
Vierakker
Vorden

Wichmond

Kranenburg

Delden
Linde

Medler

Wildenborch

Colofon
Uitgave: Weevers Grafimedia
Nieuwstad 30 - Postbus 22
7250 AA Vorden
Telefoon: (0575) 55 10 10
Fax: (0575) 55 10 86
E-mail: info@contact.nl
Lid 

De volledige inhoud van deze krant 
 verschijnt ook op internet en in het 
openbare archief: www.contact.nl

ALARMNUMMER 112
politie ambulance brandweer 

POLITIE (0900) 88 44 

HUISARTSENPOSTEN
Zutphen  (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

! nnp

Alle Edities Bronckhorst
Noord

Bronckhorst
Midden

Bronckhorst
Zuid

Contact
Warnsveld

Contact 
Ruurlo Elna Groenlose

Gids

Verspreidingsgebied: Vorden - Kranenburg - Wichmond - Vierakker - Linde - Medler - Wildenborch - Delden

SKJILEGAD
OP INTERNET

Deze week:

Fietsers bekijken 
bedrijf Jan de 
Winkel

Honderdste 
 hennepkwekerij 
van het jaar 
 opgerold

Zwemtocht 
op de Berkel te 
Zutphen

Goed en Kwaad 
in Galerie Espace 
Enny

Gepassioneerde 
kunstenaars in 
Galerie A-Quadraat

Zondag 14 
augustus 
35e Kastelenrit

Dinsdag 9 augustus 2011
73e jaargang no. 23

De eerste stop was op het industrie-
terrein het Werkveld, waar het land-
bouw- mechanisatiebedrijf LMB werd 
bekeken. Vervolgens ging de tocht 
naar het dierenpension van Henk Vel-
horst in het buurtschap Galgengoor, 
waarna bij het bedrijf van de familie 
Otten aan de Sekdijk werd gedemon-
streerd hoe daken van riet worden 
voorzien. 

Bij de familie Mennink (rundveebe-
drijf) aan de Galgengoorweg was een 
pauze ingelast. Hier waren leden van 
de Vrouwen van Nu en de afdeling 
Jong Gelre Vorden/ Warnsveld druk 
bezig met het bakken van pannen-
koeken, die de fietsers zich goed lieten 
smaken. Ook waren hier een aantal 
stands opgesteld waar sieraden, lek-
kernijen e.d. werden verkocht. 

Ook was er een demonstratie stoelen 
matten. Tot slot van de 28 kilometer 
lange fietstocht werd in het buurt-
schap Linde het stierenbedrijf Have-
kes bezichtigd. 

Op de terugweg naar Vorden werd 
de boomkwekerij Lucassen aan de 
Oude Zutphenseweg met een bezoek 
vereerd. Jan Visschers namens (LTO, 
Vrouwen van Nu en Jong Gelre Vor-
den/Warnsveld): ‘Wij zijn als organisa-
tie dik tevreden over het aantal deel-
nemers en het gunstige fietsweer en 
vooral tevreden dat de fietsers het een 
leuke tocht vonden. De tocht zal vol-
gend jaar zeker weer plaatsvinden’.

550 deelnemers uit alle windstreken

Fietstocht langs agrarische bedrijven

Vorden - De deelnemers die zaterdagmorgen vanaf het plein bij de 
dorpskerk in Vorden vertrokken voor een fietstocht langs een aan-
tal agrarische bedrijven, troffen het. Ideale weersomstandigheden en 
voor de 550 fietsers met name een leerzame tocht. Behalve deelnemers 
uit de regio, ook veel toeristen die momenteel de vakantie in de Ach-
terhoek doorbrengen.

pannenkoeken in de pauze

Op zaterdagmiddag 13 augustus kan 
men van 13.00 tot 17.00 uur nogmaals 
aanschuiven bij deze workshop. 
Met spijkers, stokjes, wattentips en 
meer ga je een stuk van je eigen le-
vensweg uitstippelen naar aanleiding 
van een visualisatie. 

Spannend, inspannend, ontspan-
nend, een kleurrijke ontdekking en 
een ervaring met altijd een prachtig 
resultaat. En tot slot kan men een ei-
gen vertaling maken. 

Aanmelden kan nog tot 11 augustus 
via e-mail joseevanderstaak@hetnet.nl 
of bellen (0575) 55 57 83.

Aboriginals op herhaling

Vorden - Wegens de grote belangstelling (afgelopen zaterdag) organiseert atelier Amare aan de Komvonder-
laan 6 te Vorden een extra workshop Aboriginal-schilderen.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Grote 
 bolchrysant

 4.99

Nieuwstad 8 Lochem - Tel:. 0573 - 251761

UW AUPING EN TEMPUR 
DEALER VOOR

DE ACHTERHOEK

0575-552959

Deze week 
in weekblad 

Contact

De opbrengst is bedoeld voor het 
Restauratiefonds. Ze zoeken nog 
goede bruikbare spullen (geen bed-
den of kasten) evt. af te halen. Info 
(06) 22065149.

Bazaar
Steenderen - De kerkrentmees-
ters van de Prot. Kerk Steende-
ren en Bronkhorst houden op 
29 oktober een bazaar in Het 
Anker van 13-18 uur.



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

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.

• Vermist sinds maandag: 
witte kitten 11 wk. Verdwe-
nen bij zorgboerderij de 
Vijfsprong/Vorden. Wordt 
erg gemist! Info bel: (06) 
53 81 25 26.

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

Hervormde/Gereformeerde kerk Vorden:
Dienst in de Gereformeerde kerk
Zondag 14 augustus 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma uit  
Amersfoort.

Kapel de Wildenborch
Zondag 14 augustus 10.00 uur mevrouw ds. M. van der Meer 
uit Lochem

Protestantse gemeente Wichmond:
Zondag 14 augustus 10.00 uur zangdienst

R.K. kerk Vorden:
Zondag 14 augustus 10.00 uur Woord- en communieviering, J. 
van Heugten

R.K. kerk Vierakker:
Zaterdag 13 augustus 17.00 uur Woord- en communie, dames-
koor
Zondag 14 augustus 10.00 uur geen viering.

Tandarts
13/14 augustus D. Stolk, Ruurlo, tel. 0573 – 45 20 21
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 - 12.00 uur.

Regionale Huisartsenpost  te Zutphen
U krijgt waar mogelijk een telefonisch advies van de dienst-
doende doktersassistente of huisarts òf een afspraak voor het 
spoedspreekuur op de huisartsenpost. Kom niet zo maar naar de 
post toe, bel altijd eerst voor overleg. Om iedereen optimale zorg 
te kunnen bieden en wachttijden zo veel mogelijk te beperken 
wordt er uitsluitend volgens  afspraak gewerkt.
Als u om medische redenen niet in staat bent om de huis-
artsenpost te bezoeken dan komt er een ‘rijdende huisarts’ bij     
u thuis. Houdt uw verzekeringsnummer en medicijnen bij de 
hand als u belt en neem ze mee als u naar het spreekuur op de 
huis artsenpost komt. De huis artsenpost is gevestigd in het       
Entreegebouw 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, locatie Het Spittaal
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: 
 dagelijk van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal  
afdelingen heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking 
(Intensive Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-
19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie & 
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen van 
08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd). Overig 
bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

Bezoektijden Slingeland Ziekenhuis Doetinchem
Afd. A1, A2, B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1, N2: 
Maandag t/m vrijdag: 16.00-20.00 uur. Zaterdag en zondag: 
11.00-12.00 uur en 16.00-20.00 uur. Intensive Care Unit (ICU): 
Maandag t/m vrijdag: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. 
Zaterdag en zondag: 11.00-11.30 uur en 14.00-14.30 uur.
Kinderafdeling (B0): Maandag t/m zondag: 15.00-16.00 uur en 
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
Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl
Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

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

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

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

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

Sensire thuiszorg
24-Uurs zorg, diëtetiek, maaltijdservice, personenalarmering en 
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.

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 Rui-
terkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

Amivedi
Tel. (0575) 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
– Welzijn Ouderen, Nieuwstad 32, tel. 55 34 05, 
 Openingstijden ma. t/m vr. van 9.00 tot 11.00 uur. 
 E-mail: l.vanuden@sswb.nl / w.gotink@sswb.nl
 Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl Voor de volgende 

diensten en activiteiten kunt u terecht bij Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen en 
chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening, Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme, tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek

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

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999

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

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

St. COEH 
1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) inzameling 
kleding. Afgifte bij de v/h smederij Horsting aan de Regelinkstraat 
te Hengelo Gld.

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Te koop mooie, goede, 
Duitse piano, vraagprijs € 
1200,--. Tel. (0575) 55 11 86

�

Luciënne, 
uw kapster aan huis. 
Bel voor afspraak of info: 
06-21297821. Zie ook 
www.luciennesknipatelier.nl 

Terug van vakantie 
en weer een paar 
kilo aangekomen? 

Kies nu voor een 
blijvend gezond 

gewicht! 

www.diekeharmsma.nl

Jong gezin in Vorden 
zoekt hulp in huish. 3 uur 
p.week. Voorkeur op vrijdag. 
Tel:0648271160

�

Te Huur
Opslag/Stalling 

ruimte voor o.a. 

inboedel
auto’s (oldtimers)

06-51577095

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

Dagmenu’s 10 t/m 16 aug.

Dagmenu om mee te nemen  7,50. Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Dagmenu’s bij u thuis laten 

bezorgen  8,75. Veranderingen in het menu  1,25 per verandering. 
Dagmenu bij ons consumeren  9,75. (Bestellen mag, maar hoeft niet).

Woensdag 10 augustus Mosterdsoep / Varkensmedaillons 
met champignonsaus aardappelkroketten en seizoensgroente.

Donderdag 11 augustus ½ haantje met friet, appelmoes  
en rauwkost / Apfelstrudel met slagroom.

Vrijdag 12 augustus Minestronesoep / Pangafilet met 
pesto saus en pasta, seizoengroente.

Zaterdag 13 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkost /     
IJs met slagroom.

Maandag 15 augustus Tomatensoep / Spies Hawaï met  
kerriesaus, rijst en seizoensgroente.

Dinsdag 16 augustus Wiener Schnitzel met gebakken  

aardappelen en seizoensgroente / IJs met slagroom.

Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, 
 catering, lunchkaart, ijssalon, koffie en huisgemaakt 
gebak. Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en 
of opmerkingen dan kunt u ons bellen: 0575-551519 of u komt 
even binnen op de Kerkstraat 3 te Vorden.

info@grandbistroderotonde.nl   www.bistroderotonde.nl
Bistro de Rotonde team, Wendie en Thomas

Vlaai van de week

Kersenvlaai  
6-8 personen € 6,75

Dinsdag = Brooddag

4 broden voor € 6,70
keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Woensdag = meergranendag

3 meergranen naar keuze  € 6,75

Week-aanbiedingen

 Zomerbol    € 2,50
 Stokbrood  € 1,00

Aanbiedingen geldig van di 2 aug. t/m za 13 aug.

Aanbiedingen geldig t/m maandag 15 augustus. 
Burg. Galleestraat 3, Vorden. Tel. 0575-550850 

Polsbroek 85a, Zutphen. Tel. 0575-542711

Hollandse Victoria pruimen   1 kilo 2.99
Nieuwe oogst 
Zoete witte druiven 1 kilo  1.99
Nieuwe oogst 
Bildstar aardappelen 10 kilo  5.95     
Het is weer komkommertijd!
Komkommers 2 voor  0.99     
kant-en-klare Stamppot andijvie
met gegaarde speklap p.p.  5.95

Leer (beter) bridgen, be-
ginnerscursus start 14 sep-
tember opfriscursus start 15 
september. Nicolette, Amber 
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten, 
aanmelden: 0575 - 52.22.75

�



Op zaterdag 20 augustus 2011 vieren wij ons 
25 jarig huwelijk.

Om ons daarbij te feliciteren bent u van harte welkom 
op onze receptie van 14.30 tot 16.30 uur.
Locatie: Dennendijk 5, 7255 ND Hengelo.

Wynand Bulten
en

Hannie Bulten - Tijken

Na 12,5 jaar bij elkaar is het nu écht waar

Eindelijk…..

Peter Wentink
en

Marjon Meerbeek
gaan trouwen op 19-08-2011
De huwelijksvoltrekking vindt plaats om 10.00 uur 
bij Heem- en Siertuin “Aldenhaeve”, Haitinkweg 8 
te Zelhem.

U bent van harte welkom op de receptie, die op 
dezelfde locatie plaatsvindt van 11.30 - 13.30 uur.

