

Groenlo komen is omdat het volgens
Grothe uniek is wat hier geboden
wordt. 'De mensen vinden ten eerste
de binnenstad erg gezellig evenals de
totale sfeer en het Bokbierfestival dat
ook een onderdeel van het weekend is.
En 'de Slag' wordt uitgevochten onder
meer in loopgraven, iets wat ze ner-
gens anders meemaken. Verder ook
om hoe Groenlo dan aangekleed is,'
hoort Grothe vaak. 'Wat ook erg tot de
verbeelding spreekt is dat het hele ge-
beuren zich afspeelt op historische
grond. Wat men nabootst en naspeelt
is waar gebeurd en dan ook nog eens
op de plek waar het ooit allemaal
plaatsvond. Dat is heel speciaal.' Gro-
the vertelt het met trots, maar ook
met bescheidenheid. 'Het is geen Grol-
se wind, maar 'gewoon' de reacties van
deelnemers aan voorgaande edities. 
De honderden re-enactors worden
hier netjes ontvangen en goed bege-
leid. Dat zijn zaken die we onder meer
van de Dweilorkestendag en het Inter-
nationale Marveldtoernooi van sv Grol
hebben afgekeken. Dat zijn ook niet
voor niets toonaangevende evenemen-
ten in hun soort. Mensen staan hier
niet altijd bij stil, maar Grollenaren
kunnen super goed organiseren. Tot
in de puntjes. Ik heb respect voor alle
vrijwilligers die iets doen. We hebben
allemaal het zelfde doel. Het is voor de
mensen en de leefbaarheid van Groen-
lo. Er is wat te doen en daar gaat het
om.' 

Organisatie
'De voorbereidingen zijn al anderhalf
jaar in volle gang,' vertelt Grothe. 'De
organisatie is uitgebreid ten opzichte
van de vorige editie. We hebben ver-
sterking gekregen van enkele jonge-
ren, die zich spontaan aanmeldden.
Daar waren we erg blij mee. Als je dit
soort dingen wilt blijven organiseren
is verjonging meer dan welkom. En
het is nog versterking ook. Ze hebben
veel kwaliteiten en zijn razend en-
thousiast. Ze hebben dan ook een be-
langrijke inbreng. Het gebeuren wordt
steeds groter dus moet het ook steeds
professioneler. We hebben bij de ge-
meente de zelfde status als de Zwarte
Cross, maar moeten dus ook aan veel
eisen voldoen ' De organisatie bestaat
naast Edwin Grothe verder uit Erik
Mentink, Ronald Brockötter, Wim Nij-
enhuis, Martijn Woeltjes, Nick Oosten-
dorp, Chantal Grothe, Jorinka Hak-
kers, Stefan te Veluwe, Marjolijn Ger-
ritsen, Stephan Damman, Arjan Snij-
ders, Godfried Nijs en Mike Ruikers. 

'Met, voor en door Grolsen'
'We moeten ons op termijn zelf be-
druipen, dus willen we steeds meer
mensen en clubs uit Groenlo stimule-
ren zelf mee te doen. Zo kunnen we
onze eigen geschiedenis in leven hou-
den en zetten we Groenlo steeds meer
op de kaart. Het is pure Groenlo pro-
motie. Als groep vrijwilligers is dat,
naast het plezier dat we met het orga-
niseren beleven, ook een doel wat we
nastreven,' is Grothe helder. 'Soldaatje

spelen is niet ons doel, al wordt dat
misschien ten onrechte wel eens ge-
dacht. We doen het voor Groenlo.' 

Was deelname van de 'eigen burgerij'
tijdens de vorige editie van de Slag om
Grolle in 2008 al het geval, in het
weekend van 22 tot en met 24 oktober
nemen al weer meer verenigingen
deel. 'Daar zijn we erg blij mee,' vertelt
Grothe. Grollenaren worden gelukkig
steeds enthousiaster. Steeds meer
groepen melden zich aan, hele straten
doen zelfs mee. Zij zijn erg enthou-
siast en gaan er helemaal voor. 

Zelf deelnemen
Edwin Grothe vertelt dat Grollenaren
zich nog steeds aan kunnen melden
om zelf deel te nemen aan het 'Slag
om Grolle-weekend'. 'Van 22 tot en
met 24 oktober zullen er ongetwijfeld
weer vele bezoekers naar Groenlo toe-
komen wanneer de Slag om Grolle
weer uitbreekt. Naast de schermutse-
lingen in het Schootsveld, het kample-
ven in de stad en tal van andere activi-
teiten, zal dit jaar geprobeerd worden
nog meer de 17de eeuwse sfeer binnen
de gracht te verhogen. Daarbij doen

wij een beroep op Grollenaren hier
aan deel te nemen, en dus ook deel
van deze 17e eeuwse sfeer uit te ma-
ken. Het is toch prachtig dan zelf ook
een onderdeel te zijn van dat 17e
eeuwse plaatje?' Daarom roept de or-
ganisatie Grollenaren en alle vereni-
gingen op in het weekend van de Slag
om Grolle zich zo veel mogelijk te kle-
den en te gedragen als een 17de eeu-
wer. 'Wij willen hier uiteraard graag in
ondersteunen en informatie verstrek-
ken hoe men een en ander aan moet
pakken om dit op een historisch ver-
antwoorde manier vorm te kunnen
geven. Hiervoor kan men contact op-
nemen via het mailadres: binnen-
stad@slagomgrolle.nl. Ook kan ieder-
een voor alle informatie terecht in de
Slag om Grolle winkel, die aanstaande
zaterdag 31 juli officieel wordt ge-
opend in de Beltrumsestraat. 

Zo draagt iedereen een steentje bij om
Groenlo te promoten! Het moet op
den duur een evenement worden met,
voor en door Grolsen. Maar natuurlijk
is iedereen van harte welkom.' 
Voor meer info, zie 
www.slagomgrolle.nl

Slag om Grolle 22 tot en met 24 oktober 2010

'We zijn met re-enacting toonaangevend in Nederland
Groenlo - Hoewel Groenlo bruist van
activiteiten in de zomer en vele toeris-
ten voor een kort dan wel lang verblijf
de Grolse veste aan doen, is er ook de
rest van jaar het nodige te beleven in
het kleine maar oh zo gezellige, gast-
vrije en gemoedelijke Vestingstadje.
Groenlo en haar inwoners zijn ape-
trots op de eigen veste en haar roem-
ruchte verleden. Dit resulteerde een
jaar of 20 geleden in een aantal parti-
culiere initiatieven om dit vorm te
gaan geven en vervolgens met trots uit
te dragen, want helaas gebeurde er tot
op dat moment zo goed als niets met
de eigen historie. Naast de trots op het

eigen stadje en zijn verleden, biedt dit Groenlo als zodanig ook nog eens
tal van mogelijkheden en kansen om zich op meerdere terreinen op de
kaart te zetten. Een aantal jaren geleden waren het dan ook de bestuur-
ders van de toenmalige gemeente Groenlo die, zij het schoorvoetend en
langzamerhand, eveneens overtuigd raakten en dus niet achter konden
blijven. Dit hoofdzakelijk als gevolg van dat zij geprikkeld werden door de
vastberadenheid en het enthousiasme van de bedenkers en uitvoerenden
van voornoemde particuliere initiatieven als de Compagnie Grolle en
Stichting Vrienden van de Grolse Kanonnen. Na een lange aanloopperio-
de werd uiteindelijk de daad bij het woord gevoegd en werd een en ander
vormgegeven in een vestingstadbeleid. Dit werd voortgezet toen Groenlo
tijdens de gemeentelijke herindeling opging in de gemeente Oost-Gelre.
Het vestingstadbeleid inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. En het
is nog maar het begin, want er staat nog heel veel op stapel. Groenlo
ademt anno 2010 zowel een prachtig heden, een mooie toekomst, als ook
een roemruchte historie uit.

