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Deze week
Expeditie in de 
Dennen

Reeënbronst 
avond-
wandelingen

Tractor Pulling 
Lochem

Vetnippel Vol Gas

Goedbezochte 
Oogstdag

Jong talen 
krijgt kans

Uitgave:
Weevers Grafimedia
(0575) 55 10 10

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 98
Winterswijk (0900) 500 9000

Dinsdag 
30 juli 2013
75e jaargang 
no. 21

In de voorronde wisten de Neder-
landers alle wedstrijden te winnen, 
slechts tegen Zwitserland werden de 
punten gedeeld. Dit betekende dat ze 
op een tweede plaats eindigden en 
troffen ze in de halve finale het team 
van Zweden. Deze wedstrijd werd vrij 
gemakkelijk gewonnen, beide trek-
beurten binnen anderhalve minuut. 
Doordat de Zwitserse touwtrekkers 
hun halve finale wonnen van Repu-
bliek Ierland troffen onze jongens 
wederom de Zwitserse ploeg tegen-
over zich, maar nu  in de finale. Eerst 
was er echter nog de strijd om het  
brons tussen Rep. Ierland en Zweden. 

Dit werd een gelijkspel, waardoor er 
een derde beslissende trekbeurt  no-
dig was, die werd gewonnen door de 
Zweden.

De finale werd meteen spannend, 
de eerste trekbeurt werd de langste 
van de dag maar werd wel door Ne-
derland gewonnen. De tweede trek-
beurt ging een stuk sneller en Ne-
derland mag zich de komende vier 

jaar terecht kampioen noemen! Naar 
verwachting zullen de touwtrekkers 

dinsdagavond laat, na een reis van 
meer dan 24! uur, weer terugkeren 

in Nederland. Moe maar voldaan, en 
met een gouden plak in de tas!

Touwtrekkers winnen goud!
Het Nederlandse Herenteam dat 
in de 700 kg klasse bij het touw-
trekken heeft meegedaan aan de 
World Games die in Cali, Colom-
bia worden gehouden veroverde 
afgelopen zaterdag het goud.

Vanaf boerderij Nevelkamp werd 
Hanneke Hartman middels een 
‘kleedwagen’ door de ‘eerste, tweede 
en derde naober’ van de Wiersseral-
lee naar de Lindeselaak in Wichmond 
gebracht. Hanneke Hartman heeft 

genoten van de schoonheid in de 
omgeving van landgoed De Wiersse 
en gaat nu naar een mooi landelijke 
dorp met veel natuurschoon. Daar 
houdt ze van.

Naobers De Wiersse helpen 
Hanneke Hartman verhuizen

Vorden - Naar goede Achterhoekse ‘naoberplicht’ hebben Henk en 
Willy Gotink, Reini en Tea Groot Nuelend en Jan en Corrie Verwey uit 
de Vordense buurtschap De Wiersse hun buurvrouw Hanneke Hart-
man vorige week ‘over gehuisd’ maar Wichmond.

Hanneke Hartman (vijfde van links) met haar dochters Karin en Suzan (tweede en derde 
van links) en de buren Henk en Willy Gotink, Reini en Tea Groot Nuelend en Jan en Corrie 
Verwey.

Men mag zelf een leeg kartonnen wa-
terpak meebrengen en kan men een 
eigen Hundertwasserhuis ontwerpen 
en maken. Vanaf 5 deelnemers kan 
de workshop doorgaan, maximaal 12 
deelnemers.
Op maandag 19 augustus  is er van 
14.00 tot 17.00 uur een workshop 
voor moeder&kind. Er is plek voor 
(minimaal) 3 moeders met elk 1 of 
2 kinderen (mag ook een buurkind 
zijn). Maximaal 12 deelnemers. Voor 
prijzen en andere informatie kan 
men contact opnemen met Josée van 
der Staak (06- 51263584).

Workshops tijdens de 
zomervakantie

Vorden - Voor de zomervakantie 
organiseert Josée van der Staak 
twee workshops tekenen en schil-
deren. Op donderdag 1 augustus 
van 13.00 tot 17.00 uur een Hun-
dertwasser-workshop speciaal 
voor kinderen vanaf 6 jaar

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 22 319 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

Deze week 
in Contact

Wij gaan door met onze leegverkoop!
De laatste modellen.

OP = OP

Dorpsstraat 23, Ruurlo
Tel. 0573- 45 14 14



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de  volledige 
inhoud van deze krant  en het 
 openbare archief.

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

10%
Daar word je vrolijk van!

op alle 
trouwkaarten

De hele maand augustus

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

Gezocht sleutelbos. Aan deze

bos zitten 5 sleutels. Deze zijn

verloren op woensdag 24-7 jl.

bij Zwembad In den Dennen.

Bel 06 - 57 214 153.

LANDHUIS VERKOOP 

3 en 4 augustus.  

Inboedel.   

Allemaal Leuke, Mooie, Gees-

tig, Originele Artistieke en

Begerenswaardige Goederen.

Tegen zeer Aantrekkelijke Prij-

zen.   

Zaterdag en Zondag van 13.00 

tot 17.00 uur.  

ZOMERVREUDGWEG 3, VOR-

DEN.

Te koop tarwe- en gerste stro

kleine baaltjes, en grote balen

tarwe stro tevens ook kleine

baaltjes hooi te koop. Bellen

voor bestellen. En kuilvoer in

wikkelbalen.2 de snede. Info:

J Gosselink tel. 06 51946908

Toldijk.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

Geef je nu op voor de revue van

Jong Gelre Vorden-Warnsveld.

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail

naar revue@jong-gelre.nl

Kringloop De Boedelhof

Enkweg 17b in Vorden

di - vrij 10.00- 17.00

zat.  9.00-16.00

laatste zat. van de maand

magazijnverkoop

www.deboedelhof.nl

Altijd een vrijblijvend advies.
Herbalife Nieske Pohlmann

Tel. 06-54326669

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 
18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 
kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

Tandarts
3 - 4 augustus B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat..

Belangrijke telefoonnummers
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

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

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

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

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 
bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 
maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 
Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 
www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

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

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 e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.
Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 
Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 20 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur, Openluchtdienst aan de Vordense-
bosweg ’Groene kathedraal’, dhr. P. Brouwer uit Driebergen.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 4 augustus 10.00 uur, Openluchtdienst aan de Vordense-
bosweg ’Groene kathedraal’, dhr. P. Brouwer uit Driebergen.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 4 augustus 10.00 uur, Heilig Avondmaal, ds. Deddie v. 
Alphen.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 3 augustus 18.30 uur, Woord- en Communieviering, 
werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 3 augustus 17.00 uur, Woord- en communieviering, V. 
Kranenburg, m.m.v. Koorleden. 
Zondag 4 augustus geen viering.

Weekenddiensten

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke 

ochtend (behalve zondags en 

‘s-maandags) van 9.00 tot 

12.00 uur en daarnaast ook 

nog dinsdag-, donderdag- en 

vrijdagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een ruime 

keus uit meubels, kleding, 

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz. 

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Te koop: Kledingpakket Sport

en Bewegen Graafschap Col-

lege z.g.a.n. (maten voor 180

lang) bestaande uit presentatie

en trainingsoutfits, judo pak,

coachjack, trainingstas, enz.

Helft van nieuwwaarde 06-

29585778.

Ze zijn er weer !!!!!!!!
Hollandse sperzieboontjes

500 gram 0,99
Grove Hollandse rode bessen
 500 gram 1,99
Sappige minneola’s 10 voor 2,99
Deze week:
onze groenteman rauwkost

2e bak naar keuze voor de halve prijs. 

Aanbiedingen geldig t/m maandag 5 aug.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



Daar word je vrolijk van!

Kaartje sturen?

Kijk snel op:
Maak het zelf !

Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl/elna

Wij bedanken iedereen voor de hartverwarmende 
belangstelling, die wij als familie ontvingen na het 
overlijden van

Mineke van Asselt-Versteege

Vorden: Piet van Asselt
 Kinderen en kleinkinderen

Dagmenu’s 31 juli t/m 6 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.
Woensdag 31 juli
Goulashsoep/Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente.
Donderdag 1 augustus 
Boeuf Bourguignon met aardappelkroketten en rauwkostsalade / 
Bavaroise met slagroom.
Vrijdag 2 augustus 
Bonensoep / Urker vispotje met aardappelpuree en groente.
Zaterdag 3 augustus (alleen afhalen / bezorgen)
Saté van varkenshaas met bami en rauwkostsalade / IJs met 
slagroom.
Maandag 5 augustus 
Tomatensoep / Spies de Rotonde met aardappelen en rauwkost-
salade.
Dinsdag 6 augustus 
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slagroom.

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

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

Pim
Harmen Mark

Welkom lief ventje!

19 juli 2013 * 04.15 * 3610 gram

Robert Kornegoor en Marijke Schotman

Siem

van Slichtenhorststraat 18, 6821 CL Arnhem

Dorien
Geboren op 18 juli 2013

21:06 u · 3350 gram · 49 cm

Hand in hand, met mijn lieve kleine zusje door het leven,

Samen gaan we een nieuw avontuur beleven!

Ivo Somsen, Daniëlle Segers & Loes

Het Stroo 16 · 7251 VB Vorden

Hoera, Joep is geboren!
Geboren op 20 juli 2013

3820 gram – 54 cm

We zijn wéér dolgelukkig!

Judith Minderman, Jan Willem en Bart Krijt

Dorpsstraat 8b, 7234 SN Wichmond

Nooit vragend, nooit klagend,
je lasten in stilte dragend.
Veel heb je overwonnen keer op keer,
maar nu kon het niet meer.
Altijd klaar gestaan voor iedereen,
brengen wij je nu naar je laatste rustplaats heen.

Bedroefd om haar heengaan is, na een zeer liefdevolle
verzorging in de Beekdelle te Warnsveld, rustig ingeslapen,
onze lieve moeder, oma en "ouwe" oma
 

Gerritjen Maalderink - Jansen
 

weduwe van Hendrik Bernardus Maalderink

* Warnsveld, 20 maart 1924      t Warnsveld, 24 juli 2013

 
 
 
Annie en Gerrit Holsbeeke
  Rob en Kristie
  Elke, Maud
  Iris en André
  Rick
 Bart en Wilma Maalderink
  Edwin en Christel
  Karsten, Reza
  Ilse en Martijn
  Jort t , Manou, Evi
 
                                                            

Correspondentieadres:
W. Alexanderlaan 39
7251 AW Vorden

De begrafenis heeft maandag 29 juli plaatsgevonden op
de Algemene Begraafplaats te Wichmond.

In aanwezigheid van haar kinderen is rustig ingeslapen,
onze lieve, zorgzame, dierbare moeder en
schoonmoeder, mijn oma, mijn zus en onze schoonzus
 

Rinske Johanna Dekker
 

weduwe van H.J. Memelink
levenspartner van L. Littel

 

* Vorden, 6 februari 1931    T Zutphen, 23 juli 2013
 
  
        Peter en Marjo
          Marc
        Thon
        Josien en Taeke
        Jo T en Gerrit
        Hans en Corrie
        Neven en nichten
 
 

Correspondentieadres:
J. Memelink
Waterlelie 88
2371 HM  Roelofarendsveen

De crematieplechtigheid heeft op zaterdag 27 juli
plaatsgevonden in crematorium De Omarming.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensbraadstukje (ca. 300 gram)

met gratis Stroganoffsaus

SPECIAL

Lollypop

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden rosbief + gebraden 
gehakt

100 gram + 100 gram 295

KEURSLAGERKOOPJE

Filet lapjes gem.
of ongemarineerd

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Zomer -
zuurkool

400 gram 398
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

Benthe en Fenna Mullink
26 juli 2013

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

onze dochters en zusjes

Gerben Mullink en Paulien Rakitow

Gemma, Roos, Anne en Pepijn

Benthe en Fenna verblijven de komende

weken in het Gelre Ziekenhuis in Zutphen.

Maar wilt u beschuit met muisjes komen eten,

laat het ons dan even weten.

Het Wiemelink 17

7251 CW Vorden



De andere morgen (maandag) was 
een grote container ‘barstensvol’ met 
afval de stille getuige van het zwem-
men tot middernacht. Bedrijfsleider 
Timme Koster terugblikkend:’Tja, het 
was me het dagje wel. Toen de laatste 
gasten waren vertrokken was het per-
soneel nog tot één uur s’ nachts bezig 
met de boel op te ruimen. Bij een der-
gelijk groot aantal bezoekers moeten 
de medewerkers continu de handen 
uit de mouwen steken. Denk alleen al 
aan het voortdurend schoonhouden 
(sanitair, prullenbakken ) en wat er 
zoal door de bezoekers op het gazon 
wordt achter gelaten. Zelf was ik nog 
tot s’ morgens half vijf aan het werk. 
Alle filters in de machinekamer 
moesten worden schoon gemaakt zo-
dat er op maandag weer in fris en hel-
der water gezwommen kon worden.
Normaal is het voor het personeel 
meer dan voldoende wanneer er één 
keer in het seizoen Moonlight Swim-
ming wordt georganiseerd. Echter 
mocht het weer de komende weken 
toch zo rond de dertig graden blijven 
schommelen, dan zullen we het toch 
nog een keer organiseren’, zo zegt 
Timme Koster. Afgelopen woensdag 
waren er in totaal ongeveer 30 per-
sonen ( badpersoneel en vrijwilligers) 
betrokken bij de organisatie van Ex-
peditie In de Dennen. Het was die 
dag prima weer, geen brandende zon 
maar wel een temperatuur van rond 
de 27 graden. Er kwamen circa 275 
kinderen op af die volop genoten van 
een dagje waterplezier maar ook van 
de andere activiteiten rondom het 
bad.

Jariik Wolsing en Wilma Heinen hiel-
den toezicht bij het BMX onderdeel. 
De kinderen konden een rondje (of 
meer) fietsen op een stuk gras langs 
de bosrand. ‘Heel erg leuk hoor, ik rij 
zo dadelijk nog een keertje rond’, zo 
sprak de 12 jarige Alex. ‘Ik heb er ook 
veel plezier aan beleefd’, aldus de 9 
jarige Sara toen ze van de fietst stap-
te. Een eindje verderop hielpen Lina 
en Dinie de kinderen bij de survival- 
tocht. Eerst klimmen over een rek, 
vervolgens over een boomstam, over 
grote tractorbanden, door een paar 
tonnen kruipen etc. De kleine Pricilla 
(9) werd heel behoedzaam door Dinie 
aan de ene kant en door haar moeder 
aan de andere kant over de hinderni-
sen begeleid. ‘Ik ben niet bang hoor’, 
zo sprak de kleine meid trots!

