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Team Zomer in 
Vorden zorgt voor 
prima promotie

VAMC toegang 
tot crosscircuit 
Delden ontzegd

Protest tegen 
bomenkamp 
 centrum Vorden

Modern 
Naoberschap, 
hype of houvast

Zonnige 
 opening galerie 
A-Quadraat

Vorden’s Kwartet 
geselecteerd voor 
race in Usedom
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De klassering van de Nederlandse 
meiden was in feite maar bijzaak, 
want alles in de Nederlandse ploeg 
was afgestemd op één ding: goud 
voor Marianne Vos. Een fantasti-
sche kampioen in een sterke Ne-
derlandse ploeg die verder bestond 
uit Loes Gunnewijk en Ellen van 
Dijk. De tactiek was goed doorge-
sproken: aanvallen en het tempo 
hoog houden. In de begin fase wa-
ren het continu Ellen van Dijk en 
Loes Gunnewijk die het vuurtje 
opstookten, halverwege koers was 
het Marianne Vos zelf die samen 
met de Russin Olga Zabelinskaja 
en de Engelse Elisabeth Armitstead 
ontsnapte. En toen was het de taak 
aan Annemiek van Vleuten om de 
groep achtervolgers (18 vrouwen) 
te demoraliseren. 
Zoveel mogelijk aan kop van dit 
groepje rijden en er mede voor 
zorgen dat de drie vluchters hun 
voorsprong konden uitbouwen. ‘Ei-
genlijk proberen om de samenwer-
king in die groep te verstoren. En 
dat lukte voortreffelijk’, zo sprak 
Annemiek zondagavond in het pro-
gramma van Mart Smeets: Studio 
Sportzomer, Londen Late Night. 
Daar was zij samen Met Marianne 
Vos te gast, om te vertellen over de 
race. Mart Smeets noemde Anne-

miek van Vleuten zondagmiddag 
tijdens de rechtstreekse TV uit-
zending: ‘de eerste luitenant van 
Marianne Vos’. Zijn mede-collega 
commentator Herbert Dijkstra: 
‘Prachtig het storende werk van 
Annemiek van Vleuten in de ach-
tervolgingsgroep’. 
De finish in Londen, nabij Buc-
kingham Palace werd o.m. gade-
geslagen door Ria van Vleuten, de 
moeder van Annemiek. Zij was 
vergezeld door Marian, de zus 
van Annemiek. Ria van Vleuten 
was zaterdagmorgen vanuit haar 
woonplaats Vorden naar Engeland 
vertrokken en keert begin deze 
week terug. ‘ Ik weet niet of ik An-
nemiek aan de finish kan spreken 
want wat ik heb vernomen wordt 
alles rondom de Spelen hermetisch 
afgesloten. Maar ik heb een mo-
bieltje bij me en kan ik mijn doch-
ter uiteraard een SMS-je sturen’, zo 
sprak Ria voor haar vertrek naar 
Engeland, lachend. 
Aan de prestaties van Marianne 
Vos en Annemiek van Vleuten 
ging nog een heel proces vooraf. 
Beide vrouwen liepen vrij recent 
een sleutelbeenbreuk op. Bij An-
nemiek gebeurde dat in de Giro 
Donne (Ronde van Italië voor vrou-
wen) Een operatie in Nederland 

bood uitkomst waarna Annemiek 
in aanloop naar de Olympische 
Spelen enkele weken afzonderlijk 
trainde. De voormalige inwoonster 
van Vorden kende daarvoor, in ju-
ni, twee hoogtepunten: Nederlands 
kampioen op de weg en een tweede 
plek tijdens het NK tijdrijden. Afge-
lopen winter zag het er niet naar 
uit dat Annemiek überhaupt in 
Londen aan de start zou verschij-
nen. Een operatie aan de slagader 
in haar lies en daarna de angst of 
het herstel wel zou lukken, maar 
gelukkig kwam alles toch goed. 

Een keiharde training en veel dis-
cipline zorgde voor genoemde suc-
cessen en voor bondscoach Johan 
Lammers reden genoeg om haar 
op te nemen in de Nederlandse 
ploeg voor Londen. De bondscoach 
bestempelde Annemiek als een 
wereldtopper. Op 18-jarige leeftijd 
begonnen met voetballen, vervol-
gens in 2005 twee keer geopereerd 
aan de meniscus. Ook scheurde ze 
haar voorste kruisband. ‘Stop jij 
maar gauw met voetballen en ga 
maar lekker fietsen’, zo adviseerde 
de arts toen. Wel Annemiek kocht 
voor 250 euro een tweedehands 
racefiets, waarmee ze in haar stu-
dententijd regelmatig vanuit Wa-
geningen naar haar ouders in Vor-
den fietste. En dan op 29 juli 2012 
in Londen tijdens de Olympisch 
Spelen een ‘dijk van een wedstrijd‘ 
rijden en vervolgens vriendin/
ploeggenoot Marianne Vos Olym-
pisch kampioen zien worden. ‘Het 
kan verkeren’, zou Bredero gezegd 
hebben!

Tijdens Olympische Spelen in Londen

Annemiek van Vleuten
1e luitenant van Marianne Vos

Vorden - Getogen in Vorden, ooit gevoetbald bij sportclub Ratti 
in de Kranenburg en afgelopen zondagmiddag 29 juli in Londen 
(wegwedstrijd voor vrouwen) een veertiende plaats voor Anne-
miek van Vleuten. Ploeggenoot/vriendin Marianne Vos won op een 
fantastische wijze het goud, door in een adembenemende sprint 
de Engelse Elisabeth Armitstead te verslaan. De beelden van de in-
nige omhelzing van Annemiek en Marianne na afloop, gingen de 
hele wereld over!

Annemiek aan de finish in Londen Te gast in het TV-programma ‘NOS Studio Sportzomer’ van 
Mart Smeets

De spreker in deze viering is voor-
malig topsporter Henri Ruiterberg 
jr. zeer bekend van het schaatsen, 
woonachtig in Oldenbroek. Henri is 
in maart 2010 gestopt met topsport 
om andere uitdagingen in het leven 
aan te gaan. Er is een nieuwe wereld 
voor hem opengegaan, waar hij op 
een uiterst boeiende wijze over zal 
gaan vertellen.
Het belooft dus een viering te worden 
waar een ieder van jong tot oud zich 
thuis zal voelen. De muzikale begelei-
ding is in handen van Kees van Dus-
seldorp (keyboard) en het koperen-
semble van Harmonie Vorden onder 
leiding van Dick Boerstoel. Er zullen 
mooie en bekende liederen gezongen 
worden.
Ook voor de kinderen is er van alles 
te beleven en voor de allerkleinsten 
is er oppas aanwezig. Na afloop is er 
koffie en thee en kan er nog gezellig 
nagepraat worden, stoelen zijn aan-
wezig. Er wordt natuurlijk gehoopt 
op zomerse weersomstandigheden 
maar mocht het regenen dan wordt 
er uitgeweken naar de Vordense 
Dorpskerk.

Openluchtdienst 
met voormalig 
 topsporter
Vorden - Op zondagmorgen 5 au-
gustus om 10.00 uur wordt er in 
Vorden een openluchtdienst ge-
houden die zal plaatsvinden ach-
ter kasteel Vorden op de zicht-
laan van het kasteel ter hoogte 
van de Vordensebosweg. Dezelf-
de plek als vorig jaar dus in de 
“Groene Kathedraal’.

Deelnemers kunnen genieten van
een mooie fietstocht door de lande-
rijen, met onderweg verschillende 
agrarisch (gelinkte) bedrijven die be-
zichtigd kunnen worden. Zo worden
er dit jaar een hondendressuur, een
rundveebedrijf, een varkenshoude-
rij, een molen en een paardenbedrijf
bezocht. Onderweg worden er ‘over-
heerlijke‘ pannenkoeken geserveerd
waarbij tevens van vrolijke muziek
kan worden genoten. De lengte van
de route bedraagt ongeveer 30 kilo-
meter. De start is tussen 10.00 uur
en 11.30 uur vanaf de Dorpskerk in
Vorden.

Fiets de 
boer op 
Vorden
Vorden - De LTO, Vrouwen van Nu
en Jong Gelre Vorden/Warnsveld
organiseren zaterdag 4 augustus
gezamenlijk een fietstocht (Fiets
de boer op). Het is een tocht,
waaraan het gehele gezin kan 
meedoen.

Ze besloot met een nummer over tijd 
van Youp van ’t Hek, waarop Josée 

weer kon aansluiten met het gedicht 
‘Tijd’ van Liselore Gerritsen. Als twee-
de act was er een prachtig verhaal 
over de maan die in het moeras ver-
dwijnt, verteld door Christina Millet 
en muzikaal ondersteund door Elise 
te Woerd. Na de pauze woei er een 
andere wind in TOM. ‘Oud en wijs ge-
noeg’ kwam Ronald Wisselo als een 
van zijn alter ego’s het podium op 
waggelen. Een compleet theatraal ge-
beuren met verkleedpartijen en veel 
variatie in tekst en muziek. Uit zijn 
avondvullende programma werd de-
ze avond maar een half uur gespeeld, 
maar op vrijdag 7 december brengt 

Ronald het complete programma 
naar TOM. Josée van der Staak sloot 
de avond af met een 5-tal musical-
songs, met als thema ‘liefde’ in al 
haar facetten. Zomercarrousel draait 
tot en met 29 augustus elke woens-
dagavond om 20.00 uur in TOM. Zie 
ook www.tom-vorden.nl.

Waar blijft de tijd?
Vorden - Woensdag 25 juli open-
de Josée van der Staak de vierde 
avond van de Zomercarrousel 
in Theater Onder de Molen (in 
buurtschap Linde) met het liedje 
‘Tijd’. Daarna introduceerde ze 
Wendy Addink, die met ‘Me and 
Bobby McGee’ een eerste prijs 
won op de Vordense kermis. On-
der het thema afscheid vlocht 
Wendy het ene mooie lied in het 
andere, waaronder het prijswin-
nende liedje.

Deze week
in Contact

DE VALEWEIDE 
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Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Maandagmorgen voor 9.00 uur

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor par ti-
culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven 
in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men 
niet aan deze criteria en wordt 
de tekst als gewone  advertentie 
geplaatst, tegen de  normale adver-
tentietarieven. Minimumprijs voor 
Contactjes € 7,14 (incl. btw) voor 
80 karakters; elk karakter meer 
€ 0,04. Brieven  onder nummer, 
hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan  derden, € 4,17 (incl. 
btw) extra. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet ge plaatst. 
Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à 
€ 4,17 (incl. btw). Contactjes kun-
nen ook opgegeven worden via 
onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de 
op de site geplaatste bereken-
methode.

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

Aanbiedingen geldig t/m maandag 6 augustus.
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Ze zijn er weer!
Hollandse Opal pruimen 500 gram 2.99
Wilde perziken (paraquayo’s) 500 gram 1.99
Frieslander aardappelen 5 kilo + Hollandse 
bloemkool + een GRATIS komkommer
  samen 4.99
Hollands roerbakpakket:
Roerbakgroenten + geschrapte kriel
 beide 300 gram 2.99
Uit eigen keuken:
Huisgemaakte Chinese kip met witte rijst + 
een GRATIS bakje rauwkost naar keuze
 p.p. 6.95

Dagmenu’s 1 t/m 7 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 1 augustus
Champignonsoep / Zwiebelrostbraten met rode wijnsaus, 
uien, aardappelen en groente

Donderdag 2 augustus
Spies Hawaii, kipfilet en verse ananas, kerriesausje, rijst en 
rauwkost / Apfelstrudel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 3 augustus
Minestrone soep / Zalmfilet met mosterdsaus, aardappelen 
en rauwkostsalade

Zaterdag 4 augustus (alleen afhalen / bezorgen)
Italiaanse Cordon bleu met aardappelen en groente / IJs met 
slagroom

Maandag 6 augustus 
Groentesoep / Hollandse Biefstuk met pepersaus, aardappe-
len en groente

Dinsdag 7 augustus 
Wiener schnitzel met friet en rauwkost / IJs met slagroom

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

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

Te koop: Kleine baaltjes 
Hooi. Tel. 0575-551548.
�

Lessen Frans en
Nederlands (ook voor an-
derstaligen) individueel of
kleine groepjes. Voor info:
taa l cu rsussenvo rden@
gmail.com of 06-20135453

�

Dorpskerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur, Gezamenlijke Openluchtdienst aan 
de Vordensebosweg ”Groene kathedraal”, dhr. H. Ruitenberg jr., 
Oldebroek.
 
Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 5 augustus 10.00 uur, Gezamenlijke Openluchtdienst aan 
de Vordensebosweg ”Groene kathedraal”, dhr. H. Ruitenberg jr., 
Oldebroek.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 5 augustus 10.00 uur, ds. Ballegooyer, Winterswijk.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 4 augustus 18.30 uur, Eucharistieviering, F. Zandbelt, 
m.m.v. Vakantiekoor Vokate.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 4 augustus 17.00 uur, Woord- en communieviering, 
Van Kranenburg, m.m.v. Koorleden.
Zondag 5 augustus Geen viering.

Tandarts
4 - 5 augustus B.W.A.M. Polman, Lochem, tel. (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek
Wilt u melding doen van discrimininatie? 
Neem contact op met Art. 1 Meldpunt discriminatie Achterhoek 
via www.art1no-gelderland.nl of tel. (0900) 2 354 354.

Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000. U krijgt waar mogelijk een telefonisch 
advies van de dienstdoende doktersassistente of huisarts òf een 
afspraak voor het spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom 
niet zo maar naar de post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om 
iedereen optimale zorg te kunnen bieden en wachttijden zo veel 
mogelijk te beperken wordt er uitsluitend volgens  afspraak ge-
werkt. Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij u 
thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de hand 
als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de huis-
artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het Entreege-
bouw van ziekenhuis Het Spittaal in Zutphen.

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.
De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 14.00-19.30 uur.
Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, kijk hiervoor op 
de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

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

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

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

Pedicure 
Gerry Wisselink, pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd 
voor diabetici en reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij 
Kasteel Zelle).
Voet- en handverzorgingssalon Podi, gediplomeerd pedicure, 
diabetische en reumatische voet, lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, 
Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / (06) 27 35 53 82. www.podi.nl
Annie Mokkink-Kasteel, Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 
69 08. Pedicure +, gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- 
en risicovoeten, lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

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

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

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

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

Algemeen Maatschappelijk Werk Vorden
Inloopspreekuur vrijdag: 9.00 - 10.00 uur Raadhuisstraat 5, 
7251 AA Vorden. Telefonische bereikbaarheid (0314) 35 72 46, 
b.g.g. doorschakeling naar Sensire (0900) 622 87 24. Via dit nr. 
dagelijks team maatschappelijk werk Bronckhorst bereikbaar. 

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

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

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. 0314 360285. 
Fax 0314 360287. e-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of 
(0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers Anton 
Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12. St. Vermiste en zoekgeraakte huisdieren. 

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

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

Stichting Vrijwillige Terminale Thuiszorg Noaberhulp 
Werkgebied: Brummen, Gorssel, Lochem, Steenderen,
Vorden, Warnsveld en Zutphen. Voor info: (06) 10 46 54 95.
info@noaberhulpzutphen.nl / www.noaberhulpzutphen.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel.: 0575-553405. Coördi-
nator: Louise van Uden, e-mail: l.vanuden@sswb.nl Admini-
stratief medewerker: Willy Gotink, e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop- en telefonisch spreekuur op maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630 
E-mail: w.berns@sswb.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bij de Stichting
Veilingcommissie aan de
Enkweg 11 te Vorden, kunt
u iedere vrijdag en zater-
dag van 9.00 uur tot 12.00 
uur terecht voor 2e hands 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoude-
lijke artikelen, boeken, enz. 
Inbrengen van goed ver-
koopbare artikelen kan daar 
tussen 9.00 uur en 10.00 
uur of d.m.v. een telefonisch 
afspraak (06-44629049). 
Tevens kunt u via dit num-
mer ook een afspraak 
maken voor doordeweeks 
halen of brengen van spul-
len. Kijkt u ook eens op onze 
website:   
www.veilingcommissie.nl

�

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

Herbalife gezonde voeding 
voor afslanken, energie,

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

Te koop: Nieuwe aardappelen, 
Frieslander en Donald.

Div. soorten verse groenten
en fruit. Sla-, andijvie-, prei-, 

knolraap en boerenkoolplanten.
André Snellink, Bekmansdijk 4, Vorden. 

Tel. 0575-556876

Vlaai van de week

Monchouvlaai
6-8 pers. € 6,95

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,90
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = Meergranendag

3 meergranen naar keuze € 6,95

Week-aanbieding

Bolussen   5 st. voor € 4,00
Stokbrood           wit € 1,00

Aanbiedingen geldig van di. 24 juli t/m za. 4 augustus

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



www.winnenmetweevers.nl

Mail  en win!
een Bed & Breakfast arrangement

TROPICAL-
BAVAROISE- 

VLAAI
 KLEIN

€ 8.95

 GROOT 

          € 13.25

VORDENSE 
STOET

NU VOOR

€ 1.99

De Echte Bakker Dat proef je!
Zutphenseweg 18 – Vorden

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

Tel. (0575) 57 15 28

De Echte Bakker
Aanbiedingen zijn geldig van dinsdag 31 juli t/m zaterdag 4 augustus

WITTE
BOLLEN

NU 6 VOOR

€ 1.95

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

BETAALBARE EN EXCLUSIEVE 
KACHELS EN HAARDEN

Open elke vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00Heel veel hartelijke reacties waren er in de vorm 

van uw aanwezigheid, al die kaarten en telefoontjes
met warme woorden na het overlijden van

Hermina Petronella
Berenpas-Pelgrum

Onze dank hiervoor.

Reindert en Corry Schrijver

Peter en Dini Berenpas

en kinderen

Hengelo Gld., juli 2012

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

met o.a. van eigen kwekerij leverkruid, solidago,
edelweiss, agapanthus, achillea, rozen, enz.

3 bossen Zonnebloemen direkt van kwekerij

(per 5 stuks gebost) ook voor € 5,00

Burgemeester Galleestraat 5, 7251 EA  Vorden. 0575-555242

Openingstijden:
ma. t/m do. 09.00-18.00 uur
vrijdag 09.00-20.00 uur
zaterdag 09.00-17.00 uur

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

AMBIANCE 
EVENEMENTEN

zoekt
oproepkrachten 

voor allerhande 
werkzaamheden!

Meer informatie via 
www.ambiance-
evenementen.nl / 
0314 - 625109

In dankbare herinnering aan alles wat zij voor ons 
heeft betekend, is na een arbeidzaam leven in alle 
rust van ons heengegaan onze lieve en zorgzame 
moeder

Hendrika Johanna 
Besselink - Remmelink

sinds 18 maart 1986 weduwe van
Hendrik Willem Besselink

op de gezegende leeftijd van 86 jaar.

Hanneke en Geert

Gerrit

Henk

Jan

Zutphen, 28 juli 2012 

Maalderinkweg 6, 7251 NT Vorden.

De rouwdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op donderdag 2 augustus om 
11.00 uur in de Remigiuskerk te Hengelo Gld.
Gelegenheid tot afscheid nemen voorafgaand aan 
de dienst van 10.30 tot 10.50 uur.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de 
Algemene Begraafplaats aldaar.

Condoleren na de begrafenis in “Ons Huis”, 
Beuken laan 30 te Hengelo Gld.

Indien u geen rouwbrief mocht hebben ontvangen, gelieve 
deze advertentie als uitnodiging te beschouwen.
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KEURSLAGERKOOPJE

Shoarmapakket
vlees, broodjes, saus

500 gram 595

SPECIAL

Bos asperges

100 gram 175

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden gehakt + filet 
Martino

100 gram + 100 gram 259

MAALTIJDIDEE

Macaroni

500 gram 398

TIP VAN UW KEURSLAGER

Gehakt
cordonbleu

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

Rianne van der Wal

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

Uitvaartverzorging



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A. Kachele.
 B. Noks.
 C. Schötteltjen

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Iris is twintig jaar en studeert trom-
bone en compositie aan het con-
servatorium in Amsterdam. Haar 
composities gooien hoge ogen bij de 
verschillende jury’s van concoursen. 
Inmiddels heeft zij al enkele (inter) 
nationale prijzen in de wacht ge-

sleept, niet alleen met trombone spe-
len, maar ook met composities voor 
blazersensemble en symfonieorkest. 
Ook speelt ze in meerdere ensembles 
in binnen- en buitenland, waaronder 
in 2010 in de Wiener Musikverein. 
Sylke Lievestro is al even veelzijdig 

want naast haar studie scheikunde 
is zij pianiste en fluitiste. De combi-
natie trombone en piano is niet alle-
daags en misschien een reden temeer 
om eens naar deze bijzondere combi-
natie te komen luisteren. De toegang 
is gratis en het programma duurt on-
geveer drie kwartier. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten met de 
musici en informatie te krijgen over 
de activiteiten van Het Klavier. Het 
Klavier bevindt zich op industrieter-
rein Het Werkveld, Ambachtsweg 2B, 
in Vorden.

Jong talent bij Het Klavier Vorden

Vorden - Tijdens het laatste inloopconcert van deze zomer, zaterdag 
4 augustus (aanvang 15.30 uur) ontvangt Het Klavier twee jonge mu-
sici: trombonist Iris Tjoonk uit Ruurlo en pianist Sylke Lievestro uit 
Zutphen. Als opmaat naar een aantal concerten in Amsterdam (Grach-
tenfestival) en Rotterdam (Dag van de Romantische Muziek) treden 
zij met een toegankelijk romantisch programma voor trombone en 
piano op bij Het Klavier.