Lisweg 2
7021 XT Zelhem
0314-624866

Cadeautip 

” Enige en Algemene kennisgeving. ”

Op 28 juli 2011 is op de leeftijd van 86 jaar overleden

Johan Gerard Elkerbout

Generaal - Majoor vlieger b.d. van de
Koninklijke Luchtmacht

Oud Commandant van de 
Tactische Luchtstrijdkrachten

Ridder in de Orde der Nederlandse Leeuw

Ridder in de Orde van Oranje - Nassau 
met de Zwaarden

Onderscheiden in de Orde van Oorlog en 
Vrede met de Gespen

Drager van de War Service Medal

Correspondentieadres:
Hans Elkerbout
Loosche Mars 1
7751 NJ Dalen

De crematie heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Wij willen een ieder hartelijk bedanken voor de 
aanwezigheid, de kaarten en de vele blijken van 
medeleven na het overlijden van onze lieve vader, 
opa en ouwe opa

Jan Albert Steenblik

Kinderen, 
Klein- en achterkleinkinderen

Hengelo Gld., augustus 2011

Heden is van ons heengegaan onze broer en 
zwager

Henk Bulten

in de leeftijd van 80 jaar.

Zusters en zwagers 
neven en nichten
Fam. Bulten

Hengelo (Gld.)
4 augustus 2011

T  06 55 916 250

dag en nacht bereikbaar
ook bij een uitvaart verzekering

Vorden e.o.
gem.Bronckhorst e.o.

gem.Zutphen e.o.
gem.Lochem e.o.

Marion Polman
uitvaart  begeleiding

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

voor een geheel verzorgde uitvaart

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

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

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

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

Gratis
geboortekaartjes

Drukkerij Wissink
Spittaalstraat 29
Zutphen
T: 517543

voor aanbieding zie:
www.drukkerijwissink.nl/gratis

 

Je vader blijft je vader, zo eigen en vertrouwd.
Je wilt hem niet graag missen, 

omdat je van hem houdt.
Maar eens dan komt de dag, 
dat je hem moet laten gaan.

Je verstand zegt dat het goed is, 
maar in je ogen blinkt een traan.

 

Verdrietig om zijn overlijden, maar dankbaar voor 
alle liefde en zorg die hij ons heeft gegeven, hebben 
wij afscheid moeten nemen van onze lieve (schoon)
vader, belangstellende opa en overgrootvader

Garrit Knoef

sinds 28 juli 2010 weduwnaar van 
H.W. Knoef-Lenselink

* Vorden, † Ruurlo, 
29 september 1924  7 augustus 2011

 Vorden: Netti en Karel Cornegoor-Knoef

 Zelhem: Jan en Ria Knoef-Lievestro

 Olst: Henk en Hannie Knoef-Tabor

 Hengelo (G): Ton en Marja Knoef-Wunderink

             Wehl: Gerrit en Bea Knoef-Oortgiese

          Vorden: Wilma en Hilbert Nab-Knoef
  
  Klein- en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Ruurloseweg 22a, 7255 DJ Hengelo (G)

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te condo-
leren op donderdag 11 augustus van 19.30 tot 20.00 
uur in “Ons Huis”, Beukenlaan 30 te Hengelo (G).

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 12 
augustus om 10.30 uur in de Remigiuskerk te Hen-
gelo (G), waar u van 10.00 tot 10.20 uur afscheid 
van pa kunt nemen. Aansluitend begeleiden we 
hem naar zijn laatste rustplaats op de Algemene 
Begraafplaats van Hengelo (G). Na afloop van 
deze plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in “Ons Huis”.

Onze dank gaat uit naar de huisartsen en de me-
dewerkers van “De Bundeling” in Ruurlo voor de 
liefdevolle verzorging die hij mocht ontvangen.

Indien u geen rouwbrief hebt ontvangen, dan kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen.



Plunderen bij Profile Bleumink Vorden
Korting op veel nieuwe fietsen tot wel  30%
Korting op kleding en accessoires tot wel  75%

Profile Bleumink 

ALLE
AFGEPRIJSDE
SCHOENEN

Giesen Schoenmode

50%
KORTING

SALE  SALE  SALE

3 HALEN
2 BETALEN

OP ALLE AFGEPRIJDSDE ARTIKELEN

Tuunte Fashion

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 13 augustus vroeg uit de veren    

te komen. Alsof dat nog niet genoeg is, hebben we

voor vroege vogels tussen 8 en 9 uur ’s ochtends

ook nog eens een lekker ontbijtje klaarstaan. 

Zo kunt u niet alleen als eerste genieten van de 

 lage prijzen en de speciale ‘uuraanbiedingen’, 

maar ook van een heerlijk glaasje verse jus d’orange 

en een warm croissantje. Dat is pas een mooi 

begin van het weekend!

Opruiming 
 Vorden



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 13 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 10% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 16 aug. t/m 30 nov.

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 13 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

en als extra: een waardecheque 
t.w.v. 15% van uw aankoopbedrag 

te besteden vanaf 16 aug. t/m 30 nov.

UITVERKOOP
Zaterdag verlagen we nog 

1 keer de prijzen!

Alle kleding met een sticker

50% extra korting 

Zaterdag 13 augustus 2011

Opruiming
in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9 

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 13 AUGUSTUS

HABBEKRATS

 5,- of  10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Pepe jeans

Only
DEPT
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8 

De laatste restanten nu voor hèèl weinig.....

Alles de hele dag: 3 halen, 1 betalen  (v/d originele prijs)

Voor de vroegste vogels  koffie & broodje 
     de meeste keus!
Veel restanten vanaf  10,= Dus heel veel halen...heel weinig betalen

Van 08.00 tot 09.00 uur

ALLEEN VOOR DE VROEGE VOGELS

SUPERONTBIJT
Met verse jus - croissants - vers gebakken broodjes e.d.

7,50
per persoon (normaal  11.50)

Bij iedere apfelstrudel 
met bolletje ijs

tussen 11.00 en 17.00 uur 

een GRATIS kop koffie!

Kerkstraat 3   Grand Bistro de Rotonde

Alles de deur uit!! 
Op zaterdag 13 augustus van 08.00-17.00 uur

Restanten nu  8.00 -  45.00
10% extra korting op alle kortingsartikelen!!

Roosenstein Quality Wear Burg. Galleestraat 12



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

Wat is: A. Verzette 

 B. Vetpriezen 

 C. Poes, Poest 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Start to Run is al jaren dé manier voor 
beginnende lopers om daadwerkelijk 
de stap richting loopsport te zetten. 
Op laagdrempelige manier maakt de 
sporter kennis met het lopen in zijn 
eigen omgeving. En dat alles wordt 
begeleid door Runners Vorden, 
Ton ten Have, 0575 - 55 28 27 of 
tenhave@beweegt.nl

Nieuw dit jaar is de speciale Start to
Run Running Coach©
Met de speciale Start to Run Running
Coach© kun je makkelijk je huis-
werktrainingen lopen, met onder-
steuning van stimulerende muziek
en motiverende aanwijzingen vol-
gens het verantwoorde Start to Run
hardloopschema. Geen gedoe met
het uitprinten van trainingschema’s
of ingewikkelde loopadviezen, maar
eenvoudig via je koptelefoon van je
MP3-speler. Op de beat van lekkere
loopmuziek krijg je om de zoveel
minuten te horen wat je moet doen.
Hardlopen, wandelen, harder of
zachter? Renate Wennemars, je per-
soonlijke trainer, laat het je weten.
De Running Coach© is uitsluitend te
bestellen bij inschrijving voor de cli-
nics van Start to Run. De trainingen
starten op zaterdag 10 september. Er
wordt getraind op meer dan 120 loca-
ties in heel Nederland. 

VOOR MEER INFORMATIE: 
www.starttorun.nl

Lekker fit het najaar in!
Vorden - In Vorden begint za-
terdag 10 september een nieuwe 
cursus Start to Run. Vanaf die 
datum krijgen beginnende lopers 
zes zaterdagen achter elkaar loop-
training onder deskundige bege-
leiding. Ook krijgen deelnemers 
doordeweeks huiswerk mee. Iede-
re training is er ruimte voor the-
orie-items zoals gezonde voeding, 
juiste kleding en goed schoeisel. 
Iedereen ontvangt een functio-
neel hardloopshirt, het Start to 
Run magazine en drie edities van 
Runnersworld. De cursus wordt 
afgesloten met deelname aan een 
loopevenement of een testloop.

Hengelo - Op maandag 15 augustus 
is er een vraaggesprek te beluisteren 
van Gerrie Bossenbroek met dhr. 
Chris Lubbers uit Hengelo over de 
gerestaureerde Remigiuskerk. Com-
missielid van Kerk en Radio, Annie 
Alberink uit Steenderen, zal in de 
uitzending van 22 augustus een ge-
dicht voordragen over de vruchten 

van de Geest. Het programma ‘De
Muzikale Ontmoeting’ wordt iedere
maandagavond tussen 19.00 en 20.00
uur uitgezonden via  Radio Ideaal. Na
de uitzending kunnen er van 20.00
uur tot 20.30 uur nieuwe muzikale
verzoekjes aangevraagd worden voor
de daarop volgende week, via het tel.
nummer van de studio: 0314-624002.

De kabelfrequenties van Radio Ideaal
zijn voor heel Oost-Gelderland: 
FM 91.1 of 94.00.
De etherfrequenties zijn 105.1 t/m
107.7 en via internet: www.ideaal.org

Kerk en Radio
In het interkerkelijke program-
ma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de ko-
mende uitzendingen weer studio-
gasten uitgenodigd.

PROGRAMMA: 
Zaterdag 13 augustus, aanvang wedstrijden: 15.00 uur.
Keijenburgse Boys - Pax 2 - Steenderen – Zelos. 
Zondag 14 augustus, aanvang wedstrijden: 13.00 uur.
Halle - Ratti – Zelhem.
Keijenburgse Boys - Steenderen - HC ‘03 (dames).
Zaterdag 20 augustus, aanvang wedstrijden: 16.00 uur.
Kruisfinale’s - kleine finale en de finale. 
De duur van alle wedstrijden is 45 minuten.

De Fair-play cup, voor zowel de dames als de heren, wordt beschikbaar ge-
steld en uitgereikt door het CDA, afdeling Bronckhorst. De prijsuitreiking 
wordt gedaan door wethouder Paul Seesing van de Gemeente Bronckhorst.

Op velden Keijenburgse Boys
Bronckhorster 
voetbaltoernooi
Keijenborg - Het jaarlijkse Bronckhorster voetbaltoernooi wordt dit 
jaar gehouden op de velden van de organiserende voetbalvereniging 
Keijenburgse Boys.

Bram: ‘ De realiteit was helaas duide-
lijk anders. Een paar weken geleden 
heb ik een blessure aan mijn rech-
terkuit opgelopen. Een soort verrek-
king. Daardoor heb ik veertien dagen 
lang nauwelijks kunnen trainen en 
dat is toch wel een vereiste om tij-
dens de Nk een goede uitslag neer te 
kunnen zetten’, zo zegt hij. ‘ Is het 
dan geen risico om toch van start te 
gaan?, zo vroegen wij Bram. ‘ Dat 
weet je vooraf nooit zeker, maar om-
dat het elke dag steeds beter ging, be-
sloot ik toch de gok te wagen. Tijdens 
de series ( een dag eerder ) ging het 
toch wel moeizaam, zo bleek. Ik wist 
mij ternauwernood voor de finale te 
plaatsen’, zo zegt hij. 
Desondanks ging Bram tijdens de fi-
nale voortvarend van start. Het tem-
po lag in het begin van de race niet 
erg hoog, zodat hij de favoriet voor 
deze afstand (Brom Som) gemakke-
lijk kon volgen. Bram: ‘Na ongeveer 
1100 meter voelde ik dat het mis 
ging. Ik voelde de kracht uit mijn be-
nen wegvloeien. Ik kwam bijna niet 
meer vooruit. Om blessureleed te 
voorkomen ben ik eruit gestapt. Op 
dat moment toch wel balen. Ik denk 

toch dat ik de juiste beslissing heb 
genomen. Ik heb vandaag ( dag na de 
finale ) al weer op de fiets getraind en 
dat ging goed. Geen problemen met 
de kuit. Terugkijkend op het seizoen 
tot dusver, heb ik toch een leuke stap 
gezet. Mijn PR met bijna vijf secon-
den scherper gesteld en dat geeft een 
goed gevoel’, zo zegt Bram Rouwen.
Eerder dit seizoen liep Bram in Hoorn 
een wedstrijd met daarbij de insteek 
het PR te verbeteren. Bram won 
de race in een tijd van 3.46.77. Een 
paar weken later verscheen Bram in 
Nijmegen aan de start en eindigde 
hij achter de Ier John Travers op de 
tweede plaats, maar wel in een tijd 
van 3.43.94, dus opnieuw verbetering 
van zijn PR. Bram: ‘Ik ben van plan 
om deze maand nog een paar wed-
strijden in België te lopen. Proberen 
om in de buurt van mijn persoonlijk 
record te komen. Daarna eerst wat 
rust nemen. De maanden daarna wil 

ik er alles aan doen om nog sterker te 
worden. Rustig beginnen met de trai-
ningsopbouw voor het seizoen 2012. 
Trainingen met voornamelijk het ac-
cent op het duurwerk bijvoorbeeld in 
een uur 15 kilometer hardlopen. Ook 
zal ik net als afgelopen winter weer 
het krachthonk induiken. Trouwens 
dat was toen best wel even wennen 
want ik had dat nooit eerder gedaan.
Ik hoop er dusdanig profijt van te 
hebben dat ik mij volgend voorjaar 
kan kwalificeren voor het EK dat in 
juli in Helsinki wordt gehouden. Ik 
denk dat de kwalificatienorm zo rond 
de 3.39 zal liggen. Ik heb er alle ver-
trouwen in dat mij dat gaat lukken’, 
zo zegt Bram Rouwen. Overigens zul-
len de ogen van sportminnend Neder-
land (en de gehele wereld) gericht zijn 
op de Olympisch Spelen in Londen. 
Ook Bram Rouwen kijkt er naar uit 
en dan met name naar de prestaties 
van de mannen op de 1500 meter!