De 86 jarige Ab Sikkens vond zijn 
werk als vrijwilliger leuk om te doen. 
Hij hield toezicht bij het touwklim-
men en gaf daarbij de nodige advie-
zen. ‘Wanneer de kinderen de han-
den hoog houden, kunnen ze het bes-
te klimmen. Wat opvalt de meiden 
luisteren goed, ze volgen heel precies 
de aanwijzingen op. Bij de jongens 
ligt dat duidelijk anders, die denken 
dat ze het allemaal zelf wel kunnen’, 
zo zegt Ab onderwijl hij een broodje 
oppeuzelt. File- vorming bij de grote 

‘Air-slide’. Naar boven klimmen, dan 
naar beneden glijden met uiteinde-
lijk een ‘vrije val’ van enkele meters 
op de kussens. De kinderen vonden 
het super gaaf! Nabij het kleuterbad 
waren de kinderen druk doende met 
het bouwen van hutten. Daar waar 
nodig hielpen ijverige vaders hun 
kroost een handje. Voormalig chef- 
badmeester Martin Westerik hield 
een oogje in het zeil. ‘In feite hoef ik 
niets te doen. Het is hier een zelfstu-
rende organisatie en dat alles zonder 
bouwvergunning’, zo grapte Martin. 
De tienjarige Frans vond het bouwen 
van een hut ‘hartstikke mooi’. Als 
ik later groot ben, word ik timmer-
man’, zo vertelde de kleine wijsneus. 
Het handboog- schieten werd deze 
dag ook met veel enthousiasme beoe-
fend. Nabij de kleedhokjes konden de 
kinderen, stevig vast gelijnd, kratten 
stapelen. Soms wel 13 kratten hoog. 
De stormbaan in het water, ook een 
attractie van de bovenste plank en 
wat is nog lekkerder dan om zittend 
rondom een vuurtje je eigen broodjes 
bakken. Het kon die dag tijdens ‘Ex-
peditie in de Dennen ’allemaal. Tot 
groot plezier van al die kinderen en 
ook tot genoegen van de veelal toekij-
kende ouders.

Enorme trekpleisters zwembad Vorden

‘Expeditie in de Dennen’ en 
Moonlight Swimming in Vorden
Vorden - Het ene spektakel (spon-
sor- zwemmen met een fantasti-
sche opbrengst van 24.000 euro) 
of het volgende evenement ‘Expe-
ditie In de Dennen’, diende zich al 
weer aan. Dat laatste betekende 
voor het badpersoneel een flinke 
opgave, wanneer je bedenkt dat 
er vorige week zondag ook nog 
‘even’ tussendoor Moonlight 
Swimming werd georganiseerd 
met op die dag liefst 2100 bezoe-
kers. En juist op het moment dat 
het kwik in de barometer steeg 
tot circa 35 graden !

En dat allemaal voor de ogen van 
een publiek, dat een afwisselend 
programma voorgeschoteld kreeg. 
Aanstormend talent Jolieke van Osch 
pakte met haar 14 jaar meteen als 
een volwassen diva de zaal in met 
prachtige songs en eigen gitaarbege-
leiding. Verhalen van Godfried Bo-
mans werden zeer beeldend verteld 
door Loek Boer. Blues-tijger Frans 
van Montfoort uit Utrecht bracht de 
aanwezigen helemaal in zijn ban. 
Ook was er een optreden van ‘Buiten-
gewoon’ (Anja den Bakker en Eelco 
Schuijl) , dat nog even de laatste Sa-
menLoop voor Hoop in herinnering 
bracht en onder andere enkele num-

mers van hun prachtige cd (voor het 
goede doel) liet klinken.
Jolieke - met cup Loek - met Godfried 
Frans - in the blues Marise - dochter 
van Anja - Samenloop
Jong talent krijgt alle kansen in The-
ater Onder de Molen. Cleo Vlogman, 
Martine Zwiers én Timmy van Lingen 
komen woensdagavond 7 augustus 
op de planken van TOM. Naast Gery 
Groot Zwaaftink, komen Cleo en Jo-
lieke nog een tweede keer langs op la-
tere data. De Zomercarrousel in TOM 
draait door. Elke woensdagavond t/m 
28 augustus vier optredens in twee 
uur. Voor meer info, video’s en reser-
veren via de webstek of bellen 0575- 
555783.

Jong talent krijgt kans in 
Theater Onder de Molen
Vorden - Tijdens de vierde Zo-
mercarrousel in TOM werd er tot 
tweemaal toe ingebroken in het 
programma. De eerste keer door 
Josée van der Staak, die haar aan-
kondiging van de theateravond 
onderbrak met een couplet van 
‘Summertime’. De tweede keer 
midden in het optreden van Anja 
den Bakker toen dochter Marise 
van 11 jaar het podium opkwam 
en ‘Skinny Love’ à la Birdy ten ge-
hore bracht.

Anja den Bakker

Marise ,dochter van Anja den Bakker

Vervolgens ga je samen met hem op 
pad, op zoek naar de bronstige reeën 
van het landgoed. De excursies begin-
nen om 19.30 uur en duren ongeveer 
twee uur. Let op: reserveer van te vo-
ren je deelname. In verband met de 
te verwachten grote belangstelling 

kunnen alleen mensen die zich van
te voren hebben aangemeld deelne-
men. Dit kan via www.natuurmonu-
menten.nl of telefonisch bij de leden-
service van Natuurmonumenten, 035
- 655 99 55. Geschikt voor kinderen 
vanaf 6 jaar.

Reeënbronst avondwande-
lingen Hackfort

Vorden - Al eens een bronstig ree gezien? Op 31 juli en op 3 en 7 augus-
tus kun je mee met de reeënbronst avondwandeling van Natuurmonu-
menten op landgoed Hackfort in Vorden. De boswachter ontvangt je
met koffie in de Schöppe (pinkenstal) bij het beheerkantoor voor een
korte presentatie over het leven van reeën op Hackfort.

Dinie Hiddink, Joop Hekkelman en 
Gerard Uwland zullen ieder op hun 
eigen vertrouwende manier verhalen 
vertellen in de streektaal. Dit alles zal 

plaatsvinden op diverse plekken in de 
tuin van de Keihave in Gorssel.
Het beloofd een prachtige avond te 
worden vol afwisseling, met voldoen-

de gelegenheid om te genieten van de 
prachtige tuin van de familie Ten Ha-
ve, aan de Kozakkenweg 2. Aanvang: 
19.30 uur. 

Voor meer informatie: zie de website 
www.streektaalvrienden.nl.

Streektaalverhalen Vrienden van de 
Streektaal Lochem en Umgeving
Lochem - De Vrienden van de Streektaal Lochem en Umgeving start 
haar nieuwe seizoen met een schitterend buitenprogramma.

Jolanta Barinska (1981) behaalde haar 
diploma uitvoerend musicus piano 
aan het Daugavpils College. En ver-
volgens studeerde zij orgel aan het 
Latvian College of Music. In 2004 be-

gon zij een studie aan het Conservato-
rium van Enschede in het kader van 
de Erasmus Studenten uitwisseling, 
bij Gijs van Schoonhoven. In 2009 
behaalde zij haar Masters diploma. 

Vervolgens nam zij deel aan verschil-
lende Masterclasses en gaf ze concer-
ten in Duitsland, Oostenrijk, Zweden, 
Polen en in vele kerken in Letland. 

Thans geeft zij pianoles aan de Keka-
vas Muziekschool en is zij als organist 
verbonden aan een Katholieke Kerk 
in Riga. De toegang is gratis. Om de 
onkosten te dekken wordt een col-
lecte gehouden. Zie ook:
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Organist uit Letland concerteert in 
Vordense Dorpskerk
Vorden - De uit Letland afkomstige Jolanta Barinska is op tournee in 
Nederland en doet donderdag 1 augustus Vorden aan. Tijdens het Toe-
ristenconcert bespeelt zij het Lohmanorgel met een programma waar-
in ook muziek van een Letlandse componist is opgenomen. Ze speelt 
een drietal composities van Marger Zarin en muziek van A.Vivaldi en 
Ch.H. Rinck. Aanvang 15.30 uur.

De voorganger is de jonge dominee 
Pim Brouwer uit Driebergen.
De muzikale begeleiding is in handen 

van het koperensemble van Harmo-
nie Vorden en Kees van Dusseldorp 
(keyboard). Er zullen mooie en be-

kende liederen gezongen worden. 
Het belooft een dienst te worden 
waar iedereen van jong tot oud zich 
thuis zal voelen. Er wordt natuurlijk 
op zomerse weersomstandigheden 
gehoopt, maar mocht het regenen 
dan wordt er uitgeweken naar de 
Vordense Dorpskerk.

Openluchtdienst in de ‘Groene Kathedraal’
Vorden - Op zondag 4 augustus om 10.00 uur zal er in Vorden een 
openluchtdienst gehouden worden. De viering zal plaatsvinden aan 
de Vordensebosweg in de ‘Groene Kathedraal’. “Zo vrij als een vogel” 
is het thema van de openluchtdienst.

KUNSTAGENDA VORDEN
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 In het programma Zomer in Gel-
derland worden dorpen en steden in 
Gelderland in de schijnwerpers gezet. 
In totaal strijden 25 plaatsen om de 
titel ‘Mooiste plaats van Gelderland!’ 
Door opdrachten uit te voeren kun-
nen punten verdiend worden en kan 
iedere plaats 1.000 euro winnen voor 
een lokaal goed doel.
Het team Hengelo en het vele publiek 
ging op het eind van het programma 
uit hun dak, toen bekend werd ge-

maakt dat ze totaal 1.390 punten 
had gescoord en daarmee boven aan 
stond. “Maar we hebben nog twintig 
locaties te gaan”, zei presentatrice 
Angelique Krüger. Ook de 1.000 euro 
werd binnen gehaald en gaat naar 
het vernieuwde park De Bleijke.
Al vroeg op de dag werd het plein 
bij de kerk in de Kerkstraat in beslag 
genomen voor de opbouw van ap-
paratuur en decor. De locatie werd 
omgetoverd met allerlei bezienswaar-
digheden welke het dorp zo aantrek-

kelijk maakt. ’s Morgens begon het 
zomerfeest al met live uitzendingen 
van Radio Gelderland. Het team van 
Hengelo bestond uit tien personen. 
Verdeeld over de dag kregen ze drie 
opdrachten die uitgewerkt moesten 
worden vóórdat de uitzending be-
gon. Na de generale repetitie maakte 
iedereen zich op voor de live uitzen-
ding.
Inmiddels was het plein omzoomd 
door heel veel publiek. De zonover-

goten locatie zag er feestelijk uit en 
de sfeer was uitstekend. Even voor de 
uitzending lieten kinderen ballonnen 
op. Hier was een wedstrijd aan ver-
bonden. Minimaal 300 mensen moes-
ten aanwezig zijn om er punten voor 
te krijgen. Met bijna duizend bezoe-
kers was dit geen probleem. De drie 
opdrachten werden gepresenteerd 
en kreeg de goedkeuring van de jury. 
De opdrachten waren: het maken 
van non-alcoholische cocktails, het 
formeren van een dorpskwartet en 

maak een groep van minimaal twin-
tig meisjes met rode haren.
Met diverse groepsleden werd door 
Krüger gesprekjes gevoerd. Tussen-
door werd het publiek op de hoogte 
gehouden van de twee teamleden 
(Martin en Rob) die op zoek waren 
naar de vlag. Met enkele aanwijzin-
gen werd de vlag gevonden en was er 
veel gejuich op het plein.
Enkele juryleden waren de hele dag 
door het dorp gefietst om foto’s te 
maken van bijzondere of leuke plek-
jes. Deze foto’s, zoals het Achterhoeks 
Museum en de onbemande kraam-
pjes langs de weg, werden getoond op 
een groot scherm. De jury beloonde 
het dorp met het maximum aantal 
punten. Op het plein waren diverse 
verenigingen en organisaties aanwe-
zig. Zo vertelden enkele leden van 
Jongerenwerkgroep Roemenië in de 
uitzending met welke projecten ze 
bezig zijn in Roemenië. Enkele jeug-
digen van kalveropfokclub KOC de-
den hun verhaal over wat hun club 
doet.
In het laatste onderdeel kon het dorp 
zich in maximaal vier minuten pre-
senteren. In een flitsende presentatie 
kwamen diverse personen van ver-
enigingen voorbij en werden diverse 
bezienswaardigheden van het dorp 
uitgebeeld. De bielemannen, straten-
volleybal, Pax, golfvereniging ’t Zelle, 
de Hamove. Maar ook als toeristen-
dorp is Hengelo in trek voor fietsers 
en recreanten en is het een paarden-
dorp en motordorp. Het bleekhuisje 
en de broodweging bij Muldersfluite, 
het werd allemaal getoond. De mu-
ziekverenigingen Concordia en Cres-
cendo zijn niet weg te denken uit de 
gemeenschap en spelen eveneens een 
belangrijke rol. Samen spelen ze het 
Hengelo’s Volkslied dat massaal door 
het publiek werd meegezongen.
De jury was lovend over de presen-
tatie van het dorp en dat leverde het 
team het maximale aantal punten 
op. De ontlading bij het team was 
geweldig toen op het eind de uitslag 
bekend werd gemaakt. Met 1.000 
euro rijker en met totaal 1.390 pun-
ten staat Hengelo voorlopig bovenaan 

Duizend euro voor park De Bleijke

Hengelo aan kop in ‘Mooiste plaats van 
Gelderland’

Hengelo - “Welkom in Hengelo. We gaan er weer een gezellige show van maken”, zegt presentatrice An-
gelique Krüger. Het Gelderse dorp stond afgelopen vrijdag volop in de schijnwerpers in het programma 
Zomer in Gelderland van TV Gelderland. De Zomer vanuit Hengelo werd live uitgezonden op de regionale 
televisiezender.

Foto’s: Roderic.nl

De organisatie is er druk mee: de laat-
ste puntjes op de I voordat de moto-
ren en versterkers voluit losgaan op 
Vetnippel Vol Gas. Alleen een stra-
lende zomerdag moet nog even defi-
nitief gereserveerd worden, de tenten 
opgebouwd en de grasbaan afgezet – 
dan kan het gaan gebeuren. De cross 
begint ’s middags om 14.00 uur en is 
zoals altijd gratis toegankelijk. Naast 
de vertrouwde bar, de cross en na-
tuurlijk weer volop kindervermaak 
is dit jaar ook Radio Vulgaris aan de 
baan aanwezig voor een stukje (pira-
ten)sfeer.
Muziek
’s Avonds gaat het terrein om 20.00 
uur open voor het grote muzikale 
feest. Al maanden wordt er druk ge-
werkt aan het muzikale programma 
door een stuk of vijfentwintig muzi-
kanten, zangers en zangeressen uit 
de buurt. Vorden Live is weer terug 
op het podium, met dit jaar een ver-
rassend programma vol zangtalent 
– ook uit onverwachte hoek! Naast 
gouden keeltjes die we allemaal al 
kenden, zoals Gert Kraayenzang en 
Marieke Besselink, staan dit jaar ook 
debutanten op het Vordense podium 
als ‘vrijgezellen’ Gerben Vlogman en 
Jeroen Bargeman en huisarts Esther 
Tanis. De show begint rond 21 uur 
dus wees er op tijd bij. 
De organisatie werd enkele maanden 

geleden ineens erg zenuwachtig toen 
hoofdact Blinde Ed aankondigde zijn 
begeleidingsband kwijt te zijn – maar 
inmiddels heeft de muzikale ‘visio-
nair’ uit Amersfoort vervanging gere-
geld. En niet de minste; Ed betreedt 
het hoofdpodium van Vetnippel Vol 
Gas als de wijzers van de klok meer 
richting middernacht gaan met nie-
mand minder dan AC Dixi. Dat er 
weer gesprongen kan worden voor 
het podium is daarmee een zeker-
heid.
In de kleine tent zitten Ard, Arjan, 
Sander, Erik en Wilfried – ofwel de 
Bankdirecteuren – op het podium. 
Deze band behoeft inmiddels geen 
enkele introductie meer; de mannen 
slepen hun bankstel al jaren van het 
ene naar het andere podium en waar 
ze ook gaan – feest wordt het gega-
randeerd. 
Nieuwe munten
Voor de vloeibare gezelligheid wordt 
dit jaar met nieuwe munten betaald. 
Wie nog in het bezit is van oude Vet-
nippel Vol Gas-munten, kan deze dit 
jaar nog inleveren – vanaf volgend 
jaar zijn alleen de nieuwe munten 
nog geldig. Nieuwsgierig naar de 
vorderingen van muzikanten en de 
bouwploeg? Houd de Vetnippel Vol 
Gas facebookpagina in de gaten. 
www.vetnippelvolgas.nl

Vetnippel Vol Gas: Aftellen 
is begonnen!