Bij het publiek maakten de zes ruiters
van de Tsjechische 'Kavalerie Náchod'
met hun paarden dan ook grote in-
druk tijdens de verschillende veldsla-
gen. Zij maakten ook indruk bij de or-
ganisatie; vanwege de authentieke uit-
rusting, maar ook wat betreft de tota-
le beheersing van de paarden door de
ruiters. De dieren zijn vanaf hun pril-
ste jeugd opgeleid om de chaos die op
het slagveld heerst in alle rust te on-
dergaan. 
Paarden maakten zeker deel uit van

het strijdtoneel in de tachtigjarige oor-
log. Tijdens de belegering van Grolle
in 1627 voerde de Spaanse onderbevel-
hebber Lambert Verreyken vanuit de
stad met een cavalerie-eenheid ver-
schillende charges uit  op de Staatse
stellingen. En ook Prins Frederik Hen-
drik had een groot aantal ruiters on-
der zijn bevel.
Alles werd dus in het werk gesteld om
er voor te zorgen dat de soldaten te
paard ook tijdens de Slag om Grolle
2010 weer van de partij zouden zijn. 
En vorige week kwam de bevestiging:
'Kavalerie Náchod' komt opnieuw
naar Groenlo. Dit keer zullen maar
liefst acht in plaats van zes ruiters ac-
te de présence geven. Zo krijgt het
spektakel wat de Slag om Grolle al is,
nog meer dynamiek. De ruiters zullen
de Staatse aanvallers ongetwijfeld
weer de stuipen op het lijf jagen in een
poging de stad voor de Spaanse kroon
te bewaren!

Tsjechische paarden opnieuw
naar Slag om Grolle

De organisatie van De Slag om
Grolle ging rechtop zitten toen in
het voorjaar van 2008 zich de mo-
gelijkheid voordeed cavalerie in te
zetten tijdens de Slag om Grolle
van dat jaar. Het laten deelnemen
van ruiters tijdens een 17e-eeuws
cultuurhistorisch evenement; dat
was in Nederland nog niet ver-
toond.

De organisatie van De Slag om Grolle
is een samenwerking aangegaan met
Grafisch bedrijf Weevers Emaus /
Groenlose Gids voor de komende edi-
tie(s) van dit evenement. Wij willen
heel graag een bijdrage leveren aan
dit evenement om Groenlo als Ves-
tingstad nog meer op de kaart te zet-
ten. De organisatie heeft zowel voor-
als achteraf belang bij veel publica-
ties over De Slag om Grolle, ook bui-
ten het verspreidingsgebied van de
Groenlose Gids en daartoe hebben
wij diverse mogelijkheden. Tevens
verzorgen wij al het drukwerk voor
dit evenement. De komende maan-
den wordt in overleg met de organisa-
tie alles uit de kast gehaald om het
evenement te promoten. Wij vertrou-
wen daarbij op de medewerking van
eenieder die dit evenement een
warm hart toe draagt.

•Deze pagina is de start van de pro-
motiecampagne. De komende maan-
den zullen wij u via onze weekbla-
den, w.o. de Groenlose Gids regelma-
tig informeren over de Slag om Grol-
le.

•Voor meer informatie kunt u ook te-
recht op onze website www.groenlo-
segids.nl of www.elna.nl. Zie de top-
banner met een link naar de website
van De Slag om Grolle. Bij de rubriek
Evenementen treft u een speciale pa-
gina De Slag om Grolle aan (eind de-
ze week online!). 

•Zaterdag 31 juli a.s. wordt de winkel
van De Slag om Grolle geopend en
Weevers Emaus zorgt mede voor de
aankleding van deze locatie.

•Last but not least brengen wij in sa-
menwerking met de organisatie van
De Slag om Grolle een speciale krant
uit. Deze enige echte, zeer kleurrijke
en informatieve krant, die tevens het
volledige programma van het De Slag
om Grolle weekend bevat, kent een
oplage van 125.000 exemplaren en
wordt uitgezet in bijna de hele Ach-
terhoek en een deel van Twente. Te-
vens wordt deze krant tijdens het eve-
nement uitgedeeld aan deelnemers
en bezoekers. 

SLA OOK UW SLAG en adverteer in
deze speciale krant!  

Bij interesse verzoeken wij u om
contact op te nemen met Grafisch
bedrijf Weevers Emaus, tel. 0544 -
461828 of info@weevers-emaus.nl

Weevers Emaus brengt speciale krant uit!
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Twee families, die elkaar naar het le-
ven staan, twee geliefden die het on-
mogelijke willen. Misverstand op mis-
verstand………dat leidt onvermijdelijk
tot een tragisch einde! In de geheel ei-
gen hilarische en absurde stijl van Illy-
ria komt dit dramatische liefdesver-
haal weer tot leven. De speeltaal is En-
gels, en wel het goed begrijpbare En-
gels uit de tijd van Shakespeare. Ge-
lukkig is er toch een ‘ammekoar proa-
ter’ die tussen de scènes door verze-
kert dat u op het rechte spoor blijft.
Voorafgaand aan al deze opwinding
hebben de bezoekers - naar goed Brits
gebruik – de mogelijkheid in het park

een zelfgemaakte en meegebrachte
picknick te nuttigen. Zij zitten dan op
hun eigen meegebrachte stoelen, of
op stoelen die zij bij de ingang ge-
huurd hebben. Er zal een bar zijn
waar consumpties verkocht worden,
zowel vóór de uitvoering als in de pau-
ze. Keppel, nooit verkocht, wordt be-
woond door afstammelingen van de
14de eeuwse bouwheer en tijdgenoot
van Romeo en Juliet! Meer dan 30
vroegere eigenaren zullen met de be-
zoekers meekijken, als Illyria speelt.
Komt één van hen misschien bij u zit-
ten, als u van uw picknick geniet? Een
glas wijn helpt vast wel.... Eveneens

naar goed Brits gebruik, er wordt ge-
speeld, weer of geen weer! Zo nodig
zullen er poncho’s verstrekt worden.
Parapluies belemmeren het uitzicht
voor mede-bezoekers, en zijn daarom
uit den boze. Illyria brengt openlucht
theater van de hoogste kwaliteit naar
de meest indrukwekkende locaties,
niet alleen in Groot Brittannië, maar
ook in Nederland. Komen naar een
voorstelling van Illyria betekent een
middag die uniek is, waar genoten
kan worden van hoogstaand theater
in een niet te evenaren setting. 

Nadere informatie en toegangskaar-
ten kunt u verkrijgen bij de VVV
Bronckhorst, telefoonnummer: 0575-
553222. Het park is de 29e geopend
vanaf 12.00 uur. De voorstelling begint
om 14.00 uur.

Kasteel Keppel

Romeo and Juliet

Laag Keppel - Op 29 augustus wordt bij kasteel Keppel weer een openlucht
voorstelling opgevoerd door het Engelse theatergezelschap Illyria. Dit ge-
zelschap bezoekt voor de 11de keer ons land. In het park van het kasteel
wordt dit jaar Shakespeare’s ‘Romeo and Juliet’ gespeeld.