Nederlands kampioenschap 1500 meter
Blessure nekt atleet Bram Rouwen
Vorden. Het Nederlands atletiek- 
kampioenschap (1500 meter) is 
voor Bram Rouwen niet gewor-
den, van wat hij er zich van had 
voorgesteld. Gezien het voorsei-
zoen met aanscherping van zijn 
persoonlijk record naar 3.43.94 
had Bram goede hoop dat hij 
vorige week zondag in het Olym-
pisch stadion in Amsterdam een 
podiumplaats zou kunnen be-
machtigen.

Op de website van ‘Happen en Trap-
pen’ kun je je inschrijven voor het 
‘Rondje Achterhoek’. Voor € 37,50 per 
persoon word je in de vijf horeca-on-
dernemingen ontvangen met een deel 
van een volledig vijf-gangenmenu, te 
beginnen ’s morgens in ‘de Gouden 
Karper’, waar koffie met overheer-
lijke appeltaart geserveerd wordt. Je 
kunt er voor kiezen om de auto met 
fietsdrager in Hummelo te parkeren, 
maar wonend in Bronckhorst, kun je 
natuurlijk ook fietsend naar Hum-
melo gaan (voor ons 9 km). Het hu-
ren van een fiets ter plekke behoort 
verder tot de mogelijkheden. Bij de 
‘Gouden Karper’ krijg je, op vertoon 
van de bevestiging van inschrijving, 
in een tasje met bandenplakspullen, 
een folder over de deelnemende res-
taurants, een routebeschrijving en 
vouchers die bij de restaurants moe-
ten worden ingeleverd.
Na de koffie met appeltaart wordt het 
tijd om de ingenomen calorieën te 
gaan verbranden tijdens de fietstocht 
naar Bronkhorst (ongeveer 13 km). 
De route voert achter langs Keppel 
en Steenderen en is gemakkelijk te 
volgen aan de hand van de routebe-

schrijving. Bij ‘de Gouden Leeuw’ in 
Bronkhorst wordt, na een aperitiefje 
(voor eigen rekening) het voorgerecht 
opgediend, in ons geval een veldsala-
de met ‘nägelholt’. 
De tweede etappe (ongeveer 12 km) 
voert vervolgens door de uiterwaar-
den van de IJssel, achter langs Baak 
en Wichmond naar Vorden, waar bij 
Hotel Bakker (uiteraard na een ape-
ratiefje) een heerlijke soep staat te 
wachten (keuze uit drie soorten).
De derde etappe is met 18 km het 
langst. Maar het is een mooie route 
door Linde om vervolgens via ’t Zel-
le en Varssel en ’t Zand op de oude 
spoorbaan uit te komen, die je tot in 
het hart van Zelhem brengt, waar je 
bij eetcafé ‘de Groes’ (uiteraard na een 
aperitiefje) het hoofdgerecht mag kie-
zen (keuze uit twee gerechten). Ook 
hier was de smaak weer perfect en 
was het genieten op het (overdekte) 
terras.
Onderweg hadden we bij elk restau-
rant het bekende oplaadkastje voor 
de fiets met trapondersteuning ge-
zien, maar nu de accu van de ‘Sparta 
Ion’ in ons fietsgroepje een injectie 
nodig bleek te hebben, bleek ‘de 

Groes’ nog niet zo’n kastje te hebben. 
Geen nood (“desnoods midden in het 
café”, aldus het personeel), want met 
een verlengsnoer kon de accu tijdens 
ons verblijf in Zelhem weer volledig 
worden opgeladen.
Zo rond 17.00 uur beginnen we aan 
de laatste etappe naar Doetinchem 
(ongeveer 7 km). De route voert dit-
maal tussen de weilanden door over 
Haitinkweg, Boeniksteeg en via de 
Kruisberg komen we bij ‘Villa Ruim-
zicht’, waar we (uiteraard na het in-
middels bekende aperitiefje) het des-
sert zullen nuttigen. Ook hier weer 
een keuze uit twee varianten en culi-
nair genieten.
Fietsers, die hun auto in Hummelo 
geparkeerd hebben of de fiets in 
Hummelo gehuurd hebben, kunnen 
vervolgens de routebeschrijving naar 
Hummelo volgen (ongeveer 7 km). 
Die voert door de Kruisberg, over de 
Hessenweg en de Sliekstraat naar ‘de 
Gouden Karper’, waar een eind komt 
aan een gezellig dagje uit in Bronck-
horst.
Geen kritiek? Jawel, maar het zijn 
kleine puntjes bijvoorbeeld over de 
routebeschrijving en de soms ietwat 
onpersoonlijke ontvangst en bedie-
ning, maar het blijven kleine puntjes, 
die het culinaire genieten niet in de 
weg staan en die je de dag erna kunt 
uiten in een evaluatieformulier, dat 
je via de email krijgt toegestuurd van 
de organisatie ‘Happen en Trappen’. 
De stemming bij ons was prima en 
we zullen zeker ook nog eens één van 
de andere 60 routes gaan uitproberen 
en 60 km fietsen is, verdeeld over de 
dag, prima te doen, ook door de min-
der geoefende fietser.

Happen en Trappen verdient goed weer

Een gezellig dagje uit 
in Bronckhorst
Bronckhorst - Je stapt om 9.30 uur op je fiets, volgt een route langs vijf 
horeca-ondernemingen in de regio en om ongeveer 19.30 uur kom je, 
enigszins moe, maar voldaan en voorzien van heerlijk eten weer thuis. 
Dit is in het kort waar het initiatief ‘Happen en Trappen’ voor staat. 
In Contact kon u al eerder lezen over de Achterhoekse (voornamelijk 
Bronckhorst) variant van dit initiatief, dat in verschillende delen van 
Nederland z’n routes kent (60 in totaal) en onlangs kon proefonder-
vindelijk worden vastgesteld dat het inderdaad een gezellig dagje uit 
is in Bronckhorst (en een stukje Doetinchem). Voorwaarde is wel dat 
het weer meewerkt, want de redactie van Contact werd halverwege 
de route tussen Vorden en Zelhem verrast door een hevige regenbui, 
waardoor het even minder gezellig was.

De recreanten spelen op donderdagavond in sporthal ‘de Pol’. De dames van 19.30 tot 21.00 uur en de 
herenrecreanten spelen van 20.30 tot 22.00 uur. Iedereen is welkom om een kijkje te komen nemen in 

de sporthal of om een keer geheel vrijblijvend mee te spelen. De dames kunnen voor nadere informatie
terecht bij Willemien Peppelman, tel. 0314-625577 of per e-mail op j.peppelman4@chello.nl

De heren kunnen bij Jaap Boerma terecht voor nadere informatie. Hij is bereikbaar op tel. 0314-625502
of per e-mail op jhjboerma@hotmail.com. De eerste trainingsavond is op 18 augustus.

Volleybalrecreanten gezocht
Zelhem - Volleybal vereniging Sparta uit Zelhem is op zoek naar personen die graag op 
recreatief niveau willen volleyballen. Zowel dames als heren zijn van harte welkom.



Barbara Broekman is een kunstena-
res van monumentale werken, diepe 
kleuren, diverse textiele technieken 
en universele emoties. Geen tegen-
stelling zo subjectief als Goed versus 
Kwaad, dus heeft Broekman háár 
oordeel vertaald naar o.a. Jacquard 
geweven doeken en digitaal geprinte 
tapijten. De werken bestaan uit uit-
vergrote en opnieuw gerangschikte 
fragmenten van schilderijen uit het 
tijdperk van de Barok. Klaar om te im-

poneren, net zoals de Barokke mees-
terwerken. Aan het nieuwe werk van 
Broekman liggen twee collages ten 
grondslag, die respectievelijk staan 
voor Goed en Kwaad. In de collages 
zijn fragmenten uit schilderijen van 
Barokke meesters verwerkt, die de 
mythen en sagen verbeelden uit de 
Klassieke Oudheid. Deze collages zijn 
vervolgens gescand, digitaal bewerkt 
en uitvergroot, waardoor het beeld 
uit elkaar valt in pixels. Aan de be-

schouwer om te oordelen of emoties 
als woede, afgunst, maar ook liefde 
en vreugde en de handelingen die ze 
uitlokken nog herkenbaar zijn. 

Tijdens deze solotentoonstelling zul-
len naast de serie Goed en Kwaad 
onder andere ook werken te zien 
zijn uit de series On Victorian and 
Oriental Women en Faith. Met de ene 
reeks stelt Broekman vragen over de 
werkelijke vrijheid van de vrouw. Ze 
roept deze op aan de hand van uit-
vergrote fragmenten uit schilderijen 
van de 19e en begin 20e eeuw, die ze 
rijkelijk heeft ‘beschilderd’ met tex-
tielwerk Met de andere reeks toont 
Broekman berusting. 

De serie Faith is gebaseerd op kran-
tenfoto’s die zowel de tragiek als 
schoonheid van gebeurtenissen laten 
zien. De beelden zijn geabstraheerd 
en teruggebracht naar geometrische 
patronen, en vervolgens ‘vertaald’ 
naar textiel. Wat overblijft zijn ver-
stilde weergaves, zacht maar abstract, 
van berusting in het lot van het leven. 
Prikkelen, verleiden en uitdagen tot 
kijken: dat is wat Barbara Broekman 
(1955) met haar werk beoogt. Sinds 
1982 bouwt Broekman aan een eigen-
zinnig oeuvre. Ze volgde de speciali-
satie Textiel Monumentaal op de Riet-
veld Academie en het Master of Arts 
programma aan het California Colle-
ge of the Arts in Berkely (USA). Haar 
monumentale werken worden uitge-
voerd in zeer diverse (vaak alledaagse) 
materialen. Voor de uitvoering ervan 
werkt Broekman vaak samen met be-
drijven in Spanje, India, China en Po-
len die zich hebben gespecialiseerd in 
ambachtelijke technieken. Uit haar 
onderwerpen en materiaalgebruik 
spreekt een grote fascinatie voor de 
scheppende kracht van de mens. De 
handmatige en ambachtelijke uitvoe-
ring is van essentieel belang voor het 
werk: de tijd en arbeid die ervoor no-
dig is, geeft het werk een organisch 
en doorleefd karakter. De traagheid 
in de totstandkoming van het werk 
is tevens een stellingname tegen de 
snelheid en hoeveelheid waarmee alle 
informatie tot ons komt in de huidige 
tijd. Het werk van Barbara Broekman 
is vertegenwoordigd in de vaste col-
lectie van het Stedelijk Museum van 
Amsterdam, het Textielmuseum in 
Tilburg en in diverse grote bedrijfs-
collecties. Ook ontwikkelt zij werk 

in opdracht voor diverse ministeries,
gemeenten, bedrijven en particulie-
ren. Espace Enny is een galerie voor
hedendaagse kunst. De galerie heeft
vier expositieruimten beschikbaar,
waarin werk wordt getoond van ge-
renommeerde hedendaagse kunste-
naars. In de ommuurde beeldentuin
versterken kunst en natuur elkaar
door seizoensgebonden tentoonstel-
lingen. De kunst is van hoge kwaliteit
waarbij de persoonlijke beeldtaal van
de individuele kunstenaar voor op
staat. Espace Enny werkt zowel met
een vaste groep internationaal wer-
kende kunstenaars als met aanstor-
mend talent. Om de 6 weken wordt
een nieuwe tentoonstelling samen-
gesteld met kunst uit verschillende
disciplines, zoals schilderkunst, fo-
tografie, beeldhouwen en toegepaste
kunst. Tijdens de tentoonstellingen
worden diverse performances, lezin-
gen, rondleidingen en diners geor-
ganiseerd. Espace Enny adviseert en
bemiddelt bij opdrachten en collec-
tievorming. 
De galerie neemt deel aan kunst-
beurzen en is lid van NGA en aange-
sloten bij de KunstKoopregeling van
de Mondriaanstichting. Bezoek voor
meer informatie over o.a. de kunste-
naars en de tentoonstellingen: www.
espaceenny.nl Ook nog te zien in de
tuin van de galerie: tentoonstelling
Soundscape van gastconservator Ca-
rel Lanters. Openingstijden: donder-
dag t/m zaterdag van 11.00 - 17.00
uur. Op bijzondere zondagen tijdens
tentoonstellingen van 13.00 – 17.00
uur, anders op afspraak. U vindt de
galerie aan de Dorpsstraat 14, 6998
AB te Laag Keppel.