Iris Tjoonk.

Ze verrassen en maken blij, geheel 
passend bij de onbezorgdheid van 
een zomerse vakantie. Het bindende 
thema is ‘Zomer in Vorden’. Op ge-
heel eigen wijze heeft Paul dit thema 
uitgewerkt, impulsief, humoristisch, 
met hier en daar een serieuze noot, 

maar vooral onconventioneel. De 
schilderijen maken wat los, bij jong 
en oud. Hij werkt snel op kleine doe-
ken met verf ‘die hij tegenkomt’. Een 
wand vol vrolijkheid die je al snel 
deelt. 
Ook de molens in Vorden en kasteel 

Vorden ontbreken niet! De toegang is 
vrij. T/m 19 augustus 2012 exposeert 
Paul Dunki Jacobs samen met Wille-
mien van Gurp (schilderijen en teke-
ningen) en Ineke Keesom (organische 
beelden en sieraden) in Galerie De 
Burgerij. In de zeer bloemrijke thee-
tuin achter de galerie is het heerlijk 
ontspannen toeven, desgewenst on-
der het genot van een kopje thee of 
koffie. De galerie is vrijdag, zaterdag 
en zondag geopend van 13.00-17.00 
uur. 
Zie ook www.deburgerij-vorden.nl

In Galerie De Burgerij

Kleurrijkste wand voor Vorden

Vorden - Paul Dunki Jacobs heeft speciaal voor de zomertentoonstel-
ling in Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11, vijfendertig wer-
ken geschilderd. In één van de drie expositieruimten van de galerie 
hebben ze hun plekje gevonden. Een dun rafelig gordijntje markeert 
de ingang.

Eind 2009 kwam het verzoek van 
de KNMV binnen bij de ZAMC, me-
dio 2010 viel de beslissing en direct 
daarop begon de vereniging met de 
voorbereidingen. Er werd een organi-
satiecommissie samengesteld, plan-
nen werden gemaakt, sponsoren ge-
zocht en vergunningen aangevraagd. 
Toen dat allemaal in gang was gezet, 
konden de echte werkzaamheden be-
ginnen. Om een EK-waardig circuit 
te kunnen maken werden duizenden 
tonnen materiaal aangevoerd. Uit 
binnen-en buitenland brachten grote 
vrachtwagencombinaties o.a. mega 
rotsblokken uit Duitsland en België 
naar de motorsportaccommodatie de 
Langenberg. Buitenlandse wedstrij-
den werden bezocht om ervaringen 
te verzamelen, contacten werden 
gelegd, maar bovenal werden de ar-
men uit de mouwen gestoken. Er was 
werk aan de winkel, heel veel werk 
zelfs, maar dat is precies de kracht 
van de mannen en vrouwen van de 
ZAMC.

Over vijf weken zal blijken of de erg 
ambitieuze plannen van de ZAMC 
voldoen aan de verwachtingen van 
deelnemers en motorsportorganisa-
ties. De bouwers van de 15 non-stop 
(hindernissen) willen niets aan het 
toeval overlaten. Ze zijn er nog dage-
lijks mee bezig, verplaatsen hier en 
daar nog een ‘blokje’, want het moet 
er als een plaatje gaan uitzien met 
uiteraard competitieve hindernissen.

De augustusmaand wordt voor veel 
ZAMC-ers een echte bouwmaand. Er 
komt een camping, een paddock, een 
startpodium, uiteraard de VIP tent, 
een ‘winkelstraat’, de hindernissen 

en het overige terrein moeten ‘aan-
gekleed’ worden. Medewerkers ont-
vangen de laatste instructies en de
non-stop controleurs (ruim 60 man-
nen en vrouwen) worden extra ‘op
scherp’ gezet. De PR campagne gaat
de laatste fase in.

De EK-competitie 2012 is ondertussen
in volle gang. In totaal gaat de strijd
over zes wedstrijden. Twee wedstrij-
den in Italië, Tsjechië, Polen, Frank-
rijk en de afsluitende wedstrijd in 
Zelhem. De Nederlandse deelnemers
bleken het moeilijk te hebben bij de
eerste wedstrijden, maar de resulta-
ten zijn hoopvol en de prijzen wor-
den, zoals altijd, pas ‘op de streep’
verdeeld. In totaal komen in Zelhem
zo’n 150 deelnemers in de verschil-
lende categorieën aan de start. Aan-
meldingen uit geheel Europa komen
inmiddels binnen.

Iedereen is van harte welkop op 8 en/
of 9 september te komen kijken naar
dit bijzonder motorsportevenement,
de EK trial op de Langenberg in Zel-
hem. De trainingen op 6 en 7 sept.
zijn gratis toegankelijk. Op vrijdag 7
september is de openingsceremonie,
die ook voor iedereen gratis toegan-
kelijk is.
Op beide wedstrijddagen wordt tus-
sen 10.00 en 11.00 uur gestart en de
wedstrijden duren tot ongeveer 16.00
uur. Aansluitend worden op zondag
de Europese kampioenen gehuldigd.

Het terrein is uitsluitend via de Hen-
geloseweg en de Korenweg bereik-
baar. Voetgangers en fietsers kunnen
ook via het tunneltje in de Kampweg
op het terrein komen.

EK trial in Superdecor

Over vijf weken ‘ontploft’ 
de Langenberg

Zelhem - De motorsportliefhebbers hebben het evenement al maan-
den geleden in hun agenda gezet, want het is het allereerste Europese
Kampioenschap trial dat in Nederland mag worden georganiseerd en
de ZAMC – Zelhem heeft de eer dit evenement, in goede samenwer-
king met de KNMV, te mogen organiseren. Over vijf weken, in het
weekeinde van 8 en 9 september, gaat dit geweldige motorsportfeest
plaatsvinden op ‘de Langenberg’. Op 6 en 7 september melden de deel-
nemers zich, vinden de administratieve handelingen plaats en kan er
door de EK-matadoren getraind worden. Op 8 en 9 september staan de
EK wedstrijden op het programma.



Behalve de opdracht om een Muppet 
Show uit te beelden waren er nog wee 
opdrachten: een quiz en het Rad van 
Avontuur. Het ‘ Team Zomer in Vor-
den’ kweet zich uitstekend van haar 
taak en ‘sleepte’ als beloning 1000 
euro binnen. De helft van het bedrag 
is bestemd voor het zwembad ‘ In de 
Dennen’. “Daarvan gaan we materi-
alen voor de zwemlessen aanschaf-
fen’, zo vertelde Gerdien Heuvelink. 
Harmonie Vorden ontvangt eveneens 
500 euro. “Bestemd voor vesten voor 
de muzikanten”, aldus Gerrit Nijen-
huis. Team Zomer in Vorden, kreeg 
met het uitbeelden van de Muppet 
Show een flink karwei voor de kie-
zen. Het was de gehele dag keihard 
werken. ‘Hannie van De Herberg‘ 
stelde haar café- restaurant open voor 
hulpvaardige mensen. Zoals vrouwen 
die kleding voor de show maakten. 
Het was ook op het marktplein de 
gehele dag, zagen, schilderen, boren, 
plakken, figuurtjes maken, schmin-
ken, noem maar op. 
Eindelijk was het dan zover, de Mup-
pets kregen gestalte. Kermit, Miss 
Peggy, de kibbelende mannetjes, zij 
waren er allemaal. Zelfs nog een Spe-
cial Guest: Donna Summer ofwel Mie-

ke Polman, de captain van het ‘Team 
Zomer in Vorden‘. Een onderdeel van 
de opdracht hield in, dat er om 18.00 
uur tenminste 250 personen op het 
marktplein aanwezig moesten zijn, 
waarvan er minimaal 50 affiniteit 
met de Muppets moesten hebben. En 
of de mensen kwamen, de teller bleef 
staan op 775 aanwezigen!  “Ruim vol-
doende voor de eerste 500 euro”, zo 
sprak een enthousiaste presentatrice 
Angelique Krüger.
Vervolgens pakte ze een paar brief-
jes uit de ‘hak –op -de- tak- boom’, 
waaronder een briefje van een zekere 
Anne die ontstemd was dat er in het 
centrum van het dorp zoveel bomen 
worden gekapt. Er was ook een briefje 
van de bijna 85-jarige mevrouw Alte-
na die vertelde dat ze zo veel van dan-
sen en zingen hield en dat vervolgens 
ook demonstreerde. Intussen zorg-
den Eddie Menkveld, Nout Nijenhuis 
en Aleida Groot Jebbink er voor dat 
er bij de quiz een honderd procent 
score was, goed voor 250 euro. De 
pijl bij het Rad van Avontuur stopte 
bij ‘zingen’. “Daar in het kleine café 
aan de haven”, zo zongen de aanwezi-
gen, eveneens goed voor 250 euro. De 
volle buit was binnen. Er werd tijdens 

de tv-uitzending ook nog een ‘zonne-
tje‘ uitgedeeld. “Alex Teeuwen, hoe-
wel ernstig ziek, heeft altijd een goed 
humeur en helpt graag andere men-
sen”, zo vertelde zijn broer die hem 
vervolgens het ‘zonnetje ‘ opspeldde. 
Het optreden van ‘Harmonie Vorden‘ 
vormde een waardige afsluiting van 
deze ‘ Zomer in Gelderland ‘.
Mieke Polman, captain van het Vor-
dense team, slaakte na afloop een 
voldane zucht van verlichting. “Toen 
ik hoorde dat wij de Muppet Show 
moesten uitbeelden, dacht ik gelijk 
‘prachtig, maar hoe krijgen wij dat 
in vredesnaam voor elkaar’. We kon-
den wel pakken lenen, maar moesten 
daarvoor betalen en dat wilden we 
absoluut niet. Gelukkig kregen we 
van alle kanten hulp, gewoon super. 
Ik wil bij deze alle mensen bedanken 
voor hun medewerking en ook ‘Han-
nie van De Herberg’ . Fantastisch dat 
wij de gehele dag bij haar terecht 
konden”, aldus Mieke Polman. Ook 
Cordrik van der Meulen (assistent-
captain) kijkt met voldoening op 
deze dag terug. “De opdracht was 
leuk, maar niet direct een onderwerp 
waar je gelijk een plan voor hebt. Best 
wel lastig, maar gelukkig kwamen er 
al snel tal van 
ideeën op tafel 
en konden we 
aan de slag. Het 
geeft een vol-
daan gevoel dat 
het allemaal ge-
lukt is.”

Zomer in Gelderland lekker toetje na Zomerfeest

‘Team Zomer in Vorden’ zorgt 
voor prima promotie

Vorden - De kermisattracties waren nog maar amper ingeladen en 
naar een andere bestemming vervoerd, of het marktplein in Vorden 
kreeg maandag 23 juli een nieuw decor: De Muppet Show. Eén van de 
opdrachten die Omroep Gelderland aan het ‘Team Zomer in Vorden ‘ 
gaf. In het kader van ‘ Zomer in Gelderland’ was de karavaan van de 
omroep in Vorden neergestreken om vanaf 18.20 uur een live- uitzen-
ding te verzorgen.

Er staan in Vorden volgens een ruwe 
schatting zeker zo’n kwart miljoen 
bomen. Langs de wegen, op de land-
goederen en in de bossen. Daar is 
niks mis mee, want ze staan niemand 
in de weg. Behalve die veertig bomen 
in de kom van het dorp. Het zijn 
vooral fraaie en meest gezonde kas-
tanjebomen en platanen. Die moeten 
worden geruimd, vindt de gemeente, 
want die staan wèl in de weg nu het 
centrum ingrijpend wordt verbouwd. 
Zo kunnen de bulldozers en ander 
grof geschut, bijv. om de riolering 
aan te pakken, niks beginnen. En 
kost het te veel geld om die bomen te 
sparen. Winnen we ook nog vijftien 
parkeerplaatsen mee. Kappen dus!
Daarom belegden drie groepen, die 
opkomen voor de belangen van de bo-
men, een protestactie in het hart van 
het dorp. Ze vinden dat de gemeente 
die beeld- en sfeerbepalende lastige 
bomen te lichtvaardig omzaagt. Dat 
vond trouwens ook de door de ge-
meente zelf opgerichte commissie 
die over de geschillen tussen burgers 
en de gemeente oordeelt en adviseert. 
Zo stonden daar zaterdagmorgen zo’n 
honderd Vordenaren om dat protest 
te steunen. En om duidelijk te maken 
dat we de aantrekkelijkheid van ons 
dorp naar de knoppen helpen als de 
bomen uit het centrum verdwijnen. 
Blijft er een grote kale parkeervlakte 
over, ontstaat er een ‘blote’ en kille 
winkelstraat. En een leeg plein vol 
stenen. Waar alles wordt opgeofferd 

aan het verkeer. 
Ik vond die bijeenkomst een ontroe-
rend moment. Het ging om mensen 
die houden van bomen èn van Vor-
den. Die het niet op hun geweten 
willen hebben dat het centrum van 
ons dorp, dat eigenlijk allang een be-
schermd dorpsgezicht had moeten 
zijn, kapot wordt gemaakt. En die 
bereid zijn te vechten voor de bomen 
die daar een belangrijk deel van uit-
maken.
Hoe nu verder? Advocaten, één van 
de gemeente en één van de boombe-
langers, gaan nu proberen een op-
lossing te vinden, zo is me verteld. 
Liefst vóór de rechter er echt aan te 
pas gaat komen. En dat kan vooral de 
gemeente niet gebruiken, ook omdat 
een vermoedelijk langdurig uitstel 
dan grote ook financiële gevolgen zal 
hebben. Het is te hopen dat er mis-
schien daarom een voor beide partij-
en bevredigend alternatief uit de bus 
zal komen.
Maar intussen blijf ik die protestmee-
ting op het marktplein in Vorden een 
heel mooi moment vinden. Want er 
waren die morgen mensen bij elkaar 
die houden van Vorden en willen 
voorkomen dat het gezicht van ons 
dorp door deze face-lift oftewel ver-
jongingskuur niet mooier zal worden 
maar juist een groot deel van zijn 
sfeer en charme kwijtraakt. 

Harry van Rijn – Willem Alexander-
laan 35 - Vorden

Mooi moment

Naast zijn werk als huisarts, speelde 
hij in Brabant ruim 30 jaar veel con-
certen als continuo- speler bij diverse 
regionale koren en orkesten. Ook 
veel barokke kamermuziek met ba-
rokviool en traverso, celliste Wikkie 
Vis, violist Jos Koning e.a. Orgelcon-
certen o.a. St. Jan Den Bosch, Zut-
phen Walburgis, Oosthuizen, Franse 
orgels en Sion (Zw). Een dubbelcon-
cert van Bach speelde hij in 2010 op 

klavecimbel onder leiding van Lucas 
Vis samen met pianist Ivo Jansen en 
later op enkele kasteelconcerten in 
samenwerking met klavecinist Eelco 
Kooiker.
Op kasteel Heeswijk verzorgt hij op 
de open dagen in de 12e eeuwse Rid-
derzaal (in de authentieke kasteel-
kostuums) de ‘Muziek op en rond het 
kasteelklavecimbel‘. Andere werken 
worden met medewerking van Jos 
Koning viool en viola d’amore zater-
dag 4 augustus gespeeld in de Wal-
burgiskerk in Zutphen. In Vorden 
klinken composities van Jean Denis, 
C.Ph.E. Bach, J.S. Bach, J.Cage en Ge-
org Muffat. Toegang vrij. Wel wordt 
een vrijwillige bijdrage gevraagd. Zie 
ook: www.muziekdorpskerkvorden.
nl.

Toeristenconcert 
Dorpskerk Vorden met 
Brabantse organist
Vorden - Axel Wenstedt uit Sint 
Oedenrode bespeelt tijdens het 
Toeristenconcert op donderdag-
middag 2 augustus (aanvang 
15.30 uur) het Lohmanorgel. Axel 
Wenstedt speelt sinds 1971 als 
autodidact orgel en klavecimbel, 
na pianoles bij organist-klaveci-
nist Gerard Dekker en kamermu-

Op donderdag 16 augustus mogen 
de kinderen verkleed komen. De 
kinderen dienen zelf een hamer en 
de lunch mee te nemen. Tussendoor 
krijgen ze van de organisatie een 
drankje en een traktatie. Dit wordt 
mogelijk gemaakt door verschillende 
Vordense Ondernemers. Zonder deze 
sponsoren zou het niet mogelijk zijn 
om dit evenement te organiseren. 
En nu maar hopen dat de weergoden 
de organisatie goed gezind is.

De Huttenbouwdagen Vorden 
komen steeds dichterbij
Vorden - Er hebben zich voldoen-
de kinderen opgegeven voor de 
Huttenbouwdagen Vorden, zo-
dat het bouwspektakel door kan 
gaan. Op woensdag 15 augustus 
worden de kinderen om 10.00 
uur op het terrein op Het Wie-
melink welkom geheten en dan 
zal er twee dagen gehamerd en 
gezaagd worden.

De revue passeren (niet noodzakelijk 
in deze volgorde): = zangeres Josée 
van der Staak met Marianne Wee-
nink op de piano en als speciale gast 

Jolieke van Osch = Jan Willem van 
Opstal alias Yann Lawick de trouba-
dour = Dirk-Jan Plate met theatrale 
gitaarnederpop = zangeres Wendy 
Addink. 
Indien geen vervoer of u wilt liever 
niet alleen, bel dan tot de voorgaande 
maandag 17.00 uur met 06-57079558 
en u wordt opgehaald en thuisge-
bracht. Uw rolstoel of rollator kan 
ook mee. 
Zie ook www.tom-vorden.nl.

Zesde Zomercarrousel
Vorden - Woensdagavond 8 au-
gustus vindt in theater TOM aan 
de Lindeseweg 29 in het buurt-
schap Linde, de zesde Zomercar-
rousel plaats. Die avond ( aanvang 
20.00 uur ) zijn er vier optredens 
van een half uur.



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

 Activiteit Plaats Tijd
08-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
10-08 SWDHK, barbecue op het terras Gezondheidscentrum,
  Hoog-Keppel 17.30 uur
13-08 VVN/Bonden/SSWB, 
 scootmobielmiddag Sporthal ’t Jebbink, Vorden 14.00 uur
15-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
18-08 ANBO, rijbewijskeuring 70+ Oranjehof, Zelhem 0575-465556
21-08 KBO Steenderen/Baak, autotocht
22-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
22-08 ANBO, middagfietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
23-08 Seniorensoos Wichmond/Vierakker,
 Oranjefeestavond Ludgerus, Wichmond 14.30 uur
23-08 ANBO, middagfietstocht
25-08 ANBO, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
28-08 SWV/GGNet, geheugenspreekuur Dorpscentrum, Vorden 10.00 uur
29-08 Welfare, handwerkmiddag/
 kraamverkoop De Wehme, Vorden 14.00 uur
30-08 KBO Drempt, fietstocht Gezondheidscentrum
  Hoog Keppel 14.00 uur
09-09 Zonnebloem, ziekendag

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

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

Om alvast te noteren: 13 augustus
Voorlichtingsmiddag en test voor Scootmobielgebruikers. VVN organiseert samen 
met de Welzijnsorganisaties en de Ouderenbonden in de gemeente Bronckhorst 
een voorlichtingsmiddag voor scootmobielgebruikers. Dit jaar wordt deze middag 
georganiseerd in Vorden op 13 augustus in het Sporthal ’t Jebbink. Deelname aan 
de middag is geheel gratis. Aanvang 14.00 uur. Adres: het Jebbink  13, 7251 BH, te 
Vorden. Scootmobielgebruikers uit de gehele gemeente Bronckhorst kunnen hieraan 
deelnemen.

Bezitters van een scootmobiel ontvangen via de gemeente binnenkort een uitnodiging. 
Heeft u geen brief ontvangen dan kunt u voor meer informatie of voor aanmelding 
terecht bij de Welzijnsstichting in uw omgeving.

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

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

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

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

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

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden 
Tel. 0575-553405. Coördinator: Louise van Uden.
Open inloop van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
E-mail: l.vanuden@sswb.nl 
Website: www.stichtingwelzijnouderenvorden.nl
Ouderenadviseur: Wilma Berns.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag, woensdag en 
vrijdag van 8.30 tot 10.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-553159 of 06-22929630, 
e-mail: w.berns@sswb.nl 

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

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

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

VAKANTIETIJD
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel
Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Drempt, Hummelo en Keppel
Loes van der Laan: 7 augustus tot en met 31 augustus
Welzijn Steenderen
Ineke Bijsterbosch: 23 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Vorden
Wilma Berns: 30 juli tot en met 17 augustus
Welzijn Zelhem
Paul Tiggeloven: 23 juli tot en met 10 augustus

Dag van de Ouderen 26 oktober 2012
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst organiseert 
voor de hele gemeente Bronckhorst een speciale middag 
voor de ouderen. Aan het programma wordt nog gewerkt, 
maar datum en locatie zijn al bekend: 26 oktober in Het 
Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6 in Vorden. Tel. 0575-552722.

Zomer BBQ op het terras 
Op 10 augustus wordt voor 55+ senioren in het 
Gezondheidscentrum te  Hoog-Keppel weer een gezellige 
BBQ georganiseerd op het terras van de huiskamer. Een klein 
buffet met een goed glas wijn, fris en meer zal aanwezig 
zijn. Aanvang 17.30- 20.00 uur. Kosten buffet € 13,- exclusief 
consumpties. Aanmelden via tel. 0314-380232 of opgave 
formulier of tel. 0313-472712.