Het kampioenschap wordt jaarlijks ge-
organiseerd en is altijd een daverend
succes. De organisatie wil dit het grote
publiek niet ontnemen en daarom no-
digt zij iedereen van harte uit om het
spektakel bij te wonen of mee te doen.
Belangstellenden kunnen een team
opgeven via ttvbekveld@hotmail.com.
De teams bestaan uit 6 mannen of uit
3 mannen en 4 vrouwen. Dus iedereen
kan mee doen om de krachten te me-

ten. Het belooft een mooie competitie
te worden. Ook is er gelegenheid om
te kleden en te douchen. 
Er is gelegenheid om op het terras wat
te drinken en te eten. Het spektakel
zal afgesloten worden met een gezel-
lig feest. Komt allen dus kijken op 6
augustus om 19.30 uur 
Meer informatie bij Jaap Hartman, te-
lefoon (06) 512 69 906 of per e-mail
naar ttvbekveld@hotmail.com.

Bronkhorster Touwtrek-
kampioenschap te Bekveld

Bekveld - Vrijdagavond 6 augustus 2010 organiseert Touwtrekvereniging
Bekveld het Bronkhorster Touwtrekkampioenschap. Het wordt gehouden
aan de Wichmondseweg 41 in Bekveld. Aanvang 19.30 uur.

De Touwtrekvereniging Bekveld in actie.

Naast uiteraard het zwemmen, wor-
den er diverse grote en kleine activitei-
ten georganiseerd die allemaal te ma-
ken hebben met het leven van India-
nen. Zo kunnen de kinderen vanaf
14.00 tot 17.00 uur paardrijden, wig-
wammen bouwen, totempalen be-
schilderen. Schieten met pijl en boog,

hoefijzer gooien en nog veel meer. De
organisatie is in handen van het bad-
personeel. Hun advies is: kom naar het
zwembad, trek een oud shirtje aan en
neem vooral de zwemkleren mee! De
kosten voor de kinderen bedragen
2,50 euro, abonnementhouders heb-
ben gratis toegang.

Indianendag in zwembad 
“In de Dennen"

Vorden - Zaterdag 7 augustus verandert het Vordense zwembad ‘In de Den-
nen” in een waar Indianenkamp.

De entree is 2 euro per persoon. Er zijn

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

Zomerbridge Bronkhorst
Bronckhorst - Deze zomer worden
door de Bridgeclub Bronkhorst
vrije bridgedrives gehouden. De
eerstvolgende drives worden ge-
speeld op donderdag 5 augustus in
Zaal Herfkens in Baak en donder-
dag 12 augustus in Café Den Bre-
mer in Toldijk.Uit het hele land zullen kunstenaars

deze dag naar Vorden komen om hun
werk te presenteren. 

Vele vormen van Kunst zullen op deze
kunstmarkt vertegenwoordigd zijn zo-
als: aquarellen, etsen, keramiek, gou-

aches, sieraden, beelden, etc.
Graag zullen de kunstenaars belang-
stellenden over hun werk vertellen.

De Kunstmarkt is voor iedereen vrij
toegankelijk.

Kunstmarkt Vorden

Vorden -  In samenwerking met de VVV Vorden organiseert kunstenaar
Bert Mens, op zaterdag 14 augustus voor de 19e keer een Kunstmarkt op
het marktplein in het centrum van Vorden (bij Zutphen).



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

Op de boerderij van De Vijfsprong kon-
den bezoekers een rondleiding volgen.
De zuivelmakerij was voor velen een
verrassing. Er worden vijftien soorten
kaas gemaakt die allemaal te proeven
waren. Op de markt werden biologi-
sche producten verkocht als kaas,
acidophilus en groente. In de boeken-

kraam lagen diverse werken over bio-
logische landbouw. Ook de bezoekers
van de natuurvoedingswinkel bezoch-
ten de markt en genoten van het kof-
fieterras, de verse houtoven-pizza en
ijs van eigen melk.  Veel bezoekers wa-
ren verrast over de vele zorg- en behan-
delmogelijkheden mogelijkheden die

het landbouwbedrijf, in samenwer-
king met Stichting Urtica biedt. 

De hele maand augustus zal deze
markt elke zaterdag van 10.00 tot
15.00 uur aan de Reeoordweg 2 in Vor-
den plaatsvinden. Voor kinderen is er
een hoekje waar ze hun kaaskleur-
boek kunnen inkleuren. En natuurlijk
kunnen de koeien en kalfjes geaaid
worden! Voor informatie: www.urtica-
devijfsprong.nl

Kaas en informatiemarkt Urtica

Vorden - De kaas en informatiemarkt van Urtica De Vijfsprong was een
succes. Veel bezoekers kwamen op de fiets en genoten in het zonnetje van
een ijsje op het terras.

Dat laatste slaat op de start van Kas
Bendjen dat in 1993 als een grapje be-
gon. Zaterdagavond nemen de Vorden-
se boerenrockers na zeventien jaar af-
scheid. Voor de Vordense Toppers kan
dit wel eens het begin van iets moois
zijn? Tijdens het Vordens Songfestival
vorig jaar gooiden zij al hoge ogen
met een onvervalste Achterhoekse
medley. Worden zij de nieuwe Achter-
hoekse rockers? Frontman Hans Krab-
benborg van Kas Bendjen: "Wij hebben
die jongens een beetje gepusht om
verder te gaan en een band te forme-
ren. Heel officieel, met een contract
erbij, ha, ha. En ze hebben woord ge-
houden."

Het laatste concert van Kas Bendjen
wordt er waarschijnlijk een om nooit
meer te vergeten. De gastoptredens
zijn veelbelovend. Zo is het de band ge-
lukt om oud-gitarist Richard 'Gorro'
Jansen van Jovink en de Voederbietels
te contracteren. Ook Blinde Ed en de
Vordense zanger Johan Stapper zijn
van de partij. Verder is er een drum-act
waaraan vijf Vordense drummers
meedoen. Naast Kas Bendjen drum-
mer Rene Groot Wassink zijn dat San-
der Heuvelink, Richard Oldenhave, Pe-
ter Besseling en Martijn Dimmendaal.
In de buitentent staat Poor John. Dit
duo bestaat uit de broers Jacco en Len-
nard Kiezenbrink en ze spelen samen
als een hele band. Hun repertoire be-
staat uit rock (n'roll) covers. 

KINDERCONCERT
Het Baby Biggen Meal Bal wordt zoals
altijd weer gehouden op het terrein
van Boer Wesselink aan de Eikenlaan
in Kranenburg. 's Middags is er in de
feesttent al en concert voor kinderen.
De entree van dit concert is gratis en
vanzelfsprekend zijn ouders ook wel-
kom! Voor meer info: www.kasbend-
jen.nl.

Totale programma Baby Biggen Meal Bal bekend

Vordense Toppers in voorprogramma
Vorden - De nieuwe Vordense band
'De Vordense Toppers' staan zater-
dagavond 7 augustus in het voor-
programma van Kas Bendjen op
het Baby Biggen Meal Bal. Vorig
jaar deden Winand Jansen, Emiel
Remerie en Stefan Berendsen al
mee aan het Vordens Songfestival
waar ze een tweede plaats behaal-
den. Inmiddels heeft het drietal -
op aandringen van Kas Bendjen -
een band geformeerd. De cirkel is
rond!