Vorden -  Nog een paar dagen aftellen, en dan gaat het zaterdag 10 au-
gustus weer gebeuren aan de Eikenlaan 23 in Kranenburg: Vetnippel 
Vol Gas 2013 – met de hele dag motorcross, zeventien lokale helden op 
het podium tijdens Vorden Live, de mannen van De Bankdirecteuren 
in de kleine tent en Blinde Ed met begeleiding van AC/Dixi als afsluiter 
van het feest.

voor de titel ‘Het mooiste dorp van 
Gelderland!’
Teamcaptain Marion Köhler-Bijenhof 
stond na afloop te genieten: “Gewel-
dig hé!”, is haar eerste reactie. “Het 
ging allemaal heel goed en het was 
ook heel leuk om als team mee te 
doen”. De hele dag was het team in 

touw om Hengelo op de kaart te zet-
ten. “Vanaf ’s morgens met de op-
bouw tot het eind van de uitzending
was alles heel relax. Blij ben ik ook
met het vele publiek. Veel vrijwilli-
gers van verenigingen hebben meege-
werkt, maar ook heel veel anderen”,
zegt Marion enthousiast.

www.contact .n l



Computercursussen en social media
De nieuwe cursussen starten begin oktober. Ook op dinsdagmid-
dag wordt een cursus gepland. Nader bericht volgt.

Fitness start weer op 3-4-5 september
De doorlopende trainingen zijn op dinsdag, woensdag en donder-
dag van 10.00 tot 11.00 uur. U kunt een gratis proefles meema-
ken. De oefeningen worden op maat aangeboden onder deskun-
dige leiding van een fysiotherapeut. Hebt u een medisch dossier, 
dan wordt hier aandacht aan geschonken. Ook mensen van bui-
ten de regio Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. Plaats: 
Fysioplusruimte in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel. 
Kosten € 60,- voor 10 lessen. Opgave tel. 0314-380232.

Fietstochten
De zomerfietstochten, die voor alle 55-plussers zijn bedoeld, wor-
den georganiseerd door de KBO en gehouden op donderdag 22 au-
gustus en 19 september. De start is op het Kerkplein te Hoog-Kep-
pel om 14.00 uur met onderweg een koffie/theestop. De afstand 
is 25-30 km. Aanmelding hiervoor is niet nodig, wel dat u tijdig 
aanwezig bent. Voor informatie: Bennie Peters, tel. 0313-473056 
en Jan Renskers, tel. 0313-474664. U bent van harte welkom. 

Biljarten
Bij het biljarten op Hyndendael zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. U kunt zich aanmelden bij het secretariaat tel. 0314-380232.

Nordic-walking en sluit u aan, ook in de vakantieperiode 
Iedere zaterdagmorgen van 9.15-10.30 uur wordt in groepsver-
band met poules gewandeld in de omgeving van Keppel. Na af-
loop is er koffie/thee in het centrum. Aanmelding hiervoor is 
niet nodig, wel dat u tijdig aanwezig bent. Deelnemers buiten 
Drempt, Hummelo en Keppel zijn welkom. 
Start: Op het plein te Hoog-Keppel en hier zijn geen kosten aan 
verbonden. 

Tai-Chi-Tao Cursus start op 3 september
De cursus is doorlopend op de dinsdagmorgen en wordt gegeven 
door docente Francis Arntz. Secretariaat tel. 0314-380232.
 
Koersbal start op 5 september
Koersballen is een gezellige activiteit die wekelijks plaatsvindt 
op donderdagmiddag in de huiskamer van het Gezondheidscen-
trum te Hoog-Keppel van 13.45 tot 15.30 uur. Op dit moment is 
de groep vol. Deelname is gratis. Voor informatie: Caroline van 
Heusden, tel. 0313-472042.

Rummicub start op 3 september
Komt u rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in het Kerkhuis te Hoog-Keppel. De kosten zijn € 1,- en loopt u 
eens binnen om kennis te maken met dit leuke spel. 

Tafeltje-dek-je
Als u niet meer in staat bent om zelf te koken bij voorbeeld na een 
ziekenhuisopname of het koken even niet ziet zitten, dan kunt 
u uw warme, verse maaltijd aan huis laten bezorgen op ma-, di-, 
woe-, do-, vrij- en zaterdag (of op uw keuzedagen). Aanmelden 
tel. 0314-380232 en spreek uw boodschap en telefoonnummer in.

Welfareochtenden en wie heeft handwerkmateriaal over? 
Het welfarewerk van het Ned. Rode Kruis in Zorgcentrum Hyn-
dendael te Hummelo is per 2 weken op woensdag van 9.30-11.30 
uur. Hierna is een zomerstop en wordt gestart op 4 september. 
Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. Er 
worden deelnemers gevraagd en welfarewerk nodigt u uit om 
kennis te komen maken op deze ochtenden. Voor informatie: 
Dinie Tieben, tel. 0314-844551. Voor handwerkmateriaal bij voor-
beeld wol, dekbed- en kussenvulling: Jopie Wissink, Keppelseweg 
27 te Hummelo, tel. 0314-381062. 

Over vrijwilligers gesproken . . . tel. 0314-380232
Vrijwilligerswerk is in en ook steeds meer nodig. Hebt u af en 
toe tijd om iemand te bezoeken, een spelletje te doen of mee te 
wandelen? Hebt u tijd om voor enkele uren de taak van een man-
telzorger over te nemen? Kunt u voor iemand de boodschappen 
doen, mee naar de huisarts, het ziekenhuis of verpleeghuis? Bent 
u handig en wilt u helpen bij klusjes in huis of tuin? Wilt u as-
sisteren bij het invullen van formulieren? Maakt u bij voorbeeld 
reiskosten, dan kan daar een bescheiden vergoeding tegenover 
staan. Iedereen is welkom, jong en oud met veel of weinig tijd, 
ervaring en inzet. Geeft u op bij Stichting Welzijn DHK, tel.0314-
380232.Wij inventariseren uw wensen en mogelijkheden, zetten 
u op de lijst en zullen in voorkomend geval graag van uw dien-
sten gebruik maken.

Vakantieperiode 
Onze medewerkers zijn in de maand augustus met vakantie.
U kunt telefonisch bericht inspreken. Deze wordt afgeluisterd en zo spoedig
mogelijk beantwoord. Tel. 0314-380232. 
Uw mail kan naar: info@swdrempthummelokeppel.nl

Opgave voor cursussen en activiteiten 
Secretariaat: tel. 0314-380232 of antwoordapparaat inspreken. 
Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 
uur.
De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar: Stichting 
Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel   Burg.van Panhuysbrink 1E
6997AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl Email: info@swdrempt-
hummelokeppel.nl

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021 CL Zelhem. Inloopspreek-
uur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. Tijdens de 
spreekuren telefonisch bereikbaar via mobiele nummer: 06-
13280466.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor 
ProWonen en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of di-
gitaal voor te leggen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren
in het Streekhuus binnenlopen.
Paul Tiggeloven (welzijnsadviseur) heeft vakantie van 15 juli tot 5
augustus. Voor vragen kunt u terecht bij een collega welzijnsadvi-
seur. Van 29 juli tot 5 augustus  tel. 0575-465281 of 06-10727474.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ-indi-
catie krijgen voor begeleiding groep. Degenen die dit treffen zijn
mensen met lichte/matige klachten op het gebied van lichame-
lijk- en geestelijk functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter 
ontlasting van de mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u men-
sen die voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem
dan voor meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tig-
geloven, tel. 0314-622074, mobiel: 06-13280466. De eigen bijdrage
voor 2 dagdelen is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Vrijwilligers
De huidige groep deelnemende senioren vraagt extra begeleiding.
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste vrijwilligers die creatief
en behulpzaam zijn, affiniteit met ouderen hebben en het een 
uitdaging vinden om te werken met ouder wordende mensen. 
Voor vragen, informatie of aanmelding kan men contact opne-
men met Paul Tiggeloven, ouderenadviseur Stichting Welzijn Zel-
hem, tel. mobiel 06-13280466 algemene nummer 0314-622074. 
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl 

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden. Gaan in de vakantieperiode gewoon door.
Ieder mens heeft behoefte aan contact met anderen. Een praatje
maken met bekenden of kennismaken met nieuwe gezichten. 
Gezellig met anderen een kop koffie of thee drinken. U bent van 
harte welkom op maandag en donderdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur in de Oranjehof.

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

Datum Activiteit Plaats Tijd
17-07 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
09-08 SWDHK, zomerbarbecue Huiskamer Welzijn, Hoog-Keppel
13-08 SWS, ondergoedverkoop De Bongerd, Steenderen 14.00 uur
14-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-08 ANBO Hengelo/Steenderen, koetsentocht Wolbrink, Hengelo 13.00 uur
21-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
22-08 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
22-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
22-08 KBO DHK, autotocht op afspraak 0313-472550
24-08 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
24-08 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
27-08 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
28-08 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
28-08 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
04-09 Ons Contact, zang Color Ful Seven Steenen, Steenderen 14.30 uur
05-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
11-09 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
11-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur

Wat te doen als het warm wordt?
Het is weer zomer met warm weer. We hebben al veel mooi weer gehad, maar nu kunnen de 
temperaturen steeds hoger worden. Vorig jaar hadden we vele dagen boven de 30 graden en 
dat zal ook dit jaar wel weer gebeuren. Het wordt immers steeds warmer zeggen de mensen 
die het weten kunnen? Daarom hieronder enkele tips wat wel en niet te doen
Drink voldoende, bij voorkeur water. Vermijd inspanning, tussen 12.00 en 16.00 uur. Blijf uit 
de hitte. Blijf in ieder geval in de schaduw tussen 12.00 en 16.00 uur. Zorg voor koelte. Leg af 
en toe een koel handdoek in uw nek, neem een koele douche of bad. Laat de zonwering zakken 
of doe de gordijnen dicht van kamers die veel zon krijgen. Doe de ramen dicht als het buiten 
warmer is dan binnen en zet ze open als het buiten koeler is: ’s avonds en ’s nachts. Zorg voor 
elkaar. Steek de helpende hand toe als er in uw omgeving ouderen of zieken zijn die hulp 
nodig hebben om deze adviezen op te volgen.
Vragen? Overleg met de huisarts als u vragen heeft over uw gezondheid of met uw apotheek 
als u medicijnen gebruikt. Voor alle andere vragen kunt u ook terecht bij de GGD in uw regio. 
Weet u het nummer niet, bel dan met postbus 51, (0800-8051). www. rijksoverheid.nl 

Zomer BBQ vrijdag 9 augustus

Ook nu wordt een BBQ georganiseerd op het terras aan de huiskamer van het Gezondheids-
centrum te Hoog-Keppel. Een klein BBQ buffet met 4 soorten vlees en salades met stokbrood/ 
kruidenboter wordt afgesloten met koffie/thee. Er is muzikale omlijsting met live muziek. De 
prijs is € 13,00 excl. consumpties. Opgave t/m 1 augustus aan het secretariaat tel. 0314-380232 
of 0313-472712. Eet u gezellig mee?

Jeu de boules spelen en zelf een groepje vormen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga jeu de boulen. In Hoog-Keppel ligt voor het Gezondheids-
centrum een prachtig beschutte jeu de boulesbaan en is gratis toegankelijk. We hebben een 
jeu de boulesvereniging Leuke Boel en de leden daarvan spelen op afgesproken tijden. We zijn 
op zoek naar personen die regelmatig willen gaan spelen. Het is immers een heerlijke recrea-
tieve sport met eenvoudige spelregels en als u wilt, kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en 
-speelster. (Petanque is een wedstrijdvorm van dit spel). U kunt een eigen groepje vormen en 
de speeltijden zijn in overleg. Wilt u kennismaken met jeu de boules Leuke Boel, informeer bij 
voorzitter Dick Boschman, tel. 0314-381869 of secretaris Gerda van Weerd, tel. 0314-381759. 

Welzijnsadviseur vervangt ouderenadviseur
Voor wie is de welzijnsadviseur?
Voor alle inwoners van Drempt, Hummelo en Keppel.
Voor alle organisaties die advies en ondersteuning willen op het gebied van Welzijn, Wonen 
en Zorg.
Iedereen kan in omstandigheden terecht komen waar men niet direct raad mee weet. U kunt 
daarbij o.a. denken aan - problemen met de gezondheid - het verlies van een dierbare - gevoe-
lens van eenzaamheid - zorgen om de financiën - problemen met het geheugen - moeite zich 
zelfstandig te redden in de woning - vervoersproblemen. 
De welzijnsadviseur: luistert naar uw verhaal - brengt uw vraag in kaart - zoekt samen met u 
naar oplossingen voor uw vraag - geeft informatie en advies - ondersteunt u - meldt u even-
tueel aan voor voorzieningen of activiteiten - begeleidt u tot er een oplossing is - ontwikkelt 
sociale- en culturele activiteiten - biedt ondersteuning aan lokale organisaties en werkt met 
hen samen.

Per 1 augustus verlaat Loes van der Laan wegens pensioengerechtigde leeftijd ons secretariaat.
Per 1 september treedt Esther Staal in dienst als welzijnsadviseur. Zij houdt spreekuur op dinsdag van 9.00-
10.00 uur en op donderdag van 12.30-13.30 uur.