Galerie Espace Enny     Goed en Kwaad

Laag Keppel - Vanaf zondag 14 augustus tot en met 25 september staat 
bij galerie Espace Enny het nieuwe werk van Barbara Broekman, de 
serie Goed en Kwaad, centraal. Het is een solotentoonstelling van deze 
landelijke bekende kunstenares met fragmenten van Barokke mees-
terwerken.

De aanvang van het voorprogramma 
is om 13.30 uur en het wordt gehou-

den op het feestterrein aan de Hogen-
kampweg 16 in Bekveld. 

Kaarten zijn te koop bij Goossens Ato-
mica in Bekveld tijdens de openings-
tijden van de winkel.

Buurtvereniging Bekveld
Boerenmiddag met Boh Foi Toch
Bekveld - Buurtvereniging Bek-
veld organiseert op zondag 4 sep-
tember een ’boerenmiddag’ met 
medewerking van Boh Foi Toch.

Ouderen willen steeds vaker zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Om comfortabel van de oude 
dag te genieten, is het soms noodza-
kelijk de woning aan te passen. Met 
de slaapruimte op de bovenverdie-
ping is vooral de trap vaak een ob-
stakel en een reden om naar andere 
woonruimte om te zien. Dat is niet 
nodig. 

De traplift die in het Servicehuis is 
geïnstalleerd, is in nagenoeg ieder 
huis zonder hak- en breekwerk in te 

bouwen. Hij wordt volledig op maat
gemaakt. In bijna alle situaties is het
bovendien mogelijk deze automati-
sche traplift aan de smalle zijde van
de trap te plaatsen, waardoor er ge-
noeg ruimte overblijft om ook veilig
op de trap te lopen.

Op dinsdag 23 augustus is er volop
gelegenheid vragen te stellen over de
installatie van een traplift in huis. De
traplift demodag duurt van 10.00 tot
16.00 uur en vindt plaats in het Sen-
sire Servicehuis aan de Dorpsstraat 7
in Vorden. Aanmelden is niet nodig.

Naast een traplift bevinden zich in
het Servicehuis allerlei hulpmiddelen
en aanpassingen die geprobeerd kun-
nen worden door bezoekers. 

Hiervoor is op 23 augustus eveneens
gelegenheid, maar het is ook moge-
lijk een afspraak te maken voor een
individueel bezoek en uitgebreide
uitleg: telefoon 0314 - 357419.

Traplift demo bij 
Sensire Servicehuis
Vorden - Op dinsdag 23 augus-
tus kunnen geïnteresseerden de 
traplift demodag bezoeken, een 
initiatief van de Sensire thuis-
zorgwinkels. De traplift demodag 
wordt gehouden in het Sensire 
Servicehuis in Vorden. Naast des-
kundig advies krijgen bezoekers 
de mogelijkheid een ‘proefrit’ te 
maken op de in het Servicehuis 
geïnstalleerde traplift.

Mensen die ouder worden, gaan vaak minder bewegen. Hoe minder 
men beweegt, hoe minder sterk de spieren worden. Door meer te be-
wegen blijft het lichaam in een goede conditie en verbetert het even-
wicht. Dit vermindert weer de kans op vallen. De cursus Zicht op Even-
wicht leert minder bezorgd te worden om te vallen, de kans op vallen 
te verminderen, optimaal gebruik te maken van eigen mogelijkheden 

en meer te gaan bewegen. Dit wordt gedaan door onder andere het
geven van voorlichting, kijken van dvd, lichamelijke oefeningen en het
krijgen van concrete tips. Om deel te nemen aan de cursus moet men
korte afstanden kunnen lopen, eventueel met behulp van een rollator
of wandelstok. De aanbevolen leeftijd is 70 jaar of ouder. De cursus
start op dinsdag 13 september 2011 bij Woonzorgcomplex Sensire De
Wehme, Nieuwstad 32 in Vorden en bestaat uit negen bijeenkomsten
van twee uur. De bijeenkomsten zijn van 9.30 – 11.30 uur. Iedereen die
geïnteresseerd is kan voor nadere informatie of aanmelding contact
opnemen met het Sensire cursusbureau, telefoon 0314 - 35 64 31. Mai-
len kan ook: cursusbureau@sensire.nl. Voor informatie over Sensire
www.sensire.nl Voor informatie over Sensire: www.sensire.nl

Voor wie onbezorgd actief wil zijn   Zicht op Evenwicht
Vorden - Bij het ouder worden neemt de kans op vallen toe. 
Veel oudere mensen zijn bang om te vallen, of mijden activi-
teiten omdat ze bezorgd zijn daarbij te vallen. Denk aan trap-
lopen, wandelen of boodschappen doen. De cursus Zicht op 
Evenwicht helpt om weer onbezorgd actief te zijn.

Het gaat er bij deze zwemtocht niet 
echt om wie als eerste over de finish 
komt. Meedoen en genieten van de 
prachtige ambiance van de oevers 
van de Berkel; zwemmen onder de 
bruggen en aangemoedigd te worden 
door het publiek langs de kant, zijn 
de ingrediënten van dit bijzondere 
buitenzwemavontuur. Enige geoe-
fendheid is natuurlijk wel gewenst! 

De start/finish vindt plaats ter hoogte 
van de kantine van de ijsbaan, nabij 
de Leeuweriklaan. Bij voorinschrij-
ving via de site, tot en met 14 augus-
tus, bedraagt het inschrijfgeld 6,50 
euro voor de 850, 1500 en 3000 me-
ter, per persoon per afstand; daarna 
10 euro. 

Na voltooiing van de gezwommen af-
stand ontvangt iedere deelnemer een 
uniek poloshirt. 
Voor deelname aan de twee kortste 
afstanden bedaagt het inschrijfgeld 5 
euro. Inschrijven bij voorkeur via de 
site maar op de dag zelf is het voor 
deze korte afstanden ook mogelijk 
dit ter plaatse te doen. Deze zwem-
mers ontvangen allemaal na voltooi-
en een medaille. 
LET OP: Voor alle afstanden geldt een 
maximum aantal startplaatsen dus 

wees er snel bij! 
De zwemtocht wordt gehouden on-

der auspiciën van de ZZ&PC ‘De IJssel-
meeuwen’. Bezoekers om de zwem-
mers langs de kant en op de bruggen 
aan te moedigen zijn natuurlijk van 
harte welkom. 

Voor meer informatie en inschrijving 
bezoek de site www.dvsdz.nl / 
www.devrijeslagdoorzutphen.nl

Zwemtocht op de Berkel te 
Zutphen
Zutphen - Op zaterdag 20 augustus 2011 vindt de derde editie van de 
zwemtocht ‘De Vrije Slag Door Zutphen’ weer plaats. Er wordt op de 
rivier de Berkel gezwommen over verschillende afstanden; voor de 
jeugd en de wat minder geoefenden de 250 en 500 meter, voor de meer 
gevorderden de 850 en 1500 meter en voor de echte lange afstand-
zwemmers de 3000 meter.

Zwemmers tijdens een eerdere editie van De Vrije Slag Door Zutphen.

Wespennest
bestrijding

Bel Dijkerman
06-33814997



Anonieme meldingen, een lekke wa-
terleiding, een brand of een scherpe 
neus van een agent zijn vaak aan-
leiding tot het oprollen van de hen-
nepkwekerijen. Afgelopen weekend 
werd door een getuige een inbraak 
in een woning in Doetinchem ge-
meld. Hierbij werd door toeval een 
hennepkwekerij ontdekt tijdens het 
onderzoek. Dit bleek de honderdste 
hennepkwekerij van dit jaar in deze 
politieregio te zijn. Uit onderzoek 
bleek verder, dat de aangehouden in-
breker het niet op de hennepplanten 
had voorzien.
Tot nu toe zijn er bij de honderd plan-
tages bijna 40.000 planten vernietigd. 
Er werden 77 verdachten aangehou-
den en bij sommige onderzoeken 
moeten de telers nog worden aange-
houden. De grootste vangst werd in 
Winterswijk gedaan, toen een sur-
veillerende agent bij een pand een 
hennepgeur waarnam. Bij een inval 
werden 3500 planten en 140 kilo aan 
gedroogde toppen aangetroffen. Er 
werden ter plekke enkele verdachten 
aangehouden. Later werden in dit on-
derzoek nog twee hennepkwekerijen 
opgerold en het totaal aantal aanhou-
dingen kwam op negen. De verdach-
ten waren afkomstig uit Nijmegen en 
Arnhem. In de regio Apeldoorn wer-
den de meeste kwekerijen (ruim 40) 
opgerold. Ook Doetinchem, Zutphen 
en Winterswijk scoorden hoog in het 
aantal kwekerijen. 

Bij een groot aantal hennepkwekerij-
en wordt de stroom illegaal afgetapt. 
Dit zorgt voor extra risico’s met be-
trekking tot brand. Zowel de diefstal 
van stroom als het kweken van hen-
nep wordt in het proces-verbaal op-
genomen. Naast een strafrechtelijke 
traject volgt er ook een navordering 
van de energiemaatschappij. Woning-
corporaties gaan steeds vaker over tot 
het opzeggen van de huur, wanneer 
in hun woning een hennepkwekerij 
wordt ontdekt. 
In het verleden beperkte de aanpak 
zich voornamelijk tot het ontrui-
men van de plantages en uiteraard 
het aanhouden van de eigenaar. Nu 
wordt veel meer geïnvesteerd in het 
terugkrijgen van het geld dat is ver-
diend met de hennepteelt. Het we-
derrechterlijk verkregen voordeel, 
zoals dat heet, wordt teruggehaald. 
Zo wordt de crimineel daar getroffen 
waar het hem het meest raakt, in zijn 
portemonnee.

Vooral bij hennepkwekerijen is het 
relatief eenvoudig om criminelen fi-
nancieel ‘kaal te plukken’ omdat je 
het strafbare feit al kunt bewijzen (de 
hennepteelt). Er wordt dan berekend 
hoeveel geld er ongeveer verdiend is. 
Dit hangt ondermeer af van het aan-
tal oogsten. Als er enige duidelijk is 
hoeveel geld er met de criminele ac-
tiviteit is verdiend, legt de politie be-
slag op bijvoorbeeld dure auto’s, sie-

raden en woningen van verdachten. 
Hierbij wordt het wederrechterlijk 
verkregen voordeel berekend en waar 
mogelijk achteraf het restvoordeel op 
de verdachten teruggehaald. In 2011 
werd er beslag gelegd op diverse 
voertuigen en woningen en werd er 
tot nu voor een bedrag van ongeveer 

1 miljoen via processen-verbaal aan 
wederrechtelijk verkregen voordeel 
teruggehaald. 
Er zit een duidelijke stijgende lijn in 
het oprollen van kwekerijen. In de 
jaren 2008 en 2009 rolde de politie 
Noord- en Oost-Gelderland nog res-
pectievelijk 93 en 122 kwekerijen op. 