De braderie duurt van 11.00 tot 17.00
uur. Voor boekingen van kramen op
deze braderie: Resi Organisatiebu-
reau, telefoon (06) 22339401.

Braderie bij Heezen
Steenderen - Zondag 8 augustus
2010 wordt bij Café Heezen in
Steenderen op het Marktplein de
grote jaarlijkse braderie gehou-
den.

Er is een ruim aanbod van curiosa, an-
tiek en oude gebruiksvoorwerpen.
Plus natuurlijk leuke cadeautjes, t-
shirts en wijn waarmee men de res-
tauratie van de Remigiuskerk steunt.
Het wordt een gezellige dag voor het
hele gezin, met hapjes, drankjes en

muziek! De veiling, onder leiding van
een veilingmeester, begint rond het
middaguur. Locatie: Zelhemseweg 33,
Hengelo Gld. Er is parkeergelegen-
heid. 
Het Erfhuus is een van de activiteiten
van de Vrienden van de Remigiuskerk
om de kostbare restauratie van het in-
terieur van de kerk mogelijk te ma-
ken. Kijk ook op: www.protestantse-
kerkhengelogld.nl

Ouderwets Erfhuus voor
Remigiuskerk
Hengelo - Er komt een echt, ouder-
wets 'Erfhuus' (veiling) in Hengelo
Gld, op zaterdag 21 augustus.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
P.V. De IJsselbode Steenderen nam za-
terdag 31 juli deel aan de jonge duiven
wedvlucht vanaf STROMBEEK. Van de
140 duiven werd de eerste duif geklokt
van G.Kelderman. Deze behaalde een
snelheid van 1615 meter per minuut.
Uitslag: 1. 4. 5. 6. 7. 8. G.Kelderman, 2.
3. H. Hulsof, 3. H. Dieks, 10. TH.Tan-
kink. 

PV VORDEN 
Van Postduivenvereniging Vorden na-
men 57 duiven vrijdag 30 juli deel aan
de wedvlucht vanuit CAHORS. Zij wer-
den bij westzuidwesten wind gelost
om 13.30 uur. Van de maar liefst 11.110
duiven die vanaf Cahors werden ge-
lost, veroverde het sterke jeugdlid Rick
Wuestenenk nationaal een 22e en 65e
plek! 

Uitslag: Rick Wuestenenk 1 2 3 5 7 8 12
13, Comb. J. Meijer&Zoon 4 6 11,
Comb. A.&A. Winkels 9 10 14, M. Schu-
erink 15. 
De Vordense postduivenvereniging
nam 31 juli deel aan de jonge duiven
vlucht vanuit DUFFEL. Om 12.00 uur
werden 175 duiven gelost bij zuidwes-
ten wind. 
Uitslag: T.J. Berentsen 1 4 12 16 17 18,
Marc Tiemessen 2 9 10 15 22 41, C.
Bruinsma 3 8 11 32 34 36 39 40, H.A.
Eykelkamp 5 6 20 24 26 37, Ashley Ey-
kelkamp 7 13 19, D.J. Gotink 14 44, R.
de Beus 21 33 42, Comb. A.&A. Winkels
23 28 29 35 43, A. Kappert 25 27 38, F.T.
Hummelink 30, Wieneke Winkels 31. 

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD. 
Van 8 deelnemers van PV Steeds Snel-

ler uit Hengelo Gld. namen 103 jonge
duiven deel aan de wedvlucht vanuit
DUFFEL. Zij werden op 31 juli om
12.00 uur gelost. De eerste duif van G.
Kempers werd geklokt om 13.41 uur,
een snelheid van 1589 mpm. Uitslag:
G. Kempers (8/34) 1 8 9 11 12 15 17 24,
A.H.J. Peters (5/20) 2 6 13 18 26, J. Teu-
nissen (4/10) 3 4 5 20, R. Koers (3/17) 7
14 25, B. te Stroet (2/7) 10 22, E. Koers
(4/11) 16 19 21 23. 

PV DE KOERIER ZELHEM 
Van 10 deelnemers namen 142 jonge
duiven van De Koerier uit Zelhem deel
aan de wedvlucht vanuit DUFFEL. Zij
werden op zaterdag 31 juli om 12.00
uur gelost. 
Uitslag: H. Niesink (3/11) 1 5 33, G.J.
Velthorst (16/29) 2 3 4 9 10 14 15 20 21
23 24 28 29 30 35 36, A. Velthorst (2/10)
6 34m, H. Eenink (3/19) 7 19 26, J.Th.
Reindsen (1/17) 8, Comb. Burghout &
zn. (6/21) 11 12 16 17 18 27, E.G. te Pas
(4/21) 13 22 25 32, S. Gemmink (1/4) 31.

Duivenberichten 30 en 31 juli
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 vrijdag 30 juli deel aan de
wedvlucht vanuit Cahors en zaterdag 31 juli vanuit Strombeek en Duffel.

Imke Woerts zet haar prijzenreeks
voort. Ook dit weekend ging ze weer
met 2 prijzen naar huis. En wel met
een 1ste en 4de prijs met een puntens-
core van 205 en 201 punten. Dit deed
zij met haar pony Esly in de klasse B

cat. D/E.
Irene Reukers reed met haar paard
Atilla. Ze behaalde een 4de prijs met
186 punten in de klasse L1. Hester
Slegt reed in de klasse L2 met Zingy. Ze
behaalde een 1ste en 5de prijs met 190
en 189 punten.
Marina Gotink reed met haar paard
Zapp. Ze behaalde in de klasse M1 een
1ste en 2de prijs met 201 en 204 pun-
ten.

L.R. en P.C. de Graafschap
Vorden - Dit weekend werd er het
concours te Barchem georgani-
seerd. Met de Geldersche kampi-
oenschappen in zicht was dit voor
sommige een generale repetitie.

Vanuit de gemeente Bronckhorst kwamen de volgende inzenders:
De heer G.J.Slotboom uit Hengelo behaalde met zijn hengstveu-
lens voor 1 mei in rubriek 1 een 1a plaats met Wodan en een 2e
premie met Winston. Bij de tweejarigen behaalde hij met Stiena
OW een 1e premie en bij de wedstrijdregisterpony's een 1e premie
met Wodka.
De heer Th. Sessink eveneens uit Hengelo behaalde bij de oudste
groep hengstveulens een 2e premie met Reigershoeve Mark en
met de moeder van dit veulen Reigershoeve Tooske in de rubriek
11b vierjarige en oudere stermerries met veulen kleine maat een
2e premie.
De heer G.W. Lovink uit Zelhem kreeg een 2a premie met Slangen-
burg's Alexander in de rubriek hengstveulens geboren voor 1 mei,
met de merrie Slangenburg's Madelief werd een 1b plaats gehaald
in de rubriek 3jarige stamboekmerries zonder veulen, grote maat.
In de definitieve kopgroep kwam Madelief op de vierde plaats.
Een deelnemer uit Vorden, de heer F. Hummelink verdiende met
zijn merrieveulen Flessenbos Amy in de rubriek 4 merrieveulens

geboren na 30 april een 1a plaats en met de moeder Flessenbos
Janneke een 2e premie in de rubriek 4jarige en oudere stamboek-
merries, met veulen.
De heer R. Berendsen uit Toldijk bracht in rubriek 11B vierjarige en
oudere stermerries, met veulen, kleine maat zijn merrie Sharon
van de Stompslag voor, zij behaalde 1a plaats.
Familie Zevenhoeken-Hiebendaal uit Vorden kwam met Reek-
amp's Shirley uit in de rubriek 4 merrieveulens na 30 april met als
resultaat een 1b plaats; hun merrie De Mensinghe's Mabel behaal-
de in rubriek 12c  vijfjarige en oudere kroonmerries een 1e plaats.
Bij de kampioenskeuringen gedurende deze dag behaalde Wodan
van de heer Slotboom de titel best veulen en beste niet zogende
merrie werd De Mensinghe's Mabel van de familie Zevenhoeken-
Hiebendaal.