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

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

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

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl

Opgaveformulier cursus/activiteiten
Mijn interesse gaat uit naar de volgende cursus/ activiteit:

❏

❏

❏

Heer/mevr:

Adres:

Postcode:     woonplaats:

Tel.:

E-mail:
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“De vaste klanten zijn al 
op de hoogte gebracht 
en zij snappen het wel, 
maar vinden het wel erg 
jammer”, aldus Amadea 
Janssen van Janssen Diep-
vries. “Maar dat vind ik 
zelf ook, zeker omdat ik 
de contacten met de klan-
ten erg zal gaan missen, 
maar we moeten nu een 
beslissing nemen. Het 
aantal kluisjes dat ver-
huurd wordt, loopt steeds 
meer terug en er moeten 
reparaties gedaan worden 
die niet meer lonend zijn. 
Als je dan alles op een 
rijtje zet is de keuze niet 
moeilijk, maar jammer 
blijft het wel. Bovendien 
is het jammer dat er weer 
een stukje nostalgie ver-
dwijnt op deze manier.”
Bij Janssen Diepvries was 
het mogelijk om een kluis 
te huren waar iedereen 
zijn diepvriesspulletjes in 
kon bewaren, maar net 
zo vaak gebeurde het dat 
er een half varken of iets 
dergelijks in werd voor 
gevroren. “Als het voor-

vriezen was gedaan werd 
alles opgehaald en mee 
naar huis genomen. Maar 
ook met noodslachtingen 
werd vaak een beroep 
gedaan op een van onze 
kluizen. Hier vriest het 
nu eenmaal sneller dan in 
een diepvries thuis. Onze 
klanten moeten nu zelf 
een (grotere) diepvries 
gaan kopen en daarom 
willen we dat ze ruim 
van te voren weten dat 
we ermee gaan stoppen. 
Wij hebben voor hen kor-
ting kunnen regelen bij 
aankoop van een nieuwe 
vriezer“, aldus mevrouw 
Janssen. 
In november 1988 kwam 
de familie Janssen naar 
Mariënvelde en nam op 
1 januari het diepvries 
bedrijf over van de vo-
rige eigenaars, de familie 
Beerten. Zij begonnen 
toen ook met voorvriezen 
omdat in die tijd vaker 
een varken of koe door 
een aantal gezinnen sa-
men geslacht werd. Het 
vlees werd hier dan in de 

diepvries gedaan omdat 
het hier snel ingevroren
kon worden. “Iedereen
die hier een kluis huurde
kreeg een sleutel mee en
kon tijdens de openings-
uren in hun kluis terecht.
De deuren waren vanaf ’s
morgens acht uur open
tot laat in de avond zodat
iedereen er de hele dag in
kon komen. Ik vind het 
heel erg dat we moeten
stoppen, zeker als je weet
dat het op vier maan-
den na 25 jaar geleden is
dat we ermee begonnen
zijn”, aldus Amadea Jans-
sen. “We waren een van
de grotere diepvrieshui-
zen in de regio en onze
klanten kwamen uit de
hele regio en zelfs van
ver daarbuiten. Er zijn
drie grote voorvriesruim-
tes voor zo’n 120 kg en
drie kleinere van 80 kg.
Verder zijn er 235 kluis-
jes van 75, 90, 150 of 200
liter. De laatste jaren liep
de verhuur steeds verder
terug en nu zijn dit er zo
weinig dat we de beslis-
sing moesten nemen te 
sluiten. Tenslotte willen
we iedereen bedanken 
voor het vertrouwen dat 
ze ons de afgelopen 24
jaar gegeven hebben.”

Janssen Diepvries in Mariënvelde:

Deuren dicht na bijna 25 jaar

Mariënvelde – Een van de laatste diepvrieshuizen 
in de  Achterhoek sluit op 1 september haar deu-
ren. De oorzaken zijn het teruglopen van de ver-
huur van de kluizen en het onderhoud dat ver-
richt moet worden.

Amadea Janssen bij een van haar kluizen in de diepvries

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

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

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

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

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Activiteitenavonden
Voor alle activiteiten geldt een zomerstop.
De eerste bingoavond is 3 september, aanvang 19.30 uur.

Bewegingsactiviteiten
Tot en met week 33 zijn er geen bewegingslessen fit door bewegen en aqua 
sportief in Zelhem en Halle.

Fietsgroep Welzijn Zelhem
De start is bij de Oranjehof, Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn 
ongeveer 50 km met 3x een stop. Het is raadzaam om brood mee te nemen 
voor onderweg. Bij de overige tochten is er 1 stop.
Contactpersonen: Han en Gerrie Til, telefoon 0314-625536, mobiel 06-
49135536.

Maand Datum Tijd Afstand

Juli Dinsdag 30 09.00 uur 25 km

Augustus Donderdag 8 09.30 uur 15
 Dinsdag 13 09.30 uur dagtocht
 Donderdag 22 09.00 uur 25 km
 Dinsdag 27 09.30 uur 15 km

September Donderdag 5 09.00 uur 25 km

Kunst in Zelhem
Expositie schilderwerken van Henk van Zuilekom.
Momenteel exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem een deel van zijn 
werken. Henk is een echte Achterhoeker. Hij begon zijn hobby schilderen 
en tekenen medio 1985 in de Gruitpoort te Doetinchem. Vele jaren waren 
schilderijen van hem geëxposeerd in het gemeentehuis van Zelhem. De 
Culturele Atlas Zelhem heeft één van zijn werken aangekocht. Een aan-
tal Zelhemse landschappen hebben o.a. hun weg gevonden naar Amerika 
en Duitsland. Zijn voorkeur gaat uit naar schilderen en tekenen van land-
schappen. Inspiratie doet hij ondermeer op tijdens zijn wandelingen in 
Zelhem en omgeving.
Hebt u belangstelling om de kunstwerken te komen bekijken dan bent 
u van harte welkom in de Oranjehof. Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem, 
telefoon 0314-622074.
Openingstijden voor de Expositie: maandag en donderdag van 10.00 tot 
11.30 uur en tijdens de activiteiten die u bezoekt. Er is gelegenheid om 
tegen een kleine vergoeding een kopje koffie of thee te drinken.
Voor meer informatie: neem contact op met de Oranjehof, tel. 0314-622074.

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De keuringen 
worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41 Zelhem. Voor 2013 
zijn voorlopig gepland 24 augustus, 21 september, 26 oktober, 23 novem-
ber en 21 december.
U kunt zich voor deze keuring aanmelden via telefoon 06-27594051. Belt u 
dan tussen 18.30 en 20.00 uur (alleen op deze tijden). Krijgt u geen gehoor, 

probeert u het dan later nog een keer. Ook alleen op deze tijden. Aanmel-
den kan ook via anbozelhem@gmail.com Vermeldt dan uw naam, adres,
woonplaats, geboortedatum en gewenste keuringsdatum.
Het CBR streeft ernaar alle aanvragen van een verklaring van geschikt-
heid zo spoedig mogelijk af te handelen met een maximumtermijn van
4 maanden. Vroegtijdig laten keuren is altijd beter, immers de verklaring
van geschiktheid is één jaar geldig. De benodigde papieren voor deze keu-
ring dient u tijdig te halen in het gemeentehuis te Hengelo (Gld.). Hier zijn
kosten aan verbonden.

Open tafelproject/gezamenlijke maaltijden
Zien eten . . . doet eten. Wat is er gezelliger dan samen eten? Juist om men-
sen met elkaar in contact te brengen in een gezellige sfeer. De open tafel is
bedoeld voor senioren die veel behoefte hebben aan contact en gezamen-
lijk een maaltijd willen gebruiken. Stichting Welzijn Zelhem is gestart met
1x per 2 weken een warme maaltijd te organiseren op de vrijdag. Begintijd
17.00 uur, eindtijd rond 18.30 uur. Locatie: Oranjehof. De prijs voor een
maaltijd bedraagt € 8,-. Drankjes worden apart afgerekend. Hebt u belang-
stelling voor het open tafelproject en wilt u mee-eten (ook als u maar af
en toe mee wilt eten) dan kunt u zich aanmelden bij de Stichting Welzijn
Zelhem, telefoon 0314-622074 of 06-13280466. U kunt zich ook inschrijven
als u in de Oranjehof komt.
Aan- en afmelden voor de open tafel tijdens afwezigheid van de welzijnsad-
viseur kan via mevrouw Lievestro, tel. 0314-326198. Graag bellen op don-
derdag voor 13.00 uur.

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl

Voor 

27,50

onbeperkt

 gerechtjes

DINERCAFE

IN BETWEENS
De in betweens van de Naober onbeperkt kleine 

gerechtjes eten zo kunt u met de vele smaken van de 
Naober bekend raken.

In de start week 2 t/m 9 augustus hebben we voor 
iedereen die ons in betweenmenu neemt een flesje 

wijn voor thuis.

kerkplein 30 - 7261 AZ  Ruurlo
0573-454083 - www.denoaber.nl

graag reserveren

tot 22.30 kunt u lekker tafelen, in een informele en
ontspannen sfeer. Waarbij eten, drinken en gezellig

praten moeiteloos in elkaar over gaan.
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HARMSEN Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld), 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
ma-vr: 08.30 – 17.30 uur Za: 08.30 – 16.00 uur

Deco Home Harmsen is de hele bouwvak geopend! U kunt tijdens de bouwvak profi teren van leuke aanbiedingen! Kom langs in onze winkel en profi teer!

*Actie geldig van 29 juli t/m 17 augustus 2013

Wij zijn de hele 

BOUWVAK 
GEOPEND!

DUBBELE 
SPAARPUNTEN

Vraag in de winkel naar de 
voorwaarden

Bij besteding vanaf e 100,- een 

FEESTIVAL 
passe partout

CADEAU

Voor iedere 
klant een leuk 

CADEAU!

50%
KORTING 

op Histor diverse 
standaard kleuren 

Kom voor zomerse ideeën, gezelligheid en mooie aanbiedingen naar Deco Home Harmsen!

wegens succes verlengd: 
Boonstoppel

2e BLIK
HALVE PRIJS

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels
Prijs- en modelwijzigingen en eventuele druk- en zetfouten voorbehouden. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt en uiterlijk t/m zondag 4 augustus 2013.  

119.-

78.-  
LED-TV M2352D -PZ.

58 cm beeld

TABLET 

Groot en helder scherm

SCHEERAPPARAAT 

Comfortabel en glad scheren

 50 minuten scheren

STOFZUIGER 

1700 watt vermogen

249.-

177.-  

359.-

269.-  
99.-

66.-  

Veel voordeel voor 
de thuisblijvers!



Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

WASMACHINE TE KOOP

WWW.BELEEFDELENTE.NL

HOE 
OVERLEEF

 ED KI 
LENTE?

Keurslagerij Vlogman
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling 

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen. En alleen geldig in het dorp en het bui-

tengebied van Vorden

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 15.00 en 

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoonnummer: 0575-551321
E-mail: info@vlogman.keurslager.nl

Echte Bakker van Asselt
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestel-

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is alleen geldig in het dorp en 
buitengebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 10.00 en 

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoon nummer : 0575-551384
E-mail: winkelvorden@gmail.com

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

Wegens werkzaamheden in het centrum 
bieden wij u t/m 27 september de 
mogelijkheid uw bestelling in onze 
webshop 

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

Deze service is alleen geldig op webshop 
bestellingen, zoals onderhoudsmiddelen, en 
op een adres in Vorden en buitengebied van 
Vorden.
(Voor voorwaarden zie onze website 
www.helminkwonen.nl/vorden).

Wij zijn te bereiken via telefoon en e-mail en 
uiteraard is onze gratis parkeerplaats altijd 
bereikbaar via de Decanijeweg.

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24
7251 DK Vorden
Tel.: 0575-551514
E-mail: info@helminkwonen.nl 

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

TM

ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1 JULI 2013 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIEDATUM VAN 30 SEPTEMBER 2013. 5 
JAAR NIEUWWAARDE DEKKING IS ONDERDEEL VAN DE HYUNDAI VERZEKERING. GRATIS PECHHULP I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI DEALER. 
GENOEMDE PRIJS VAN HET MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. ZIE 
VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD UITVOERING. ENERGIELABEL EN 
WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING 
GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE 
VOORWAARDEN. *TOT 1 JANUARI 2014.

Bij ons gaan de  
prijzen op de schop!

Planten voor  
binnen of buiten:

2e plant voor 
de ½ prijs

Sieraden en tassen:

tot 50% korting

aanbiedingen geldig t/m 14 augustus a.s.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334  www.davorta.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

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 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 31, 30 juli 2013

In het najaar van 2011 startten be-
woners samen met de gemeente en 
landschapsorganisaties het project 
‘Trots op Heidenhoek, Wassinkbrink 
en Winkelshoek’ om het karakte-
ristieke landschap van de drie buurt-
schappen te behouden en  te verster-
ken. Voor zichzelf en toekomstige 
bewoners om er goed te kunnen 
 leven, voor de bezoekers om er fijn 
te kunnen ontspannen. Sindsdien 
 worden de ideeën project voor 
 project uitgevoerd. Alle huishoudens 
in het gebied ontvingen in 2012 de 
uitvoeringsagenda. Wij lichten een 
aantal lopende projecten toe.

Aanbrengen zichtlijnen langs de 
Heidenhoekse Vloed
Een groep bewoners maakte afgelo-

-

-
-

rische  Natuurvereniging ’t Onderholt. 

Ecologisch akkerranden 

Louis Bolkinstituut selecteerden voor 
dit doel een goed bloemenmengsel. 

-

milieu, een mooier landschap of 

als groen ondernemen voor de 
 toekomst van ons allemaal.”

Bloemrijk hooiland en bloemrijke 
weides
40 inwoners wilden ook graag dit nut-
tige bloemenmengsel op hun perceel 

-

Behoud kleine cultuurhistorische 
bouwwerkjes  

-
hoek en de gemeente worden dit 

-

 

leiding van een aannemer uit de 
buurt.

Nestgelegenheid voor kwetsbare en 
bedreigde vogelsoorten
Stichting Landschapsbeheer Gelder-
land stelde nestkasten voor de 
 steenuil ter beschikking. 

HWW in het Groen

-
schapselementen op hun perceel, 

-

herstel van een houtwal. 

Helpt u mee?
-

-

inwoner van Heidenhoek, Wassink-
brink en Winkelshoek bent! 

Dit willen wij ook!

 Heidenhoek, Wassinkbrink en 
 Winkelshoek, en heeft u ideeën om 
het landschap te verfraaien? 
Neemt u dan contact met ons op via 
(0575) 75 02 50 of via e-mail 
info@bronckhorst.nl. 

u ook vinden op 
www.bronckhorst.nl, 

scan de QR- code).

Zijn Heidenhoek, Wassinkbrink en Winkelshoek nog 
trots? Jazeker!

Steeds meer organisaties vragen om 
een kopie van uw paspoort, identi-

huurcontract of (mobiele) telefoon-

-

Wat is identiteitsfraude? 
Identiteitsfraude betekent dat iemand 

vaak met een kopie van uw identi-

aanvragen of een telefoonabonne-
ment afsluiten. Het gevolg is dat u 

niet heeft aangeschaft. Als u die niet 

te maken en niet de fraudeur.

Hoe vaak komt identiteitsfraude 
voor? 

heeft kan met identiteitsfraude te 

de Nederlanders het slachtoffer van 

 mensen!

Wie mogen een kopie van uw identi-
teitsbewijs maken? 
Een klein aantal organisaties mogen 

bent echter 

verplicht om die aan hen te geven. Als 
u lid wordt van een sportschool of 
een telefoonabonnement afsluit, 

-
vacy.nl vindt u meer  informatie over 
wie een kopie van uw identiteitsbe-

Hoe voorkomt u fraude met een 
kopie? 

nodig is. Registratie van het soort 
-

nummer is meestal voldoende. 

Help dan misbruik te voorkomen. 
Hieronder leest u hoe.

Schrijf op de kopie 

bedoeld is 

door; in het document, maar ook in 
de strook nummers onderaan. 

het burgerservicenummer alleen 

-
ring. Een hotel heeft het echter niet 
nodig.