De KunstBus 2012-2013
Zandsculpturen festijn met Koninklijk Thema vrijdag 19 oktober
Vanuit uw opstapplaats rijden we via een route naar 
Achterveld, waar u in restaurant De Klaveet een heerlijke 
koffietafel met iets warms krijgt aangeboden. Daarna rijden 
we naar het Veluw’s Garderen waar u op eigen gelegenheid 
de Koninklijke Zandsculpturen kunt bewonderen. Naast de 
personen worden ook de paleizen van onze oranjefamilies 
uitgebeeld. De wandeling eindigt in De Beeldentuin. 
Na al dit moois rijden we weer huiswaarts. Opgave via 
aanmeldformulier. Vertrek om 11.00 uur en thuiskomst 
rond 17.30 uur. Kosten all-inn: € 35,- p.p.

Kerst met Ernst Daniël Smid dinsdag 18 december
Vanaf uw opstapplaats rijden we naar het Hanzehoftheater te 
Zutphen. Ernst Daniël Smid zal vele klassieke kerstliederen 
zingen, ondersteund door het orkest Maxemillecorde. Samen 
met koor Effecta en soul- en gospelzanger Dennis Legree 
heeft deze voorstelling alle ingrediënten voor een geweldig en 
sfeervol avondje uit. Een echte aanrader en meldt u spoedig 
aan. Thuiskomst om 23.00 uur. Kosten all-inn € 31,50 p.p.

Geheugenspreekuur 25 september
GGNet organiseert met de plaatselijke welzijnsstichtingen 
op dinsdag 25 september om 10.00 uur in zorgcentrum 
Hyndendael te Hummelo een geheugenspreekuur 
bedoeld voor mensen van 55 jaar en ouder die vragen 
hebben over hun geheugen of klachten hebben zoals 
piekeren,concentratieproblemen of somberheid. Iedere 
bezoeker krijgt een gratis persoonlijk gesprek. Aanmelden 
bij de ouderenadviseur is gewenst maar niet noodzakelijk, 
tel. 06-1068 7320.     

Dag van Ouderen 26 oktober
Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst organiseert een
jaarlijkse middag van 14.00-16.45 uur speciaal voor ouderen.
Deze keer is de locatie in Vorden en nader bericht volgt.

Autorijvaardigsheidscursus Veilig Verkeer Nederland
9 oktober Toldijk
In samenwerking met Stichting Welzijn Bronckhorst
wordt jaarlijks de Autorijvaardigheidscursus georganiseerd
bij Den Bremer te Toldijk. De cursus bestaat uit vijf delen
zoals: theorie met dia’s, gehoortest, ogentest, reactietest,
45 minuten rijtest met rijinstructeur in uw eigen auto. Het
is geen autorijexamen, wel een rijadvies. Het is goed om te
weten of u ook verantwoord deel neemt aan het verkeer van
deze tijd. Kosten € 15,- en rijbewijs in uw bezit. Opgave bij
Stichting Welzijn.

Jeu de boules spelen
Houdt u van een buitenactiviteit? Ga Jeu de boules spelen. In
Hoog-Keppel ligt voor het Gezond¬heidscentrum 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 recreatieve sport met eenvoudige spelregels
en als u wilt, kunt u doorgroeien tot wedstrijdspeler en
-speelster. (Petanque is een wedstrijdvorm van dit spel). 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. 

Wandelgroep oprichten?
Houdt u van wandelen en wilt u dat graag met anderen doen,
meldt u dan. Stichting Welzijn overweegt een wandelgroep
op te starten op de dinsdagmiddag van 13.30-15.00 uur. Na
afloop is het koffie/ thee drinken in de huiskamer van het
centrum. Ook is een avond wandelgroep een optie.
Laat van u horen, tel. 0314-380232

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

Sjoelen en koersbal 
Er is een zomerstop tot 6 september. 

Nordic-walking en daarnaast een groepje 
Jeu de boules spelen vormen?
Iedere zaterdagmorgen van 09.15-10.30 uur wordt in
groepsverband met poules gewandeld in de omgeving
van Keppel. Na afloop is er koffie/thee in het centrum.
Deelnemers buiten Drempt, Hummelo en Keppel zijn ook
welkom. Start: Op het plein te Hoog-Keppel. Sluit u aan en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Fietstochten
Elke laatste donderdag van de maand kunt u een mooie
fietstocht maken, uitgezet en onder leiding van Arie Schriek
en Jan Renskens. De start is om 14.00 uur vanaf Burgemeester
van Panhuysbrink te Hoog-Keppel op 30 augustus en 27
september. Het is steeds weer een verrassingstocht met een
koffie/theestop onderweg. U bent van harte welkom.
Is het een idee om daarnaast groepjes van 6 personen te vormen
om te gaan jeu de boulen op dezelfde startplaats? Contact hierover
met voorzitter Dick Boschman, tel. 0314-381869.

Computercursussen
De gevarieerde cursussen starten in september. Dit bestaat uit de basiscursus, vervolgcursus, fotocursus, email/Internet, 
onderhoud computerervaring en excel. U kunt zich vast aanmelden, zie schema. Plaats: Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel.



Tai-Chi-Tao Cursus
Er wordt een tweede groep geformeerd en zorg dat u er bij bent door u 
tijdig aan te melden. Na de zomerstop is de eerste les op 18 september. 
Secretariaat tel. 0314-380232
 
Fitness
Er is een zomerstop en de trainingen starten weer op dinsdag 4, 
woensdag 5 en donderdag 6 september van 10.00 tot 11.00 uur. 
Kosten € 60,- voor 10 lessen.

Rummicub
Komt u Rummicub spelen op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur 
in het Kerkhuis te Hoog-Keppel en in zorgcentrum Hyndendael te 
Hummelo. 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 maandag, dinsdag, 
woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag (of op uw keuzedagen). 
Aanmelden tel. 0314-380232 en/of spreek uw boodschap en 
telefoonnummer in.

Ouderenadviseur
De ouderenadviseur is vraagbaak voor ouderen, mantelzorgers en 
allen die vragen hebben rondom de problematiek van ouderen. Ook 
voor hen die zich zorgen maken over een oudere en behoefte hebben 
om een signaal door te geven is de adviseur voor u beschikbaar. 
Spreekuur is op dinsdag van 13.30-14.00 uur en op donderdag van 
09.00-9.30 uur in het Gezondheidscentrum te Hoog-Keppel, tel. 06-
10687320.
Vakantieperiode Ouderenadviseur is vanaf 23 juli en zij is op 21 augustus weer 
aanwezig. Collega neemt waar onder hetzelfde telefoonnr. Vakantie Secretarieel 
medewerkster is vanaf 7 augustus en zij is weer aanwezig op 4 september. Spreek 
uw boodschap in en deze wordt verwerkt, tel 0314-380232. En/of gebruik het 
opgav formulier.

Welfareochtenden 
De welfarebijeenkomsten worden 1 keer per 2 weken gehouden in 
het Hyndendael te Hummelo op 5 september van 09.30-11.30 uur 
Informatie, bestelling en verkoop is tijdens deze ochtenden. In het 
Gezondheidscentrum Hoog-Keppel en Zorghotel Gouden Leeuw zijn 
ook artikelen voor verkoop aanwezig. Voor informatie mevr. Jopie 
Wissink, tel. 0314-381062.

Opgave voor cursussen/activiteiten 
Secretariaat: Loes van der Laan. Tel. 0314-380232 of antwoordapparaat 
inspreken. Kantoor is geopend op dinsdag en donderdag van 08.30 tot 
16.30 uur.

De cursus- en activiteitopgaven kunnen u sturen naar:
Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel, 
Burg. van Panhuysbrink 1E, 6997 AA Hoog-Keppel.
Site: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Email: info@swdrempthummelokeppel.nl

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

 .................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................

Heer/mevr ................................................................................................................................................................................

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

Postcode ......................................................................................................................................................................................

Woonplaats ............................................................................................................................................................................

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

E-mail .............................................................................................................................................................................................

Afwezigheid ouderenadviseur/coördinator
Paul Tiggeloven is in verband met vakantie afwezig van 23 juli 2012 
t/m 10 augustus 2012. Er zijn dan geen spreekuren in de Oranjehof 
en in het Streekhuus.

U kunt met uw vragen terecht bij een van de collega’s. Zie 
vakantieoverzicht onder algemene gegevens SSWB. Bij telefonisch 
contact krijgt u een telefoonnummer van een collega door.

Spreekuren van Stichting Welzijn Zelhem
Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem. Ma t/m/ Do van 
8.30 tot 9.00 uur.
Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8. 7021CL in Zelhem. 
Inloopspreekuur maandag t/m donderdag van 9.00 tot 11.00 uur. 
Tijdens de spreekuren telefonisch bereikbaar via Mobiele nummer: 
06-13280466. Het algemene nummer is 0314-622074.
Paul Tiggeloven ouderenadviseur/coördinator zit in de hal achter de 
balie. U kunt hier terecht voor informatie, advies, bemiddeling en 
ondersteuning op het gebied van wonen, zorg, welzijn en financiën. 
Ook voor vragen over de WMO.
Tevens informatiepunt van ProWonen. Als u vragen hebt voor ProWonen 
en moeite hebt om uw vraag zowel telefonisch of digitaal voor te 
leggen aan ProWonen kunt u tijdens de spreekuren in het Streekhuus 
binnenlopen.

Kunst in Zelhem
Zelhemse kunstenaars exposeren in de Oranjehof.
In de Oranjehof is doorlopend een expositie van werken van Zelhemse 
kunstenaars. Het beschikbaar stellen van de ruimte in de Oranjehof 
biedt de kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te tonen en 
de bezoeker om van deze kunstwerken te genieten.
Momenteel exposeert Henk van Zuilekom uit Zelhem voor de tweede 
keer 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 aantal Zelhemse landschappen 
hebben o.a. hun weg gevonden naar Amerika en Duitsland. Zijn 
voorkeur gaat uit naar schilderen en tekenen van landschappen. 
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.

Oproep aan kunstenaars of aankomend talent kunstenaars
De Oranjehof, Prinses Beatrixstraat 41 in Zelhem is een mooie ruimte 
om te exposeren. Het beschikbaar stellen van de ruimte biedt de 
kunstenaars de gelegenheid om de kunstwerken te tonen voor een 
periode van 3 maand. Wij zijn op zoek naar Zelhemse Kunstenaars of 
aankomend talent. Heeft u interesse?  Voor informatie kunt u terecht 
bij Henk Van Zuilekom, tel. 0314-622298 of Paul Tiggeloven, tel. 0314-
622074 of 06-13280466.

Seniorenopvang de Korenaar in Dorpshuis Halle
Stichting Welzijn Zelhem heeft op 14 juni 2012 Seniorenopvang 
de Korenaar officieel in gebruik genomen. Inmiddels maken 11 
gebruikers/gasten gebruik van de Seniorenopvang. Voor hen staat een 
team van vrijwilligers en een professionele medewerker klaar.
De seniorenopvang is bedoeld voor mensen die geen AWBZ indicatie 
krijgen voor begeleiding groep. De groep die dit treft zijn mensen met 
lichte/matige klachten op het gebied van lichamelijk- en geestelijk 
functioneren, eenzaamheidsproblemen of ter ontlasting van de 
mantelzorg.
Herkent u zich in bovengenoemde omschrijving of kent u mensen die 
voor seniorenopvang in aanmerking (willen) komen neem dan voor 
meer informatie of aanmelding contact op met Paul Tiggeloven, tel. 
0314-622074, mobiel 06-13280466. De eigen bijdrage voor 2 dagdelen 
is € 10,- inclusief warme maaltijd.

Activiteiten gedurende de vakantieperiode
Voor de bewegingsactiviteiten fit door bewegen en aqua sportief geldt 
een zomerstop. De lessen starten weer in de week van 27 augustus 
2012.

Onderstaande activiteiten vinden in de Oranjehof plaats
Koffieochtenden, (ook in de vakantieperiode). 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 tot 11 uur in de Oranjehof.

SOOS-middag. Wekelijks op maandagmiddag van 13.30 uur tot 16.30 
uur soosmiddag van Noodhulp. 
In de zomermaanden zal er een aantal keren geen SOOS-middag zijn. 
U wordt hier door de begeleiding over geïnformeerd.

Activiteitenavond bingo, (1x per maand) op dinsdag 4 september 2012, 
Oranjehof aanvang 19.30 uur.
Daarna is er elke dinsdag weer een activiteitenavond. Men kan allerlei 
spellen spelen o.a. koersballen, kaarten, rummikub, sjoelen. Daarnaast 
kunt u gezellig samen koffiedrinken en een drankje nuttigen. Houdt 
u niet van spelletjes maar wel om anderen te ontmoeten dan bent u 
ook van harte welkom. Aanvang 19.30 uur. 

Fietsgroep Welzijn Zelhem
Ook in de zomermaanden erop uit. De start is bij de Oranjehof, 

Beatrixstraat 41 in Zelhem. De dagtochten zijn ongeveer 50 km. Met 3
x 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. Mob. 06-49135536.

Maand Datum Tijd Afstand
juli Dinsdag 31 9.00 uur 25 km
augustus Donderdag 9 9.30 uur 15 km
  Dinsdag 14 9.30 uur dagtocht
  Donderdag 23 9.00 uur 25 km
  Dinsdag 28 9.30 uur  15 km

Rijbewijskeuring voor personen van 70 jaar en ouder
De ANBO afdeling Zelhem kan deze keuring voor u regelen. De kosten
voor de keuring zijn € 27,50
De keuringen worden gehouden in de Oranjehof, Pr. Beatrixstraat 41
Zelhem. U kunt zich dagelijks tussen 18.30 en 20.00 uur aanmelden
Via de ANBO-rijbewijskeuringslijn. Het telefoonnummer 06-
27594051. Krijgt u geen gehoor, probeert u het dan een andere keer.
Aanmelding per e-mail is ook mogelijk op anbozelhem@gmail.com
Tips: U dient minstens drie maand voordat uw rijbewijs verloopt
een keuring aan te vragen. Laat de ogen meten voordat er gekeurd
wordt, bij voorkeur door een opticiën. Zorg voor een formulier
‘eigen verklaring’- bij de gemeente te verkrijgen (hier zijn kosten aan
verbonden).
De eerstvolgende keuring is zaterdag 25 augustus. Zorgt u ervoor, dat
u de keuring op tijd aanvraagt. Data voor keuringen worden door de
ANBO ook gepubliceerd in het Contact en ANBO ledenblad.

Computercursussen
Een computer of laptop is een apparaat waar je veel mee kunt. 
Maar . . . niet iedereen kan er wat mee. Toch gaat elk jaar een aantal
mensen naar een beginnerscursus en aan het eind van de cursus lukt
het hen om een e-mail te versturen; om op internet een aantal zaken
op te zoeken en om teksten te maken en op te slaan. De mensen die
nu nog zeggen: ‘Dat is te moeilijk voor mij’ of ‘Daar ben ik te oud voor’
zouden die uitdaging aan kunnen gaan. De ANBO organiseert juist
voor mensen die nog een leek zijn op dit gebied een beginnerscursus
met de modernste apparatuur. Er wordt les gegeven op nieuwe
laptops met daarop Windows 7 en het Office-pakket 2010. Er is
bovendien ondersteuning van een groot scherm zodat je als cursist
goed mee kunt kijken. Ga de uitdaging aan en treedt binnen in de
wondere digitale wereld van onbegrensde mogelijkheden en verstuur
ook berichten aan . . . De cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2½ uur
de eerste cursusavond is op woensdag 3 oktober Oranjehof aanvang
18.30 uur. Kosten €.70,- uur exclusief lesboek.           

Cursus Bestandsbeheer
1. Mappen en bestanden ordenen in Windows 7 en Windows Vista
2.  Bestanden zoeken en sorteren en het werken met bibliotheken
3.  Het gebruik van USB-stick en externe schijven
4.  Bestanden op CD of DVD branden
5.  Het maken van een back-up
6.  Systeemherstel en probleemoplossing
De cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2½ uur de eerste les is op 18
september om 13.30 uur in de Oranjehof, kosten €.70,- exclusief
lesboek.

Brede cursus twee. Videobewerking  met  foto’s, film en muziek
Als je al enigszins op je computer kunt werken wil je er vast nog wel
meer gebruik van maken en daarom gaan we met  deze cursus verder
met het gebruik van Word, en gaan we films van je eigen foto’s maken
compleet met muziek en daarna maken we er een DVD van. Tevens
besteden we veel aandacht aan bestandsbeheer .Het is wel van belang
dat je thuis met Windows 7 of Vista SP2 werkt. We gebruiken een
aantal  onderdelen van Windows Live Essentials. Tijdens de  lessen
laten we je veel zelf doen en oefenen zodat je thuis makkelijk verder
kunt. We maken gebruik van het boek: Digitale videobewerking voor
senioren.
De cursus start op maandag 1-10-2012 in de Oranjehof om 18.30 uur
kosten €.70,- exclusief lesboek. 
De cursus bestaat uit 10 dagdelen van 2½ uur.

Fotocursus
Dit is een eenvoudige, praktische cursus bedoeld voor mensen met een
kleine compact camera. In 6 lessen van 3 uur wordt u geholpen bij het
vertrouwd maken met uw fototoestel, zodat u de mogelijkheden van
uw camera leert ontdekken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan
zaken die u helpen om mooiere foto’s te kunnen maken. Thema’s die
daarbij o.a. aan de orde komen zijn: compositie en belichting. Maar
ook krijgt u tips voor het maken van portretfoto’s, landschappen,
gebouwen, macrofoto’s, fotograferen in de natuur en veel andere
thema’s. Tijdens de lessen wordt  tijd vrij gemaakt om op een aantal
locaties samen te gaan fotograferen en om de eigen gemaakte foto’s
te bespreken. Het resultaat van deze cursus is dat u misschien gaat
ontdekken dat fotograferen een bijzonder leuke hobby kan zijn.
Deze cursus begint op donderdag 11 oktober om 13.00 uur in de
Oranjehof en vindt daarna om de 14 dagen plaats. Kosten cursus
€.60,- inclusief lesmatriaal

Voor alle cursussen kan met zich opgeven bij Gerrie van Til, tel. 0314-625536.



Het Delden-circuit is inmiddels een 
niet meer weg te denken onderdeel 
van de motorclub en dat al een halve 
eeuw! De vraag is of de motorclub 
hier in de toekomst nog wel terecht 
kan. Sedert 1999 wordt door de ge-
meente ‘gedoogd’ dat er op het cir-
cuit gecrost kan worden. Officieel 
is dit nog niet gelegaliseerd. Gerben 
Vruggink, voorzitter van de VAMC: 
‘In 2007 was de vergunning bijna 
verleend. Een bestemmingsplanwij-
ziging bleek geen probleem te vor-
men, totdat één van de twee grond-
eigenaren geen wijziging van het 
bestemmingsplan wilde. Wij hebben 

de crossbaan toen qua lengte gehal-
veerd en konden we er nog richting 
toekomst een halve hectare bijhuren. 
Omliggende buren hanteerden één 
duidelijk standpunt: ‘Wij zijn groot 
geworden met de crossbaan en we 
willen onze medewerking verlenen 
zodat De Graafschaprijders kan blij-
ven crossen’, aldus Gerben Vruggink.
Intussen was de baan nog steeds niet 
gelegaliseerd. Joop Wuestenenk (oud 
voorzitter en al die jaren nauw be-
trokken bij de ontwikkelingen van 
het circuit): ‘Thans ziet het er naar 
uit dat eindelijk (na dertien jaar ge-
sprekken/metingen e.d.) eind dit jaar 

de vergunning toch afkomt. Wij zijn 
daar als club uiteraard zeer verheugd 
over’, zo zegt hij. Om bij het crosster-
rein te komen maakt De Graafschap-
rijders ook al 50 jaar gebruik van het 
recht van overpad. Een strook grond 
met een lengte van hooguit 50 me-
ter, die door de clubleden wordt over-
brugd met de ‘motor aan de hand‘. 
Inmiddels is dit strookje grond eigen-
dom van Maartje Epema en haar part-
ner Frank de Haan. Overigens wordt 
hetzelfde pad gebruikt door Dick Re-
gelink (eigenaar van het crossterrein) 
om bij zijn verderop gelegen weilan-
den te komen.
Joop Wuestenenk: ‘Een poos terug 
kregen we een brief van de advo-
caat van Maartje Epema dat ons de 
toegang tot het ‘overpad’ plots werd 
ontzegd. Voor ons een donderslag bij 
heldere hemel. Natuurlijk hebben wij 
direct een kort geding aangespannen. 
Deze week kregen we het vonnis van 
de rechter: Inderdaad geen recht van 

overpad meer. Natuurlijk zijn we ver-
bitterd. De officiële vergunning voor 
de crossbaan lijkt er aan te komen, 
maar nu kunnen we het circuit niet 
meer bereiken. Van de één op de an-
dere dag kunnen de senioren en de 
vijftig jeugdleden niet meer crossen, 
ronduit te gek voor woorden’, aldus 
Joop Wuestenenk. Voorzitter Gerben 
Vruggink: ‘Ik zie dit gewoon als een 
plagerij van de familie Epema. Nu het 
er naar uitziet dat wij wel mogen blij-
ven crossen, pakken ze ons op deze 
manier, terwijl in de gesprekken die 
wij de laatste tijd met hen hebben ge-
voerd, nooit is gebleken dat ze tegen 
het crossen zijn.
We gaan tegen het vonnis in beroep 
en gaan ervan uit dat één en ander 
wordt gecorrigeerd en wij gebruik 
van het overpad kunnen blijven ma-
ken. Wij hebben inmiddels de volgen-
de de tekst op onze website geplaatst, 
zodat alle leden op de hoogte zijn: 
‘Door toedoen van Maartje Epema 

en Frank de Haan is het Delden-cir-
cuit van de VAMC gesloten. Maartje 
Epema en Frank de Haan hebben de
VAMC het gebruik van de toegangs-
weg naar het circuit ontzegd. De 
VAMC maakt al vijftig jaar gebruik
van deze toegangsweg. De club gaat
tegen deze uitspraak in appel. Tot
nader order is het crosscircuit dus
gesloten en kan ook de jeugd hier op
dit moment geen gebruik van ma-
ken. De toegangsweg naar het circuit
mag dus niet meer gebruikt worden
op straffe van een dwangsom‘. Einde
citaat. Zowel de huidige voorzitter
Gerben Vruggink als de voormalige
voorzitter Joop Wuestenenk zijn
eensluidend in hun mening: ‘Wat er
ook gebeurt ze krijgen onze VAMC
De Graafschaprijders niet kapot’.
Beiden zijn zeer verknocht aan het
Delden-circuit: Gerben rijdt er al 28
jaar en Joop Wuestenenk al 46 jaar!
De familie Epema was niet voor com-
mentaar bereikbaar.