Op zaterdag 24 juli werd op het KNHSterrein in Ermelo de Centra-
le Keuring van het New Forest Stamboek gehouden; ook daar was
enige succes voor deze inzenders en dieren. Hengstveulen Wodan
verdiende wederom een 1a plaats in rubriek 1, maar een kampi-
oensschap zat er toen niet in. Slangenburg's Madelief werd ster ver-
klaard in een zwaar bezette rubriek, Sharon van de Stompslag be-
haalde het voorlopig kroonschap. De Mensinghe's Mabel van de fa-
milie Zevenhoeken was het meest succesvol, zij versloeg in haar
groep alle concurrentie en werd aan het eind van de dag: beste
niet zogende merrie.

Keuring van New Forestpony's
Hengelo - Op zaterdag 10 juli werd op het terrein "De Hiet-
maat" de jaarlijkse keuring van regio Oost van het Neder-
lands New Forest Pony Stamboek gehouden. De inschrijvin-
gen voor deze keuring was vrij goed, het terrein lag er goed
bij; voor pony's en begeleiders was de temperatuur vrij hoog
- toch was de stemming gedurende deze dag prima.
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Wat is: A. Inschrieven: in ondertrouw gaan.
“Ze bunt hen inschrieven”.

B. Jökken: jeuken
“Waor jokt ’t ow”?
“’t Jökt me’j as ne gek; zeker ne kafnaolde”.

C. Niedeg: fel, vinnig; “’n niedeg keerltjen”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Reudink verwisselde zijn geboorte-
land Nederland, voor Karintië in Oos-
tenrijk omdat hij de rust en de een-
zaamheid zocht. Hij vond de rust,
ruim zes jaar geleden, in Sachsen-
burg. Een oude Hoeve werd gereno-
veerd en dient als zijn woon en werk-
plek waar hij zich thuis voelt. Jan Reu-
dink is van mening dat zijn creativi-
teit beter tot uitdrukking komt in de
stilte van de natuur in plaats van de
hectiek van het alledaagse leven. 
De in 1939 geboren schilder begon op
16 jarige leeftijd landschappen te
schilderen in olieverf.  Hij reisde veel
over de wereld. Reizen, en vele landen
bezoeken en culturen leren kennen,
draagt bij tot een verbreding van je
blikveld, is Reudink zijn mening. In
deze periode van landschap schilde-
ren, hanteerde hij verschillende the-
ma's. In de eerste instantie vlakke Ne-
derlandse vergezichten. Hij schilderde

een jaar lang uitsluitend knotwilgen.
Vervolgens hing zijn voorliefde uit
naar de Siberische Taiga waar hij re-
gelmatig vertoefde. In die tijd wisselde
hij olieverf af met acrylverf. Later wer-
den zijn schilderijen meer Mediter-
raan en legde hij zich toe op Proven-
çaalse en Toscaanse landschappen.
Daar wilde hij wonen. Het werd ten-
slotte Karintië. 
Reudink is van mening dat een kunst-
schilder zich voortdurend ontwikke-
len moet. Voor de beeldende kracht
van je werk is het belangrijk dat je de
voortdurende energie hebt om te wil-
len vernieuwen.
Zijn landschappen werden meer en
meer geabstraheerd . Soms zijn bergen
nog herkenningspunten in het schil-
derij. Vaak ook zijn de werken explo-
sies van kleur. Hij zelf noemt zijn hui-
dige werk; reisschetsen in zijn inner-
lijk leven.  

Gedurende de tentoonstelling in het
Bronkhorst is de schilder elke dag aan-
wezig om met belangstellenden over
de tentoongestelde kunstwerken te
kunnen spreken. Dat vindt hij belang-
rijk. De eventuele koper wil altijd
graag weten wie de schilder is en wat
zijn gedachten over het schilderij zijn.

Kunstschilder Jan Reudink

Expositie De Kapel in
Bronkhorst
Bronckhorst - De in Nederland ge-
boren en in Kärnten wonende
kunstschilder Jan Reudink, expo-
seert in de Kapel in het stedeke
Bronkhorst. De tentoonstelling die
dagelijks geopend is vindt plaats
vanaf  7 augustus tot en met 13 au-
gustus.

Johan Heuvelink is sinds een paar jaar
voorzitter van ‘In de Reep’ n ‘ en zelf
een enorm liefhebber om ook met
‘Old Gerij ‘ rond te rijden. Johan: ‘ We
hebben nog steeds een vaste aanhang,
de vereniging telt ongeveer 80 leden.
De meesten hebben geen aanspan-
ning, vroeger wel, maar zijn wel ge-
woon lid gebleven. Ook hebben we le-
den die zelfs helemaal nooit met een
aanspanning hebben gereden, maar
gewoon uit sympathie voor de club,
lid zijn geworden. Zo’n 15 personen
zijn wel daadwerkelijk actief. Voor hen
organiseren we elke maand een rit
met een lengte van ongeveer 25 kilo-
meter. We starten veelal vanaf onze ei-
gen accommodatie . Daarnaast hou-
den we op of rond ‘de langste dag van
het jaar’ een avondrit’, zo zegt Johan
Heuvelink. 
Ook verzorgt de vereniging al jaren-
lang op verzoek van de Oranjevereni-
ging op Koninginnedag het ring-
steken. Het hoogtepunt van het jaar is
en blijft de jaarlijkse Kastelenrit, die
dit jaar op zondag 8 augustus zal wor-

den gehouden. Johan Heuvelink: ‘ Of
het rijden met een aanspanning niet
te duur is? Je kunt het net zo duur ma-
ken als je zelf wilt. Een ‘gewoon ‘
paard voor hobbymatig gebruik, kost
ongeveer 2000 euro. Wij hebben in Ne-
derland heel veel paarden, naar mijn
idee veel te veel, hetgeen natuurlijk
van invloed is op de prijs. Op de prijs
van de koets, de kar, de jachtwagen
e.d. valt geen peil te trekken. Het is
maar wat je er zelf voor over hebt.
Er zijn authentieke koetsen, je kunt ze
nabouwen of bijvoorbeeld ‘ergens ‘op
de kop tikken. Mogelijkheden genoeg.
Hier in Vorden rijden we tijdens de
Kastelenrit met authentiek Gerij. Het
neusje van de zalm, want er zijn maar
drie verenigingen in Nederland, waar-
onder dus ‘In de Reep’n die dit soort
ritten organiseren. En daar zijn we
best trots op. Aan de Kastelenrit van
aanstaande zondag nemen ongeveer
60 aanspanningen deel. In vroeger ja-
ren hadden we dikwijls 120 deelne-
mers. De afgelopen jaren is de belang-
stelling voor koetsentochten landelijk