In 2010 waren dat er in totaal 176.
Hierbij werden in totaal bijna 65000
hennepplanten aangetroffen en ver-
nietigd. De politie blijft aandacht aan
deze vorm van criminaliteit besteden.
Tips zijn welkom via tel. 0900-8844
of via Meld Misdaad Anoniem op tel.
0800-7000.

Honderdste hennepkwekerij van het jaar opgerold
Regio - Met het oprollen van een hennepkwekerij in Doetinchem heeft 
de politie deze maand in de regio Noord- en Oost-Gelderland de hon-
derdste hennepkwekerij opgerold. Naast het oprollen van kwekerijen 
investeert de politie steeds meer in de onderzoeken naar de personen, 
die achter de kwekerijen zitten met de bedoeling om hen financieel 
te treffen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Openbaar Mi-
nisterie.

Het mechanisatiebedrijf had er veel 
werk van gemaakt om de fietsers het 
een en ander te laten zien. Op het bui-
tenterrein waren diverse landbouw-
machines, grasvoederwinningsma-
chines, mestverwerkingsmachines, 
maaiers en schudders opgesteld. In 
totaal kon men ruim veertig grote en 
kleine machines bekijken. Door me-
dewerkers van Jan de Winkel werd 

informatie en advies gegeven.
In de winkel stonden diverse soorten 
grasmachines overzichtelijk opge-
steld. Verder was er een verzameling 
van miniatuur (agrarisch) speelgoed 
bijeengebracht. Er is een ruim aanbod 
van elektrische hand- en tuingereed-
schap en bevestigingsmaterialen in 
de winkel. Ook is er een groot assor-
timent op agrarisch gebied voor tuin 

en park. De bezoekers konden verder 
het bedrijf zien, zoals de werkplaats 
en het buitenterrein. In de werkplaats 
stond een oude John Deere tractor uit 
1938, één van de eerste series van dit 
merk. 
Gerrie Rasing verkoper bij Jan de 
Winkel, liep op het eind van de mid-
dag tevreden rond. ”We hebben veel 
bezoekers gehad en dat is leuk. We 
hebben er dan ook veel tijd in gesto-
ken om alles netjes te presenteren en 
het bedrijf aan de mensen te laten 
zien”, zegt Rasing. ”Maar we hebben 
het graag gedaan en kregen veel posi-
tieve reacties”.

Fietsers bekijken bedrijf 
Jan de Winkel Hengelo

Hengelo - Landbouwmechanisatiebedrijf Jan de Winkel aan de Zel-
hemseweg in Hengelo, was één van de bedrijven dat afgelopen zater-
dag was opgenomen in de tocht ’Fiets de boer op’. Voor de fietstocht 
van ongeveer dertig kilometer met als startplaats Zelhem, was veel 
animo.

Er was veel te zien in de winkel.
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Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Nu nog volop heerlijke Pruimen!!
Hollandse andijvie nu 500 gram 0.65

Nieuwe oogst uien nu 2 kilo 0.99
Nieuwe oogst appels en peren 3 kilo 2.50

Zoete witte druiven 500 gram 0.99
Geschrapte nieuwe kriel 0.99 kilo

Nieuwe oogst Parel, Frieslanders, Doré, Bildstar
Heerlijke rauwkost-salades uit eigen snijkeuken

Kadotip!! Doe het met een streekproducten-pakket!!

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

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

OOK VOOR WINTERBEURTEN.
TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

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

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

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink
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Op het oogstterrein waren mooie ouderwetse 
plaatjes te zien hoe er in vroegere tijden geoogst 
werd. De vele belangstellenden keken met be-
wondering naar verschillende demonstraties. 
Overal op het land werd gewerkt met oude ma-
chines. De boeren en boerinnen met hun tra-
ditionele klederdracht zorgden voor een mooi 
decor. Veel machines werden gedemonstreerd, 
maar ook werktuigen waar menskracht en 
paardenkracht aan te pas kwam. Hooien moet 
gedaan worden als het hooi droog is. En het was 
droog op de oogstdag. Het publiek volgde het 
hooien met interesse. Het maaien en schudden 
van het gras was te zien. Vervolgens werd het 
tot balen verwerkt. Met een boerenwagen wer-
den de hooibalen van het land gehaald. 

Het oogsten van rogge werd op verschillende 
manieren gedemonstreerd. Dat gebeurde on-
der meer met de hand waarbij gebruik werd 
gemaakt van een zicht en pikhaak. Een ande-
re manier was met een aflegger die door een 
paard getrokken werd. Hierbij werd de rogge 
achter de machine gelegd. De tijd veranderde 
en de binder werd gebruikt. Getrokken door 
een tractor kan deze machine zowel maaien als 
binden tegelijk. Hierna werd de rogge gedorst 
met een dorstmachine. Maar tijden veranderen 
en de combine doet zijn intrede en maakt het 
oogsten eenvoudiger. Door deze demonstraties 
kunnen mensen die deze tijd niet meegemaakt 
hebben, een beeld vormen dat in vroeger tijden 
het binnen halen van de oogst een arbeidsinten-
sief proces was, waarbij veel mensen betrokken 
waren. Vooral bij oudere bezoekers werden veel 
herinneringen opgehaald. En als ze iets niet 
meer wisten, werden ze wegwijs gemaakt door 
anderen die dan vertelden hoe bij hen vroeger 
werd gewerkt op de boerderij. 
Terwijl De Boerinnekes uut d’n Heidehoek ou-
derwetse deuntjes spelen, wordt even verderop 
een demonstratie gegeven van het oogsten van 
aardappelen. Heel vroeger gebeurde het rooien 

van aardappelen handmatig (met een greep). Op 
de oogstdag werd gerooid met één van de eer-
ste rooimachines van Nederland. Toen eenmaal 
de gewassen van het land waren gehaald, werd 
er geploegd om de stoppels onder de grond te 
werken. Kenners weten dat goed ploegen niet 
gemakkelijk is. Enkele meters verder kijken 
belangstellenden naar het vele boerengereed-
schap dat uitgestald is. Een groot stuk zeil ligt 
op de grond waarop het gereedschap ligt. Ook 
hier komen veel herinneringen naar boven. Om 
gereedschap als beitels en dergelijke te slijpen 
wordt een soort ’scharensliep’ gebruikt. 

Op de oogstdag konden de kinderen zich verma-
ken in de speelweide met onder meer skelters 
op een verharde baan, een minizweefmolen, 
springkussen en natuurlijk het bewonderen 
van de vele dieren op de kinderboerderij. Een 
uitdaging voor jong en oud was ook de zonne-
bloemdoolhof. Op het terrein waren diverse ter-
rasjes om te eten en te drinken. Eigengemaakte 
streekproducten zoals huisgemaakte jam, pan-
nenkoeken via oud recept en kniepertjes met 
slagroom zagen er smakelijk uit. Liefhebbers 
van oude tractoren kwamen aan hun trekken 
bij de oldtimer trekkershow. 

Op het terrein was veel afwisseling en de bezoe-
kers kwamen soms onverwachte dingen tegen. 
In de verte hoorde je tik, tik, tik… Als je naar de 
goede richting liep hoorde je het geluid sterker 
worden. Tegen een weidehek geleund zit een 
man voorover om met veel geduld een zeis te 
scherpen. Met een hamer tikt hij nauwkeurig op 
een zeis die scherp gemaakt wordt op een haar-
spit. ”Je moet wel goed kunnen zien, maar met 
m’n ogen is niets mis mee”, zegt hij op een vraag 
uit het publiek dat je bij dit werk wel goede ogen 
moet hebben. De oogstdag trok veel publiek. De 
organisatie was blij met de medewerking van de 
vele vrijwilligers die er mede voor hebben ge-
zorgd dat het evenement een succes werd.

Nostalgische plaatjes bij oogstdag Feltsigt

Bekveld - De tijd ging terug op de oogstdag die bij kinderboerderij Feltsigt in Bekveld 
werd georganiseerd. Het geslaagde evenement werd op zondag 31 juli gehouden. Het was 
een mooie zomerse dag vergeleken met een week ervoor, toen de oogstdag werd afgelast 
door de aanhoudende regen.
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De uitreiking van de onderscheiding 
vond plaats in de feesttent tijdens de 
afscheidsreceptie van Peter Berenpas 
als voorzitter van touwtrekvereniging 
Bekveld. Berenpas kreeg de onder-
scheiding uitgereikt omdat hij zich 
onder meer jarenlang heeft ingezet 
voor de touwtreksport en in het bij-
zonder touwtrekvereniging Bekveld. 

TTV Bekveld werd in 1968 opgericht. 
Berenpas is één van de oprichters en 
was een jaar secretaris. Daarna was 
hij veertig jaar voorzitter van de ver-

eniging. Jarenlang was hij trainer en 
coach en behaalde met de teams na-
tionale en internationale successen. 
Ook was hij zelf actief touwtrekker. 
Het clubgebouw van TTV Bekveld is 
gebouwd op het terrein van de fami-
lie Berenpas waar de vereniging nog 
steeds gebruik van maakt. Verder is 
Berenpas een aantal jaren voorzitter 
geweest van Gewest Oost en heeft hij 
enkele jaren als afgevaardigde daar-
van in het hoofdbestuur gezeten van 
de NTB. 

Voorzitter Jaap Hartman van TTV 
Bekveld ging in zijn welkomstwoord 
uitvoerig in op het vele werk dat Be-
renpas heeft gedaan voor de vereni-
ging. Ook de sportieve successen wer-
den aangehaald en de activiteiten die 
hij doet buiten de touwtrekvereni-
ging om. Ook zijn vrouw Dini en de 
kinderen werden in de hulde betrok-
ken. Namens de vereniging bood hij 
een attentie aan. De kinderen zetten 
hun ouders in het zonnetje. Voor Pe-
ter een cadeau en voor moeder Dini 
een lint. Zij kreeg een grote sjerp om-
gehangen. ”Wij als dochters vinden 
dat moeder ook een lintje verdiend 
heeft”. Namens het Gewest Oost 
bracht Gert-Jan Vliem de felicitaties 
over en bood een attentie aan.

Koninklijk lintje voor Peter Berenpas

Bekveld - Peter Berenpas uit Hengelo is afgelopen zaterdagavond ko-
ninklijk onderscheiden en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje 
Nassau. De versierselen die daarbij horen werden hem opgespeld door 
loco-burgemeester Paul Seesing van de gemeente Bronckhorst.

Dini met haar man Peter die een koninklijke onderscheiding kreeg.

Jose Spiek is recent vanuit de Betuwe 
naar Bronckhorst verhuisd. Zij schil-
dert al jarenlang, maar exposeerde in 
haar oude woonplaats niet. In Baak 
ontdekte ze al snel dat er een fijn 
kunstklimaat heerst in de gemeente 
Bronkhorst. Zij stelt nu haar werken 
tentoon in het achterste deel van de 
St. Martinuskerk. De kunstenares 
werkt graag met olieverf, maar ook 
met aquarel en pastel. Haar onder-
werpen zijn realistisch: wildlife, huis-

dieren, portretten, vee en natuurbeel-
den. Ze werkt eveneens in opdracht
en geeft workshops en cursussen.
Meer informatie staat op haar site
www.josespiek.nl. Zij zal vanaf don-
derdagmiddag 11 augustus aanwezig
en aan het werk zijn. 
De St. Martinuskerk aan de
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
is elke donderdagmiddag tot en met
29 september 2011 geopend voor pu-
bliek van 13.30 tot 16.30 uur.

Jose Spiek exposeert in 
Martinuskerk

Baak - Tijdens de donderdagmiddag openingen van de Baakse St. Mar-
tinuskerk zal Jose Spiek haar schilderijen exposeren. Haar eerste ex-
positiemiddag is donderdag 11 augustus. De kerk is geopend van 13.30
tot 16.30 uur.

Het Roodborstje van Jose Spiek.