VAMC De Graafschaprijders na halve eeuw crossen 
Toegang tot crosscircuit Delden ontzegd!

Vorden - De VAMC De Graafschaprijders behoort tot de meest toon-
aangevende sportclubs in Vorden. Een vereniging met circa 450 leden, 
verdeelt over een crossafdeling, toerafdeling, enduro- en een oriënta-
tieafdeling . Het zijn veelal seniorleden die een tak van de motorsport 
beoefenen, met één uitzondering: de crossafdeling. Deze categorie telt 
namelijk ook ongeveer 50 jeugdcrossers die vanaf april tot begin okto-
ber, samen met de senioren op de zaterdag van 13.00-16.30 uur op het 
Delden-circuit hun favoriete tak van sport beoefenen.

Het bewuste strookje grond van circa 50 meter. Gerben Vruggink en Joop Wuestenenk: ‘Wij zijn verbitterd’.

De gemeente Bronckhorst wil om 
haar centrumplan uit te voeren onge-
veer 70 bomen kappen. Dit tot onvre-
de van Houd Vorden Groen en andere 
organisaties en hun sympathisanten. 
Recent deed wethouder Dorien Mul-
derije hen een handreiking door een 
aantal bomen te behouden en tevens 
wat bomen te verplaatsen. Hier na-
men de organisaties die willen dat de 
bomen blijven staan geen genoegen 
mee. Wel is er volgens Peter Bielars 
van Houd Vorden Groen een goed 
overleg op gang gekomen met de ge-
meente. Desondanks blijven acties als 
die van zaterdag volgens hem nodig. 
Die ochtend schalde iets na elven het 
lawaai van de knetterende motorza-
gen over het plein naast de kerk. De 
boomstammen worden vakkundig in 
stukken gezaagd en de actievoerders 
verkochten de blokken voor een euro 
per stuk; om de juridische strijd te-
gen de gemeente te bekostigen. 
Verbaal werd er met een megafoon 
actie gevoerd door onder andere Pe-

ter Bielars en Karel van Hal van Houd 
Vorden Groen, Marjan Houpt van 
de Bomenstichting Achterhoek en 
de Vordense troubadour Gery Groot 
Zwaaftink. Laatstgenoemde pleitte 
voor het behoud van de bomen in 
het centrum, maar nog meer was 
zijn toespraak er op gericht om een 
lans te breken voor de plaatselijke 
middenstand. Volgens Groot Zwaaf-
tink hebben de winkeliers in Vorden 
het zwaar. Hij stelde zijn toehoorders 
de gewetensvraag of zij hun kleren 
in Zutphen, Arnhem, Amsterdam 
of in Vorden kopen. De bomen zijn 
volgens de troubadour slechts de 
‘buitenkant’. De burgers zelf zijn 
ook verantwoordelijk voor het cen-
trum van het dorp, voor de ‘binnen-
kant’, waar het volgens hem echt om 
draait.  “Er wordt naar mijn smaak te 
veel gepraat over wij en zij, terwijl ik 
het persoonlijk liever heb over ons.” 
Groot Zwaaftink zong vervolgens een 
lied met de veelzeggende slotwoor-
den: “Morgen zal het anders zijn... 

Maar wanneer zal het morgen zijn?”
Mensen die de acties en juridische 
strijd financieel willen steunen, kun-
nen een bijdrage doen bij de penning-

meester van de Vereniging Bomenbe-
lang: giro 7346353, t.n.v. Karel van 
Hal, Molenweg 14, 7251 EE Vorden.

Ga naar Contact.nl voor een vi-
deoreportage van de actie.

Protest tegen bomenkap centrum Vorden
Vorden - Met knetterende motorzagen, troubadour Gery Groot Zwaaf-
tink, het Vordens volkslied en met het optrommelen van de landelijke 
en lokale media moest nog maar eens duidelijk worden gemaakt dat 
de bomen in het centrum van Vorden niet tegen de vlakte mogen. 
De bewonersgroep Houd Vorden Groen hield zaterdag 28 juli samen 
met de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en de Bomenstichting 
Achterhoek een actie in het centrum van het dorp. Er kwamen enkele 
tientallen mensen op af. Ook werden er boomstammen verkocht voor 
een euro per stuk om de juridische kosten die de actiegroepen maken 
te bekostigen.
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Te Huur 
55 m2 

opslagruimte 
in Vorden.

Inl. tel. 0610433358.

Kom eens langs en geniet bij ons op Kasteel Vorden gelegen in het 
typische mooie weide -en boslandschap van de Achterhoek!

Dwaal zelf door de sfeervol in stijl ingerichte vertrekken en zalen, 
de torens, keldergewelven en geheime gangen van ons kasteel en/of 
geniet van een drankje of een hapje op ons mooie terras.

Natuurlijk kunt u in ons kasteel ook terecht voor al uw bijeenkomsten, 
offi ciële huwelijksvoltrekking, diners, recepties, feesten, fotoreportages, 
fi lms, tv-producties, muziekuitvoeringen, etc.

Wij zijn elke week geopend van woensdag t/m zondag van 
11.00u-17.00u.

Graag geven wij u persoonlijk informatie over alle mogelijkheden. 
Neem dan contact op via info@kasteelvorden.nl of tel. (0575-550684).

De Horsterkamp 8, 7251 AZ Vorden

Kasteel Vorden 
is nu van woensdag t/m zondag geopend 

voor bezichtiging en een 
hapje en/of drankje op ons terras !

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

Gotink Installatie

Molenenk 6

7255 AX Hengelo (Gld.)

T 0575 - 46 52 58

F 0575 - 46 01 81

E info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige show-

room waar u zich uitstekend kunt laten voor-

lichten. Als totaalinstallateur kunnen we u 

daarnaast helpen bij de complete inricht-

ing van uw badkamer naar uw wensen: van 

schetsontwerp tot montage.

INSTALLATIE BADKAMERS TEGELS NATUURSTEEN SAUNA’S

GENIET VAN UW NIEUWE DOUCHE

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

NU 20 % KORTING OP AL ONZE DOUCHEKABINE’S 

Showroom modellen
nu tot wel 50%

 korting

Bruggink bouwt naar 
úw wensen!

Bruggink heeft al meer dan 30 jaar ervaring in bouwen en ver-
bouwen. Wij weten dat het gaat om úw wensen.  Onze adviseurs 
vertellen u graag vrij blijvend over de vele mogelijkheden. Onze 
vernieuwde showroom biedt een ruime selectie van deze 
moge lijk heden. U - als klant - maakt uiteindelijk de keuzes. We 
bouwen namelijk niet zomaar iets, we bouwen voor ú! Dat is 
waar we sterk in zijn, uw wensen vertalen in een oplossing die 
bij uw situatie past én binnen uw budget.

Kijk voor informatie op: 
www.bruggink-bv.nl

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29. 

info@bruggink-bv.nl

 Bouw  Keukens  Sanitair  Tegels

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

T

Voor ruim 35 occasion!

Bezoek onze nieuwe website!
WWW.GARAGETEERINK.NL

scan de QR code met uw smartphone

#garageteerink

facebook.com/garageteerink

Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

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

Festuca glauca 
‘Intense Blue’
Potmaat 17 cm. Per stuk

van 4,99Dvoor 

3,99

Siergras

wk 31. Geldig van 02-08 t/m 08-08. OP=OP

Start v.a. half september

De keuken van Hackfort is een initiatief van:



Hier op de camping waren een grote 
tent en een kleine tent opgezet voor 
de kinderen. Er was van alles te bele-

ven en te doen. De kinderen hebben 
gevoetbald, gevliegerd, blindeman 
gespeeld in het bos, gehockeyd, veel 

spelletjes gedaan, meegedaan met de 
campingactiviteiten, gebarbecued, 
gedanst en geknutseld in het “Koters-
huus”. Kortom: plezier voor iedereen, 
weer of geen weer!

Met de BSO van Kinderopvang 
Humanitas naar de camping!

Regio - Begin juli zijn de kinderen van BSO de Toverboom uit Vorden, 
BSO Keijenborg en BSO de Leer uit Hengelo van Kinderopvang Huma-
nitas een week naar de camping Kom Es An in Hengelo geweest!

Deze eerste avond fietsten de leden 
vanuit Baak richting Drempt naar 
Hummelo voor een koffiestop. Daar-
na via de Broekstraat en de Wuusweg 
weer richting Baak. Het weer viel ge-

lukkig mee, een paar druppels, daar 
bleef het bij. De volgende fietstocht 
is woensdag 1 augustus. Vertrek om 
19.00 uur vanaf het Marktplein in 
Steenderen en de laatste fietstocht 

is op woensdag 15 augustus, vertrek 
om 19.00 uur vanaf de parkeerplaats 
bij Herfkens in Baak. 
De organisatie hoopt dat de weergo-
den meewerken en dat er nog twee 
gezellige fietstochten kunnen wor-
den gemaakt.

K.B.O. IJsselsenioren

Op drie woensdagavonden in de vakantieperiode gaat de K.B.O. afd. 
IJsselsenioren een mooie route fietsen in de omgeving. Van de eerste 
fietstocht hebben zij al genoten.

De KBO IJsselsenioren genoten van een goede fietstocht.

Het enige compliment dat wij kregen 
was dat de omgeving van het bad er 
zo prachtig groen uitzag. Mooi om te 
horen, maar wel een schrale troost. 
Gelukkig zijn de omstandigheden ten 
gunste veranderd. De afgelopen da-
gen hadden we ruim 6000 bezoekers. 
Hoogtepunt was toch wel Moonlight 
Swimming (woensdagavond 25 juli). 
Een record aantal bezoekers: 2200! 
Een uitermate gezellige avond. We 
waren met 16 man personeel om al-
les in goede banen te leiden. Sfeervol-
le verlichting, gezellige muziek met 
DJ Wim en DJ Martien. Verder o.m. 
Aqua Bubbles met lichtgevende arm-
bandjes. Tegen twaalven moesten we 
zelfs nog een flink aantal zwemmers 
verzoeken het bad te verlaten, omdat 
het hoog tijd werd. 
Een dergelijke avond met veel bezoek 
‘van buiten‘ voor het bad natuurlijk 
financieel aantrekkelijk. Toch moet 
je het Moonlight Swimming hooguit 
één keer per seizoen organiseren. We 
hebben overal op het bad diverse af-
valcontainers staan. We stonden na 
afloop versteld hoeveel rotzooi we op 
moesten ruimen. Overal op het gras-
veld lagen blikjes, bakjes e.d. Gewoon 
laten liggen, een paar meter naar een 
container lopen is blijkbaar teveel 
gevraagd. Ik vind dit toch wel heel 
triest’, zo zegt Timme Koster. Toen de 
laatste gasten het zwembad verlieten, 
het badpersoneel ‘s nachts om één 
uur, plakte Timme er nog circa vier 
uren aan vast. ‘Het water moest ge-
filterd worden, de installatie schoon 
gemaakt zodat de ‘vroege vogels‘ de 
andere morgen weer in een helder 
fris bad met een temperatuur van 23 
graden konden zwemmen. Gelukkig 

is het allemaal goed gekomen’, aldus
Timme Koster.
Nu de maand juli voorbij is, staat de
bezoekersteller op 32.000. Timme
Koster: ‘We hebben nog vijf weken
te gaan, willen we het resultaat van
de laatste jaren evenaren (gemiddeld
ruim 50.000 bezoekers) dan moet de
zon ons niet in de steek laten. Het 
is nu eenmaal typisch Nederlands:
‘buitentemperaturen van pakweg 23
graden is niet voldoende om mensen
naar het zwembad te krijgen, natuur-
lijk met uitzondering van de echte
zwemmers, want die komen wel’,
zo zegt hij. Het diploma-zwemmen
gaat goed. Tot dusver 60 geslaagden,
terwijl er nog een aantal keren de 
mogelijkheid is om een zwemdiplo-
ma te behalen. Timme Koster: ‘Over
het schoolzwemmen zijn we ook te-
vreden. Vrijwel alle klassen van de 
basisscholen kwamen voor de grote 
vakantie wekelijks wel een keertje
zwemmen’.

Vorige week kreeg het zwembad ‘In
de Dennen‘ nog een leuk cadeautje
met dank aan het ‘Team Zomer in 
Vorden‘ dat in het kader van de uit-
zending van Omroep Gelderland met
het programma ‘Zomer in Gelder-
land‘ duizend euro bijeen vergaarde,
waarvan 500 euro bestemd voor het
zwembad. Timme Koster: ‘Behalve
de gebruikelijke zwemdiploma’s
kan men in ons bad ook het diploma
‘waterpolo‘ behalen, zeg maar de 
vervanger van het vroegere diploma 
‘balvaardigheid’. De 500 euro wordt
besteed voor de aanschaf van caps en
ballen. We zijn hier natuurlijk erg
blij mee’, aldus Timme Koster.

Moonlight Swimming trok 2200 bezoekers

Timme Koster: ‘Augustus 
kan zomer nog goed 
maken’

Vorden - Na een succesvol begin van het zwemseizoen (begin mei stra-
lende weersomstandigheden) waardoor al direct zo’n 5000 bezoekers
konden worden geteld, kwam het Vordense zwembad In De Dennen
(en dit bad niet alleen) letterlijk in ‘zwaar weer ‘ terecht. Veel regen
en bijna geen zon, dus ook weinig bezoekers. Timme Koster (bedrijfs-
leider op het bad in Vorden): ‘Ik heb mij toen wel een paar keer afge-
vraagd, waarom ik toch voor dit beroep heb gekozen.

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

IEDERE DAG

KUNSTAGENDA VORDEN
-

-
-

-

-



Stap 1: positie van de stoel in de auto
Trap de koppeling (bij een automaat de rem) volledig 
in en bekijk de positie van uw been t.o.v. de stoelzit-
ting. Zorg dat uw bovenbeen op de stoelzitting rust 
en u de pedalen eenvoudig kan bedienen. Uw stoel 
staat te ver naar voren wanneer uw bovenbeen bij 
maximaal induwen van de pedalen de zitting in-
duwt. Uw stoel staat te ver naar achteren als u de 
pedalen niet maximaal in kunt duwen.
 
Stap 2: Stuurwiel hoogte
Vaak is het stuurwiel in hoogte, maar soms ook in 
lengte verstelbaar. Plaats uw stuur op een hoogte 
dat u het instrumentenpaneel nog goed kunt lezen, 
maar zeker niet te laag!  

Stap 3: Stuurwiel lengte/positie van de rugleu-
ning
Leg beide polsen aan de bovenkant van het stuur-
wiel, dit moet u kunnen doen zonder dat uw schou-
ders het contact met de rugleuning verliezen. Zet de 
rugleuning dus rechter op en indien mogelijk trekt 
u het stuur naar u toe. Omklem nu met uw handen 
het stuur en laat uw polsen tot klokstand “kwart 
voor drie” zakken.U zit nu met gebogen ellebogen 
achter het stuur, met uw handen op de kwart voor 
drie stand. Qua lengte afstelling van het stuurwiel is 
het belangrijk dat u met gebogen ellebogen achter 
het stuur zit. Als u de pedalen nu weer maximaal 
induwt moet u uzelf goed en strak tegen de rugleu-
ning van uw stoel duwen, en nog steeds moeten uw 
bovenbenen de zitting niet echt induwen.
 
Stap 4: Hoofdsteun
Een goed afgestelde hoofdsteun verkleint de kans op 
een whiplash bij een aanrijding aanzienlijk. Echter: 
een te laag afgestelde hoofdsteun maakt de situatie 
alleen maar erger en verhoogt de kans op een whip-
lash bij een aanrijding! Een juiste afstelling is dus 
enorm belangrijk. Stel uw hoofdsteun zo af dat uw 
gehele achterhoofd op de volledige steun rust, en 
zorg dat de steun zeker niet te laag staat om ernstig 
letsel te voorkomen.
 
Stap 5: Gordels
Vaak kunt u de hoogte van de gordelbevestiging in-
stellen (boven de linker schouder). Zorg dat de gordel 
in een zo diagonaal mogelijke lijn over uw schouder 
loopt. Een juiste gordelhoogte is belangrijker dan u 
denkt: zit de gordel te laag, onder de schouder of 
zelfs onder uw arm, dan zal de gordel niet optimaal 
werken en loopt u zelfs het risico om onder de gordel 
door te glijden bij een aanrijding. Een te hoog afge-
stelde gordel is hinderlijk aan de zijkant van uw nek 
of gezicht en kan bij een aanrijding ook verwondin-
gen aan uw hals en nek veroorzaken.
 
Stap 6: Je spiegels goed afstellen

De juiste zithouding
In een moderne auto is enorm veel verstelbaar 
zodat u comfortabel en veilig kunt auto rijden. 
Een goede zithouding is enorm belangrijk! U 
raakt minder snel vermoeid, hebt een beter 
zicht, voelt beter wat uw auto doet, kunt snel-
ler en veiliger reageren en bij een aanrijding 
werken de passieve veiligheidssystemen het 
beste als u goed in de auto zit. Maar hoe stelt u 
nu snel en goed uw stoel in?

U wilt een dakkapel, serre, kozijnen, aanbouw of een verbouwing?? Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Maandaanbieding AUGUSTUS

15% korting
op Luxaflex
25 mm Horizontale

jaloezieën*

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 * Vraag naar de voorwaarden

Peugeot 307
1.6 16v, 5-drs, xs

1/2004, 62.000 km

€ 5.950
Citroen Xsara Break 1,4 12/2000 178.000 km € 1950,-

Daewoo Tacuma 1,8 Airco 11/2000 68.000 km € 3950,-

Peugeot 107 5-drs Airco zwart 08/2007 42.500 km € 5950,-

Peugeot 206 1.4 gentry 5-drs airco 06/1999 215.000 km € 1950,-

Opel Astra 1,6 Airco 04/2000 169.500 km € 2950,-

Fiatˇ Pandaˇ 1.2 8V Emotion Cool sep-07 40.604 km Zwart € 5.950

Hyundaiˇ Atosˇ 1.1i Active apr-04 71.642 km Blauw metallic € 3.750

Hyundaiˇ Getzˇ 1.4i 5drs. Active cool jan-07 42.752 km Grijs metallic € 6.250

Hyundaiˇ i10ˇ 1.1 5drs. Active Cool jun-08 31.827 km Blauw metallic € 6.500

Hyundaiˇ i10ˇ 1.25i 5drs. I-catcher Airco apr-10 71.925 km Rood € 7.750

Peugeotˇ 307ˇ SW 1.6 16v Premium jan-07 69.172 km Zwart metallic € 10.750

Renaultˇ ScÇnicˇ 1.6 16v Dynamique Luxe apr-04 131.032 km Grijs € 6.750

Renaultˇ Twingoˇ 1.2 3drs. Authentique Airco jul-08 34.285 km Zwart € 6.250

Seatˇ Alteaˇ 1.6 Stylance mrt-06 81.815 km Grijs metallic € 10.750

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

Informeer ook

naar de mogelijk-

heden van lease

onderhoud!!