gezien, wat terug gelopen. Met name
de belangstelling van jongeren is afge-
nomen. Het zijn voornamelijk de ou-
deren die het nog steeds prachtig vin-
den om met een aanspanning door de
natuur te rijden. Neem je tegenwoor-
dig als ‘veertiger’ deel dan behoor je
eigenlijk nog tot de ‘jonge generatie’.
Een deelnemersveld van rond de zes-
tig aanspanningen is natuurlijk ook
gemakkelijker te organiseren. Ik moet
eerlijk bekennen dat ik er graag voor
‘teken’ als we richting toekomst op
hetzelfde aantal aanspanningen kun-
nen blijven’, aldus Johan Heuvelink.
De Kastelenrit bestaat uit een ochtend-
en middagrit. Het vertrek is ‘s’ och-
tends vanaf 9.45 uur bij kasteel Vor-
den. Hier is ook vanaf half één de mid-
dagstop, waarna een uurtje later de
middagrit van start gaat. Dit jaar doen
er relatief veel vierspannen mee, waar-
onder de Sociable van de familie van
Dorp. Terwijl de aanspanningen in de
omgeving hun rit rijden, vinden er s’
morgens op de weide voor het kasteel
tal van activiteiten plaats. Die worden
verzorgd door de LR & PC ‘De Graaf-
schap’ en de Warnsveldse Country
Dancers. Ook is er een ‘ moderne’
paardentractie. Speciaal voor de kin-
deren worden spelletjes georganiseerd
. De jeugd kan pony rijden, er is een
luchtkussen etc. De Kastelenrit wordt
zo rond 16.00 uur afgesloten met een
defilé door het dorp. Na afloop van
het defilé wordt er op het terrein van
kasteel Vorden aan het publiek uitleg
over de aanspanningen gegeven en
zullen aansluitend de prijzen worden
uitgereikt.

'In de Reep 'n  bestaat 35 jaar

Kastelenrit (8 augustus) jaarlijks
hoogtepunt!

Vorden - Begin jaren zeventig zeiden een aantal leden van de LR & PC ‘ De
Graafschap’ tegen elkaar dat het best leuk zou zijn om in Vorden ook met
een aanspanning rond te rijden. Johan Norde, destijds voorzitter van De
Graafschap pakte de ‘koe bij de hoorns’ of beter gezegd het ‘paard bij de
teugels ‘ en nam het initiatief tot de oprichting van de aanspanning ‘In de
Reep’n ‘. ( 1 oktober 1975).Daarover zegt hij: ‘ In die tijd waren er in de re-
gio al meer rijverenigingen die een aparte ‘aangespannen’ afdeling had-
den. Samen met enkele leden van ‘De Graafschap’, waaronder Willem Bak-
ker, Nol van Zeeburg, Adriaan Donken, Jan Hamann, Tineke Wolters, Jan
Schouten en Joop van Druten hebben wij toen de oprichting gerealiseerd.
Eerst een paar jaar onder de vlag van de rijvereniging LR & PC ‘ De Graaf-
schap’. Twee jaar later werd het een zelfstandige vereniging’, aldus Johan
Norde.

fraaie aanspanning tijdens Kastelenrit

ringsteken op Koninginnedag

Vanaf 10 uur kunt u terecht om een
kijkje te nemen in het sportcentrum.
De gehele dag staat het team van Aero-
Fitt klaar om u te woord te staan over
de verschillende mogelijkheden bin-
nen het sportcentrum.

Bij Sportcentrum AeroFitt kunt te-
recht om te bewegen omdat u dit ont-
spannend vindt, omdat u moet revali-
deren, misschien om aan uw gewicht
te werken of om wat aan uw conditie

te doen. Dit kunt u zelf invullen. Uiter-
aard kan dit individueel of in groeps-
verband en op uw eigen niveau. Te-
vens kunt u ook gebruiken maken van
de faciliteiten zoals de sauna en snel-
bruiners. Wilt u ook een advies op
maat en gezond bezig zijn met uw li-
chaam?
Kom dan vrijblijvend zondag 29 au-
gustus naar Sportcentrum AeroFitt
aan de Winkelskamp 5 in Hengelo Gel-
derland en/of zondag 5 september in
Zutphen op park Bronsbergen, De
Bronsbergen 25 in Zutphen. Besluit u
om ook te starten op één van deze da-
gen, dan hebben we een leuke aanbie-
ding.

Tijd om weer in beweging te komen!

Open dagen bij
Sportcentrum AeroFitt
Hengelo - Zondag 29 augustus en
zondag 5 september zijn er bij
Sportcentrum AeroFitt open da-
gen.

Dit keer speelt pianist Jack van Dode-
waard eigen composities en improvi-
saties. Zangeres/pianiste Rita Boshart
zingt in de sfeervolle concertzaal van
het Klavier, liedjes over ‘ de liefde’ . Be-

zoekers kunnen binnenlopen, aan-
schuiven aan de grote tafel, bladeren
in o.a. poëziebundels en genieten van
de muziek. Voor wie dat wil, biedt dit
inloopconcert ook de gelegenheid om
nader kennis te maken met de vele
mogelijkheden die Het Klavier te bie-
den heeft. Na afloop is er gelegenheid
om van gedachten te wisselen over
muziek, pianospelen en piano’s. Meer
info op www.het-klavier.nl

Inloopconcert bij Het Klavier
Vorden - Voor de derde en laatste
keer deze zomer is er zaterdag 7 au-
gustus van 15.30 tot 16.30 uur een
gratis toegankelijk inloopconcert
bij Het Klavier in Vorden aan de
Ambachtsweg 2b.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? NATUURLIJK OP WWW.WEBPAPER.NL
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HOESLAKENS
Cinderella 100% katoenen

hoeslakens
in vele kleuren

80/200 van 13,95 voor 10,95

90/200 van 14,95 voor 11,95

90/220 van 15,95 voor 12,95

140/200 van 21,50 voor 14,95

160/200 van 22,95 voor 17,95

180/200 van 27,95 voor 19,95

180/220 van 29,50 voor 22,95

slopen 60/70 2 stuks 9,90

Jersey hoeslakens
Mooie kwaliteit en keuze uit

maar liefst 16 kleuren.
100% katoen

90/200 van 14,95 voor 9,95

90/210-220 van 16,95 voor 11,95

140-160/200 van 19,95 voor 15,95

180/200 van 23,95 voor 19,95

Waterbed XL van 29,95 voor 24,95

Zware kwaliteit
Jersey hoeslakens

Dubbelgebreid 100% katoen
ook geschikt voor XL

1 persoons van 29,95 voor 19,95

2 persoons van 44,95 voor 24,95

Lits Jumeaux van 59,95 voor 29,95

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in vele kleuren

nu vanaf 19,95 per stuk

Perkal hoeslakens
van egyptische gekamde katoen

80/200 van 31,95 voor 17,95

80/210-220 van 34,95 voor 19,95

90/200 van 34,95 voor 19,95

90/210-220 van 38,95 voor 22,95

140/200 van 44,95 voor 26,95

160/200 van 49,95 voor 29,95

180/200 van 54,95 voor 32,95

180/210-220 van 58,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit

1 pers. van 29,95 voor 19,95

2 pers. van 42,95 voor 27,95

litsjum. van 48,95 voor 34,95

onderslopen 60/70 nu 2 voor 12,95

Cinderella lakens
100% katoen

160/260 nu 14,95

200/260 nu 22,95

240/260 nu 24,95

ZOMER
opruiming

STRANDLAKENS
Keuze uit vele dessins

vanaf 12,95

DUIZENDEN
DEKBEDSETS

met kortingen

TOT 70%

TAFELGOED
UITZOEKEN!