De eerste keizer van Hengelo is Theo 
Jaaltink die heden te dage nog steeds 
een functie vervult binnen de EMM 
namelijk die van adjudant. Hij was 
keizer van 2001 tot 2006. Van 2006 
tot heden wordt de titel gedragen 
door Michel Besselink die de taak met 
verve vervulde en nog vervult. Hij is 
tevens vendelier binnen de schut-
terij EMM Ook aan het tijdperk van 
een keizer komt een einde en zal er 
een nieuwe keizer moeten komen in 
Hengelo. De keizersloopbaan van de 
nieuwe keizer loopt van 2011 tot en 
met 2016
Op zondag de 14e is het dan zover tij-
dens de Braderie in Hengelo Gld

Het programma is als volgt:

09.00 uur. Afzetten Parkeerplaats
achter zaal Marktzicht ingang
Beukenlaan. Ophalen/Opbouw Ko-
gelvanger bij café Wolbrink in de
kleine straat naast de zaalingang 

11.30 uur. Ontvangst Koningsparen
en genodigden 

12.00 uur. Lunch
13.00 uur. Trekking volgorde schie-

ten 
13.45 uur. Opstellen voor Café Wol-

brink en vendelhulde aan ko-
ningsparen en genodigden 

14.00 uur. Aanvang Keizerschieten 
16.00 uur. Einde Keizerschieten 

Voor meer informatie rondom het
keizerschieten en de EMM zie de web-
site emmhengelo.nl

Keizerschieten EMM

Hengelo - Op zondag 14 augustus wordt door de koningen die Hengelo
in de loop van de jaren heeft opgespaard een gooi gedaan naar de ere-
titel keizer van Hengelo Gelderland

In de tuin van de Familie Elsman is 
een ruim assortiment aan Fuchsia’s 
te zien. Met een collectie van ruim 
1000 soorten fuchsia’s en ongeveer 

50 soorten geraniums , waarvan de 
meeste volop in bloei zijn. De open-
tuinen trekken elk jaar weer vele 
mensen vanuit alle windstreken. Zelfs 

mensen uit Duitsland en België ko-
men speciaal voor deze openstelling. 
Het adres is Baron v/d Heydenlaan 24. 
Voor meer informatie kan men ook 
kijken op het internet: http://home.
wanadoo.nl/fam.elsman

Fuchsia tuin open

Wichmond - In weekend van 12-13-14 augustus is bij de familie Elsman 
de tuin weer open voor liefhebbers van fuchsia’s. Dit is de laatste keer 
dit jaar dat de tuin word open gesteld voor bezichtiging.
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Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u een lagere hypotheekrente dan bij

uw eigen bank?

Maak dan een afspraak of kijk op

onze site.

Nu extra lage nieuwbouwrente!

Informeer ernaar.

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

VOOR
MEER AANBOD:

WWW .HERWERS.NL

Wegens succes:
18 nieuwe aanbiedingen

Mini Cooper 1.6 Pepper
3-drs. British Racing Green
75.000 km, sep-04

normale prijs 11.750

Meeneemprijs 

Chevrolet Aveo 1.2 16v 
LS+ 3-drs, Zilver
80.000 km, aug-08

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

Seat Leon 2.0 FSi  
Sport-Up zwart
82.963 km, jan-06

Meeneemprijs 

Ford Focus 1.6 16v 
Futura station, Licht blauw 
metalic, 130.426 km, jan-05

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Smart Fortwo Base 
Automaat 2-drs. zwart
15.676 km, feb-08

normale prijs 5.950

Meeneemprijs 

Renault Grand Modus 1.6 
16v Exception Automaat 
5-drs, Noire nacre, 1.948 km, 
okt-10 normale prijs 19.950

Meeneemprijs 

Nissan Kubistar 1.5 dCi 
Diesel 65pk Sideral Grey, 
135.000 km, okt-04    
normale prijs 4.950

Meeneemprijs 

Nissan Note 1.6 Life + 
Connect Automaat 5-drs, 
Brillant black, 19.950 km, 
sep-10 normale prijs 19.950

Meeneemprijs 

Grand Prestige 
1.6 Vti LPG 5-drs, Icar 
repace (paars), 48.743 km, 
jun-09 normale prijs 19.950

Meeneemprijs 

Mitsubishi Colt CZ3 1.5 
d’Azur 3-drs, Atlantis Blue
106.500 km,aug-06

normale prijs 7.950

Meeneemprijs 

Nissan Primera 2.0 
Elegance 5-drs, Donker 
blauw M, 140.000 km, sep-01

normale prijs 3.950

Meeneemprijs 

Nissan Pixo 1.0 Acenta 
Airco 4-drs, Silver
16.675 km, aug-10

normale prijs 8.450

Meeneemprijs 

Kia Cee’d 1.4 ISG 
Sportwagen Extra, 5-drs, 
Antraciet, 32.816 km, aug-09

normale prijs 13.950

Meeneemprijs 

Kia Sportage 2.0 CVVT 
Cofort 2WD 5-drs, Antraciet
30.000 km, mei-07

normale prijs 14.950

Meeneemprijs 

Nissan Micra 1.0 Pure
Cornflower blue
42.330 km, aug-05

normale prijs 5.450

Meeneemprijs 

Daihatsu Cuore 1.0 12v 
Tokyo Airco 4-drs, Cham-
pagne, 39.673 km, aug-06

normale prijs 4.950

Meeneemprijs 

1.8 Visia 
Vision 5-drs, Emerald green
124.000 km, mei-04

normale prijs 7.450

Meeneemprijs 

Chevrolet Matiz 0.8 Pure
5-drs, Pearl black
48.630 km, mrt-08

normale prijs 4.950

Meeneemprijs 

Bij Herwers worden alle gebruikte auto’s vooraf streng 

 gecontroleerd op kwaliteit, veiligheid 

en  betrouwbaarheid.

Acties geldig 

t/m 24 augustus 

2011



Ook Ponyclub de Graafschap deed 
mee. Op de foto zie je het viertal in 
actie met Ilse en Daphne Lindenschot, 
Bente Lenselink en Marijn Smit. Bij 
het B-springen voor D-pony´s werd 
Ottelien Mol Gelders Kampioen. 

Een bijzondere prestatie voor deze 
12-jarige ruiter die het moest opne-
men tegen een sterk veld met 48 con-
currenten.

P.C. de 
Graafschap naar 
het Gelders 
kampioenschap
Vorden - Zaterdag 6 augustus 
werd het Gelders Kampioen-
schap voor ponyruiters verreden 
in Brummen.

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij 

de Wehme.
• Jeu de Boulebaan bij de Wehme. 

Opgave bij de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het 

Dorpscentrum. Op ma-wo en don-
derdagmorgen van 9 tot 12.00 uur. 
Info en opgave bij Welzijn Ouderen 
Vorden.

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

• Kaartclub ’s maandagmiddags 
en bingo woensdagssmiddags in 
Dorpscentrum.

AUGUSTUS
10 ANBO klootschieten, Olde Lettink
11 Klootschietgroep, Vordense Pan
17 ANBO klootschieten, Olde Lettink
18 Klootschietgroep de Vordense Pan
24 ANBO klootschieten, Olde Lettink
25 Koffiemorgen PCOB, hotel Bakker
25 Klootschietgroep de Vordense Pan
31 ANBO klootschieten, Olde Lettink
31 Handwerkmiddag en Kraamverkoop 

Welfare Rode Kruis in de Wehme

THEATER & KUNSTAGENDA
Augustus
10  Zomercarrousel Theater onder de 

Molen, Lindeseweg 29, Vorden
17 Femme Vocale, Theater onder de 

Molen, Lindeseweg 29, Vorden

Ambachtsweg 2a, Vorden
0575-552794

www.het-klavier.nl

openingstijden showroom:
vrijdag van 9.00 tot 21.00

zaterdag van 9.00 tot 15.00
of op afspraak

                                      

HET KLAVIER

 PIANO’S
 VLEUGELS

Zomerfeesten Vorden 2011
De commissie Zomerfeesten en de VOV wil langs deze weg eenieder, 
zoals kermisexploitant Hachmang, Fresh Events, de leden van de 
sectie Horeca, de Rabobank, VV-Vorden, Gemeente Bronckhorst, 
Weevers Grafi media, de artiesten van de Feestcentrale, 
Verkeerstechniek Bronkhave Vorden, de Nederlands Hervormde Kerk, 
de EHBO, Wentink Installaties, Sita Recyclingservices, Eskes Event 
Cleaning, de medewerkers van Dutch Protection & Security, 
de organisatoren van de Holland Inline Cup, alle vrijwilligers 
en uiteraard de bezoekers danken voor de wijze waarop aan de 
Zomerfeesten Vorden 2011 kleur werd gegeven.
Het waren, mede dank zij het weer, drie grandioze dagen, 
waarbij de feeststemming opperste best was.. 
Nogmaals dank voor ieders inzet en komst!! 

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

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

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

Alleen op afspraak.
VOLLERKOREN 

BOLLETJES

NU 6 VOOR 

2.35

MELK
WIT

VLOER OF BUS

NU  1.85

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 9 t/m zaterdag 13 augustus.

DUO 
VLAAI

   

 KLEIN     8.95

 GROOT 

          13.25
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept





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
• Maandag t/m woensdag van 08.30 tot  

 16.30 uur. 

• Donderdag van 08.30 tot 19.30 uur 

 (telefonisch tot 17.00 uur).

• Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur. 

Meldt u zich bij een bezoek aan het 

 gemeentehuis altijd eerst bij de 

 publieksbalie. Met bepaalde producten 

zoals een paspoort, rijbewijs, aangifte 

van geboorte of een uittreksel kunnen 

wij u direct helpen. Voor andere producten 

of diensten zoals een WMO-voorziening, 

bouw-, milieu- of kapvergunning vragen 

wij u eerst een afspraak te maken. 

Wij kunnen u hierbij beter van dienst 

zijn als wij ons op uw verzoek kunnen 

voorbereiden. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

en Bestuurszaken), Recreatie en toerisme, 

Voorlichting/communicatie en promotie, 

Dualisering

Wethouder André Baars

Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, 

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Facilitaire zaken

Wethouder Dorien Mulderije

Economische zaken, Coördinatie platte-

landsontwikkeling, Publiekszaken 

(dienstverlening), Informatisering en 

automatisering

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Wegen en groen, Verkeer en vervoer, 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Jeugd- en onderwijsbeleid, WMO incl. 

ouderenbeleid, Personeel en organisatie, 

Volksgezondheid, Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

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

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 6
Nr. 32, 9 augustus 2011

Bent u inwoner van Halle-Heide of 
op een andere manier betrokken bij de 
ontwikkeling van een bestemmings-
plan voor het LOG (landbouwontwik-
kelingsgebied) Halle-Heide dan 
nodigen wij u graag uit voor de infor-
matiebijeenkomst op 18 augustus 
a.s. in zaal Nijhof, Dorpsstraat 11/13 
in Halle. De avond begint om 20.00 
uur en wordt geleid door wethouder 
Baars.

Plannen LOG Halle-Heide
Tijdens de bijeenkomst informeren 
wij u over de mogelijkheden voor de 
(her)vestiging van intensieve veehou-

derij, waarbij ook rekening gehouden 
wordt met andere gebruiksfuncties 
als wonen en niet-agrarische bedrij-
vigheid. Verder is er aandacht voor 
ons beleid ten aanzien van functie-
verandering, de verruiming van de 
inhoud van woningen en de oppervlakte 
aan bijgebouwen. Het bestemmings-
plan voor het gebied zit in de voor-
bereidende fase. Voor meer informatie 
zie ook in de rubriek Openbare be-
kendmakingen onder Bestemmings-
plannen. 

We spreken u graag op 
18 augustus a.s. in Halle.

Informatieavond bestemmingsplan LOG Halle-Heide op 

In de eerste helft van dit jaar zijn 
diverse bijeenkomsten geweest 
met inwoners en organisaties over 
de toekomst van onze gemeente. 
Onder andere waren er begin april 
vijf avonden voor inwoners en 
verenigingen. Deze bijeenkomsten 
trokken veel mensen en zij dachten 
positief en creatief met ons mee 
over hoe Bronckhorst zich kan 
voorbereiden op ontwikkelingen als 
bevolkingsdaling, terugtredende 
overheid en bezuinigingen. Daarnaast 
hebben velen zich aangemeld voor 
een inwonerpanel. Zij hebben eind 
juni per mail een enquête ontvangen. 

• Wat heeft de gemeente met al uw 
opmerkingen gedaan? 

• Wat zijn de resultaten van de 
 enquête? 
• Welke richting stellen b en w voor? 
• Hoe gaan we nu verder? 
Daarover praten we we u graag bij 
op 7 september a.s. om 20.00 uur 
in het gemeentehuis in Hengelo.