Opel Corsa 1.2 16v 
5drs. Enjoy Airco Premium, nov-06, 
75.750 km, donker grijs metallic, 

hatchback € 7.750 

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

Chrysler 300 C
Touring 3.0 CRD

2006    € 14.750,-
OPEL ZAFIRA 1600-16V COMFORT 2000 3950
OPEL VECTRA 2200-16V AUTOMAAT ELEGANCE 2005 8950
OPEL VECTRA 1900 CDTI GTS BUSINESS 2007 10950
OPEL MERIVA 1600-16V COSMO MPV 2005 7950
OPEL CORSA 1200-16V 5-DRS 2002 4450
OPEL ASTRA 1600-16V -DRS BUSINESS 2007 9450
FORD FOCUS 1600-16V STATION 2006 7450
HYUNDAI I 10 5-DRS ACTIVE COOL 2008 6450
MINI COOPER 1600-16V 2004 10950
MERCEDES C-200 COMBI SPORT-EDITION 2006 13950
BMW 525D AUTOMAAT 2005 13450
OPEL FRONTERA 3.2 MV6 AUTOMAAT 2002 6950
VOLVO V 70 2.4 T COMFORT 2001 8450
PEUGEOT 206 CC 2.0-16V CABRIO 2003 6950
AUDI A6 3.2 FSI AUTOMAAT 2005 13950

M
M Autobedrijf

Melgers
Renault Twingo 1.2, 8V Authentique 2006 35.954 km € 5.750 
Chevrolet Kalos 1.2 5-drs. Spirit 2005 67.946 km € 4.950
Hyundai Santa Fe 2.7i V6 4WD automaat premium 2007 100.452 km € 17.750
Nissan Primera Estate 1.8 Visia 2005 119.921 km € 8.950
Peugeot 206 CC 2.0 16V Roland Garros 2002 83.598 km € 7.950
Volvo S60 2.4 Comfort-line 2003 148.725 km € 7.950
Mazda Premacy 1.8i Active 2003 143.948 km € 6.950
Toyota Corolla Verso 1.8 16V SOL Cruise 5-pers. 2007 99.170 km € 15.750
Toyota Yaris 1.3 VVT-i 5-drs. Comfort 2009 51.410 km € 11.750
Suzuki Swift 1.3 Shogun 2008 59.492 km € 9.995
Daihatsu Sirion 1.0 12V Trend 2007 73.755 km € 6.750

Hoge Wesselink 2,
Steenderen - (0575) 451974

www.autobedrijfmelgers.nl

Audi A3 1.6
01-2006, 

107.101 km, 
grijs metallic

€ 12.750



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

van geboorte of een uittreksel kunnen 

 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme

Wethouder Paul Seesing

Wethouder Josephine Steffens

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Gebruikt u de vakantieperiode om uw 
woning te verbouwen? Kijk dan eens 
bij de 101 tips voor woningaanpas-
singen op www.bronckhorst.nl onder 
Uitgelicht: Woongemak Bronckhorst. 
Deze tips zijn gericht op aanpassingen 
die het wonen nu én in de toekomst 
comfortabel maken. Ze kunnen u 
op ideeën brengen om veiligheid en 
gemak in uw woning te vergroten. 
Als u toch plannen heeft met uw 
woning, dan kan het geen kwaad om 
de tips eens door te nemen!

Huistest
Bent u van mening dat uw woning 

eens de Gelderse Huistest om te 

invullen van de test heeft u een dui-

aanpassingen in uw woning met 

Woongemak Bronckhorst
Hoe kunt u uw woning geschikt maken 

alleen om verbouwingen, maar ook 
om kleine praktische aanpassingen. 
Net als andere gemeenten in de regio 

voor de ouder wordende bewoner. 

passingen moeten doen om hun huis 

Meer informatie
Uiteraard kunt u 
uw vragen ook 
mailen naar 
info@bronckhorst.nl 
of ons bellen via 
(0575) 75 02 50.

Aan het klussen in uw huis deze vakantie? 
We hebben 101 praktische tips voor woningaanpassingen!

40 euro per vierkante meter. Reden 
is onder meer dat het de gemeente 
geld scheelt in onderhoud. Kleine 

ook verkocht kan worden, wordt nog 

eventuele lopende contracten met 

huis, neem eens contact met ons op 

75 02 50 of www.bronckhorst.nl.

Snippergroen te koop voor 40 euro 
Interesse in stukje groen bij uw huis? 
Vraag ons naar mogelijkheden

Als je op kamers gaat wonen, denk je niet meteen aan brand. 
Maar sta er toch even bij stil, want uit controles van de brandweer blijkt 
dat veel studentenhuizen niet brandveilig zijn. 

of door afgesloten deuren van kamers. En vaak is de elektrische bedrading 

Weet wat je moet doen

Maak in ieder geval afspraken over het volgende:
1.
 op een plattegrond van het huis. Een goede vluchtroute gaat van boven 

bereiken
2. Bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg via de voordeur 

geblokkeerd is 
3.

brandweer om dit te weten
4.

Spring niet naar beneden, probeer paniek te voorkomen en wacht op hulp. 

5.
huisdieren?

6.
van gas en elektra

7.
8.

kan branduitbreiding voorkomen, of in ieder geval vertraagd worden

Houd vluchtroutes vrij

matig controleert. Zorg dat de vluchtroutes nooit 

ook veranderen door een verbouwing. Bespreek het 

www.brandweerachterhoekwest.nl voor een folder 

Denk aan je (brand)veiligheid als je op kamers gaat wonen

te vinden. 

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

(www.facebook.com/gemeentebronckhorst) en weet wat er speelt bij de gemeente!

Volg de gemeente op sociale media



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 (Regio-
nale Organisatie Zelfstandigen) terecht. Deze organisatie 
voert voor de meeste gemeenten in de Achterhoek, 
waaronder Bronckhorst, en Twente regelingen voor 
ondernemers uit. Daarnaast biedt ROZ advies, coaching 
en trainingen voor starters en ondernemers. Zo kunt u 
bijvoorbeeld 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 zelf-
standigen (Bbz) uit. Ondernemers die tijdelijk te weinig 

inkomsten uit het bedrijf halen om in hun eigen levens-
onderhoud 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 mogelijkheid voor een 
tijdelijke inkomensaanvulling. 
ROZ heeft ook goede contacten met banken om voor u te 
bemiddelen bij het verstrekken van een lening. Daar-
naast is ze het Microfinanciering-ondernemerspunt voor 
Twente en de Achterhoek en kan u via Qredits een kre-
diet tot max. €50.000,- worden verstrekt. Ga naar www.
rozachterhoek.nl voor meer informatie over de diverse 
regelingen. 

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 Bronckhorst te stimuleren. Voor meer in-
formatie kunt u bellen met het secretariaat van ROZ, 
(074) 245 89 77, of mailen naar info@rozgroep.nl. U kunt 
via het secretariaat ook een afspraak maken met een on-
dernemersadviseur tijdens het maandelijkse spreekuur 
in het gemeentehuis. De eerstvolgende spreekuren zijn 
op 7 augustus, 4 september en 2 oktober a.s. van 13.30 
tot 17.00 uur. Ook op www.rozgroep.nl en www.rozach-
terhoek.nl vindt u veel informatie. Verder houdt ROZ u op 
de hoogte van onder meer ondernemersnieuws, bijeen-
komsten en workshops via www.twitter.com/rozgroep.

Ondernemer worden en blijven in Bronckhorst?

Sirenetest

Hoewel de scootmobiel vele ouderen 
voor een sociaal isolement behoedt, 
eindigt een ritje op dit elektrische 
wagentje jaarlijks voor een groot 
aantal berijders in het ziekenhuis. 
Steeds meer mensen volgen daarom 
een cursus om veilig te leren omgaan 
met hun scootmobiel. 

Informatie- en oefenmiddag
Veilig Verkeer Nederland organiseert 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn Vorden en de Ouderenbonden 
op 13 augustus a.s. een informatie- 
en oefenmiddag voor gebruikers van 
een scootmobiel of een elektrische 
rolstoel. De middag is bij sporthal 
Het Jebbink, Het Jebbink 13 in Vorden 
en begint om 14.00 uur. 

Doel van de dag
Op deze informatie- en oefenmiddag 

ontvangt u informatie over de (nieuwe) 
verkeersregels en verkeerssituaties. 
Ook u als scootmobiel- of elektrische 
rolstoelgebruiker komt hiermee in 
aanraking. Er zijn deze middag ver-
keersdeskundigen aanwezig die uw 
vragen kunnen beantwoorden en die 
buiten met u gaan oefenen met uw 
eigen scootmobiel of rolstoel.

Deelname
Inwoners van de gemeente die in 
het bezit zijn van een scootmobiel of 
elektrische rolstoel zijn van harte 
welkom om, geheel gratis, deel te 
nemen aan deze informatie- en oefen-
middag. U kunt zich tot 3 augustus a.s. 
opgeven voor deelname door te bel-
len naar: Stichting Welzijn Vorden, 
mevrouw L. van Uden-te Woerd, 
tel. (0575) 55 34 05.

Komt u 13 augustus naar info- en 
oefenmiddag voor scootmobielers 
en elektrische rolstoelgebruikers

Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur zijn 
de sirenes te horen in heel Nederland. Dus ook in Bronck-
horst. 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 6 augustus a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 Hengelo, duursport evenement, 17 november 2012, stichting Sportieve Activiteiten Bronckhorst

14.00 uur, toerclub Steenderen

van 20.00 tot 24.00 uur, 14 september van 08.00 tot 01.00 uur en 15 september van 09.00 tot 
01.00 uur, ontheffing art. 35 van de Drank- en Horecawet, 13 september van 20.00 tot 24.00 uur, 
14 september van 09.00 tot 01.00 uur en 15 september 2012 van 09.00 tot 01.00 uur, Horeca 
Steenderen

 alcoholhoudende dranken, parkeerverbod gedeelte Lankhorsterstraat nabij 25A, tussen de inrit 
Walterslagweg en Nieuwenhuisweg, voor beide zijden van de weg, 15 en 16 september 2012, 

 hoveniersbedrijf Gebr. Arends

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

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
(art. 3.8 Wabo) 
Ontvangen op 19 juli 2012: 

Ontvangen op 20 juli 2012: 

Ontvangen op 23 juli 2012: 

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 2 augustus t/m 12 september 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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 vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 20 juli 2012:

festiviteiten, nabij Varsselseweg 34, ontheffing groepskamperen, 29 en 30 september 2012, Hamove

 21 juli van 13.00 tot 22.00 uur en 4 augustus 2012 van 19.00 tot 01.00 uur, eetcafé De Groes

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 23 juli 2012:   

Verzonden op 24 juli 2012: 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

-
dering van bestemmingsverkeer

 Wiemelink, ter hoogte van het gebouw, op 1 september 2012 van 09.00 tot 16.00 uur afgesloten 
voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

tussen de Walterslagweg en de Nieuwenhuisweg, een stopverbod voor beide zijden van de weg

 08.00 uur tot 9 september 2012 23.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van 
 bestemmingsverkeer

Verleende vergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

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

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 23 juli 2012: 

Verzonden op 26 juli 2012: 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd.

De stukken liggen van 2 augustus t/m 12 september 2012 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

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

 ontwerpvergunningen

 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

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

MER beoordelingsbesluit Ruurloseweg 79 Hengelo (Gld)
Voor de locatie aan de Ruurloseweg 79 in Hengelo (Gld) is een aanmeldingsnotitie MER-beoordeling 
ingediend. In de nieuwe situatie wordt het bedrijf uitgebreid met 42.000 vleeskuikens waardoor er 
103.500 vleeskuikens gehouden kunnen worden. Ingevolge de Wet milieubeheer moet worden 
beoordeeld of een milieueffectrapport moet worden gemaakt. Na beoordeling van de diverse milieu-
aspecten is ons gebleken dat er geen belangrijke nadelige effecten voor het milieu of bijzondere 
omstandigheden zijn die een milieueffectrapport noodzakelijk maken.

De beschikking en alle andere stukken liggen van 2 augustus t/m 12 september 2012 ter inzage bij 
de publieksbalie in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure ter voorbereiding 
op een procedure voor een omgevingsvergunning, die we nu opstarten. Op basis van artikel 6:3 van 
de Algemene wet bestuursrecht staan de aanmeldingsnotitie en het besluit hierop niet open voor 
bezwaar of beroep tenzij belanghebbenden rechtstreeks in hun belang getroffen worden. Indien u 
het niet eens met de aanmeldingsnotitie of het besluit hierop, dan heeft u tijdens de procedure voor 
de omgevingsvergunning de mogelijkheid om een zienswijze hiertegen in te dienen. Hierover publi-
ceren wij tezijnertijd.

Wet milieubeheer

Stemmen voor Nederlanders die in het buitenland werken
Voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer op 12 september a.s. is stemmen per brief 
mogelijk voor de volgende categorieën kiezers:

verblijven

Verkiezingen Tweede Kamer 12 september a.s.

partner, levensgezel of ouder op 12 september 2012 in het buitenland verblijven

Zij moeten op die datum 18 jaar of ouder zijn. Bij de gemeente zijn formulieren beschikbaar (aan de 
balie of via onze website), waarmee deze personen kunnen verzoeken om aan de stemming deel te 
nemen (model M3). Hun verzoek moet uiterlijk op de achtentwintigste dag voor de stemming zijn 
ontvangen door de gemeente waar ze als kiezer zijn geregistreerd. 

Stemmen bij volmacht
Voor de verkiezingen van 12 september is het kiezers toegestaan bij volmacht te stemmen. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen.

A. Machtiging door schriftelijke aanvraag
  1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar (aan de balie of via onze website)  

  voor verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen
  2. Het verzoekschrift moet uiterlijk op 29 augustus a.s., door de kiezer zijn ingediend bij de 
   gemeente, waar hij/zij op 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet  

  worden ingediend door de kiezer aan wie een kiezerspas is verstrekt
  3. Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op 31 juli 2012 
   als kiezer zijn geregistreerd
  4. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs 
  5. Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel 
   te nemen

B.  Machtiging door overdracht van de stempas
  1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd,   

  machtigen om voor hem/haar te stemmen
  2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door 
   de gemachtigde medeondertekenen.
  3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over
  4. Ook moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. 

  De kopie moet de gemachtigde bij het stembureau laten zien
  5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de  

  stemming
  6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een  

  stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken

Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem moet tegelijk met de 
eigen stem worden uitgebracht.

Stemmen in een andere gemeente met een kiezerspas
Ook bij de komende verkiezingen is het weer toegestaan uw stem uit te brengen in een andere 
gemeente dan uw woonplaats. De volgende bepalingen gelden.

A. Schriftelijke aanvraag
  1. Bij de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar (aan de balie of via onze website)   

  voor verzoekschriften om in een andere gemeente aan de stemming te mogen deelnemen
  2. Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op 
   29 augustus a.s., door de kiezer zijn ingediend bij de gemeente, waar hij/zij op 31 juli 2012 
   als kiezer is geregistreerd
  3. Het verzoek wordt niet ingewilligd, als het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan 
   de stemming te mogen deelnemen
  4. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt  

  omgezet in een kiezerspas

B.  Mondelinge aanvraag
  1. De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de   

  stemming de stempas te overleggen bij de gemeente van zijn/haar woonplaats waar hij/zij 
   op 31 juli 2012 als kiezer is geregistreerd
  2. Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht  

  aan de stemming te mogen deelnemen
  3. Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt  

  omgezet in een kiezerspas

Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen, moet 
u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, 
mag u niet stemmen.

Meer informatie?
Voor meer informatie over deze 
onderwerpen kunt u contact met ons 
opnemen via tel. (0575) 75 20 50. 
U kunt ook onze website raadplegen. 
Onder www.bronckhorst.nl  Homepage 

 Verkiezingen 2012 vindt u onder 
meer de formulieren. Voor informatie 
over de verkiezingen kunt u vanaf 
1 augustus terecht op de landelijke site 
www.verkiezingen2012.nl.





De olieverf schilderingen die Ellen 
Geerts maakt laten een landschap 
zien in Frankrijk, Italië of Nederland. 
Elk landschap heeft zo zijn eigen ken-
merk. Ellen maakt veel schetsen, ver-
telde zij bij de opening, op plaatsen 
die zij tijdens haar vakantie bezoekt. 
Thuisgekomen werkt zij haar schet-
sen uit op het doek. Het laag over laag 
werken in heldere kleuren olieverf 
geeft een fraai resultaat. Soms wordt 
het paletmes gebruikt. Het zijn kleu-
ren die bijna altijd aan mediterrane 
streken doen denken. De keramieke 
en bronzen beelden van Jan Leeuwen-
burgh zijn altijd herkenbaar. Jan ge-
bruikt een gedegen concept dat door 
zijn herkenbare ronde vorm als een 
‘Leeuwenburgh’te boek staat.
Maar naast de duidelijke vormentaal 
zijn ook de humoristische wijze van 
uitwerken en een passende titel ge-

ven aan het werk zijn handelsmerk. 
Zo ziet de bezoeker het schaalmodel. 
Een ronde jongedame, zittend in een 
ronde kom. Het beeld ‘hoogopgeleid’-
bijvoorbeeld laat een aantal afgestu-
deerden zien op de top van een toren. 
Er zijn meer voorbeelden van in de 
galerie. Het keramiek is, door een si-
liconenbehandeling te hebben onder-
gaan, geschikt gemaakt voor gebruik 
in de tuin. Op zondag 19 augustus a.s. 
is Jan Leeuwenburgh in de galerie om 
te vertellen over zijn manier van wer-
ken. Op zondag 2 september is Ellen 
Geerts aan de Mosselseweg. Op 2 sep-
tember geeft Drs. Tiana Wilhelm een 
lezing in de boerderij. De beelden-
tuin, met werk van vijf kunstenaars 
in brons, steen, beton en keramiek 
is tevens tot 16 september geopend. 
Nadere informatie: 
www.galerie-a-quadraat.nl

Zonnige opening bij 
Galerie A- Quadraat

Vorden - ‘Wat een mooie kleuren’ en ‘geestige beelden’. Dat waren 
zondag 22 juli jl. onder meer opmerkingen van bezoekers bij de ope-
ning van de expositie van Ellen Geerts en Jan Leeuwenburgh. Genie-
tend van een stralende zon op het terras was het mogelijk om na de 
officiële opening de deuren van de galerie open te zetten en kleur en 
vorm op je af te laten komen. Tot 16 september a.s. is het werk van 
beide kunstenaars te zien aan de Mosselseweg 12 in Vorden.

Omdat er naast de vijf kringkampioe-
nen nog eens twee andere pony-com-
binaties een ticket voor het Gelders 
kampioenschap hebben weten te 
behalen komen er maar liefst zeven 
combinaties voor ponyclub de Graaf-
schap aan de start tijdens de Gelder-
se-kampioenschappen!

In de dressuur waren maar liefst drie 
kampioenen te huldigen: Susan Bul-
ten met haar pony Ringo in de klasse 
B, categorie B. Susan Wijs met haar 
pony Smoky Van Der Wuus in de 

klasse B, categorie D/E. Sietske Rou-
wenhorst met haar pony Bokito in de 
klasse M1, categorie D/E.
Bij het springen waren er twee kam-
pioenen te huldigen: Ilse Lindenschot 
met haar pony Hoppenhof’s Garay in 
de klasse B, categorie D/E. Ilse Linden-
schot met haar pony Hoppenhof’s 
Hero in de klasse L, categorie D/E.
Daarnaast zullen Danice Brown met 
haar pony Hr en Susan Wijs met haar 
pony Smoky Van Der Wuus beide 
mogen starten in de klasse B sprin-
gen categorie D/E.

Ook voor de paarden was er succes
tijdens de kringkampioenschappen.
Bij het springen mocht ook hier een
combinatie het kampioenslint opha-
len: Sietske Rouwenhorst met Udette-
W in de klasse L.
Voor de dressuur komen vier combi-
naties aan de start tijdens de Gelderse
kampioenschappen: Hester Slegt met
Travoltasson in de klasse L1. Hetser
Slegt met Colinka Nieuwmoed in
de klasse L2. Lisanne Schippers met
Wembley in de klasse M2. Carlijn
Slijkhuis met Aimee in de klasse M2.

Wij zijn natuurlijk supertrots op al 
deze combinaties en wensen hun
dan ook zeer veel succes tijdens de 
Gelderse kampioenschappen!

PC de Graafschap doet van zich 
spreken tijdens kringwedstrijden

De leden van ponyclub de Graafschap hebben voor zeer goede resul-
taten gezorgd op de kringwedstrijden. Maar liefst 5 pony-combinaties 
mochten gehuldigd worden als kringkampioen. Het succes was er zo-
wel bij het springen als bij de dressuur.

‘Toen ik eind maart de officiële be-
vestiging van deelname vanuit Duits-
land ontving kon ik mijn tranen nau-
welijks bedwingen’, aldus voorzitter 
Jozef Meijer.

‘Acht liefhebbers vanuit Nederland 
zijn geselecteerd waarvan vier uit 
Vorden. Dit is toch ongelooflijk’. Ie-
dere bovengenoemde duivenliefheb-
ber heeft een jonge topduif aan mo-
gen leveren, welke begin april ver-
voerd is naar Usedom!
Daar aangekomen zijn ze samenge-
bracht in een waar postduivenwal-

halla met 1000 duiven, van de crème 
de la crème, van de internationale 
postduiven top.
Die gaan op 8 september strijden om 

een schat aan prijzen waaronder de
hoofdprijs van 15.000 euro. De ver-
wachtingen bij het Vorden’s kwartet
zijn hooggespannen.

Prestigieuze Postduivenrace in Usedom

Vorden’s Kwartet geselecteerd
Vorden - Wederom zijn er vier 
Vordense postduivenliefheb-
bers geselecteerd voor deelname 
aan de internationaal befaamde 
duivenrace op het Duitse schier-
eiland Usedom, op de grens met 
Polen. Voor 2012 zijn de criteria 
voor deelname nog zwaarder ge-
steld , echter dit is voor de dui-
ven van de liefhebbers: Martijn 
Schuerink, Jozef Meijer, Edwin 
Bruinsma en Marc Tiemessen, 
geen probleem.