Voorkom fraude met kopie 

van uw identiteitsbewijs

Inwoners en verenigingen die een 
goed idee hebben om de nadelige 
 gevolgen van de krimp van de bevol-

In de subsidiepot (de ‘Ideeëngenera-
-

baar voor lokale initiatieven.

Het geld van de Ideeëngenerator is 
niet bedoeld voor gemeenten, maar 

-
gingsleven en bestemd voor kleine, 

als twee verenigingen fuseren, omdat 

Hiervoor is wellicht geld beschikbaar. 

 koffieochtend organiseren in een 
 Kulturhus om ideeën uit te wisselen 
om dingen samen op te pakken in hun 

-
toren de aanloop bevorderen door 

-

geld moet worden aangewend ‘voor 
activiteiten gericht op actief burger-

voor andere krimpgebieden in de 
 regio. 

Doelgroep en looptijd 

-

van de verwachte situatie in 2020 in 

Gelderland 2012. Bronckhorst is 

van hun leefomgeving op peil te 
 houden. Het maakt gemeenschappen 

hun toekomst vorm te geven en de 

Meer informatie
Zie voor meer infor-
matie de website 
van de provincie 
www.gelderland.nl 
➝ 
 ordening ➝ Krimp, 
of scan de QR-code. 

provincieloket@gelderland.nl.

Goed idee om nadelige gevolgen van 

 bevolkingskrimp op te vangen in uw dorp? 

Provincie heeft subsidiemogelijkheid



Openbare bekendmakingen

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

Bent u inwoner en van plan een 
 bedrijf te starten, maar u weet niet 
waar u moet beginnen? Heeft u 
 advies nodig bij de lopende gang van 
zaken in uw onderneming, omdat het 
even wat minder gaat? Dan kunt u bij 
ROZ (Regionale Organisatie Zelfstan-
digen) terecht. Deze organisatie voert 
voor de meeste gemeenten in de 
 Achterhoek, waaronder Bronckhorst, 
en Twente regelingen voor onderne-
mers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, 
coaching en trainingen voor starters 
en ondernemers. Zo kunt u bijvoor-
beeld ondersteuning krijgen van 
(oud)ondernemers op het gebied van 
marketing, financiën of netwerken 
om uw bedrijf verder te helpen.

Financiële mogelijkheden
ROZ voert voor ons het Besluit 
 bijstandsverlening zelfstandigen 
(Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te 
weinig inkomsten uit het bedrijf halen 
om in hun eigen levensonderhoud te 
voorzien, kunnen hier een beroep op 
doen. Dit geldt ook voor bedrijven die 
moeten investeren om levensvatbaar 

te blijven en de financiering niet 
 bancair voor elkaar kunnen krijgen. 
Vanzelfsprekend moet wel aan de 
geldende voorwaarden worden 
 voldaan. Naast kredietverlening biedt 
het Bbz de mogelijkhed voor een 
 tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met 
banken om voor u te bemiddelen bij 
het verstrekken van een lening. 
 Daarnaast is ze het Microfinancie-
ring-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan 
u via Qredits een krediet tot max. 
€50.000,-  worden verstrekt. Ga naar 
www.rozachterhoek.nl voor meer 
 informatie over de diverse regelin-
gen. 

Ook als u als ondernemer schulden 
heeft die u boven het hoofd dreigen te 
groeien of bij moeilijkheden met uw 
administratie kan ROZ hulp bieden. 

Meer weten?
De gemeente en ROZ werken op deze 
wijze samen om ondernemend Bronck-
horst te stimuleren. Voor meer infor-

matie kunt u bellen met het secreta-
riaat van ROZ, tel. (074) 245 89 77, of 
mailen naar info@rozgroep.nl. U kunt 
via het secretariaat ook een afspraak 
maken met een ondernemers-
adviseur tijdens het maandelijkse 
spreekuur in het gemeentehuis. De 
eerstvolgende spreekuren zijn op 
6 augustus en 3 september a.s. van 
13.30 tot 17.00 uur. 
Ook op www.rozgroep.nl en 
www.rozachterhoek.nl vindt u veel 
informatie. Verder houdt ROZ u op de 
hoogte van onder meer ondernemer-
snieuws, bijeenkomsten en 
 workshops via 
www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

De gemeente vindt het belangrijk 
open en tijdig met u te communice-
ren. Om de afstand zo klein mogelijk 
te houden en u op de hoogte te stellen 
van ons beleid, producten en diensten, 

activiteiten en vele be-
sluiten. We doen dat op 
verschillende manieren. 

Via deze gemeentepagina’s, www.
bronckhorst.nl, allerhande 
 gesprekken en bijeenkomsten etc. 
Veel inwoners zijn ook actief op 
 sociale media, zoals facebook en 
twitter. Daarom is de ge-
meente ook hier te vinden. 

Volg de gemeente op sociale media

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) of vindt ons leuk op facebook

Sirenetest

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn de sirenes te horen 
in heel Nederland. Dus ook in Bronckhorst. De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 seconden te horen is. Omdat het om een test gaat, 
hoeft u geen actie te ondernemen. Het maandelijkse alarm heeft tot doel het 
landelijke waarschuwings- en alarmeringsstelsel te testen. Het is belangrijk 
dat u bekend bent met het sirenegeluid en weet wat u moet doen als de 
sirene gaat in geval van een ramp: ‘Ga direct naar binnen, sluit ramen en 
deuren en zet de radio of TV op omroep Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de ramp en ontvangt u zonodig instructies. 
Op maandag 1 juli a.s. is de eerstvolgende sirenetest. 
Als aanvulling op de sirene is er NL-Alert, 
een alarmmiddel voor de mobiele telefoon. 
Stel het in! Lees meer op www.nl-alert.nl

In het Akkoord van Groenlo spraken 
overheid, ondernemers en organisa-
ties de ambitie uit voor een energie 
neutrale Achterhoek in 2030. Dat 
 betekent dat alle energie die in de 
Achterhoek wordt verbruikt op 
 duurzame wijze in de Achterhoek zelf 
wordt opgewekt door gebruik te 
 maken van wind, zon en biomassa. 
Om deze uitdagende ambitie te 
 kunnen verwezenlijken, is aan de 

 Tafel van Groenlo het idee voor de 
Achterhoekse Groene Energie 
 Maatschappij (AGEM) ontstaan. Door 
samen met inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke organisaties op 
een slimme manier samen te werken 
bij de ontwikkeling van lokale duur-
zame energieopwekking kan niet 
 alleen de duurzame doelstelling 
 gehaald worden, maar ook een 
 economische impuls aan de regio 
worden gegeven. 
Inmiddels zijn alle acht gemeenten, 
waaronder ook Bronckhorst, akkoord 
gegaan met de oprichting van deze 
coöperatieve organisatie. Door te 
 kiezen voor het coöperatiemodel 
kunnen zowel particulieren,  bedrijven 
als maatschappelijke organisaties lid 
worden van de AGEM, waardoor het 
een organisatie door en voor de 

 Achterhoek wordt. In het najaar zal 
de AGEM starten met de levering van 
groene energie aan haar leden met 
als doel om duurzame energie-
opwekking in de regio te stimuleren. 
Daarnaast zal de AGEM producten en 
diensten leveren gericht op energie-
besparing en duurzame energie-
opwekking. Guus Ydema, directeur 
AGEM: “De AGEM gaat duurzame 
energieopwekking in de regio 
 stimuleren en zoekt daarbij zo veel 
mogelijk de samenwerking op met 
betrokken partijen. Door samen te 
werken kunnen we elkaars kennis en 
netwerk inzetten waardoor projecten 
in een stroomversnelling raken.”
Op www.AGEM.nu kunt u terecht voor 
meer informatie, via de site kunt u 
ook contact opnemen met de 
 organisatie.

Regio Achterhoek krijgt eigen energiemaatschappij

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

gebruiksvergunning tent, afsluiten Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk, 
22 t/m 25 augustus, plaatsen tijdelijke promotieborden in Bronckhorst voor het Heidefeest, 
5 augustus t/m 19 augustus 2013, stichting Heidefeest

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

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 3 juli 2013:

Ontvangen op 17 juli 2013:

Ontvangen op 19 juli 2013:

Ontvangen op 20 juli 2013:

Ontvangen op 22 juli 2013:

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

Aanvragen

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

De stukken liggen van 1 augustus t/m 11 september 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt het besluit 
en de daarop betrekking hebbende stukken ook benaderen via www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝ 
Bekendmakingen.

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

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 19 juli 2013:

 tijdelijke gebruiksvergunning i.v.m. overnachting deelnemers kindervakantieweek, 21 augustus 
2013, jongerencafé Try Out

Afgegeven op 22 juli 2013:

feestavonden, 23 augustus van 18.00 tot 24.00 uur, 24 augustus van 08.00 tot 24.00 uur en 
25 augustus van 08.00 tot 19.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 23 t/m 25 augustus, 
ontheffing groepskamperen voor 40 kampeermiddelen, 22 t/m 26 augustus, tijdelijke gebruiks-
vergunning bestaand bouwwerk (Varsselsemolen), 23 t/m 25 augustus 2013, Hamove

Afgegeven op 24 juli 2013:

11.00 tot 24.00 uur, buurtvereniging Dunsborg

 vogelschieten, 20, 23, 24 en 25 augustus 2013, stichting Oranje Comite Vierakker Wichmond

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen (vervolg)

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 5 juli 2013:

Verzonden op 8 juli 2013:

Verzonden op 11 juli 2013:

Verzonden op 15 juli 2013:

Verzonden op 18 juli 2013:

Verzonden op 22 juli 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-
 

 

 

 

Rectificatie
 

Mogelijkheden voor bezwaar

-

Voorlopige voorziening 

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Ingetrokken omgevingsvergunningen

Mogelijkheden voor beroep 

Onherroepelijk wijzigingsplan ‘Buitengebied; Rietgerweg 1 en 1A Vorden’

 
➝ ➝

Bestemmingsplannen

Verordening Maatregelen en Boete Wwb, Ioaw, Ioaz en Bbz

-
-

➝ ➝
➝

Gemeentelijke regelgeving algemeen

 Met veel plezier kijkt directeur Mary 
Woltering van Huize Sonnevanck te-
rug op het jubileum. “Heel veel men-
sen waren aanwezig en de reacties 
waren hartverwarmend”. 

De duofiets ziet er door de felle kleu-
ren flitsend uit. De twee zittingen zijn 
rood en het frame is groen. De twee 
fietsers zitten naast elkaar en een ie-
der trapt en stuurt. Voor de bewoners 
was het even wennen, maar inmid-
dels hebben ze de stuurkunst onder 
de knie en beleven ze veel plezier aan 
de fiets. Enkele bewoners zijn vooraf 
met de firma Slotboom mee geweest 
naar de fabriek om de duofiets uit te 
proberen. Nadat ze enkele rondjes 
gereden hadden waren ze meteen 
 enthousiast.

Een andere activiteit voor de bewo-
ners is sinds kort de groentetuin 
achter het Chineesrestaurant in de 
Spalstraat. Er staan ook twee tuin-
huisjes om in te zitten en activiteiten 
te doen. Voor de bewoners is dit een 

mooie afleiding om bezig en in bewe-
ging te zijn. Onder begeleiding van 
activiteitenbegeleidster Hennie Vink 
worden de groenten zoals andijvie, 
snijbonen, rode bietjes, sla, tomaten 

en boerenkoolplanten bij gehouden.
“Wanneer het weer toelaat gaan we
er naar toe, wel moeten de groenten
op tijd water hebben”, zegt Hennie 
Vink.

Duofiets voor Huize Sonnevanck
Hengelo - De bewoners van Particulier Woon-Zorg voorziening Huize 
Sonnevanck hebben al veel ritjes gemaakt met de nieuwe duofiets. 
De fiets is bij het 40-jarig jubileum van Huize Sonnevanck op 25 mei 
2013 aangeboden door artsen van het Slingeland Ziekenhuis uit Doe-
tinchem, Autobedrijf Ridderhof en Slotboom Rijwielhandel beiden uit 
Hengelo.

Enkele bewoners en personeel met de duofiets.

Medewerkers van Huize Sonnevanck. Drie personen ontbreken op de foto. 
Liggend directeur Mary Woltering.
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Maandaanbieding AUGUSTUS
Opruiming

showroommeubelen

Kortingen 
tot 80%*

* info in onze vestiging in Hengelo Gld.

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

Gotink beschikt over een prachtige showroom 
waar u zich uitstekend kunt laten voorlichten. 
Als totaalinstallateur kunnen we u daarnaast 
helpen bij de complete inrichting van uw bad-
kamer naar uw wensen: van schetsontwerp tot 
montage.

Petunia Surfinia
in hangpot

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

Diverse kleuren.
Hangpot ø 27 cm. Per stuk

van 14,99Cvoor

8,99

wk 31. Geldig van 01-08 t/m 07-08. OP=OP

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

TRACTOR
PULLING

LOCHEM
3 AUG.

GRAND NATIONAL

TRACTORPULLINGLOCHEM.NL

3 0 e  E D I T I E

(bromfiets)Rijbewijs A M

OOK

AANTREKKELIJKE

AANBIEDINGEN

VOOR VRIJE

GOLFERS!

18 holes wedstrijdbaan

9 holes par-3 baan

Driving range

Chipping green

Putting greens

Deskundige golfpro’s

Actieve business-club

Uitgebreide golfshop

Clubhuis met restaurant

De meest complete 
golfbaan van

de Achterhoek!

M a a k  ke n n i s  m e t  G o l f c l u b  ‘ t  Z e l l e

G R AT I S  p r o e f l e s !

GOLFCLUB ‘T ZELLE
Varsselseweg 45 Hengelo Gld
Tel. (0575) 467 533
www.gczelle.nl

Gratis proeflessen op:
 zondag 4 augustus 10.00 - 12.00 uur
 zaterdag 24 augustus 10.00 - 12.00 uur
 zaterdag 7 september 10.00 - 12.00 uur

 zondag 22 september
 OPEN DAG 12.00 - 17.00 uur
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afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Huushenne
 B.  Verwunderinge
 C.  Rof

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De Rainbowband bestaat al 18 jaar en 
bezorgde al heel wat bewoners van 
verzorgingshuizen in de regio een 
vrolijke middag. De rol van headliner 
op de Zwarte Cross vervullen, is toch 
andere koek. Ook bij Tonnie Wei-
kamp, die weliswaar al 25 jaar in de 
muziek zit, begint het zondagmiddag 
voor het optreden behoorlijk te krie-
belen. “Dit heb ik nog nooit meege-
maakt en dat gaat waarschijnlijk ook 
nooit meer gebeuren.” Veel tijd om 
zenuwachtig te worden hebben hij 
en de orkestleden echter niet, want 
er moet nog hard gewerkt worden. 
De muzikanten hebben zich verza-

meld bij de Hamalandschool waar 
gerepeteerd wordt en waar tevens de 
muziekinstrumenten zijn opgesla-
gen. Roadies heeft de Rainbowband 
niet en daarom slepen ze allemaal 
zelf de spullen in de twee bussen. 
Inpakken, instappen en op naar de 
Zwarte Cross. In het dorp en op het 
terrein worden de muzikanten door 
iedereen toegezwaaid. Na een heerlij-
ke artiestenmaaltijd en de interviews 
voor BNN en 3FM, gaat het dan echt 
gebeuren.
Vanaf het podium zien de muzikan-
ten zover als ze kunnen kijken men-
sen. Vrolijke mensen die wel zin in 

een feestje hebben. Dat komt goed 
uit, want daar houdt de Rainbow-
band ook van. Meezingers als ‘Ro-
sanne’, ‘Het Bananenlied’ en ‘Heb 
je even voor mij’, worden uitbundig 
meegeschreeuwd door het publiek en 
ieder lied mondt uit in een uitzinnig 
gejuich. Ook Tante Rikie die aan de 
zijkant van het podium zit, gaat uit 
haar dak op de muziek van dit en-
thousiaste orkest.
Als klap op de vuurpijl speelden de 
Jovinks en de Rainbowband het num-
mer ‘Wakker Worden’. En dat was 
een flinke klap. Op het podium en in 
het publiek ontstond één groot volks-
feest. Een passender slot van de Zwar-
te Cross 2013 waarbij de woorden 
‘Peace, love and harmony’ centraal 
stonden, kan men niet bedenken.