Lopers + dekservetten NU 9,95

Tafelgoed ± 140-190 NU 19,95

Tafelgoed ± 140-220 NU 24,95

Tafelgoed ± 160-260 NU 29,95

Servetten NU 2,50

Placemats NU 4,95

Sierkussens (gevuld) NU 9,95

Spreien Patchwork
vanaf 49,95

KUSSENS
Synthetisch kussen gevuld met luxo-
rel en een katoenen tijk, anti-aller-
gisch, goed wasbaar en bij te vullen.
van 27,95 nu 19,95

Stevig eendenveren kussen
1400 gr. met 100% katoenen tijk.
van 39,95 nu 29,95

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.
van 36,95 p/st. nu 2 voor 49,-

Cool Touch kussen anti-allergisch,
tijk gevuld met natuurzijde.
van 34,95 p/st. nu 2 voor 49,-

3 kamer kussen van Brinkhaus
90% dons met dons/veren binnenin,
in soft, medium en firm.
van 89,- p/st. nu voor 59,-

Traagschuim neksteunkussen
met wasbare hoes met nekrol.
Thuis te testen! van 99,- nu 59,-
3 kamer kussen Comfort de luxe
90% dons met synthetische bolletjes,
voorzien van rits.
van 79,95 p/st. nu 2 voor 119,-

Vandyck Royal,Vossen en
Seahorse

Effen, geblokt en gestreepte bad-
doeken in vele kleurstellingen.

60/110 van 9,95 p/st. nu 2 voor 9,95

70/140 van14,95 p/st.nu 2 voor14,95

washand van 2,25 p/st. nu 1,80

Saunadoeken
2 meter lang in diverse kleuren

Van 24,95 Nu 19,95

Vandijck badmat
100%katoen

55/55 Toiletmat van 14,95 nu 10,95

60/60 Bidetmat van 16,95 nu 11,95

55/95 Badmat van 22,50 nu 16,95

70/140 Badmat van 39,95 nu 32,95

Prestige badgoed
in vele kleuren zowel gestreept als effen

Washand van 3,45 nu 2 voor 4,00
Gastendoek van 4,95 nu 2 voor 6,00
Handdoek van 12,45 nu 2 voor 15,00
Badlaken van 18,45 nu 2 voor 25,00

BADGOED

KEUKEN
Keukensets keukendoek + theedoek
ELIAS, DDDDD + Jorzolino + Witte Lietaer

per set vanaf 4,95

Linnen glazendoeken NU 4,95

glazendoeken bamboevezel NU 3,95

Cookaware sets van 15,00 voor 9,95

Vaat/werkdoeken 4 voor 5,-

DEKBEDDEN

KATOEN
(wasbaar)
1 pers. van 49,95 nu 29,95
1 pers. xl van 54,95 nu 34,95
2 pers. van 79,95 nu 49,95
litsjum. van 89,95 nu 59,95
litsjum.xl van 99,95 nu 69,95

ZIJDE (vochtregulerend
en wasbaar)
van 69,95 nu 39,95
van 79,95 nu 44,95
van 99,95 nu 59,95
van 119,- nu 69,95
van 139,- nu 79,95

90% DONS
(licht en soepel)
van 115,- nu 59,95
van 129,- nu 69,95
van 169,- nu 99,95
van 199,- nu 109,95
van 225,- nu 119,95

Synthetische dekbedden
Synthetisch dekbed met katoenen tijk.
Anti-allergisch. Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 59,- voor 39,-
1 pers. xl 140/220 van 69,- voor 45,-
2 pers. 200/200 van 89,- voor 59,-
litsjum. 240/200 van 99,- voor 69,-
litsjum. xl 240/220 van 109,- voor 79,-
Synthetisch 4-seizoenendekbed met
katoenen tijk Anti-allergisch.
Goed wasbaar.
1 pers. 140/200 van 119,- voor 69,-
1 pers. xl 140/220 van 139,- voor 79,-
2 pers. 200/200 van 179,- voor 109,-
litsjum. 240/200 van 219,- voor 129,-
litsjum. xl 240/220 van 259,- voor 149,-

Partij dekbedden
Body Comfort 90% ganzendons.
4-seizoenendekbed met 5 jaar garantie.
1 pers. 140/200 van 359,- voor 149,-
1 pers. xl 140/220 van 399,- voor 189,-
2 pers. 200/200 van 529,- voor 249,-
litsjum. 240/200 van 639,- voor 299,-
litsjum. xl 240/220 van 699,- voor 329,-

Yves Delorme 90% dons enkel. A klasse
1 pers. 140/200 van 329,- NU 179,-
litsjum. 240/200 van 649,- NU 349,-

Wollen dekbedden
Wollen dekbed met 100% scheerwol
vulling en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 79,- voor 49,-
1 pers. xl 140/220 van 89,- voor 59,-
2 pers. 200/200 van 119,- voor 79,-
litsjum. 240/200 van 129,- voor 89,-
litsjum. xl 240/220 van 145,- voor 99,-
Wollen 4-seizoenendekbed met
100% scheerwol en een katoenen tijk.
1 pers. 140/200 van 129,- voor 89,-
1 pers. xl 140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers. 200/200 van 169,- voor 119,-
litsjum. 240/200 van 209,- voor 139,-
litsjum. xl 240/220 van 229,- voor 159,-
Donzen dekbedden
90% eendendons 4-seizoenendekbed.
1 pers. 140/200 van 189,- voor 99,-
1 pers. xl 140/220 van 219,- voor 119,-
2 pers. 200/200 van 289,- voor 149,-
litsjum. 240/200 van 359,- voor 179,-
litsjum. xl 240/220 van 389,- voor 199,-
4-seizoenen donsdekbed, 95% zachte
ganzendons, carré gestikt.
1 pers. 140/200 van 379,- voor 219,-
1 pers. xl 140/220 van 439,- voor 239,-
2 pers. 200/200 van 559,- voor 349,-
litsjum. 240/200 van 679,- voor 399,-
litsjum. xl 240/220 van 799,- voor 439,-

ZOMERDEKBEDDEN

BADJASSEN
Vandijck badstof badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck velours badjas

van 59,95 nu 39,95
Vandijck wafel badjas

van 39,95 nu 29,95

Nieuwstad 44-48 7201 NR Zutphen tel. 0575 512816 www.bedshop.nlPARKEREN VOOR DE DEUR
openingstijden:
ma. 13.30 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur
vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur o
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Soltens B.V. is een dynamische en sterk
groeiende, internationaal opererende 
inkooporganisatie die zich bezighoudt
met de inkoop van nevenstromen uit de 
verwerking van agrarische grondstoffen
en behoort als onderdeel van de Aviko

group tot het Royal Cosun concern. Onze producten zijn in hoofdzaak afkomstig van de 
levensmiddelenindustrie. Naast andere toepassingen levert Soltens via haar zusterbedrijf
Duynie B.V. aan veehouderijen. Soltens beschikt over een modern eigen wagenpark. In 
toenemende mate zetten wij producten ook buiten de veehouderij af. Deze trend zal zich in
de toekomst voortzetten.