Weer een stap verder naar een 
toekomstbestendig Bronckhorst 
Op 7 september informeren wij u graag
over waar we nu staan

Programma 
19.30 uur: Inloop
20.00 uur: Welkom door wethouder A. Baars
20.05 uur: De visie van b en w in beeld
20.30 uur: Inloop op thema’s: nadere toelichting door wethouders en 
  beleidsmedewerkers en de mogelijkheid om vragen te stellen
21.30 uur: Vervolg en afsluiting

Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst tot 
26 augustus a.s. aanmelden via 
info@bronckhorst.nl onder vermel-
ding van Bijeenkomst 7 september 
‘Werken aan de toekomst van 
Bronckhorst’. Geef bij uw aanmel-
ding uw naam aan, dan kunnen wij 
uw aanmelding bevestigen. 

Verenigingen en organisaties nodi-
gen wij per brief uit. Inwoners die 
zich per e-mail bij ons hebben ge-
meld om mee te denken over toe-
komstbestendig Bronckhorst heb-
ben wij een mail gestuurd om hen 
persoonlijk uit te nodigen voor de 
avond. 

Maar iedereen (inwoners, 
organisaties en verenigingen) 
is welkom, het gaat immers om 
de toekomst van uw woon- en 
leefomgeving. Wij hopen dan 
ook op een grote opkomst!

De opkomst was groot tijdens de bijeenkomsten in april en u heeft veel goede suggesties 

ingebracht waar we mee aan de slag zijn geweest.

Begin juli hebben wij naar alle toeris-
tische-recreatieve bedrijven in onze 
gemeente een aanbieding gestuurd 
om vermeld te worden op de platte-
grondskasten langs wegen in de 
gemeente.

De plattegrondskaarten
Op dit moment staan er 26 platte-
grondskaarten verspreid door Bronck-
horst. Iedere kern heeft een platte-
grondskaart, een aantal grotere ker-
nen hebben er meerdere. Bijna alle 
kaarten worden dit najaar vervangen 
(behalve langs invalswegen van 
Steenderen, omdat hier nog lopende 
contracten gelden t/m 2017). Daar-
naast komen er nieuwe kaarten bij 
langs de invalswegen van Zelhem.

Bent u toeristisch-recreatief onder-
nemer en geïnteresseerd in een 
vermelding op de nieuwe kaarten 
die in het najaar van 2011 langs de 
Bronckhorster wegen geplaatst 
worden? Meld u dan nu aan! Het kan 
nog t/m 22 augustus a.s. via e-mail: 
info@bronckhorst.nl. Vul hiervoor 
het aanmeldingsformulier in dat u 
bij het nieuwsbericht op onze website 
onder Actueel aantreft.

De vermelding op de plattegronds-
kaarten is voor een periode van 2 jaar. 
U krijgt 1 pictogram op de kaart, 
en uw adresgegevens komen in de 
legenda. De kosten zijn € 22,- excl. 
BTW voor twee jaar.

Uw toeristisch-recreatief bedrijf 
op de Bronckhorster plattegrondkaarten? 
Reageer voor 22 augustus a.s.

Van 16 t/m 19 augustus a.s. staat de 
Achterhoekse Wandel4Daagse weer 
op stapel. 17 Augustus is de dag van 
Bronckhorst. Wethouder van sport 
Paul Seesing staat dan tussen 11.00 
en 13.00 uur bij de muziekkoepel op 
het Stationsplein in Zelhem om de 
wandelaars een heerlijke Bronckhor-
ster brok aan te bieden namens de 
gemeente. Het uitdelen van een ver-
snapering is inmiddels een echte tra-
ditie geworden. Voor meer informatie 
over de AW4D kijk op www.aw4d.nl. 

Komen de deelnemers bij u 
in de buurt langs? Moedig ze aan! 
Wandelt u mee met de vierdaagse?
Heel veel plezier en succes 
gewenst!

Bronckhorster brok voor 
wandelaars AW4D

18 augustus



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 ook regelmatig aan het twitteren? Wij ook. Al ons 
laatste nieuws vindt u ook op www.twitter.com/
gem_bronckhorst. Onder andere werkzaamheden, plannen, 
activiteiten en bijeenkomsten die we organiseren. Laat ons 
weten wat u vindt via @gem_bronckhorst.nl.

Volg de gemeente op twitterwww.cjgbronckhorst.nl is er voor u!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Zelhem, diverse wegen en percelen rondom Zelhem met start/finish bij Korenweg 4, 33e Jan van Beek 

endurorit voor motoren, tijdelijke gebruiksvergunning tent en ontheffing verstrekken zwak-
alcoholische dranken op perceel Korenweg 4, 5 november, afsluiten en parkeerverbod diverse 
wegen rondom Zelhem, 5 november van 08.00 tot 20.00 uur, tijdelijke ontheffing groepskamperen 
op perceel nabij Korenweg 1A, van 4 op 5 november 2011, Zelhemse Auto- en Motor Club

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 29 juli 2011: 
• Hengelo (Gld), Sarinkdijk 15, verwijderen asbest uit 4 schuren
• Steenderen, Toldijkseweg 21, bouwen loods en sluis 
• Vorden, Het Hoge 41, inpassen WTW installatie op dak
• Zelhem, Akkerweg 1A, verwijderen asbest uit schuur
• Zelhem, Halseweg 29D, vergroten kleedruimtes
Ontvangen op 1 augustus 2011: 
• Hengelo (Gld), Molenenk 7, bouw carport
• Vorden, Het Schapenmeer 19, tijdelijk bewonen recreatiewoning
Ontvangen op 2 augustus 2011: 
• Wichmond, Lankhorsterstraat 8, slopen varkensschuur
Ontvangen op 3 augustus 2011: 
• Drempt, Veldweg 24U, verlenging tijdelijke bewoning 
• Vorden, Het Heijink 11, bouw berging met overkapping
• Vorden, Ruurloseweg 95, kappen 3 dennenbomen
Ontvangen op 4 augustus 2011: 
• Hoog-Keppel en Laag-Keppel, renoveren remming- en geleidewerken bij bruggen over Oude IJssel

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

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 juli 2011:
• Drempt, Hulsevoortseweg 1, muziekfeest, 16 september 2011 van 20.30 tot 01.30 uur, Disko Pellen 

Reünie
• Drempt, hoek Hulzevoortseweg/Zomerweg, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, plaatsen en 

gebruiken feesttent, 16 september 2011, Disko Pellen Reünie
• Halle, perceel nabij Landstraat 12, autocross, 2 oktober 2011 van 09.00 tot 18.00 uur, Halse Auto 

Cross Club
• Zelhem, terrein hoek Aaltenseweg/Meeneweg, buurtfeest De Meene, 11, 12 en 13 augustus 2011, 

buurt- en toneelvereniging De Meene
Afgegeven op 2 augustus 2011:
• Bronkhorst, kermis met vogelschieten, volksspelen en kermisattracties, 31 augustus, 1 en 

2 september 2011, Schutterij Eendracht van Bronkhorst
Afgegeven op 3 augustus 2011:
• Bronkhorst, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. kermis, 1 september 2011 van 14.00 tot 

18.00 uur, Het Wapen van Bronckhorst 
• Halle, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet i.v.m. jubileum SV Halle, 24 september 2011 van 

17.00 tot 01.30 uur de dag daaropvolgend, C. Hitpass
• Hengelo (Gld), Dennendijk 5, tijdelijk plaatsen en gebruiken van een tent i.v.m. het houden van een 

25-jarig huwelijksfeest op 20 augustus 2011, J.W. Bulten
Afgegeven op 4 augustus 2011:
• Drempt, Molenweg 38, open huis dagen, tijdelijk plaatsen en gebruiken tent, 29 september 2011 

t/m 3 oktober 2011, Garvo bv
• Hengelo (Gld), Vorden en Wichmond, plaatsen van tijdelijke reclameborden ter promotie van de 

open avond van de Iselinge Hogeschool, 16 t/m 29 oktober 2011, PromoBase Media & Advertising
• Steenderen, café en Burg. Buddinghplein, live-muziek tijdens de kermis, 8 en 9 september van 

21.00 tot 01.00 uur en 10 september van 17.00 tot 01.00 uur, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 
8 september van 19.00 tot 00.30 uur, 9 september van 12.00 tot 01.00 uur en 10 september 2011 
van 12.00 tot 01.00 uur, café/hotel Heezen

Verleende vergunningen

Afgewezen aanvragen
Verzonden op 29 juli 2011:
• Hummelo, afsluiten gedeelte van de Beatrixlaan (ivm verzoek dat buiten winkeltijdenwet valt), 
 25 september 2011, autobedrijf Overbeek

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure (art. 3.9 Wabo)
Verzonden op 29 juli 2011: 
• Vorden, Burg. Galleestraat 69, geheel slopen hoofdgebouw, komt asbesthoudend afval vrij 
Verzonden op 1 augustus 2011: 
• Drempt, Binnenweg 7, bouwen bijgebouw
• Hengelo (Gld), Elderinkweg 4, kappen 9 sparren en 5 taxussen
• Hummelo, Domineespaadje 1, slopen asbesthoudend dakbeschot
• Hummelo, Rozegaarderweg 7, saneren asbest dakbeschot
• Keijenborg, Jebbinkweg 1A, slopen kapschuur
• Vorden, Zutphenseweg 94, kappen amerikaanse eik 
Verzonden op 2 augustus 2011: 
• Vorden, Burg. Galleestraat 67A t/m 67F, slopen hoofdgebouw, komt asbesthoudend afval vrij
Verzonden op 3 augustus 2011: 
• Drempt, Rijksweg 16, slopen schuurtje, komt asbesthoudend afval vrij
• Laag-Keppel, Bernhardlaan 6, uitbreiden garage
• Vorden, Hoetinkhof 173, slopen schuur, komt asbesthoudend afval vrij  

Sloopmeldingen
Verzonden op 29 juli 2011: 
• Steenderen, Landlustweg 32, slopen asbest platen bijgebouw 

Gehandicaptenparkeerplaats
Verzonden op 3 augustus 2011:
• Steenderen, Burg. Smitstraat ter hoogte van de bibliotheek (Burg. Smitstraat 21)

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

Voor sommige onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld als het gaat om bouwplannen) 
geldt dat de aanvrager direct na het verlenen van de vergunning met de werkzaamheden kan starten. 
U kunt daarom gelijktijdig met uw bezwaarschrift of daarna ook een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zutphen, Sector bestuursrecht, 
Postbus 205, 7200 AE Zutphen. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
verschuldigd. Voor andere onderdelen van de omgevingsvergunning (bijvoorbeeld bij een verzoek 
om een boom te kappen of het slopen van een bouwwerk) geldt dat de aanvrager moet wachten 
of bezwaar tegen zijn vergunning wordt aangetekend, alvorens hij of zij overgaat tot het kappen 
of slopen. In deze gevallen hoeft u geen verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen bij 
de voorzieningenrechter. Wilt u hier meer weten over de inwerkingtreding van een verleende 
(omgevings)vergunning, dan kunt u contact met ons opnemen via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. 

De nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het mogelijk een aantal vergun-
ningen of ontheffingen die voorheen apart aangevraagd moesten worden, nu in één aanvraag te 
combineren. Dit geldt ook voor een aantal ontheffingsmogelijkheden in de ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen). Dit houdt in dat u onder de koppen Aanvragen, Ontwerpvergunningen, 
Verleende vergunningen (als onderdeel van de omgevingsvergunning) en Bestemmingsplannen 
ruimtelijke ordeningsprocedures kunt tegenkomen.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebied Halle-Heide 
(LOG Halle-Heide)’ (melding art. 1.3.1 Bro)
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het bestemmingsplan ‘Landbouwontwikkelingsgebied 
Halle-Heide (LOG Halle-Heide)’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op de doorvertaling 
van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de intensieve veehouderij zoals opgenomen in de door 
de gemeenteraad op 26 november 2009 vastgestelde ruimtelijke visie voor het LOG Halle-Heide. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan andere gebruiksfuncties als wonen en niet-agrarische 
bedrijvigheid alsmede de vertaling van het beleid voor functieverandering en de verruiming van 
de inhoud van woningen en de gezamenlijke oppervlakte aan bijgebouwen.

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

Bestemmingsplannen

Stel u maakt zich zorgen over uw dochter, die het liefst uren 
achter de computer zit en daardoor nauwelijks meer buiten komt? 
Of u wilt uw zoon van veertien op een verantwoorde manier leren 
omgaan met alcohol, maar hij wil met de groep meedoen en zegt 
dat het allemaal wel meevalt met zijn drankgebruik. U vindt het 
moeilijk om aan uw kinderen uit te leggen waarom pap en mam uit 
elkaar gaan. Soms kunt u wel wat advies en ondersteuning gebrui-
ken bij het opvoeden van uw kind of kinderen. 