Meer foto’s en een video op 
www.contact.nl

Rainbowband en Jovink zorgen 
voor ‘Peace, love and harmony’

Lichtenvoorde - “Rainbowband, Rainbowband, Rainbowband!” Het 
publiek voor het hoofdpodium van de Zwarte Cross schreeuwde de 
muzikale helden uit Lichtenvoorde zondag massaal toe. En dan te be-
denken dat er toen nog geen noot was gespeeld. Een half uur later, 
nadat de band samen met Jovink de hit ‘Wakker Worden’ over het fes-
tivalterrein had laten schallen, waren publiek en bandleden compleet 
in extase. “Dit vergeten we ons hele leven niet meer.”

Zegt het voort: op vrijdag gaat het 
feest al van start! DJ Menno Barreveld 
van Q-music verzorgt deze avond de 
muziek en doet dat volledig in de stijl 
van het Foute Uur. Dat betekent lek-
ker uit je bol gaan met de lekkerste 
disconummers, dance uit de jaren 
negentig en alles wat verder onder de 
categorie ‘guilty pleasure’ valt. 
En dan de zaterdag. De band Crystal 
Dream speelt, de heren van Helemaal 
Hollands maken er een waar feestje 
van en in de après skihut wordt het 
goed naborrelen. Maar er is meer. 
Nieuw is Club Ibiza. Denk aan wui-
vende palmen, een zomers sfeertje 
en lekkere cocktails. Er is een apart 
podium, waar een DJ zorgt voor pas-
sende tropische klanken. Lekkere zo-
merse dancemuziek en top 40-liedjes 

passeren hier de revue. Dit is kortom
de plek om te chillen, het ‘terras’ van
Feestival. 
Om de feestvreugde te verheugen, 
kunnen bezoekers aan Feestival zich
prachtig uitdossen. Wie thuis geen 
pruiken, nepnagels en gekke hoedjes
voor handen heeft, kan zich uitleven
in het winkeltje op Feestival. Hier is
allerlei gekkigheid verkrijgbaar om 
de boel wat op te leuken. Dames kun-
nen hun nagels laten voorzien van 
mooie kleurtjes en vormpjes, net als
heren die hier behoefte aan hebben 
trouwens. 

Kaarten voor de vrijdagavond kosten
5 euro in de voorverkoop en 7,50 eu-
ro op de avond zelf. Toegang tot de
zaterdag kost 12,50 euro in de voor-
verkoop en 15 euro op het terrein.
Een passe partout voor beide avon-
den wordt verkocht voor 15 euro.
Kaarten zijn te koop via de website
en de bekende voorverkoopadressen:
Expert Arentsen en BP Wenting in
Hengelo, Etos Barendsen in Vorden,
Sigarenmagazijn Roenhorst in Zel-
hem, Café Heezen in Steenderen en
Focus Fashion Ruurlo. www.feestival-
hengelo.nl

Dit jaar op Feestival 
Hengelo: Q-music’s Foute 
Uur en Club Ibiza
Hengelo – Naast de nieuwe naam 
heeft Feestival, het voormalig 
Hengels Feest, ook een gedeelte-
lijk nieuwe opzet. Er zijn leuke 
items toegevoegd aan de ver-
trouwde programmaonderde-
len en net als vorig jaar bestaat 
het feest uit twee avonden. Ook 
op vrijdag 16 augustus is het al 
groot feest op het weiland aan de 

Een tafel met daarop verschillende 
gerechtjes brengt een informele en 
ontspannen sfeer met zich mee. Een 
sfeer waarbij eten, drinken en gezel-
lig praten moeiteloos in elkaar over-
gaan.

Dinercafé De Naober speelt op deze 
wens in door vanaf heden naast het 
à la carte eten ook het concept met 

gerechten aan te bieden. U krijgt een 
kaart met daarop een grote diver-
siteit aan gerechten. Het concept is 
eenvoudig uitvoerbaar.
U zet kruisjes op de kaart naar uw 
keuze. Zodra u de eerste gerechten op 
heeft ontvang u wederom een kaart 
en besteld u de volgende gerechten. 
U bepaald zelf wat u wilt eten en in 
welke volgorde. Alles is mogelijk. 

Zelfs als u wilt starten met een des-
sert en vervolgens soep besteld is dat 
geen probleem. U kunt onbeperkt 
bestellen en bepaald hierdoor zelf 
hoeveel ‘gangen’ u wilt nuttigen. Rob 
Dolphijn en zijn medewerksters(ers) 
willen u door dit concept de gelegen-
heid geven om de vele smaken van de 
gerechten van De Naober te ervaren. 
Hopelijk bent u enthousiast gewor-
den en mogen zij u binnenkort een 
keer begroeten bij Dinercafé De Nao-
ber in Ruurlo. Vanaf woensdag 31 
juli start De Naober met de nieuwe 
formule. Zie ook advertentie elders in 
de krant.

‘In betweens’: Overheerlijke uitgebalanceerde kleine gerechtjes

Dinercafé De Naober Ruurlo 
voegt extra concept toe aan uit 
eten gaan

Ruurlo - Gasten laten zich tegenwoordig graag verrassen door meer-
dere smaaksensaties achter elkaar. Geen standaard voor-, hoofd- en 
nagerecht maar zogeheten ‘in betweens’: overheerlijke, creatieve en 
uitgebalanceerde kleine gerechtjes. Uit eten gaan krijgt hierdoor een 
geheel nieuwe dimensie.

De Jazz band zal een  zomers tuin-
concert verzorgen van 16.00 tot 
20.00 uur.  Het belooft een heer-
lijke Zuid Amerikaanse middag te 
worden met tongstrelende gerech-

ten en heerlijke jazz muziek.
Zie voor verdere informatie en re-
serveren: www.bakker.nl of mail: 
info@bakker.nl.  Zie ook de adver-
tentie elders in de krant.

Zondag 4 augustus bij Bakker in Vorden

Zomers tuinconcert 
met Euphonia Novelty 
Orchestra
Vorden -  Het Euphonia Novelty Orchestra komt aanstaande 4 au-
gustus naar Hotel Bakker in Vorden.

Vierakker - Uitslag van de achtste 
zomerbridgedrive van Bridgeclub 
Bronkhorst, gespeeld op 25 juli in 
Vierakker. Ook deze mooie zomer-
avond waren er weer 24 paren. In de 
B-lijn is een gedeelde derde plaats.De 
uitslag:

A-LIJN
1. Diny Hartelman & Hans Jansen 
58,33%
2. Cobie van der Stouwe & Henk Sme-
dinga 57,08%
3. Rina Wigman & Anneke Onstenk 
53,33%.

B-LIJN
1. Wil Ten Holder & Leni Lamers 
65,83%
2. Henny Deunk & Wil Matser 55,00%
3. Joop ten Holder & Jan Wolf en 
Annie Berentsen & Wil van de Berg, 
beide paren 54,58%.

Komende weken blijven we bridgen 
in het St. Ludgerusgebouw te Vierak-
ker. Het aantal tafels is hier gelimi-
teerd, dus vol is vol. Geef u dan ook 

z.s.m. op! Er wordt voor kleine prijs-
jes verzorgd. Ieder maakt evenveel
kans om met iets naar huis te gaan,
omdat op de avond zelf wordt beslist
op welke plaatsen, prijzen zullen 
vallen. I.v.m. planning graag mailen 
naar bcbronkhorst@hotmail.nl of 
aan, dan wel afmelden met een sms
of door te bellen naar 06-28633453.
Als er nog plek is, blijft u ook tot kort
voor aanvang welkom.

B r i d g e n
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Bronckhorst

Dinsdag 30 juli 2013
15:30  Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 31 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht  Vorden

13:30 Workshop haken voor iedereen! Velswijk

15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek  Achter-Drempt

20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen  Linde

Donderdag 1 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse  Vorden

13:00 Hundertwasser voor kinderen Vorden

13:30 fietstocht 55+  Keijenborg

14:00  Huifwagen tocht Zelhem

15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden Vorden

Vrijdag 2 augustus 2013
14:00  Begin het weekend met boer Willem  Vorden

15:30  Orgelconcert met IJsbrand ter Haar  Zelhem

Zaterdag 3 augustus 2013
10:00 Zomerse Zaterdagmarkt op Boerderij  

De Vijfsprong Vorden

10:00 product op het erepodium Vierakker

10:00 Fiets de boer op Vorden Vorden

10:30  Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden

13:00  Expositie “Alleen maar verbeelding Vorden

14:00  Zelhemse Zomerfeesten Zelhem

21:00  Feestband Nedjus Zelhem

Zondag 4 augustus 2013
10:00  Open Dag - de Wiersse Vorden

10:00  Openluchtdienst ‘In de Groene  

Kathedraal’ Vorden

12:00  Rommelmarkt camping Kom-Es-An Hengelo

Dinsdag 6 augustus 2013
15:30  Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 7 augustus 2013
10:00  Fiets de Boer op omgeving Halle Halle

11:00  Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden

15:00  Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt

17:30  Achtkasteelen BBQ Vorden

20:00  Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 8 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse  Vorden

14:00  Huifwagen tocht  Zelhem

Vrijdag 9 augustus 2013
10:00  Open Fuchsiatuin Wichmond Wichmond

14:00  Begin het weekend met boer Willem Vorden

15:30  Orgelconcert met Dick Klomp Zelhem

Zaterdag 10 augustus 2013
10:00  Product op het erepodium Vierakker

10:00 Zaterdagmarkt op Boerderij De Vijfsprong Vorden

10:00 Open Fuchsiatuin Wichmond Wichmond

13:00  Expositie “Alleen maar verbeelding Vorden

Zondag 11 augustus 2013
7:30  Kastelenrit Vorden

10:00 Open Fuchsiatuin Wichmond Wichmond

12:00  Oogst en Folklore dag Zelhem

13:30  Oogst- en folkloredag Museum  

Smedekinck Zelhem

14:00  Proefles bij de Keppelse golfclub Hoog-Keppel

Dinsdag 13 augustus 2013
15:30  Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Doel van het Ecotrans Cycling 
Team
Omdat elke deelnemer binnen het 
team op de een of andere manier van 
dichtbij iets met de vervelende ziekte 
kanker te maken heeft of heeft gehad 
was het goede doel waarvoor ze gin-
gen fietsen al snel bekent: we gaan 
geld inzamelen voor onderzoek naar 
kanker, we gaan volle bak voor het 
KWF. Om geld in te zamelen hebben 
ze een spinningmarathon georgani-
seerd.

Samenwerking
Op zondag 2 juni jl. hebben ze in sa-
menwerking met Sportschool Groen-
lo en Stichting Vestingstaddagen 
Groenlo de markt voorzien van spin-
ningfietsen. Met ruim 100 deelne-
mers die grotendeels allen van 14.00 
tot 18.00 uur op de fiets zaten zijn ze 
de strijd aangegaan. De weergoden 
waren ons goed gezind en niet alléén 
dat, aan het eind van de dag mochten 
ze ook nog een donatie van een vrien-
dengroep ontvangen die deze actie 

een warm hart toedroeg. Zij hadden 
speciaal hiervoor een pokertoernooi 
georganiseerd.

Alpe D’Huez
Na deze prestatie hebben ze als Eco-
trans Cycling Team de Alpe D’Huez 
gefietst op vrijdag 14 juni jl. Nu heb-
ben ze de balans opgemaakt en kun-
nen ze bekend maken dat er een 
bedrag van € 2.290,- is binnengeko-
men. Dit bedrag hebben ze overge-
maakt aan het KWF tbv verdere en 
diepgaande onderzoeken naar deze 
ziekte.

De organisatie wil iedereen bedan-
ken, voor hun financiële en mentale 
bijdrage, die ervoor gezorgd hebben 
dat dit een succes is geworden.

Ecotrans cycling team’s

Spinning Marathon / Beklimming 
Alp d’Huez tbv KWF

Vorden - Het Ecotrans Cycling Team, dat in 2011 met een grapje is 
ontstaan in de bedrijfskantine van Ecotrans in Vorden, heeft geld in-
gezameld voor het KWF door de Alp d’Huez te fietsen. Zondag 2 juni 
jl hebben ze in samenwerking met Sportschool Groenlo en Stichting 
Vestingstaddagen Groenlo, een RPM / Spinning Marathon op de markt 
in Groenlo georganiseerd. De opbrengst van de RPM / Spinning mara-
thon is geheel ten goede gekomen aan het KWF.

Omdat het terrein van de kinderboer-
derij wat hoger gelegen is, kon het 
vele water dat zaterdagmiddag en ’s 
nachts was gevallen goed weg en kon 

de oogstdag gewoon doorgaan. De 
zon scheen volop.
Rogge en aardappelen werden deze 
dag op verschillende oude manieren 

geoogst, handmatig, met paard of 
machine. Het stro werd verwerkt tot 
balen, het zaad gewonnen. Vrijwilli-
gers lieten de belangstellenden zien 
hoe het in zijn werk ging. Zij lieten 
ook heel graag zelf ervaren hoe het 
was om op de knieën in het zand te 
zitten om de aardappelen te rapen en 
in de manden te doen. Of het met de 
zicht en pikhaak gemaaide rogge tot 
garven te binden. Mevrouw Hentje 
Bruil uit Baak is 94 jaar en bond in 
haar jeugd vele garven. Zij liet deze 
middag zien dat ze nog steeds vlot en 
kundig het stro bijeen kan binden.
Kinderen die deze dag naar Feltsigt 
kwamen vermaakten zich opperbest 
in de ruime speeltuin en bij de die-
ren. Ze keken bij de kip die met haar 
kuikens rondliep, bij de konijnen, ca-
via’s en de pony. Maar ook hielpen zij 
bij het rapen van de aardappelen en 
het sorteren ervan. Of genoten in het 
zonnebloemendoolhof.

Verder waren deze middag oldti-
mer tractoren opgesteld, dansten 
de folkloristische dansgroep ‘De Ies-
selschotsers’ en jongerendansgroep 
‘Onze Jongeleu’ op muziek van hun 
eigen orkestje en was er van alles te 
proeven. Op de verschillende kra-
men waren wijnen, honing, bakspul-
len, bier en nog meer te koop. Op de 
verschillende terrassen was het goed 
toeven.
Foto’s van deze oogstdag bij Feltsigt 
staan op www.contact.nl.