,,We hebben een jaar lang hard ge-
werkt aan ons boek, naast onze ba-
nen. We zijn heel erg trots op het 
eindresultaat. Het is niet alleen infor-
matief, maar ook mooi vormgegeven 
door Maresa Buijs. Een prima cadeau 
voor jezelf of voor je ‘naober’,” zo 
zegt Tanja Abbas. Beide vrouwen heb-
ben inmiddels kramp in de vingers 
van het signeren van de boeken die 
in de voorverkoop via hun website 
(www.modernnaoberschap.nl) zijn 
verkocht. Zo’n 300 stuks gingen afge-
lopen week op de post. Abbas: ,,Maar 
niet iedereen wil een boek via internet 
kopen. Sommige mensen willen het 
eerst zien.” Dat kan inmiddels bij de 

Bruna winkels in Ruurlo en Vorden. 
De beide eigenaren van de Bruna win-
kels reageerden direct enthousiast op 
de vraag van Linda en Tanja of ze het 
boek wilden verkopen. ,,Zulke initia-
tieven ondersteun ik graag, vooral als 
het streekgebonden is”, zegt Wilma 
Jacobsen van Bruna Ruurlo. Ook bij 
Attent en Vakman Koeleman in Bar-
chem zijn de boeken te koop. ,,Dat 
heb je toch voor elkaar over,” zegt 
Frank Bannink van supermarkt At-
tent. Linda Commandeur en Tanja 
Abbas willen nog meer verkooppun-
ten in de Achterhoek realiseren. Op 
hun website wordt vermeld waar het 
boek nog meer te koop is.

Boek in Ruurlo, Vorden en Barchem te koop

‘Modern Naoberschap, 
hype of houvast’

Barchem - De eerste versie van het boek Modern Naoberschap van Tan-
ja Abbas uit Barchem en Linda Commandeur uit Groenlo is tijdens de 
Zwarte Cross door Jan Bart Wilschut, secretaris van de Regio Achter-
hoek aangeboden aan Ronnie Degen, een van de organisatoren van 
de Zwarte Cross. ,,Een geweldig moment,” volgens beide schrijfsters. 
,,Ronnie heeft het voorwoord in ons boek geschreven. Hij was erg en-
thousiast en vervolgens zijn we in het persprogramma van de Zwarte 
Cross opgenomen,” zo verklaren Tanja Abbas en Linda Commandeur.

Door Jan Bart Wilschut werd het boek aangeboden aan Ronnie Degen.
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Nieske Pohlmann zit naast het zijn 
van Onafhankelijk Herbalife Distri-
buteur ook al bijna haar hele leven 
in de paarden.  Legio paarden heeft 
ze inmiddels zadelmak gemaakt, be-
leerd en doorgereden. Naast de ORUN 
opleiding in Ermelo wilde Nieske zich 
blijven ontwikkelen in de paarden 
en de omgang tussen mens en dier. 
Daarop volgde ze de opleiding basis 
Freestyle instructeur van Emiel Voest 
en de opleiding tot Paardencoach. 
Met de opleiding Paardencoach ziet 
ze ook een kans om meer in aanra-
king te komen met het bedrijfsleven 
en ook de kennis opgedaan tijdens 
haar studie Technische Bedrijfskun-
de in te kunnen zetten.
Ze heeft diverse eigen paarden die ge-
schikt zijn om in te zetten als spiegel. 

Met een eigen lokatie, Nieske’s con-
tacten in deze regio, Sanna’s ruime 
coachingservaring en hun beider er-
varing met paarden in het algemeen 
hebben ze een stevige mix van kwali-
teiten en krachten die ze graag bun-
delen. Sanna en Nieske  verzorgen 
voor u of uw bedrijf graag een maat-
werktraining, workshop of traject op 
de locatie in Bronckhorst of elders 
bij u in de buurt. En ook de catering 
wordt uitstekend verzorgt.
Na de succesvolle ‘Proeverij’ van 20 
juli j.l. is het op 3 EN 24 AUGUSTUS 
weer mogelijk om deel te nemen aan 
een ‘Proeverij’ Het Paard als Spiegel. 
Indien u hier meer informatie over 
wilt kunt u kijken op 
PAARDenLUISTEREN.nl 
of PAARDenTAAL.nl

Nieske Pohlmann en Sanna Stelloo samenwerkende
PaardenCoaches!
Regio - Sanna Stelloo heeft al jarenlange ervaring in het Coachen van 
mensen met de inzet van Het Paard als Spiegel. Vele grote en kleine 
bedrijven, maar ook particulieren heeft zij als klant mogen begroeten. 
Voordat ze dit vak inrolde heeft ze ontzettend veel met (probleem)
paarden gewerkt. Vanuit de toen opgedane ervaring dat vaak de eige-
naar van het probleempaard het probleem zelf ook kent, is ze in de 
coaching terecht gekomen.

De drone kan worden ingezet tot een 
hoogte van ongeveer 450 meter. Met 
de camera die onder de drone is be-
vestigd kunnen zowel video-opnames 
als foto’s worden gemaakt. Het he-
likoptertje kan ongeveer 8 minuten 
rondvliegen en filmen of fotografe-
ren, daarna moet de accu gewisseld 
worden bij het grondstation. 
Met te harde wind of regen blijft de 
drone op de grond staan. Laten we 
dus hopen op stralend weer zodat we 
kunnen genieten van unieke lucht-
beelden.
Behalve vanuit de lucht worden er 
ook opnames gemaakt door came-
ra’s die langs de wedstrijdbanen zijn 
geplaatst. Alle beelden worden zo 
snel mogelijk op het grote scherm 
geprojecteerd zodat het publiek een 
goed overzicht heeft van het hele 
evenement. Spectaculaire starts, full 
pulls, vlammende motoren en rook-
pluimen, maar ook defecten aan de 
machines, op deze manier heeft ie-
dereen goed zicht wat er op de twee 
wedstrijdbanen afspeelt.
Mecha Tractor Pulling Lochem vindt 
op zaterdag 4 augustus plaats. Vanaf 

14.00 uur is het wedstrijdterrein aan
de Lochemseweg open en kan ook 
het rennerskwartier worden bezocht.
Om 17.00 uur start de eerste pull en
de laatste deelnemer start rond 22.30
uur. Naast deelnemers uit de regio
(zoals Hurricane uit Laren, Red De-
vil uit Ruurlo, ZAPO uit Bathmen en
Vampire uit Neede) en de rest van Ne-
derland, strijdt ook de Europese top 
mee om een ‘full pull’.
Tussen de wedstrijden door kan het
publiek ook het goede doel KiKa (Kin-
deren Kankervrij) steunen door eie-
ren te eten. Deze eieren worden ter
plekke volautomatisch gebakken op
een speciale eierbakmachine. Cheer-
leaders zorgen weer voor een hele an-
dere manier van vermaak. Niets voor
niets is Tractorpulling Lochem altijd
weer bijzonder!
Met te harde wind of regen blijft de
drone op de grond staan. De orga-
nisatie hoopt dus van harte op goed
weer zodat iedereen kan genieten
van unieke luchtbeelden.
Kijk voor meer info over Mecha Trac-
tor Pulling Lochem op: 
www.tractorpullinglochem.nl

Tractor Pulling Lochem in 
beeld vanuit de lucht

Lochem/Barchem - Een helikoptertje met aan boord een camera zal
zaterdag 4 augustus boven de baan tussen Lochem en Barchem zweven
om het publiek een speciaal kijkje van Mecha Tractor Pulling Lochem
te geven. Deze luchtopnames worden verzorgd door het bedrijf Rotor
Eye.

Om 14.00 uur gaat het crossterrein 
open en starten de trainingsrondes 
voor de verschillende klassen moto-
ren. De entree is overdag voor ieder-
een gratis. Burgemeester Henk Aal-
derink opent de motorcross om 15.00 
uur op ludieke wijze, waarna het gas 
volledig los mag op de baan. Rondom 
de cross is vermaak voor jong en oud 
georganiseerd: een tent met muziek, 
een bar en voor de kinderen een 
speelterrein met een enorme octopus 
en reuzenlego.

GoKoBra Dakar demobuggy
Tijdens de motorcross wordt het pu-
bliek getrakteerd op een spectaculaire 
demonstratie van de GoKoBra buggy 
waarmee Jurgen van den Goorbergh 
en Kees Koolen in 2011 en 2012 deel-
namen aan de Dakar rally. Tweemaal 
rijdt de buggy over de crossbaan en 
dat is zeker het bekijken waard!
Het feestterrein aan de Eikenlaan 

23 in Kranenburg gaat ‘s avonds om 
20.00 uur open. Kaarten zijn niet in 
de voorverkoop verkrijgbaar dus wees 
er snel bij want vol = vol. Maar wie de 
moeite neemt om in volledig crosste-
nue aan de kassa te verschijnen - en 
dan bedoelen we dus met laarzen, 
een crossbroek en een shirt - mag er 
tot 21.30 uur gratis in. Ook bezoekers 
die geheel verkleed (masker en cape) 
komen als Darth Vader, de beroemde 
slechterik uit de Star Wars films, mo-
gen tot 21.30 uur gratis naar binnen.
Nog een reden om op tijd op de feest-
weide te staan: de band Moonyard 
start namelijk al om 20.45 uur op het 
hoofdpodium. En met PoohNow en 
afsluiter WantWant, rock-met-een-
billy-randje-band Strike en DJ Boem-
ba, een knallende drumact en waar-
zeggersduo Ton & Coby, belooft het 
nog een hele lange avond te worden.

Programma

14.00 uur Terrein open, start trai-
ning. 15.00 uur Startsein motorcross 
door Burgemeester Henk Aalderink 
van Bronckhorst. 19.30 uur Prijsuit-
reiking. 20.00 uur Feestterrein open. 
20.45 uur Start programma hoofd-
podium met Moonyard, PoohNow 
en WantWant 21.00 uurStart pro-
gramma cafétent met DJ Boemba en 
Strike.

Zie ook de advertentie elders in de 
krant.

Programma Vetnippel Vol Gas 
2012 rond

Kranenburg - Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover: 
Vetnippel Vol Gas 2012 wordt op zaterdag 11 augustus officieel afge-
trapt door burgemeester Henk Aalderink van de gemeente Bronck-
horst. Het definitieve programma is bekend en belooft weer heel wat 
goeds. Bovendien heeft het bestuur van de Stichting Vetnippel Vol Gas 
besloten om iedereen die in volledig crosstenue of verkleed als Darth 
Vader aan de kassa verschijnt, tot 21.30 uur gratis binnen te laten. 
Gewoon omdat het kan.

Het GoKoBra-team.

De eigen leden hebben mooie ritten 
uitgezet van ongeveer 100 tot 125 ki-
lometer per avond. Elke avond wordt 
een ander stukje Achterhoek en om-
streken doorkruist. Halverwege de 
route is er een stempelpost waar een 
kopje koffie of iets anders genuttigd 
kan worden. Na afloop kan in het 
café of op het terras van café Coen 
Evers uitgebreid nagepraat worden. 
Inschrijving en startpunt is bij club-

café Coen Evers, Keijenborgseweg 27 
in Velswijk. Er kan gestart worden 
vanaf 17.30 tot 19.00 uur. De routes 
zijn beschikbaar op papier (in bolle-
tje-pijltje systeem) of via navigatiesy-
steem Garmin Zumo. 
Er is een mogelijkheid om elke avond 
vanaf 18.10 tot 18.45 uur met een 
voorrijder te starten. Er zijn verschil-
lende type voorrijders aanwezig van 
de recreatieve tot de sportieve voor-

rijder. Op www.kmc95.nl kunt u zien
welke voorrijder op welk tijdstip zal
vertrekken. 
Neem voor de zekerheid de groene
kaart en een reisdocument mee om-
dat de routes door Duitsland kunnen
gaan. Bij deelname van minimaal
drie avonden, ontvangt u een leuke 
attentie. 
Voor inlichtingen over de Avond-
4-Daagse of KMC’95 in het algemeen,
kunt u terecht bij het secretariaat:
Theo Stapelbroek, Eulingkamp 8, in
Keijenborg, tel. (0575) 46 24 29. 
Internetadres: www.kmc95.nl 
E-mail: info@kmc95.nl

Motoravond 4-daagse KMC’95
Keijenborg - De vakantie is voorbij, het is weer tijd voor het motorrijden. 
Lekker samen of alleen, zelfstandig of met een voorrijder. Het kan allemaal 
tijdens de Motoravond 4-daagse van de Keijenborgse Motorclub KMC’95. Een 
jaarlijkse happening voor de motorrijder van 14 tot en met 17 augustus.
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Al 75 jaar worden tradities en fol-
klore in ere gehouden door de folklo-
ristische dansgroep. De geschiedenis 
van de Achterhookse Folkloredansers 
gaat terug naar 1937. In dat jaar werd 
er in het toenmalige café “Kerkho-
ven” een officiële dansgroep opge-
richt, de “Reurlsche Boerendansers”. 
Later werd de naam veranderd in de 
“Achterhookse Folkloredansers”. 
In 1937 kreeg men al een zodanige 
bekendheid dat het eerste optreden 
in Apeldoorn een feit werd. Omdat de 
beschikbare ruimte bij café “Kerkho-
ven” te klein bleek, vooral met dan-
sen zoals “De Vleegert”, werd in de 
winter van 1937-1938 besloten de oe-
fenavonden te gaan houden bij café 
“Kerkemeijer” in de Dijkhoek. Daar 
was meer ruimte beschikbaar en zo 
konden er tevens nieuwe leden aan-
genomen worden. 
De Achterhookse Folkloredansers tre-
den regelmatig op in binnen- en bui-
tenland. Al in 1948 reisde de groep 
naar Denemarken voor een optreden 
in Sonderborg. Sindsdien hebben de 
dansers vele reizen gemaakt. Ook in 

eigen land werden veel optredens ver-
zorgd, onder andere tijdens de ope-
ning van Ahoy in Rotterdam in aan-
wezigheid van H.M. koningin Juliana.
H.M. koningin Juliana was ook aan-
wezig tijdens het eerste officiële In-
ternationale Folklore Festival in Ne-
derland dat in 1953 in Ruurlo werd 
georganiseerd door de Achterhookse 
Folkloredansers.
Het organiseren van festivals zit de 
dansers in het bloed, want tijdens 
jubilea werd al menig Internationaal 
Folklorefestival gehouden in Ruurlo.
Ook dit jaar, bij het 75 jarig bestaan 
organiseert de folkloregroep weer 
een Internationaal Folklorefestival. 
Dat festival zal deze keer plaatsvin-
den tijdens de Reurlse Pompdagen, 
waarbij natuurlijk de traditionele 
braderie niet ontbreekt.
Op woensdag 8 augustus 2012 is er 
weer de oergezellige braderie met 
oude ambachten, vele aantrekkelijke 
marktkramen en de oude tractoren-
show. ‘s Middags gaat het folklore-
festival van start, met optredens door 
vele internationale folkloregroepen. 

Maar ook op donderdag 9 augustus 
wordt het festival voortgezet. Aan dit 
festival nemen groepen deel uit Bra-
zilië, Thailand, Duitsland en Neder-
land. Beide dagen zullen prachtige 
groepen te zien zijn op het podium op 
het kerkplein in Ruurlo. De organise-
rende dansgroep is trots op het feit 
dat dansgroepen van grote kwaliteit 
naar Ruurlo komen om het publiek 
te trakteren op een zeer afwisselend 
programma.
Het festival is gratis toegankelijk.

Programma Folklorefestival en 
Braderie
 
Dit jaar krijgt de Reurlse braderie een 
speciaal tintje, omdat de Achterhook-
se Folkloredansers 75 jaar bestaan. 
De markt is weer als vanouds, alle in-
woners van Ruurlo lopen weer even 
over de markt en ook veel vakantie-
ganger maken dan van de gelegen-
heid gebruik om de markt te bezoe-
ken, te snuffelen in de aanbiedingen 
van de plaatselijke middenstand of 
een koopje te doen bij een of andere 
kraam. Het podiumprogramma is 
echter heel anders, omdat op woens-
dag 8 augustus en op donderdag 9 
augustus 2012 het Internationaal Fol-
klorefestival zal worden gehouden.
Het Internationale Folklorefestival 
begint op woensdagmiddag 8 augus-
tus 2012 om 13.45 uur. Burgemees-
ter Bloemen zal het festival openen, 
in aanwezigheid van vertegenwoordi-
gers van alle deelnemende groepen. 
De Achterhookse Folkloredansers ge-

ven hierna het startsein van een bont 
schouwspel door zelf een paar dan-
sen uit te voeren. Vervolgens zullen 
kinderen van de Rekkense groep “De 
Drèjtöllekes” het goede voorbeeld ge-
ven aan de groepen uit alle landen. 
Als hierna de Braziliaanse dansgroep 
“Aldeia dos Anjos” het podium be-
treedt barst de folklore in alle hevig-
heid los. Vanaf 14.00 uur tot 20.00 uur 
wordt een onafgebroken programma 
op de planken gebracht van folklore 
uit heel de wereld, van Brazilië tot 
Thailand, maar ook de folklore van 
dichtbij, uit Duitsland en natuurlijk 
ook uit Nederland. Om de grote ver-
schillen in kostuums en dansen uit 
eigen land aan te geven zijn groepen 
uitgenodigd uit twee uiterste regio’s 

van ons land, namelijk uit Zeeland en
uit Groningen/Drenthe. Ook de Edel-
weiss Kapelle uit Gelselaar zal op de
bühne staan.
De braderie begint om 14.00 uur. In
de Dorpsstraat, vanaf Avenarius tot
en met de Tapperij is er weer een 
“olderwetse” markt, met vele gezel-
lige standjes, met oude ambachten,
de plaatselijke middenstand en ver-
enigingen die zich presenteren, een
afwisselend aanbod van kramen met
voor elk wat wils.
Op donderdagavond zet de band Ken-
nèh het feest voort met Achterhoeks
amusement. Deze band staat garant
voor een programma vol met gezel-
ligheid, met polka’s, walsen en polo-
naises.

Achterhookse Folkloredansers vieren 75-jarig bestaan groots

Internationaal Folklore Festival tijdens Reurlse Pompdagen
Deelnemende groepen uit Thailand, Brazilië, Duitsland, Zeeland, Groningen, Drenthe en Berkelland

Ruurlo - De folkloristische dansgroep, de Achterhookse Folkloredan-
sers, bestaot dit joar 75 joar en daorumme pakt ze ’t groot an in 2012! 
Met onder andere een Internationaal Folklore Festival en natuurlijk 
de traditionele braderie.

In de finale ontsnapten weer drie 
man, zonder Peter Makkink. Hij 

moest sprinten om de 4e plek met 
de Nederlands kampioen 50+ die 

hij klopte. Jeugdlid Koen Jansen 
reed in Ochten zijn eerste wedstrijd. 
Hij moest lossen uit de groep maar 
toonde zijn goede karakter en bleef 
doorfietsen. Door veel wedstrijden te 
rijden zal hij het zeker wel leren om 
met de wedstrijden mee te komen.

Peter Makkink 4e in Ochten
Wichmond - Op een zwaar parkoers in Ochten met allemaal klinkers 
heeft Peter Makkink in de Sportklasse een 4e plaats behaald . Nadat 
hij al een paar premies had gepakt in de wedstrijd reed hij na drie-
kwart van deze wedstrijd met vier anderen weg uit het peloton.

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

De aanvang van de dienst is om 9.00 uur in de kleine kerk aan de 
 Banninkstraat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap
Hengelo - Dominee Aleida Blanken is zondag 5 augustus voor-
ganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap 
Hengelo.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Kachele: “Better ne olde kachele dee brend as ne ni’je dee 
dampket.” Een kachel.

 B. Noks:
 1: “Ne noksen draej.” Een plotselinge bocht in de weg.
 2: “Ne noksen keerl.” Een stugge onvriendelijke man.
 3: “’n Noks zeggen.” Een grove uitspraak.
  “Dat vin ik maor een noks zeggen van ow.”

 C. Schötteltjen: Schoteltje. “Wi’j könt wal koffie uut de 
komme drinken, mor veur de veziete mot ter köpkes en 
schötteltjes waenn.