Wij hebben per direct plaats voor:

Tankwagenchauffeur / Containerwagenchauffeur
Functie-inhoud:
Uw standplaats zal de Aviko fabriek in Steenderen zijn. U zult voornamelijk als tankwagen-
chauffeur fungeren. U wordt uitsluitend gedurende vakantieperiodes of ziekteverzuim ingezet
als containerwagenchauffeur. Indien u wel ervaring heeft op een tankwagen maar niet op een
containerwagen of andersom verwachten wij dat u bereid bent hiervoor alsnog opgeleid te
worden.

Wij vragen:
• een grote mate van zelfstandigheid en flexibiliteit;
• teamgeest;
• bereidheid om op zondag te werken (alleen in geval van calamiteiten en/of incidenteel);
• bereidheid om ‘s nachts en/of in ploegendienst te werken;
• goede manier van omgaan met onze leveranciers, afnemers, producten en materieel.
• enige affiniteit met de agrarische sector is een pre.

Wij bieden:
• een goede salariëring;
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Ben je geïnteresseerd:
Voor inlichtingen kun je contact opnemen met de heer C. van Gelderen, tel. 0172-460634.
Sollicitaties schriftelijk, voorzien van een CV, aan: Soltens B.V., t.a.v. de heer C. van Gelderen,
Postbus 86, 2400 AB Alphen aan den Rijn. Mailen mag ook: c.vangelderen@soltens.eu

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PLOEGLEIDER M/V
Omgeving Deventer - Fulltime - vacaturenummer; VIW00384

Werkzaamheden;
Je rapporteert aan de productieleider en werkt in een team van 5
ploegleiders. Je werkt in een 5-ploegendienst en bent verant-
woordelijk voor de productieplanning. Daarnaast geef je leiding
aan 8 tot 15 medewerkers. Samen met hen ga je de geplande pro-
ductie realiseren, waarbij kwaliteit, efficiency, hygiëne, rendement
en reductie van verliezen de belangrijkste uitgangspunten zijn.
Het opstellen van de werkroosters en het voeren van functione-
rings- en beoordelingsgesprekken zijn ook onderdeel van deze
functie.

Functie eisen;
• Opleiding op minimaal MBO+-niveau;
• aantal jaren ervaring in een leidinggevende positie;
• goede communicatieve en sociale vaardigheden;
• in staat veranderingen door te voeren;
• in staat om kennis en ervaring over te dragen aan de medewer-

kers;
• affiniteit met TPM (Total Productive Maintenance) van belang.

OPERATOR M/V
Omgeving Lichtenvoorde - fulltime - vacaturenummer;
VIW00385

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bediening van de
inpaklijnen. Je realiseert de doelstellingen volgens de voorge-
schreven normen ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit. Je con-
troleert regelmatig het resultaat (sealing, gewichten, coderingen
etc.), analyseert afwijkingen van de norm en onderneemt corrige-
rende acties. Andere taken zijn het verhelpen en voorkomen van
storingen.

Functie eisen;
• Technische vaardigheden en inzicht op middelbaar niveau;
• bij voorkeur een VAPRO-opleiding;
• kennis en ervaring met kwaliteitszorgsystemen (ISO, HACCP);
• je beheerst de Nederlandse taal uitstekend in woord en ge-

schrift.

HTS-ERS GEZOCHT M/V
Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VIW00340

Werkzaamheden;
Heb jij een afgeronde HTS opleiding en ben jij op zoek naar een
leuke baan bij een Internationaal bedrijf? Voor onze relatie in de
omgeving van Lichtenvoorde zijn bij op zoek naar schoolverla-
ters. Wij bieden jou de ideale startersbaan, inclusief interne oplei-
ding!

Functie eisen;
• Afgeronde HTS opleiding;
• pro actieve instelling;
• goede beheersing van de Engelse taal;
• kennis van aandrijftechniek, pneumatiek en hydrauliek is een

pré;
• kennis van 3D Solid Works is een pré.

MEDEWERKER SALES M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenummer;
VMK00337

Werkzaamheden;
Als Medewerker Sales ondersteun je de totale verkoop voor Zuid-
Europa. Je assisteert en ondersteunt klanten en verkopers tijdens
het verkoopseizoen. Je maakt offertes, beantwoordt vragen van
klanten en je bent verantwoordelijk voor de levertijdbewaking en
een correcte administratie. Tot slot organiseer en ondersteun jij
accountmanagers bij klantenbezoek, internationale beurzen en
andere commerciële activiteiten.

Functie eisen;
• HBO werk- en denkniveau;
• je spreekt, leest en schrijft goed in het Italiaans;
• ervaring met Office-programma’s;
• goed administratief inzicht;
• representatieve en klantgerichte houding. 

MECHANISCH MONTEUR M/V
Omgeving Doetinchem - fulltime - vacaturenummer; VDB00341

Werkzaamheden;
Voor een productiebedrijf in de omgeving van Doetinchem zijn wij
op zoek naar een Mechanisch Monteur voor het verrichten van
preventief onderhoud en het oplossen van storingen. Het betreft
een vaste baan met goede vooruitzichten en arbeidsvoorwaarden.
Schoolverlaters kunnen hier ook prima op reageren!

Functie eisen;
• MTS WTB of Electro; 
• kennis van Electro en PLC besturingen is een pré;
• functie in dagdienst met storingsdiensten.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SECRETARESSE M/V
Omgeving Deventer – Fulltime – vacaturenummer;
VIW00384

Voor onze relatie in de omgeving van Deventer zijn wij
op korte termijn op zoek naar een Secretaresse voor 32-
40 uur per week.

De Secretaresse zal deel uitmaken van het secretariaat
dat bestaat uit 5 medewerkers. Je verzorgt de corres-
pondentie, beheert de agenda's, houdt het CRM-sys-
teem up-to-date en vervangt de receptioniste bij afwe-
zigheid. Ook houdt je je bezig met het redigeren van tek-
sten en het archiveren van documenten.

Wij zoeken iemand met minimaal een relevante afgeron-
de MBO-opleiding. Je hebt ervaring met Office pakketten
en uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord
en geschrift. Daarnaast ben je representatief en beschik
je over een prettige telefoonstem.



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 2 t/m zondag 8 augustus 2010. Prijswijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. 
Wederverkoop verboden. Voor alle aanbiedingen geldt OP=OP.

*Wij verkopen geen alcohol aan klanten jonger dan 16. 
Nog geen 20 jaar? Laat je legitimatie zien!

6.99
2 stuks

11.98

Omo wasmiddel    
alle soorten, poeder pak 1242 gram 
of vloeibaar flacon 730-1500 ml, 
2 stuks naar keuze

89.11/85.11  

5.97

3.-
3 stuks

Andy allesreiniger of 
Glorix bleek    
alle soorten, 3 flacons à 750 ml 
naar keuze
3.45/5.97

29.97

3 stuks

19.98

Pampers Easy Up, 
Active Fit of New Baby    
alle soorten, 3 pakken naar keuze

3e
 gratis!

Nectarines
bak 1 kilo

2.50 1.25

50%
korting!

Wiener- of 
Zigeunerschnitzels
  voordeelpak

56.5 sjirpolik-eitca  

50%
korting!

5.65

per 500 gram

2.82

2.49
per 500 gram

actie-kiloprijs 4.98

4.37

Goudse kaas 
jong, jong belegen of belegen,    
pondstuk ca. 500 gram

73.4/94.3  

4.36

1.99
4 stuks

Bonduelle 
groenteconserven    
alle soorten, 4 blikjes 
à 150-200 gram naar keuze

63.4/65.2  

    *hcslemmoD
krat à 24 flesjes x 30 cl

7.99
actie-literprijs 1.11

10.59