Goedbezochte Oogstdag in Bekveld laat 
oude tijden herleven

Bekveld - Bij Kinderboerderij Feltsigt stond zondag 28juli een traditio-
nele oogstdag op het programma. Vele belangstellenden kwamen om 
te kijken en te genieten van het werken op het land in vroeger tijden. 
Vrijwilligers waren de hele dag in touw om het oogsten van aardap-
pelen en graangewassen te laten zien, alsook het hooien, dorsen en 
tenslotte ploegen.

Mevrouw Hentje Bruil liet zien nog steeds vlot en kundig garven bijeen te kunnen binden.



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

Het Russische Pussy Riot-bandlid Ka-
tya telde af voor de start van de ‘Run 
For Freedom’ middels een Skypever-
binding. Haar twee mede-bandleden 
zitten opgesloten omdat zij een kerk-
dienst verstoorden om een protest-
lied tegen president Poetin te zingen. 
Vanuit de internationale gemeen-
schap - en veelal uit de muziekwereld 
- kreeg de band veel steun en werd 
er gevraagd om de vrijlating van het 
tweetal.

Vrijdag deden Zwarte Crossers dat 
door onder luid gejuich poedelnaakt 
over de modderige crossbaan te ren-
nen. Onder hen ook de prominenten 
Hendrik Jan Lovink en Giel Beelen. 
“Heel bijzonder om je zo vrij te voe-
len met een grote groep gelijkgestem-
den”, vertelde de 3FM DJ na afloop 
van het spektakel. “Als discjockey 
ben ik altijd op zoek naar de grenzen 
van mijn vrijheid en gelukkig is dat 
hier ook mogelijk.” 

Of de boodschap bij personen als Poe-
tin overkomt, durfde Giel niet te zeg-
gen, maar hij vindt het niet verkeerd 
om in eigen land eens stil te staan bij 
dit onderwerp. “Want zo vrij zijn we 
ook hier niet in ons hoofd.” Het feit 
dat het videoverslag dat we maakten 
van deze protestactie is geblokkeerd 
door YouTube, kan hier als voorbeeld 
van dienen. 
Waarnemend burgemeester Rob 
Metz van Oost Gelre was tevens aan-
wezig bij de Naked Run, als aandach-
tig toeschouwer welteverstaan. “Dit 
was een geweldige ludieke actie”, zo 
keek hij erop terug. “Het mes snijdt 
hier aan twee kanten: er is aandacht 
voor de goede zaak en de organisatie 
trekt weer extra belangstelling voor 
de Zwarte Cross.”

Deelnemers Naked Run ploeteren 
zich door modder op Zwarte Cross

Lichtenvoorde - “Naakt zijn, dat is niet zo’n probleem, het rennen 
over de modderige baan was een stuk zwaarder”, zo reageerde één 
van de 450 deelnemers die vrijdag deelnam aan de Naked Run tijdens 
het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde. Deze grote groep naakte 
mannen en vrouwen deed mee aan de actie van de Zwarte Cross en 
Amnesty International om te protesteren tegen de beperking van vrije 
meningsuiting in Rusland.

Klik op de link om de serie video’s te bekijken: www.goo.gl/u173KN

DOCU: Høken in Toldiek 2013

Toldijk - Voor het 37ste jaar werd op vrijdag 28 juni en zondag 30 
juni Høken in Toldiek gehouden. Contact.nl maakte een uitgebreide 
reportage over deze editie. Tradities, het afscheid van Fokke de Jong 
en natturlijk het zoep’n, brek’n  en angaon: een compleet verslag van 
een bijzonder evenement.

De band ontstond eind 2007. Deze 
vrienden jamden regelmatig met el-
kaar tijdens gelegenheden en zaten in 
verschillende bands. Hun gezamen-
lijke muzikale voorkeur bleek Fusion 
te zijn en zo ontstond het idee om 
een band te beginnen. Om een bre-
der publiek te kunnen raken, zoch-
ten ze een zangeres en vonden die 
in Adrienne Werts.Iedereen brengt 
vanuit zijn/haar eigen achtergrond 
nummers in en zo staat er naast Fu-
sion ook Jazz, Funk, Soul en R&B op 

de setlist. De band omschrijft de mu-
ziek als easy listening, melodieus en
groovend. Anita Baker, Trijntje Oos-
terhuis, Stevie Wonder en Michael
MacDonald staan op het repertoire.
De band bestaat naast leadzangeres
Adrienne Werts uit Patrick Damman
(toetsen), Noeky Cornelies (drums en
zang) Peter Molenaars (gitaar en zang)
en Erwin Krahmer (basgitaar). U kunt
wekelijks de uitzendingen van live@
ideaal.org in ‘de Mallemolen’ bijwo-
nen (er wordt geen entreegeld ge-
vraagd) of beluisteren via Radio Ide-
aal en de livestream website Radio
Ideaal. Bands en artiesten die ook live
in het programma willen komen spe-
len, kunnen mailen naar live@ideaal.
org of schrijven naar  Ideaal Radio,
Televisie & Internet, t.a.v. live@ide-
aal.org Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

More than a Feeling bij 
LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 7 au-
gustus speelt de band ‘More than 
a Feeling’ tussen 20.00 en 22.00 
uurlive in het programmalive@
ideaal, dat dit keer vanuit de 
Ibeat-studio in Zelhem wordt uit-
gezonden.

In 2007 heeft Jan met zijn trekker 
Dark Side of the Moon aangehaakt 
in Lochem. De strijd tegen kanker 
heeft Jan eind 2008 verloren maar 
zijn grote wens was gelukkig nog wel 

in vervulling gegaan. Na zijn overlij-
den wordt de trekker bestuurd door 
zus Angela en is het Dark Side of the 
Moon team één van de deelnemers in 
de NTTO Farmstock Competitie. An-

gela en haar team zetten zich ter na-
gedachtenis aan Jan in voor de stich-
ting Against Cancer. Stichting Trac-
tor Pulling Lochem ondersteunt hen 
hiermee tijdens Mecha Tractor Pul-
ling Lochem 2013. Sexy act(ie) Vanaf 
14.00 uur start een sexy act(ie) voor 
de stichting Against Cancer. Twee da-
mes worden ter plekke voorzien van 
schitterende/ spannende/ sexy body-
painting ….. en u kunt tegen betaling 
met deze dames op de foto! Voor € 
5,- per persoon steunt u een goed doel 
en krijgt u als aandenken een mooie 

foto mee. Het bodypainting duurt tot 
ca. 16.00 uur en hierna start de fo-
toshoot tot ca. 18 uur. Spectaculaire 
verkoopactie! Na de run van Angela 
Schokkin volgt een spectaculaire ver-
koopactie. Vrijwilligers gaan zwarte 
polsbandjes verkopen met de tekst 
”Ik zet mijn power in tegen kanker”. 
Door de aankoop van een bandje 
steunt u het goede doel, alle inkom-
sten komen direct ten gunste van de 
stichting Against Cancer. Het doel 
is om in 30 minuten tijd alle 3.000 
bandjes te verkopen …. welke kant 
van de wedstrijdarena wint: de tribu-
nes aan de rennerskwartierzijde of de 
tribunes aan de weg? Against Cancer 
De stichting ´Against Cancer´ geeft 
een glimlach aan kinderen die be-
zig zijn met hun race tegen kanker. 
Jaarlijks organiseert Against Cancer 
een aantal grote evenementen met 
“zieke” gezinnen. Met deze evene-
menten bezorgen zij de gezinnen een 
onvergetelijke dag. Alle ellende die 
de ziekte kanker met zich meebrengt 
kan zo voor één dag worden verge-
ten. Topsport op 2 wedstrijdbanen 
Mecha Tractor Pulling Lochem is een 
Grand National Truck- en Tractorpul-
ling wedstrijd. Om een vergelijking 
met een andere sport te maken, wat 
de Eredivisie binnen het voetbal is, is 
de Grand National in de tractorpul-
lingsport. 

In Lochem worden op twee wedstrijd-
banen diverse Truck- en Tractorpul-
ling wedstrijden verreden. Vanaf 
14.00 uur is het terrein, het Avontu-
rijn Kinderdorp en het rennerskwar-
tier geopend en om 17.00 uur starten 
de eerste wedstrijden. Naast het wed-
strijdspektakel is er voor jong en oud 
een groot cateringaanbod met ruime 

keuze uit diverse snacks en drank en
na afloop van de wedstrijden is er ge-
noeg vertier in de feesttent m.m.v. de
Ruurlose band “De Sleppers”. Meer 
info? Kijk voor meer informatie over
Mecha Tractor Pulling Lochem op:
www.tractorpullinglochem.nl, be-
zoek de Facebook pagina ‘Tractor Pul-
ling Lochem’ of volg ons op Twitter
(@TP_Lochem). Graag tot ziens op 3
augustus want…. Mecha Tractor Pul-
ling Lochem, altijd weer bijzonde

Tractor Pulling Lochem steunt goede doel
Lochem - Vorig jaar heeft Tractor Pulling Lochem KiKa (Kinderen Kan-
kervrij) gesteund d.m.v. de eierbakmachine. Dit was een groot suc-
ces dankzij het Lochemse publiek. Voor de jubileumeditie van Mecha 
Tractor Pulling Lochem is er gekozen voor een bijzondere samenwer-
king met een regionale deelneemster: Angela Schokkin. Kent u haar 
broer Jan Schokkin nog? Jan had nog één grote droom voordat hij zijn 
strijd tegen kanker zou verliezen. En dat was rijden in Lochem met 
zijn trekker Dark Side of the Moon.

nieuws uit 
uw regio

www.contact.nl

Van huis uit zijn wij verbonden 

met de Achterhoek. Door onze 

plaatselijke en regionale uitga-

ven is er een sterke verweven-

heid met onze lezers. En daar 

zijn we best trots op… 



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Huushenne: Vrouw die altijd thuis zit, huismus. “’t Leefste 
blif ze in huus, deen huushenne.”

 B.  Verwunderinge: Verbazing, verwondering. “De 
burgemeister had de pastoor ziene verwunderinge 
doaraover te kennen egevene, of e zich in ’t vervolg der 
maor neet meer met bemeujen wol.”

 C.  Rof: “In ne rof”, “In ’n rufken”. In korte tijd. “In ne rof is e 
kloor.” “Hee hef ’t in ’n rufken veur mekare.”

Hun kleurrijke werk verrast opnieuw 
door nieuwe technieken en onder-
werpen. Ieders stijl heeft zich verder 
ontwikkeld. Samen schilderen, elkaar 
feedback geven en plezier hebben in 
hun schilderkunst is de drijfveer om 
jaarlijks weer hun werk te exposeren 
in Bronkhorst.
De Kapel biedt een sfeervolle omge-
ving, waarin hun schilderijen verras-
send goed tot hun recht komen: een 
groot ‘Vurig’ schilderij van Ali Klom-
penhouwer is de blikvanger. Terwijl 
Walter Stellaart, als schipper van de 
Fluisterboot in Zutphen, zich heeft 
laten inspireren om klederdrachten 
van schippersvrouwen te verbeelden. 
Diny Boogman verrast opnieuw met 

haar prachtige aquarellen en met ge-
abstraheerd werk in acrylverf, Tineke
Roorda heeft veel kleurrijk werk. Dit
jaar heeft zij onder het motto: ‘Appel-
tjes en Peerdjes’ paardentekeningen
en een serie appeltjes gemaakt.

Het ‘Steenders Palet’ wil eenieder
weer laten genieten en begroet hen
graag tijdens de expositiedagen. Zij 
zijn geopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Eén van de leden is altijd aanwezig. 
Ook op de website www.SteendersPa-
let.nl is veel van hun werk terug te
vinden. Informatie bij Tineke Roor-
da, telefoon (0575) 451726) of Walter
Stellaart, telefoon (0575) 842575.

Kleurrijke schilderijen 
‘Steenders Palet’ in Kapel 
Bronkhorst

Bronkhorst - Het ‘Steenders Palet’ exposeert in de Kapel van Bronk-
horst van zaterdag 3 t/m vrijdag 9 augustus, dagelijks van 10.00 tot
17.00 uur. Ali Klompenhouwer,Diny Boogman,Tineke Roorda en Wal-
ter Stellaart heten eenieder daarbij van harte welkom.

Steenders Palet: ‘Vurig’ van Ali Klompenhouwer, Diny Boogman’s ‘Village Provençale’,
Tineke Roorda haar ‘Papaverweelde en Walter Stellaart’s ‘Woensdag Wasdag’.

Het PRA (Performance Racing Achter-
hoek) begon goed aan de trainingen, 
men stond zelfs een tijdje tweede op 
zaterdag. Helaas ging het voor cou-
reur Frank Bakker mis in een trai-
ning  voor het Belgisch kampioen-
schap, hij ging onderuit, brak daarbij 
zijn sleutelbeen en bleef de rest van 
het weekend aan de kant. Team ei-
genaar Tonnie Wassink liet weten 
dat het verder goed ging met Frank 
en dat hij bij de volgende wedstrijd 
voor het IRRC kampioenschap in het 
Duitse Frohburg weer van start kan 
gaan. De winst in de eerste race ging 

naar de Duitser Didier Grams en ach-
ter hem werden de Belgische rijders 
Victor de Cooremeester en Gian Mer-
tens tweede en derde. Olaf Romijn 
werd de beste Hamove rijder met 
een veertiende plaats. De tweede en 
derde race in de IRRC werden gewon-
nen door de Belg Sebastien LeGrelle. 
Didier Grams werd tweemaal tweede 
en Nicky de Wit uit België behaalde 
tweemaal de derde plaats. Hamove 
rijder Olaf Romijn ging steeds beter 
rijden en reed zich zeer verdienstelijk 
naar een negende en zevende plek in 
race twee en drie. Jochem v.d. Hoek 

werd negende in de eerste race maar 
ging op zondagmorgen onderuit in 
een wedstrijd voor het Belgisch kam-
pioenschap. Daar blesseerde hij zich 
zodanig dat hij de twee races in de 
IRRC kampioenschap op zondag niet 
kon meerijden.

Aanstaand weekend is er op het TT 
Circuit de Gamma Racing Days. Dit is 
een gecombineerd auto, kart en mo-
tor gebeuren. Verschillende leden van 
de Hamove zullen hier aan mee doen 
voor de punten in de verschillende 
kampioenschappen. Het Redbull 
Formule 1 team zal daar een demon-
stratie geven met voormalig formule 
1 rijder David Coulthard. Daarnaast 
zullen Gamma coureur Jasper Iwema 
en Tim Coronel ook hun kunsten ver-
tonen op het TT circuit.

Pechvol weekend PRA team in Chimay

Chimay - Afgelopen weekend werd in het Belgische Chimay de der-
de wedstrijd meetellend voor het IRRC (Internationale Road Racing 
Championship) kampioenschap verreden. In Chimay werden er drie 
reeksen gereden voor het kampioenschap omdat de wedstrijd in het 
Tsjechische Terlicko niet verreden zal worden dit jaar.

foto Henk Teerink.