DINSDAG 31 JULI 
VIERAKKER 
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus 
in Vierakker
Midden in de prachtige natuur van 
het landgoed Suideras ligt de Vier-
akkerse St. Willibrorduskerk. Deze 
kerk wordt behalve om haar schitte-
rende ligging geroemd om haar inte-
rieur. Als u wilt weten hoe een 19e 
eeuwse neogotische kerk er uit heeft 
gezien, dan moet u echt naar Vierak-
ker komen! Wilt u meer weten, kom 
dan op dinsdag- of donderdagmid-
dag langs. info: St.Willibrordus in 
Vierakker, Vierakkersestraatweg 31, 
7233 SE VIERAKKER, (0575) 44 12 86, 
info@demooistekerk.nl, http://www.
demooistekerk.nl
di: 13:30 - 16:00 uur, do: 13:30 - 16:00 
uur
 
WOENSDAG 1 AUGUSTUS 
DREMPT 
Rondleiding op wijnboerderij Heek-
enbroek
In de maanden juli en augustus ie-
dere woensdagmiddag om 15.00 uur 
een rondleiding in de wijngaard. Van 
te voren aanmelden! info: Wijnboer-
derij B&B ‘t Heekenbroek, Tellings-
traat 7, 6996 DZ DREMPT, (0314) 38 
19 88, heekenbroek@xs4all.nl, http://
www.heekenbroek.nl

DOESBURG, LAAG-KEPPEL, DOETIN-
CHEM 
Ommetje over de IJssel
Vanaf Camping ‘t Zwarte Schaar 
vaart u met de ‘Organza’ over de IJs-
sel en de prachtige Oude IJssel via 
Doesburg en Laag-Keppel naar Doe-
tinchem. Reserveren via Camping 
IJsselstrand Tel nr. (0313) 47 27. De 
vaartocht duurt van 10.00 17.00 uur. 
U bent niet verplicht om de hele dag 
aan boord te blijven. 
info: Wehlsedijk, 6998 CA LAAG-KEP-
PEL, (0575) 55 32 22, info@vvvbronck-
horst.nl, http://www.vvvbronckhorst.
nl

VORDEN 
Achtkastelentocht o.l.v. een VVV-
Gids
Onder leiding van een ervaren gids 
fiets u rond Vorden en geniet u van 
de verhalen. De tocht is incl. con-
sumptie onderweg. Reserveren via de 
VVV. 
info: Kerkstraat 1b, 7251 BC VORDEN, 
(0575) 55 32 22, info@vvvbronck-
horst.nl, www.vvvbronckhorst.nl
wo: 13:00 - 17:00 uur

Theater onder de Molen: Zomercar-
rousel.
Gezellige avonden met veel afwis-
seling. 1 augustus Zomercarrousel, 
Gery Groot Zwaaftink / Jaap Dirkse 
& Lucian Venderink Nathaly Masclé 
/ Karen Netscher. info: Theater onder 
de Molen: Koortjesdag, Lindeseweg 
29, 7251 NJ VORDEN, http://www.
tom-vorden.nl woensdag 1 augustus 
2012, 20:00 - 22:30

ZELHEM 
Ontdek Zelhem en omgeving
Het Toeristisch Platform Zelhem 
heeft in samenwerking met de VVV 
Bronckhorst voor een aantal woens-
dagmiddagen fietsroutes ontwikkeld 
langs diverse bedrijven in de maan-
den juli en augustus. Geef u tijdig op 
want: vol is vol! U kunt zich opgeven 
tot dinsdagavond voorafgaande aan 
de woensdag van de fietstocht tot 
17.00 uur bij het VVV agentschap 
in Zelhem. Er kunnen maximaal 20 
personen mee fietsen en de tocht van 
desbetreffende dag gaat door bij 5 
deelnemers. Kosten € 3.50 inclusief 
koffie. 
info: Ontdek Zelhem en omgeving, 
Stationsstraat, 7021 CK ZELHEM, 
(0314) 62 19 31. woensdag 1 augustus 
2012, 13:00 uur

DONDERDAG 2 AUGUSTUS 
BAAK 
Zomeropenstelling - St. Martinuskerk 
Baak
De St. Martinuskerk is in de zomer-
maanden elke donderdagmiddag 
geopend voor bezichtiging. Tijdens 
de openstellingen: expositie van o.a. 
dierportretten in olieverf en pastel 
van José Spiek. (tevens demonstraties 
werken met pastel).
info: St. Martinuskerk Baak, 
Wichmondseweg 17, 7223 LH BAAK, 
http://www.12apostelen.nl/uw-eigen-
kerk/baak---h-martinus
do: 13:30 - 17:30 uur

VIERAKKER 
Zomerrondleidingen - St.Willibrordus 
in Vierakker Zie 31 juli

VORDEN 
Tuinen van de Wiersse - Rondleiding 
op Donderdag
Rondleiding op donderdag door de 
prachtige Tuinen van de Wiersse. 
Vertrek om 10.30 uur bij het ijze-
ren hek op de Wierserallee. Dankzij 
de gevarieerde vormgeving is het in 
alle jaargetijden de moeite waard om 
de Wiersse te bezoeken, want in elk 
seizoen is de tuin verrassend anders. 
info: Open dagen De Wiersse., Wiers-
serallee, 7251 LH VORDEN, (0573) 45 
14 09, http://www.dewiersse.nl

Dorpskerk. Toeristenconcerten.
Donderdagmiddagconcerten. 2 au-
gustus Axel Wenstedt, Sint Oeden-
rode, Lohmanorgel. Aanvang: 15.30 
uur. info: Dorpskerk. Toeristencon-
certen., Dorpsstraat, 7251 BC VOR-
DEN

ZELHEM 
Huifkartocht 
Huifkartocht door de prachtige om-
geving van Zelhem. info: Huifkar-
tocht , Stationsplein, 7021 CN ZEL-
HEM, http://www.huifwagentochten.
com
donderdag 2 augustus 2012, 14:00 
uur 

ZATERDAG 4 AUGUSTUS 
VORDEN 
Tuinen van de Wiersse - Rondleiding 
op Zaterdag
Rondleiding op de eerste zaterdag 
van de maand door de prachtige 
Tuinen van de Wiersse. Vertrek om 
10.30 uur bij het ijzeren hek op de 
Wierserallee. Dankzij de gevarieerde 
vormgeving is het in alle jaargetijden 
de moeite waard om de Wiersse te be-
zoeken, want in elk seizoen is de tuin 
verrassend anders. info: Open dagen 
De Wiersse., Wiersserallee, 7251 
LH VORDEN, (0573) 45 14 09, http://
www.dewiersse.nl

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

Het Klavier: inloopconcert
Live muziek bij Het Klavier in Vor-
den. De toegang is gratis. Tijdens het 
laatste inloopconcert van deze zo-
mer ontvangt Het Klavier twee jonge 
musici, tromboniste Iris Tjoonk uit 
Ruurlo en pianiste Sylke Lievestro 
uit Zutphen. info: Ambachtsweg 2b, 
7251 KW VORDEN, (0575) 55 07 56 
zaterdag 4 augustus 2012, 15:30 uur 

Fiets de boer op 2012 - Editie Vorden

Een fietstocht langs enkele agrari-
sche, dan wel hiermede verbonden 
bedrijven. de organisatie is in handen 
van LTO Noord afd. Bronckhorst; Ned 
Bond van plattelandsvrouwen en Jong 
Gelre afd. Vorden/Warnsveld. Starten 
vanaf 10.00 uur voor de Dorpskerk in 
Vorden. info: Dorpsstraat, 7251 BC 
VORDEN, (0575) 55 16 67 zaterdag 4 
augustus 2012, 10:00 uur

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

Feest/Coverband Out of School in de 
Mallemolen.
Dat wordt dus weer lekker swingen. 
Out of School speelt live covers van 
de beste hits vanaf de jaren 80 tot he-
den. info: Café-Zaal De Mallemolen, 
Dr Grashuisstraat 3, 7021 CL ZEL-
HEM, (0314) 62 00 20, http://www.
mallemolen.info
zaterdag 4 augustus 2012, 21:00 uur

ZONDAG 5 AUGUSTUS 
DREMPT 
Yogalessen in de Ars Longa Tuin
In de prachtige Ars Longa tuin kunt u 
deelnemen aan een yogales. De yoga 
les duurt 1 uur en gaat door bij droog 
weer en voldoende deelname. Wilt u 
meedoen? Sms naar 06-55 80 35 54. 
info: Ars Longa, Zomerweg 29, 6996 
AP DREMPT, (06) 30 87 41 51, http://
www.ars-longa.nl
zaterdag 23 juni 2012 zaterdag 14 juli 
2012 zondag 5 augustus 2012

HENGELO GLD
Open dag Camping Kom-Es-An Hen-
gelo Gld.
Open Dag Camping Kom-Es-An & 
Groepshotel de Tienhoeve. Tevens 
een gezellige rommelmarkt/braderie. 
info: Open dag Camping Kom-Es-An 
Hengelo Gld., Handwijzersdijk 4, 
7255 MJ HENGELO GLD, 0575-467242, 
http://www.kom-es-an.nl zondag 5 
augustus 2012, 12:00 - 17:00 uur

VORDEN 
Tuinen van de Wiersse - Open Dag
In het voorjaar zijn de rododendrons 
prachtig, ‘s zomers de rozen en het 
najaar met de prachtige herfstkleu-
ren. Tijdens de open dagen kunt u op 
eigen gelegenheid de tuinen bezoe-
ken. Er worden lichte maaltijden ge-
serveerd. info: Open dagen De Wiers-
se., Wiersserallee, 7251 LH VORDEN, 
(0573) 45 14 09, http://www.dewiers-
se.nl

Bron: Database NDTRC - 24-07-2012

VVV Bronckhorst

de Evenementenkalender
Bruisende festivals en evenementen. Culinair genieten en een ruim 
aanbod aan cultuur. Fietsen, wandelen of kanovaren. Alles kan in de 
gemeente Bronckhorst. Hieronder vindt u een selectie van evenemen-
ten die de komende week in Bronckhorst plaatsvinden.

PV DE KOERIER ZELHEM Op zondag 
29 juli vlogen de 126 jonge duiven 
van 8 deelnemers van De Koerier van-
uit HUY. De duiven werden om 10.30 
uur gelost. Uitslag: R. van Aken (7/21) 
1 6 7 14 15 16 22, H. Niesink (5/17) 2 8 
9 18 32, M. Burghout (3/17) 3 4 13, E. 
te Pas (8/26) 5 10 17 19 20 23 30 31, H. 
Eenink (1/7) 11, P. van Londen (3/15) 
12 25 26, Mathilde Velthorst (5/17) 21 
24 27 28 29. 
PV VORDEN 
Dit weekend stonden er 2 vluchten op 
het progamma van de P.V.VORDEN. 
Als eerste de laatste overnachtvlucht 
vanuit het Franse CAHORS. De 32 
duiven van 5 deelnemers werden om 
13.00 uur gelost. Met een gemiddelde 
afstand van 950 km tot Vorden, moest 
er voor elke meter worden gestreden 
tegen de natuurlijke elementen. Een 
buienfront boven BELGIE in de nacht 
maakte het voor de duiven niet mak-
kelijker om bij het ochtendgloren de 
thuishaven te bereiken. Het was om 
10.34 uur dat het wachten door J. Me-
ijer en zoon werd beloond. Met een 
1 en 2 werd de overwinning veiligge-
steld, alsmede het on-en aangewezen 
kampioenschap. Beste overnachtduif 
zit bij Henk Stokkink op de kooi die 
hiermee zijn seizoen waardig afsloot. 
Uitslag: Comb. J. Meijer&Zoon ( 5/16) 
1 2 5 6 7, H.J Stokkink (3/10) 3 4 8. Eu-
ropoule: Henk prijs 4. Attractie: 6-2-4. 
Gewonnen: 6-3- -. 
Dan was er nog de vlucht voor jonge 
duiven vanuit HUY,met een afstand 
van 177 km tot Vorden. Op zondag 
29 juli werden de 118 jonge duiven 
van 9 deelnemers om 10.30 uur ge-
lost. Gedragen door een aantrekken-
de zuidwestenwind kracht 2 werden 
weer hoge snelheden bereikt. De duif 
van good old Theo Berentsen had 
deze dag de navi het best ingesteld 
. Als een kogel uit het bekende ge-
weer kwam hij om 12.27 uur op de 
klep vallen en had zo de bloemen 

voor Irene thuisgebracht. Uitslag: T.J.
Berentsen (4/13) 1 21 25 29, H.B.M.
Hoksbergen (3/9) 2 7 19, H.J Stokkink
(1/3) 3, R. de Beus (3/10) 4 15 26, Ash-
ley Eykelkamp (5/19) 5 13 23 24 27,
F.T. Hummelink (6/20) 6 8 11 14 20
22, Marc Tiemessen (6/20) 9 10 12 16
17 18, E. Bruinsma (2/17) 28 30. Euro-
poule: Hans prijs 7. Attractie: 26-5-17.
Gewonnen: 26-5-17. 
Het oude duivenseizoen zit er op, dus
rest nog de jongen en de natour om
kampioen te worden. De strijd is nog
niet gestreden. 
PV DE IJSSELBODE STEENDEREN 
De duiven van PV De IJsselbode
Steenderen vlogen op zondag 29 juli
vanaf GRIMBERGEN (180 km). De 
duiven werden gelost om 7.15 uur
bij een zuidwestenwind. De eerste
duif maakte een snelheid van 1667 
mpm en werd geklokt om 9.02 uur
door Ria Luesink. Uitslag: Ria Lue-
sink (4/16) 1 18 31 37, Wiggerink H.
(7/22) 2 9 12 13 19 20 38, Hendriks
P.R.J. (10/18) 3 4 6 11 15 17 24 27 32
36, Tankink TH.H.M. (3/13) 5 21 22,
Boesveld J. (9/41) 7 8 10 16 23 29 33 34
35, Dieks H. (5/19) 14 25 26 28 30. De
bloemenprijs viel dit keer op de 28e
plaats, voor Harry Dieks. 
PV STEEDS SNELLER HENGELO GLD. 
Op zondag 29 juli werd door PV
Steeds Sneller deelgenomen aan de
vlucht vanuit HUY. De 223 jonge dui-
ven van 12 deelnemers werden gelost
om 10.30 uur. Een van de duiven van
R. Koers werd geklokt om 12.23 uur,
deze was het snelst met een snel-
heid van 1525 mpm. Uitslag: R. Koers
(7/30) 1 6 22 23 24 48 54, G. Kempers
(15/37) 2 3 4 7 9 14 20 26 30 31 45 46
47 51 55, G. Duitshof (10/33) 5 8 10 16
19 33 37 49 50 52, E. Koers (3/11) 11
12 34, L Te Stroet (10/36) 13 15 18 27
28 35 36 38 40 43, A.H.J. Peters (6/33)
17 29 41 42 44 56, S.E.J. Bergervoet
(1/5) 21, W. Brom (2/7) 25 39, J. Teu-
nissen (2/9) 32 53.

Duivenberichten 
28 en 29 juli 2012
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst, PV De Koerier uit Zelhem, PV De IJs-
selbode uit Steenderen, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.
Zaterdag 28 juli was de laatste overnachtvlucht vanuit Cahors. Zondag
29 juli werd gevlogen vanuit Grimbergen en Huy.

‘Nothing Personal’ is een groep 
jonge muzikanten met hun roots 
in Dinxperlo. Martin en Tom von-
den dat de zondag nuttiger besteed 
kon worden dan de hele dag brak 
in bed liggen en zo begonnen ze de 
dag te besteden aan ‘jammen’. Tom 

op de gitaar en Martin op gitaar en 
drums. Het idee om een bandje te 
beginnen was geboren.
Later werd Kris gevraagd om eens 
mee te komen spelen op de bas-
gitaar. Nadat ze een paar keer sa-
mengespeeld hadden, werd al een 
eerste optreden gegeven tijdens 
een 25-jarig huwelijksfeest van de 
ouders van één van de jongens. Er 
kwamen veel positieve reacties en 
de eerste kennismaking met het 
podium smaakte naar meer. Om-
dat Martins passie meer ligt bij het 
melodische werk, moest er een 
andere drummer worden gezocht. 

Martin kende Harm-Jan via een 
gezamenlijke periode bij een slag-
werkgroep en hij werd gevraagd 
om eens mee te komen spelen en 
sinds dat moment maakt hij deel 
uit van de band.
Nothing Personal is een band met 
een eigen geluid en verrassende 
muzikale ideeën met invloeden 
uit de jaren 90’ Punk, 50’s Rock ’n 
Roll en muziek uit de top 40 staat. 
Nothing Personal is zodanig gemo-
tiveerd dat de band een snelle groei 
doormaakt, waarbij voor de nabije 
toekomst zeker ook eigen werk uit 
de luidsprekers zal komen.

Nothing Personal bij live@ideaal
Zelhem - Woensdag 8 augus-
tus speelt de band ‘Nothing 
Personal’ live in het radiopro-
gramma live@ideaal, dat tus-
sen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
café ‘de Mallemolen’ in Zelhem 
wordt uitgezonden via de fre-
quenties van Radio Ideaal.

REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL
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Dit jaar is de organisatie van het po-
dium in handen van de supporters-
vereniging. Om een goede start te 
maken van het nieuwe seizoen heeft 
de SV Superboeren The Party met o.a. 
het Foute Uur van radio zender Q mu-
sic ingehuurd. Q Music zal gedurende 
de Open Dag het programma op het 
podium verzorgen met DJ´s Menno 
Barreveld en Timon Jacobs. Menno 
Barreveld is dagelijks te horen op de 
populaire radiozender. Maar hij is 
voor velen ook bekend van optredens 
in het hele land, waar hij op verschil-
lende feesten voor The Party van Q 
music draait. Onderdeel van The Par-
ty is het Foute Uur. Op Superboeren.
nl kunnen hiervoor de meest foute 
nummers worden aangevraagd. Mail 
je meest foute nummer naar Fou-
teUur@superboeren.nl Uit de aan-
vragen zullen en Menno en Timon 
het Foute Uur samenstellen. Op de 
Open Dag hebben we dus de primeur 
van het Superboeren Foute Uur. Vi-
dal Horjus zal op het podium nieuwe 
spelers en trainer Pieter Huistra in-
terviewen. Tevens wordt de prijs van 
de meest populaire speler 2011-2012 
uitgereikt. De supportersvereniging 
is aanwezig op de Open Dag om leden 
en andere belangstelleden te ontvan-
gen en te informeren. Nieuwe leden 
kunnen zich inschrijven bij de stand, 
waar leden hun consumptiemunten 
kunnen ophalen. Mensen die zich op 
de Open Dag aanmelden als nieuw 
lid van de SV Superboeren krijgen als 
welkom een attentie. De inschrijffor-
mulieren voor de Superboerenpoule 
liggen klaar, maar een ieder wordt 
gevraagd om de Superboerenpoule 
thuis op de computer in te voeren. Op 
het podium worden de prijzen voor 
de Superboerenpoule 2011-2012 uit-
gereikt. Gelderesch Reizen heeft hier-
voor o.a. de hoofdprijs, een reis voor 
2 personen naar Berlijn, beschikbaar 
gesteld. Tussen de stand van de sup-
portersvereniging zullen clowns 
jong en oud vermaken. Ook kun-
nen kinderen zich laten schminken 

en meedoen aan de kleurwedstrijd. 
En natuurlijk is ook mascotte Guus 
weer van de partij. Dit jaar heeft hij 
zelfs een eigen Guushuus. Kinderen 
kunnen zich hier in het Guushuus 
met Guus op de foto laten zetten. 
Maar ook Guus Gatenhuus is aanwe-
zig. Er is een quiz met als hoofdprijs 
eens seizoenkaart. Reden genoeg om 
de verschillende stands van de sup-
portersvereniging te bezoeken op de 
Open Dag.

Superboeren De Graafschap nu 
officieel
Doetinchem - De supportersvereni-
ging van De Graafschap is in 1974 
opgericht met onder de naam Sup-
portersvereniging Vriendenkring De 
Graafschap.ersverenigingMedio vorig 
gingen er stemmen op om de naam 
van de supportersvereniging te ver-
anderen. Het bestuur heeft hiervoor 
een voorstel ontvangen. Dit voorstel 
is besproken en vervolgens op de 
agenda gezet van de Algemene Leden-
vergadering van 10 november 2011. 
Omdat de statuten voorschrijven dat 
minmaal 2/3 van de leden aanwezig 
moeten zijn om te stemmen over een 
wijziging van de statuten, was een 
tweede vergadering nodig. Op deze 
tweede vergadering kon met instem-
ming van alle aanwezige leden beslo-
ten worden tot wijziging van de naam 
in Supportersvereniging Superboeren 
De Graafschap. Vervolgens moest het 
formele traject met de aanpassing 
van de statuten bij de notaris plaats-
vinden. Vorige week was het dan zo-
ver en konden de statuten passeren 
bij Van Weeghel Doppenberg Kamps 
Notarissen. Vervolgens zal de Kam-
per van Koophandel geïnformeerd 
worden, waarna de aangepaste sta-
tuten te inzage op de website van de 
supportersvereniging, Superboeren.
nl, geplaatst zullen worden.

Korting voor jeugdleden suppor-
tersvereniging Superboeren op 
seizoenkaart.

De SV Superboeren heeft voor haar 
jeugdleden een mooie aanbieding 
voor het nieuwe seizoen. De jeugd-
leden krijgen 10% korting op een 
seizoenkaart voor de vakken 15 t/m 
17 op de Spinnekop tribune. Deze 
korting is van toepassing voor leden 
t/m 18 jaar voor de ongenummerde 
zit- staplaatsen. De supportersvereni-
ging wil samen met De Graafschap 
het vak achter het doel goed gevuld 
hebben met supporters. De SV hoopt 
dat veel van haar jeugdleden deze sei-
zoenkaart gaan aanvragen, zodat met 
deze groep ook sfeeracties gedaan 
kunnen worden. Hiermee wil de SV 
aansluiten bij het sfeervak 31 van de 
Brigata Tifosi. Jeugdleden kunnen op 
vertoon van hun lidmaatschappas en 
een kopie legitimatie de seizoenkaart 
aanvragen door het aanvraagformu-
lier in te vullen en in te leveren bij 
De Graafschap. Dat kan bij de recep-
tie maar natuurlijk ook op de Open 
Dag. De seizoenkaart kost normaal 
€ 99 maar met 10% betaal je € 90. 
Het jeugdlidmaatschap van de sup-
portersvereniging kost € 9, dus met 
deze korting ben je gratis lid. Als lid 
ontvang je o.a. 

4 x per jaar het D`RAN! Magazine, 3 
consumptiemunten en kun je deel ne-
men aan activiteiten zoals busreizen 
naar uitwedstrijden met korting. Ben 
je nog geen lid dan kun je op de Open 
Dag lid worden en gebruik maken 
van deze aanbieding. Nieuwe leden 
ontvangen ook een Graafschap vlag 
en een kortingsbon ter waarde van 
€ 10 om te besteden bij de fanshop. 
Superboertjes die dit seizoen te oud 
zijn geworden voor de Superboertjes 
kunnen gratis overstappen naar de 
SV Superboeren. Zij hebben dus ex-
tra voordeel, omdat zij geen kosten 
betalen voor het lidmaatschap. Ben je 
nog geen lid kom dan naar de Open 
Dag en schrijf je in als lid en vraag 
direct die seizoenskaart aan. Volwas-
senen die lid worden (kosten € 15 per 
jaar) op de Open Dag krijgen ook de 
Graafschap vlag en de kortingsbon 
ter waarde van € 10 van Schuurman 
Intersport. 