,,Het kampioenschap vormt bij voor-
baad het uithangbord. En die moet je 
met beide handen aangrijpen als je 
de kans krijgt om die te mogen orga-
niseren. Organisatorisch is het flinke 
klus. Maar we doen het graag. Mede 
omdat we gevraagd zijn het kampi-
oenschap te organiseren. Dat is een 
eer. En dat streelt ons als vereniging 
natuurlijk wel”, zo zegt voorzitter 
Klaasjan Mulder van LR en PC Ruurlo 
aan de vooravond van het kampioen-
schap. Zaterdag 3 augustus zijn de 
terreinen rondom boerderij De Zomp 
het strijdtoneel voor de pony’s. Op 
vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus ko-
men de paarden in de drie spring- en 
twaalf dressuurringen in actie om de 
eretitels. De laatste maanden hebben 
ruiters en amazones uit heel Gelder-
land en Flevoland zich geselecteerd 
voor de kampioenschappen. Alleen 
de allerbeste combinaties verschij-
nen ook daadwerkelijk aan de start 
om te strijden voor de regionale titel 
en een ticket voor het Nederlands 
Kampioenschap die in september in 
Ermelo plaatsvindt. Het is niet de 

eerste keer dat LR en PC Ruurlo het 
kampioenschap organiseert. In 2008 
en 1996 was Ruurlo ook gastheer. Na-
tuurlijk laten de Ruurlose ruiters en 
amazones zich ook niet onbetuigd. 
Diverse leden hebben zich indivi-
dueel geplaatst voor de kampioen-
schappen en ook neemt de club deel 
aan het verenigingskampioenschap. 
Hierbij rijden vier combinaties een 
dressuurproef en leggen vier combi-
naties een springparcours af. De ver-
eniging met het beste overall resul-
taat wordt regiokampioen. Met een 
kleine tweeduizend starts verdeeld 
over drie dagen zijn de Regionale 
kampioenschappen een evenement 
van formaat. PC en LR Ruurlo heeft 
er echter alle vertrouwen in dat de 
kampioenschappen succesvol verlo-
pen. Klaasjan Mulder: ,,We zijn er 
klaar voor. Met de ervaring van vijf 
jaar geleden moeten we de klus kun-
nen klaren. Zo lenen we van enkele 
regionale zusterverenigingen bijvoor-
beeld hindernissen. ‘Tot en met vrij-
dagavond zijn tientallen vrijwilligers 
actief om het wedstrijdterrein aan 

de Borculoseweg in te richten. LR 
en PC Ruurlo maakt momenteel een 
flinke ledengroei door. Vooral de Po-
nyclub Ruurlo kent een groot aantal 
nieuwe leden. ‘We hebben de laatste 
jaren flink geïnvesteerd in de jeugd. 
Was de ponyafdeling vijf jaar geleden 
bijna op sterven na dood. Momenteel 
telt de afdeling bijna twintig actieve 
leden’, zo zegt secretaresse Suzan 
Hissink-Hoijtink die samen met voor-
zitter Klaasjan Mulder en penning-
meester Gitte Radema het dagelijks 
bestuur van de vereniging vormt. 
Het algemeen bestuur bestaat verder 
uit André Hietbrink, Bertine Klein 
Bluemink, Rianne Neerlaar en Esther 
Menkhorst.

TOPLAAG
Uit de gelden die eventueel financieel 
uit de organisatie van het kampioen-
schap worden gegenereerd wil LR en 
PC Ruurlo op hun prachtige clubter-
rein ’t Windmöllenveld aan de Hen-
geloseweg de rijbak van een nieuwe 
toplaag voorzien. Het oefenterrein 
van de zestig leden tellende vereni-
ging wordt beheerd door de Stich-
ting Windmöllenveld waarom in het 
groene seizoen onder leiding van de 
clubinstructeurs Marieke ten Elzen, 
Lars Boers en Iris van Ulden weke-
lijks wordt getraind. In de winterpe-
riode is de club actief in de manage 
van paardenpension ’t Haller van de 
familie Hietbrink aan de Beunkstege 
in de Vordense buurtschap Linde net 
op de grens van Ruurlo met Vorden.

Ruurlo in de komende weken paardendorp

Rijvereniging en Ponyclub 
Ruurlo organiseert 
Regiokampioenschappen
Ruurlo - De komende twee weekeinden staat Ruurlo in het teken van 
de paardensport. Aan de Borculoseweg barst zaterdag 3 augustus en 
vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus namelijk de strijd los om de ere-
titels bij de pony’s en paarden tijdens de Regio kampioenschappen 
Gelderland en Flevoland. Gastheer/vrouw van de kampioenschappen 
is Landelijke Rijvereniging en Ponyclub Ruurlo. De wedstrijden vin-
den plaats rondom boerderij De Zomp van de familie Reinders-Neer-
laar waar sinds 2010 ook het jaarlijkse concours van LR en PC Ruurlo 
plaatsvindt. Op alle drie dagen beginnen de wedstrijden om 9.00 uur. 
De toegang is telkens gratis. Voor de kinderen is er een speciale speel- 
en schminkhoek en er wordt een sfeervol promodorp ingericht.

Uitslagen van wedvluchten van de 
vier duivenverenigingen in de ge-
meente Bronckhorst.
Zaterdag 27 juli werden de vluchten 
van PV De IJsselbode uit Steenderen, 

PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden
en PV Steeds Sneller Hengelo Gld. in
verband met de slechte weersomstan-
digheden afgelast.

Duivensport
Bronckhorst - Duivenberichten 27 juli.

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



M
M Autobedrijf

Melgers
DAIHATSU Sirion 1.0 12v Trend 2007 78.809 km  €  6.750

HYUNDAI Santa Fe 2.7i V6 4wd Automaat Style 7-persoons 2009 79.980 km  €  20.950

MERCEDES-Benz C-Klasse 200 Kompressor Automaat Elegance 2008 48.801 km  €  21.950

SEAT Leon 1.4 Tsi 5drs. Sportstyle 2008 124.325 km  €  11.750

SKODA Fabia 1.4 16v Spirit 2007 57.516 km  €  7.950

TOYOTA Aygo 1.0 12v 5drs. Comfort 2009 98.357 km  €  6.750

TOYOTA Verso 1.8 16v Sol Cruise 5-persoons 2007 99.170 km  €  14.950

TOYOTA Yaris 1.3 Vvt-i Luna 2007 91.621 km  €  7.750

VOLKSWAGEN Polo 1.4 16v 3drs. Sportline 2004 114.981 km  € 6.750

VOLKSWAGEN Transporter 2.5 Tdi Automaat4 292/2680 2003 151.968 km  €  8.950

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Volvo XC90
2.4 D5

210.378 km, 2006

€ 11.950

Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jan-01 137.500 km Grijs € 2.000
Citroën  Xsara  1.6i 16v Ligne Prestige jul-01 211.600 km Grijs € 1.750
Fiat  Grande Punto  1.4 16v Edizione Lusso mei-09 39.569 km Blauw metallic € 9.000
Fiat  Panda  1.2 8V Emotion mei-09 80.241 km Zwart metallic € 6.250
Ford  Focus  1.6 16v Trend dec-10 67.276 km Grijs metallic € 12.250
Hyundai  Getz  1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs metallic € 6.250
Hyundai  i10  1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 km Blauw metallic € 6.500
Hyundai  i10  1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 km Rood € 7.750
Renault  Scénic  1.6 16v Expression Luxe LPG-G3 mei-04 198.087 km Groen metallic € 4.500
Suzuki  Alto  1.1 5drs. GL Spirit nov-03 130.834 km Grijs metallic € 2.000
Suzuki  Alto  1.1 5drs. Glx Spirit mrt-05 82.109 km Zwart € 4.000
Toyota  Yaris  1.0 Vvt-i 3drs. Idols mrt-04 110.602 km Grijs metallic € 5.600
Volkswagen  Golf  1.6 5drs. airco, cruise, stoelverw. mrt-08 93.922 km Zwart metallic € 13.750
Volkswagen  Golf  Variant 1.9 Tdi 101pk Turijn okt-05 173.267 km Grijs metallic € 6.250

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Ford Focus  Wagon 1.6 16v 
Futura, sep-07, 131.894 km,

 Grijs metallic  € 8.450

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL MERIVA 1600-16V 
AIRCO 2005 5950 € 5950,-

OPEL ASTRA 1800-16V ELEGANCE 2004 € 6450,-
SUZUKI GRAND VITARA 2000 5-DRS 2005 € 7650,-
KIA SPORTAGE 2500 V6 AUTOMAAT 2008 € 11950,-
SUZUKI SX-4 1600 5-DRS COMFORT 2008 € 9350,-
VW JETTA 1600 TRENDLINE 2006 € 8950,-
VW TIGUAN 1.4 TSI 110 KW 4-MOTION 2008 € 19950,-
PEUGEOT 307 1600-16V 5-DRS 2001 € 3450,-
PEUGEOT 206 1.4 3-DRS 2004 € 3950,-
PEUGEOT 307 SW 1600-16V PREMIUM 2006 € 8450,-
OPEL VECTRA 1800-16V ELEGANCE 2003 € 4950,-
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOM.ELEG. 2005 € 7950,-
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 € 9950,-
SAAB 9-3 SPORT TURBO 2004 € 6950,-
CHEVROLET TRAILBLAZER 4200 LTZ AUT. 2004 € 9950,-
CHRYSLER 300 C TOURING 3.0 CRD 2006 € 13950,-
MITSUBISHI OUTLANDER 4WD 2.4 SPORT 2004 € 9950,-
MINI COOPER 1600-16V 2004 € 9950,-
MERCEDES C COMBI CLASSIC 2004 € 9950,-
MERCEDES ML 270 CDI AUTOMAAT 2003 € 7950,-
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 € 5950,-

Peugeot 207 1.6 
120 pk VTI XS Pack 
5/2007 63.000 km

€ 7850,-

Citroen 2CV6 rood voll. gerest. 1986 33.000 km € 10950,-

Mitsubishi Space Star autom. 1,6 airco 2003 143.000 km  € 4450,- 

Peugeot 107 1,0-12V XS 2009 41.000 km € 6400,-

Peugeot 1,6 16v Premium 2007 118.500 km  € 8450,- 

AUTOMOTIVEREND



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

facebook.com/garageteerinkbv

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Apeldoorn – Fulltime- vacaturenr. VIA1169982

Werkzaamheden
Als Werkvoorbereider (dagdienst) heb je als taak het voorberei-
den, plannen van materialen en werkzaamheden in samenspraak 
met de Chef Werkplaats. Zorgdragen dat defecte onderdelen zo 
snel mogelijk worden gerepareerd, levertijden worden bewaakt 
en bij afwezigheid Chef Werkplaats zijn plaats vervangt. Dit alles 
om productieverlies aan productiemachines, installaties, utility-
voorzieningen e.d. tot een minimum te beperken. Tevens zorg je 
voor de kostencalculaties en verzorg je de rapportages in Maximo. 
Uiteraard onderhoud je veelvuldig contact met de werkvoorbereider 
MTD en de productieafdelingen. Je bent een spil in de TD organisa-
tie en je rapporteert aan de Chef Werkplaats. Verantwoordelijkheid, 
veiligheid, oplossend vermogen, klantgerichtheid en respect zijn de 
kerncompetenties die je moet bezitten om als gedreven teamspeler 
de rol van Werkvoorbereider EPC succesvol te kunnen vervullen.

Functie eisen
- MTS diploma Electro techniek of vergelijkbaar met een (HBO 

werk- en denkniveau);
- Minimaal 3 jaar gewerkt als Werkvoorbereider in een productie-

omgeving;
- Kennis van Maximo, SAP of vergelijkbaar systeem;
- Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal (zowel schrifte-

lijk als mondeling).

MACHINEBEDIENER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1169434

Werkzaamheden
Aan de hand van werktekeningen programmeer je de pons-nibbel 
machine en stel je deze in.
Vervolgens bedien je de machine. Het betreft een Strippit pons-
nibbel machine.

Functie eisen
- Zelfstandig programmeren, afstellen en bedienen van de pons-

nibbel machine;
- Tekening kunnen lezen;
- Bereidheid om in twee ploegendienst te werken.

CNC KANTER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime- vacaturenr. VMK1169434

Werkzaamheden
Aan de hand van werktekeningen programmeer je de kantbank en 
stel je deze in. Het betreft een Safan en Amada kantbank. 

Functie eisen
- Zelfstandig programmeren, afstellen en bedienen van de kant-

bank;
- Tekening kunnen lezen;
- Bereidheid om in twee ploegendienst te werken.

WERKBEGELEIDER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime- vacaturenr. VCP1162046

Werkzaamheden
De werkbegeleider begeleidt en ondersteunt de medewerkers 
bij de uitvoering van de werkzaamheden. Groepsgrootte circa 
30 medewerkers. De werkbegeleider coördineert de dagelijkse 
werkzaamheden, instrueert medewerkers, plant, regelt en contro-
leert werkzaamheden, signaleert problemen en vervult de rol van 
inhoudelijke vraagbaak en is eerste aanspreekpunt. Bevordert en 
regelt passende individuele werkomstandigheden, voert periodiek 
werkoverleg en verricht tevens enige administratieve taken. Het be-
treft een fulltime functie tot in eerste instantie het einde van 2013.

Functie eisen
- MBO 3 werk en denkniveau;
- ervaring in een vergelijkbare rol;
- Ervaring met begeleiden, coachen en het instrueren van mede-

werkers, kennis van en inzicht in de specifieke problematiek van 
de doelgroep(medewerkers met psychische, verstandelijke en 
lichamelijke beperkingen).

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in Aalten zoeken wij een:

PROJECTLEIDER M/V
Fulltime - vacaturenr. VMK1146637

Je zorgt ervoor dat de geleverde installaties aan alle overeengeko-
men specificaties voldoen.
Belangrijke taken en verantwoordelijkheden: Sturing geven aan 
projecten, doorzien van projectrisico’s, het inzetten van de juiste 
mensen en middelen, het beheren van planning en voortgang 
project, het opstellen van financiële rapportages en bewaken van 
financieel resultaat, het beheer van projectdocumenten en bewa-
king van overeengekomen specificaties, het overleggen met klant & 
samenwerken met o.a. Verkoop, Engineering en Service.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over HBO werk- en denk-
niveau, bij voorkeur Werktuigbouwkunde. Je hebt minimaal 5 
jaar werkervaring als Projectleider in een technische omgeving, 
ervaring in de machinebouw is een pre. Je beschikt over een goede 
beheersing van de Nederlandse, Duitse en Engelse taal (zowel in 
woord als geschrift). Je motiveert, bent communicatief sterk en 
hebt goede organisatorische vaardigheden. Je kunt prioriteiten 
stellen en gaat resultaat- en praktijkgericht te werk. Je hebt affiniteit 
met de agrarische sector.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Maurice Kingma. Tele-
foonnummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

     Al het goede 
uit de Achterhoek

vanaf 14.00 uur:   Grasbaanrace

WWW.VETNIPPELVOLGAS.NL

  Live muziek

Eikenlaan 

Kranenburg

De Bankdirecteuren,
Vorden Live

met o.a. 

10
AUGUSTUS

ZATERDAG 

Blinde Ed,



Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

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

milieubewust

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