SV Superboeren organiseert actie 
voor KWF op Open Dag van De 
Graafschap.
Op de Open Dag van De Graafschap 
op zondag 5 augustus gaat de suppor-

tersvereniging een actie doen voor het
KWF. De supportersvereniging heeft 
een aantal bedrijven bereid gevonden
om hun medewerking te verlenen
aan deze actie. Zorgverzekeraar Men-
zis sponsor van De Graafschap en van
de supportersvereniging met de Club-
polis werkt hier aan mee. Supporter
en sponsor Regiobank Marti Bulten 
in Steenderen en Eefde is ook van de
partij met zijn medewerking. Uitge-
verij De Gelderlander, zowel sponsor
van De Graafschap als media partner
van de supportersvereniging, heeft
ook haar medewerking toegezegd. 
De supportersvereniging heeft een
groot zeil met gaten dat in een doel
wordt opgehangen. De gaten staan
voor een aantal punten. Het spel is
tijdens de EK ook gespeeld op tv bij 
Voetbal International. Een aantal spe-
lers van De Graafschap zal op “Guus
Gatenhuus” gaan schieten en probe-
ren zoveel mogelijk punten te halen.
De SV Superboeren en de genoemde
sponsoren zullen de gescoorde pun-
ten omzetten in Euro´s. Het totaal 
aantal punten zal in Euro´s aan het
KWF worden uitgereikt.

SV Superboeren haalt Q music naar Open Dag 
De Graafschap
Regio - De Graafschap heeft supportersvereniging Superboeren ge-
vraagd dit jaar het programma op het podium te organiseren. Op zon-
dag 5 augustus vindt de jaarlijkse Open Dag van De Graafschap plaats 
op het terrein voor stadion de Vijverberg. Naast de spelerspresentatie, 
de kinderattracties, de kleding stands, fanartikelen en de stands van 
de supportersvereniging wordt op het centrale podium voor het no-
dige vermaak en muziek gezorgd.

Open Dag 2011

Het Spektakel evenement begint op 
zaterdagavond 11 augustus in de gro-
te feesttent met een grandioos ‘dors(t)
feest’. Op zondag 12 augustus start de 
Combine Race vanaf 11.00 uur met 
een presentatie/remmentest van de 
diverse deelnemers. De combinerace 
worden verreden in verschillende 
klassen: Standaard, vrije klasse voor 
de heren, en een damesklasse met 
zowel Standaard als Vrije combines.
De wedstrijd in Marienvelde is de vier-
de in de reeks van zes, welke meetelt 
voor het Nederlands Kampioenschap. 
De deelnemers in dit internationale 
veld, zijn afkomstig uit Nederland, 
Duitsland, België en Luxemburg. Tus-
sen de combineraces door wordt het 
publiek op ludieke wijze vermaakt.
Ook dit jaar is er weer het onderdeel 
Trekkerbrekken en nieuw dit jaar zijn 
de Ploegracewedstrijden. Niet het re-
sultaat, maar de snelheid waarop dit 
gebeurt is van belang. Mariënvelde is 
de enigste plaats in Nederland, waar 
dit te zien is. De zondagmiddag wordt 

afgesloten met een daverend spekta-
kel: de ‘alebussendrekrace’. Een trek-
ker (met veiligheidsbeugel, maar zon-
der cabine) met daarachter een met 
water gevulde giertank en gáán. De 

concurrenten mogen gehinderd wor-
den door flink te sproeien.
Voor de kinderen is er een gratis kin-
dervermaak: Luchtkussens, schmink 
en ballonen knopen. En voor hun 

gratis ranja. Zondagmiddag direct 
na de cross en de daarbij behorende 
prijsuitreiking, barst het ‘Combine-
feest’ los in de feesttent aan de Zand-
dijk/Zompweg tussen Mariënvelde en 

Halle. Kinderen tot 12 jaar hebben
gratis entree en parkeren kost ook
niets! Voor meer informatie en actu-
eel nieuws zie: 
www.spektakelweekend.nl

11 en 12 augustus: Spektakelweekend met onder meer ‘Alebussendrekrace’

17e Internationale Combinerace Mariënvelde
Mariënvelde - In het laatste week-
end van de bouwvak organiseert 
de Motorclub Mariënvelde (MCM) 
wederom een ‘spektakelweek-
end’ rondom racende combines 
en ander gemotoriseerd vervoer. 
Om het publiek te blijven amu-
seren wordt er gewerkt aan een 
gevarieerd programma.

Een aantal deelnemers uit de Vrije Klasse



COMBINERACE

Op zondag 7 augustus start de 
Combine Race vanaf 11.00 uur met 
een presentatie/remmentest van 
de diverse deelnemers. Veiligheid 
staat bij ons voorop, dus als de 
remmentest goed verloopt, dan 
mag de combine pas meerijden.
De combinerace worden ver-
reden in verschillende klassen; 
Standaard, vrije klasse voor de 
heren, en een damesklasse met 
zowel Standaard als Vrije com-
bines.

Bij de standaardklasse dienen de 
motor en de riemaandrijving “ori-
gineel” te blijven. De motor mag 
opgevoerd worden en wat gooche-
len met de poelies is ook toegestaan. 
De grote gevaarten bereiken inmid-
dels snelheden van meer dan 
80 km/u. We starten telkens met 
zo’n 10 combines tegelijk, wat op de 
snel smaller wordende baan leidt tot 
spectaculair trek- en duwwerk.
 

Bij de vrije klasse is men vrij in 
de keuze van motoren, transmissies 
en assen. Deze machines met brul-
lende V-8 motoren van 300 pk en 
meer halen met gemak snelheden 
tot boven de 100 km/u en indien 
rondom geveerd nog hogere snel-
heden.

De wedstrijd in Mariënvelde is de 
vierde in de reeks van zes, welke 
meetelt voor het Nederlands 
Kampioenschap. En zoals uit het 
verleden blijkt, meestal de doorslag-
gevende wedstrijd is in dit kampi-
oenschap. Dit levert bij ons extra 
spanning en sensatie op. De deelne-
mers in dit internationale veld, zijn 
afkomstig uit Nederland, Duitsland, 
België en Luxemburg.
 
SPEKTAKEL

Tussen de combineraces door wordt 
het publiek op ludieke wijze ver-
maakt. Naast de combineraces welke 
de hoofdact van ons evenement vor-
men, vermaken we het publiek met 
een Banger-cross, een soort auto-

rodeo. Een  40-tal getrainde durfals 
laat het publiek zien wat je zoal 
met oude auto’s kunt doen, een 
soort crazy-cross, maar dan extre-
mer. Deze vorm van volksvermaak 
is enorm populair in Engeland. Dit 
is dan ook een zeer spectaculair 
onderdeel van de dag. 
Ook hebben we dit jaar weer het 
onderdeel: Trekkerbrekken. De 
deelnemers starten met een zoge-
naamde Le Mans start. Ze rennen zo 
snel mogelijk naar hun trekker en 
rijden snel weg. Het is de bedoeling 
de band, die is verbonden met een 
touw van 6 meter achter de trekker, 
van de concurrenten eraf te rijden. 
Ook dit zal voor veel spektakel zor-
gen en op de lachspieren werken, 
vooral als er nog één met een band 
rondrijdt.

Nieuw dit jaar zijn de Ploeg-
racewedstrijden. Niet het resul-
taat, maar de snelheid waarop dit 
gebeurt is van belang. Dit mag je 
niet missen, Mariënvelde is de enig-
ste plaats in Nederland, waar dit te 
zien is. Sensatie gegarandeerd. 
Het geheel zal op onnavolgbare 
wijze aan elkaar gepraat worden 
door de 2 presentatoren: Wim 
Bremmer (Stem zonder rem) en 
Dirk-Jan Vreeman, de lokale spraak-
waterval. Zij zullen er voor zorgen, 
dat er geen stiltes vallen.
Zoals men van ons gewend is, beslui-
ten we de zondagmiddag met een 
daverend spektakel namelijk de 
“alebussendrekrace”. Men neme 
een trekker (met veiligheidsbeugel, 
maar zonder cabine) met daarachter 
een met water gevulde giertank en 
gáán!! Men mag de concurrenten 

hinderen door flink te sproeien.
Ook dit jaar zal dit het laatste onder-
deel van de dag zijn, en zeker de
moeite waard.
Voor de kinderen is er een gra-
tis kindervermaak: Luchtkussens,
schmink en ballonnen knopen. En
voor hun gratis ranja. 
Er is volop gelegenheid om de
inwendige mens te versterken.
Zondagmiddag direct na de cross
en de daarbij behorende prijsuit-
reiking, barst het “Combine-feest”
los in onze feesttent. Het muzi-
kale optreden wordt hierbij ver-
zorgd door de gelegenheidsband
“Aanhangerschap”, die oude covers
van Normaal ten gehore brengen,
dit mag je niet missen. Dit zal vanaf
ongeveer 16.30 uur zijn.  door de
rockband Rockaholic. Dit zal vanaf
ongeveer 16.30 uur zijn. 

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

In het weekeinde van zaterdag 11 en zondag 12 augustus 2012, de 
laatste weekend van de bouwvak, organiseert de Motorclub Mariënvelde 
(MCM) wederom een “spektakelweekend” rondom racende combines 
en ander gemotoriseerd vervoer.

Sinds 1996 organiseert de Motor Club Mariënvelde jaarlijks een interna-
tionale combinerace. Begonnen we destijds met ongeveer 20 deelnemers; 
dit jaar zullen er maar liefst ruim 30 combines deelnemen aan de races.
Om het publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan een gevari-
eerd programma.

Het Spektakel evenement begint op zaterdag 11 augustus, ’s avonds in 
de grote feesttent met een grandioos “dors(t)feest”. Tent open om 20.30 
uur. Vanaf 21.00 uur treedt de band No Issue op.

LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle. De entree bedraagt 
zaterdagavond: € 5,00. Zondag bedraagt de entree € 10,00
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren kost ook niets! Let op: Het is niet toegestaan dat er eigen 
consumpties worden meegenomen! 
Voor weinig geld wordt er veel vertier geboden!

PROGRAMMA
ZZATERDAG 11 AUGUSTUS: --- DORS(T)FEEST --- AANVANG: 21.00 UUR

ZONDAG 12 AUGUSTUS: --- COMBINERACE --- AANVANG: 11.00 UUR
 --- SPEKTAKEL ---
 --- COMBINEFEEST --- AANVANG: ± 16.30 UUR 

17e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE
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Wat zijn er dan allemaal voor activi-
teiten? Er wordt rogge gemaaid met 
de zicht en er zijn mensen die de zeis 
en zicht ‘haren’. De rogge wordt ge-
dorst met verschillende dorsmachi-
nes of met de vlegel. De vlegeldorsers 
uit Gendringen geven hierbij uitleg 
en bezoekers mogen proberen of ze 
zelf ook met een vlegel kunnen dor-
sen! 
Aloys Schut gaat smeden en gebruikt 
daarbij een veldsmitse. Gerda Kam-
perman doet aan bloemschikken met 
natuurlijke materialen. De zussen Bis-
seling van ‘Den Olden Tied’ zijn aan 
het strovlechten en kinderen kunnen 
hier een ‘vriendschapsknoopje’ vlech-
ten! De bijenverenging is aanwezig 
en men is aan het korvenvlechten. 
Vrijwilligers van ‘De Zonnebloem’ 
bakken wafels en verkopen koffie. 
In de schuur van Schut brengt de His-
torische Vereniging de geschiedenis 
van Steenderen tot leven. Hanneke 
Hermkens brengt liederen ten gehore 
en hier is ook de tentoonstelling. Ton-
ny Roeper toont wat er zo allemaal 
kan worden gedaan met een oude 
spijkerbroek. Jansje Koen laat por-
tretten zien die geschilderd zijn met 
de ‘dry brush’ techniek met olieverf 
en zal ook zelf met deze nieuwe tech-
niek schilderen. Ria Bus exposeert 
schilderijen, collages en beelden, 

meestal met de mens als onderwerp. 
De molen van Rha draait en in de mo-
len hangt werk van de schildersclub 
‘Met Verve’. 
Men kan weer een ‘Klein rondje Rha’ 
lopen; via de molen naar de Forel-
lenvisvijver en dan over het ‘Bierpad’ 
terug naar de Rhabergseweg. Over-
steken om naar de Bierbrouwerij Ro-
denburg te gaan. Langs een bloeiend 
bloemenveld, een heel mooi stukje 
natuur! 
Voor een hapje en een drankje kan 
men terecht bij Brouwerij Rodenburg 
en de Forellenvijver Breukink. Bij de 
brouwerij is een springkussen voor 
de kinderen en bij de forellenvijver 
wordt vis gerookt. 
Maar op Rha is nog meer te doen! 
Paul & Marievonne op het Hof te Rha, 
Prinsenmaatweg 10, hebben een mo-
dern, sterk geautomatiseerde rund-
veebedrijf en ook daar zijn belangstel-
lenden die zondagmiddag van harte 
welkom. Elk uur zal hier een rondlei-
ding gegeven worden maar men kan 
ook gewoon zelf rondlopen op het be-
drijf. Kinderen kunnen meedoen aan 
een quiz met ‘loeileuke’ prijzen. De 
boerderij is te bereiken via het terras 
van de bierbrouwerij. 

PROGRAMMA ‘OP HET LAND’: 
Om 12.00 uur en om 14.00 uur dor-

sen met de dorsmachine. Om 13.00 
uur en om 15.00 uur dorsen met de 

vlegel. 
Ieder is van harte welkom, de organi-

satie gaat uit van mooi weer en veel
bezoekers. Toegang gratis!

Bronkhorster Oogstfeest op Rha
Rha - Op zondag 5 augustus is weer een oogstfeest op het land van 
Schut aan de Rhabergseweg 10 op Rha. Van 12.00 tot 17.00 uur wordt 
dan geoogst en gedorst op traditionele wijze. Allerlei oude machines 
en tractoren zullen te zien zijn. Er zijn weer diverse kraampjes met 
streekproducten. Ook zijn er diverse andere activiteiten, waaronder 
een tentoonstelling.

Op Rha zal worden geoogst op traditionele wijze.

Uw festiviteit valt of staat met het kenbaar maken van wat er zich gaat afspelen. Weevers denkt 

graag met u mee en kan op zeer korte termijn uw promotie-materiaal leveren. Zo komt u nooit voor 

een lege zaal te staan.

www.weevers.nl

Snel posters nodig?

ontwerp internet uitgaven sign digitaal drukken offset drukken afterpress

Beltrumsestraat 34, Groenlo. Tel. 0544 - 461394    Raadhuisstraat 27, Hengelo. Tel 0575 - 462547

NU €10,- 
EXTRA KORTING

op alle afgeprijsde 
SCHOENEN-SANDALEN-SLIPPERS

(€10,- minimum prijs)



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

nieuws uit uw regio

www.contact.nl

van idee naar concreet product. Al onze specialismen staan stuk voor stuk garant voor kwaliteit. 

De verbinding is onze kracht.

BITUMINEUZE DAKBEDEKKING
KUNSTSTOF DAKBEDEKKING

DAK ISOLATIE
DAKPANNEN

KOPER
LOOD
ZINK

Ambachtsweg 11 06 22467236
Vorden 0575 519701
www.kaspervrielink.nl info@kaspervrielink.nl

 Hoveniersbedrijf

 Marco Besselink
 TUINONTWERP 

 TUINAANLEG (RENOVATIE) 
 TUINONDERHOUD 

 (SIER)BESTRATING 
 VIJVERS 

OOK VOOR AANLEG EN ONDERHOUD
LANDSCHAPPELIJKE BEPLANTINGEN 

(bromfiets)Rijbewijs A M

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST M/V
Omgeving Varsseveld - Fulltime - vacaturenr. VIO935979

Werkzaamheden
Je voert het onderhoud, verbeteringen en reparaties aan ma-
chines en installaties uit volgens planning en voorschriften. Je 
controleert de technische staat van de toegewezen machines en 
installaties. Je lokaliseert bij storingsmelding zo snel mogelijk 
wat het probleem is en verhelpt dit vervolgens zelf, of schakelt 
eventueel collega´s of derden hierbij in. Je past werkzaam-
heden in, in overleg met productie en overige afdelingen. Je 
werkt conform de bediening- en veiligheidsvoorschriften op 
het gebied van kwaliteit, ARBO en milieu en maakt gebruik 
van de aanwezige beschermingsmiddelen/PBM. Je verwerkt 
opdrachtbonnen, vult bestellijsten in en verzorgt onderhouds-
rapportages. Je begeleidt buitenfirma´s tijdens projecten. Je 
bent bereid tot het volgen van cursussen in het belang van het 
bedrijf. Variabele werktijden en werkzaamheden op zaterdag 
kunnen voorkomen.

Functie eisen
-  MBO werk- en denkniveau, richting elektrotechniek/meet- en 

regeltechniek;
-  Kennis van werktuigbouw en moderne besturingstechniek 

(hydrauliek en pneumatiek is een pré);
-  Je hebt doorzettingsvermogen om complexe storingen te 

verhelpen;
-  Je bent flexibel, neemt initiatief en kunt zowel zelfstandig als 

in teamverband werken.

TECHNISCH COMMERCIEEL 
MEDEWERKER BINNENDIENST M/V 
Omgeving Lochem - Fulltime - vacaturenr. VMK937249     

Werkzaamheden
Als technisch commercieel medewerker voor de afdeling verkoop 
breng je offertes uit en volgt deze op. Je geeft technische adviezen 
aan de afnemers. Je verzamelt marktgegevens ter ondersteuning 
van de acquisitie. Je ondersteunt bij marketing-activiteiten.

Functie eisen
- Technisch commericiële achtergrond op MBO/HBO niveau;
- Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring;
- Goede beheersing van de Engelse en Duitse taal;
- Zelfstandig kunnen werken. 

SHIFTLEADER/TEAMLEIDER M/V  
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO937163

Werkzaamheden
Als Teamleider werk je in een team van 5 ploegleiders in 
een 5-ploegendienst. Je bent medeverantwoordelijk voor het 
realiseren van de afdelingsdoelstellingen. Je geeft leiding. 
Samen realiseer je de geplande productie, waarbij kwaliteit, 
efficiency, hygiëne en reductie van verliezen de belangrijkste 
uitgangspunten zijn.

Functie eisen
- Minimaal MBO+-niveau, bij voorkeur levensmiddelentechnologie;
-  Ervaring met de productie van levensmiddelen;
-  Meerdere jaren ervaring in een leidinggevende positie;
-  Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
-  In staat veranderingen door te voeren.

PROCESOPERATOR VOEDINGSINDUSTRIE M/V  
Omgeving Zutphen- Fulltime - vacaturenr. VIO937166

Werkzaamheden
De procesoperator is verantwoordelijk voor het besturen, 
controleren en bewaken van het productieproces, o.a. aan 
de hand van voorgeschreven normen en productspecificaties 
t.a.v. kwaliteit en kwantiteit. Op basis van de kwaliteit van de 
grondstof en procesparameters stel je de procescondities bij 
teneinde een eindproduct te garanderen dat aan de specificaties 
en geldende kwaliteitseisen voldoet. Je verricht autonoom on-
derhoud aan de machines en neemt deel in verbeterprojecten. 
Je werkt conform voorschriften op gebied van hygiëne, arbo en 
veiligheid en je zorgt voor een effectieve en efficiënte reiniging 
en desinfectie. In deze functie werk je in een 5-ploegendienst.

Functie eisen
-  Afgeronde opleiding levensmiddelentechnologie of MBO 

voedingsoperator niveau 3
-  Je bent een gezonde aanpakker met verantwoordelijkheids-

gevoel;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
-  Ervaring met automatiseringssystemen (bijv. SAP) en kwaliteits-

zorgsystemen (ISO, HACCP);
-  Ervaring met TPM is een pré.

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

Loop dan eens binnen bij:

DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29
Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Doetinchem zoeken wij 
een:

ACCOUNTMANAGER M/V
Fulltime - vacaturenr. VCP937511

Als accountmanager houd jij je bezig met het beheren en 
uitbouwen van bestaande klantcontacten, het werven van 
nieuwe klanten, het pstellen van offertes in samenwerking met 
de pre design engineer en het volgen van markt ontwikkelingen. 
Je levert inhoudelijk een bijdrage aan commerciële uitingen 
zoals leaflets, nieuwsbrieven en andere publicatie. 

De kandidaat die wij zoeken beschikt over een afgeronde HBO 
opleiding bij voorkeur in Techniek of Commercieel/Economisch. 
Je hebt ervaring in productieomgeving (business to business) 
en enkele jaren ervaring in een soortgelijk functie. Je bent 
bereid om 50% tot 70% van de tijd onderweg te zijn.
 
Voor meer informatie kunt u zich richten tot Chantal te Pas. 
Telefoonnummer: 0575 - 55 18 of via e-mail: werk@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

Snackbar / Eetcafé

Anytyme Jos Ruurlo
is op zoek naar een 

FULLTIME MEDEWERK(ST)ER
en een

VAKANTIE/WEEKEND MEDEWERK(ST)ER

Heeft u interesse of vragen?
Neem dan contact op met J. Laamers of A. Jimmink

Anytyme Jos, Zuivelweg 8, Ruurlo. Tel. 0573-452694



Alle aanbiedingen

gelden alleen in

week 31 van

30 juli t/m 4 aug. 2012www.ah.nl

H E N G E L O 

zomerhits

nieuwe OPENINGSTIJDEN!

 Zaterdag 08.00 - 20.00 uur