Kijk op www.cjgbronckhorst.nl, mail naar info@cjgbronckhorst.nl 
of bel met (0575) 46 11 00. Voor gratis advies van een deskundige 
en zo nodig een vrijblijvende doorverwijzing naar een andere 
instantie die u verder kan helpen. U staat er niet alleen voor. 
De site biedt ook tips voor traktaties, leuke kinderboeken en 
cursussen bij u in de buurt. Kijk er eens op!



Openbare bekendmakingen - vervolg

Ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg Hummelo’ en ‘Milieueffectrapport 
N314 Rondweg Hummelo’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Rondweg 
Hummelo’ en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen van 11 augustus t/m 
21 september 2011 voor een ieder ter 
inzage. Het plan heeft betrekking op de 
aanleg van een rondweg om Hummelo 
met bijbehorende voorzieningen. Het tracé 
van de rondweg wordt overeenkomstig de 
herziening van het streekplan (besluit van 
Provinciale Staten van 15 april 2009) en met 
inachtneming van de uitspraak daarover van 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vastgelegd.
De gemeenteraad is gebonden aan de concrete beleidsbeslissing van de streekplanherziening. 
De percelen benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden ten behoeve van de weg, de 
natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing worden van een passende bestemmingsplan-
regeling voorzien.
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage uit te 
voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept voor activiteiten ten aanzien waarvan het 
maken van een milieueffectrapport verplicht is. De provincie Gelderland heeft als initiatiefnemer 
van de aanleg van de rondweg het MER overgelegd. Het MER ligt gelijktijdig met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage.

U kunt het bestemmingsplan en het MER op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00925-ON01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00925-/NL.IMRO.1876.BP00925-ON01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier 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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan en het MER naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren 
brengen bij de gemeenteraad. Zienswijzen die ingaan op de inhoud van de concrete beleidsbeslissing 
kunnen er niet toe leiden dat de gemeenteraad beslist in afwijking van de concrete beleidsbeslissing.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ en 
vaststelling ‘Plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 30 juni 
2011 het bestemmingsplan ‘Buitengebied Zelhem 2011’ 
en het bijbehorende ‘Plan-MER Buitengebied gemeente 
Bronckhorst’ vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op nagenoeg het gehele buitengebied van de 
voormalige gemeente Zelhem. Buiten de begrenzing van 
het plan valt het gebied dat volgens het Reconstructieplan 
Achterhoek en Liemers is aangewezen als landbouw-
ontwikkelingsgebied (LOG Halle-Heide), alsmede 
enkele percelen waarvoor een herziening van het 
bestemmingsplan in procedure is. Bij de vaststelling 
van het bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht 
ten opzichte van het ontwerp.

De aangebrachte wijzigingen hebben onder andere betrekking op:
• Aperte onjuistheden op de verbeelding, in de bestemmingsplanregels en in de bijlagen, alsmede 

tekstuele aanpassingen in de plantoelichting
• De regeling voor bescherming van archeologische waarden (strengere vrijstellingsgrenzen voor 

de gebieden buiten de archeologische parels)
• Wijziging van de verbeelding als gevolg van het veranderen van de vorm/grootte van bouwvlakken 

bij de agrarische bestemmingen alsmede de bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Bedrijf’
• Het toekennen van een agrarische bestemming met bouwvlak voor de locaties: Banninkstraat 1, 

Eckhorsterstraat 12 (met koppelteken naar nummer 5A), Halseweg 36 en Terborgseweg 6
• Het toekennen van de bestemming ‘Wonen’ voor de zgn. portierswoning binnen het landgoed 

Groot Otten
• Het toekennen van de bestemming ‘Bedrijf’ voor de locatie Wiekenweg 5
• De bestemming, regels en/of verbeelding van de landgoederen Groot Otten, ‘t Veld, Elsmaten, 
 De Biezen en De Punt
• De mogelijkheid voor het oprichten van bijgebouwen bij elk van een dubbel bewoonde woning 

(oorspronkelijke, traditionele boerderijtype van minimaal 900 m3) waarvan de kadastrale splitsing 
plaatsvond voor de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan

• De regels voor de herbouw of verplaatsing van een woning
• De beschrijving van de aard van de (neven)activiteiten, aantallen en/of oppervlakten in de tabellen 

behorende bij de agrarische bestemmingen, alsmede de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Horeca’, 
‘Recreatie-Verblijfsrecreatie’ en ‘Bedrijf’

• Toevoeging van de eis van parkeren op eigen terrein bij de bestemming ‘Maatschappelijk’
• Het gebruik van de natuurkampeerterreinen alleen gedurende het kampeerseizoen
• ‘De Boerderij’, Meeneweg 4, die is bestemd als ‘Maatschappelijk’
• Aanpassing plantoelichting en regels voor de laagvliegroute
• Geringe uitbreiding van de bestemming ‘Sportterrein’ van Halmac aan de Aaltenseweg/Wolfers-

veenweg en aanpassing van de tabel in de regels
• Schrappen van de maximale afstandsnorm voor bijgebouwen bij bedrijfswoningen
• Aanpassing van de regels van de agrarische bestemmingen aan die van het Reconstructieplan 

Achterhoek en Liemers voor bedrijven in het extensiveringsgebied
• Aanpassing van de regels van de agrarische bestemmingen waar het gaat om de wijzigings-

bevoegdheid tot vergroting en/of vormverandering bouwvlak ten behoeve van de intensieve 
veehouderij (aantal bouwlagen, woon- en leefklimaat)

• De bestemming van recreatiepark Bos en Enk, die is gewijzigd in ‘Recreatie - Recreatiewoning’ 
waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet geldt

• Het toekennen van de bestemmingen ‘Natuur’ en ‘Bos’ voor perceel aan de Aaltenseweg met 
strikte bouwregels voor de jachthut

• Het toekennen van de bestemming ‘Wonen’ aan de locatie Halseweg 52 , Meeneweg 12, Marsse-
straat 8 en 8A, Wolfersveenweg 14 , Klaverdijk 9/9A, Aaltenseweg 7/7A en Everhardinkweg 6 en 6A

• Het vastleggen van nevenactiviteiten in de tabel behorende bij de regels van de bestemming 
‘Wonen’ voor de locaties Halseweg 38 en 59A, Heidenhoekweg 7, Hemstede 6 en Pluimersdijk 16A

• Het perceel Jolinkdijk/Bocholtseweg, dat is bestemd als ‘Agrarisch met waarden’
In een zogenaamd ‘Erratum’ zijn de doorgevoerde wijzigingen mede beschreven. 

Hummelo

Het bestemmingsplan en het MER liggen van 12 augustus t/m 22 september 2011 voor een ieder ter
inzage. U kunt het bestemmingsplan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00866-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00866-/NL.IMRO.1876.BP00866-VG01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier 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

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 30 juni 2011 
het bestemmingsplan ‘Hengelo Dorp’ vastgesteld. 
Het plan heeft betrekking op de actualisatie van diverse 
bestemmingsplannen door één nieuw bestemmings-
plan voor de kern Hengelo. Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan zijn wijzigingen aangebracht ten 
opzichte van het ontwerp. De aangebrachte wijzigingen 
hebben onder andere betrekking op:

• Onjuistheden op de verbeelding en in de bestemmingsplanregels, alsmede tekstuele aanpassingen 
in de plantoelichting

• De regeling voor bescherming van archeologische waarden (strengere vrijstellingsgrenzen voor 
de gebieden buiten de archeologische parels)

• Het opnemen van de aanduiding ‘Maximum aantal wooneenheden’ op de verbeelding en in de 
 regels ten behoeve van Raadhuisstraat 12-14 
• Het opnemen van de aanduiding ‘Horeca’ op de verbeelding en in de regels ten behoeve van 
 Beukenlaan 30
• Het vergroten van het bouwvlak bij evenemententerrein De Hietmaat
• Het wijzigen van de bestemming van Raadhuisstraat 37-41 en achterliggende bedrijfshal naar 

‘Wonen’ met de bouwaanduiding ‘Aaneengebouwd’
• Het wijzigen van de bestemming van Kerkstraat 15 naar ‘Centrum’ met de aanduidingen ‘Horeca 

van categorie 1’ en ‘Terras’
• Het wijzigen van de bestemming van Ruurloseweg 46 naar ‘Bedrijf’ met de aanduiding ‘Specifieke 

vorm van bedrijf - garagebedrijf 2’ en de aanduiding ‘Bedrijfswoning’ ter plaatse van de woning
• Het vervallen van de aanduiding ‘Bedrijfswoning’ bij Molenenk 5A en Molenenk 24.
• Het aanpassen van de gebiedsaanduiding ‘Geluidzone-industrie’ aan de zuid-oostzijde van het 

plangebied
• Buiten het plan laten van Raadhuisstraat 36 en Kerkstraat 1
• Het vervallen van de aanduiding ‘Horeca van categorie 1’ op de hoek Raadhuisstraat-Kerkstraat, 

Bleekstraat 1A en Ruurloseweg 2/2A en het opnemen van de aanduidingen ‘Horeca van categorie 1’ 
(h=1) en ‘Terras’ bij Kerkstraat 6

• Correctie van de plangrens ten noorden en westen van Regelinkstraat 7 t/m 15
• Het opnemen van de aanduiding ‘Specifieke vorm van verkeer - lanenstructuur’ op de verbeelding 

en binnen de bestemming ‘Verkeer’
• Het wijzigen van de bestemming tussen Singel 19 en 21 en naast Sarinkkamp 43 naar ‘Verkeer’
• Het toelaten van horeca en maatschappelijk op de verdieping binnen de bestemming ‘Centrum’
• Het vervallen van de wijzigingsbevoegdheid voor het opnemen van de aanduiding supermarkt 

binnen de bestemming ‘Detailhandel’
• Het opnemen van een regeling voor de aanduiding kantoor binnen de bestemming ‘Wonen’
• Het wijzigen van de regeling voor bed & breakfast binnen de bestemming ‘Wonen’
• Het opnemen van een afwijkingsmogelijkheid voor de goot- en bouwhoogte van aangebouwde 

aan- en uitbouwen binnen de bestemming ‘Wonen’
• Het wijzigen van de positie van de aanduiding ‘Veiligheidszone - lpg’ in de regels
In de bij het besluit behorende responsnota zienswijzen en overzicht ambtshalve wijzigingen zijn 
de doorgevoerde wijzigingen exact beschreven.

Het bestemmingsplan ligt van 12 augustus t/m 22 september 2011 voor een ieder ter inzage. 
U kunt het bestemmingsplan op de volgende manieren inzien:
• digitaal via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1876.BP00889-VG01. 

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-
plannen.bronckhorst.nl/plannen/NL.IMRO.1876.BP00889-/NL.IMRO.1876.BP00889-VG01

• digitaal via www.bronckhorst.nl → Infobalie → Ruimtelijke plannen
• op papier 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

Mogelijkheden voor beroep 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft 
gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen betreft, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 AE ‘s-Gravenhage. 
Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; Reigersvoortseweg 12 
Toldijk’
B en w van Bronckhorst hebben op 26 juli 2011 het wijzigingsplan ‘Buitengebied 2011; 
Reigersvoortseweg 12 Toldijk’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn geen wijzigingen 
aangebracht ten opzichte van het ontwerp. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van een agrari-
sche bestemming in een woonfunctie op het perceel Reigersvoortseweg 12 in Toldijk.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Het wijzigingsplan ligt van 11 augustus t/m 21 september 2011 tijdens openingstijden voor een 
ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op genoemde tijden niet 
in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak via ons centrale telefoonnummer 
(0575) 75 02 50. U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → Infobalie → 
Ruimtelijke plannen

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

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

Onherroepelijke wijzigingsplannen 
• ‘Buitengebied 2011; Prinsenmaatweg 8 Rha’, d.d. 7 juli 2011
 Dit plan betrekking op een functieverandering van een agrarisch bouwperceel naar een burger-

woning
• ‘Buitengebied 2010; Joostinkweg 1 Vorden’, d.d. 7 juli 2011
 Dit plan heeft betrekking op een wijziging van een agrarisch bouwperceel in een recreatieve 
 bestemming. De voormalige dienstwoning wordt verbouwd tot burgerwoning met een bed & 

breakfastvoorziening en de Gelderse schuur wordt verbouwd tot recreatiewoning
• ‘Buitengebied 2010; Bontekoeweg 2 Baak’, d.d. 7 juli 2011
 Dit plan gaat over het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen 

Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011
In het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) hebben b en w 
op 12 juli 2011 de Beleidsregels voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Bronckhorst 2011 (Wmo beleidsregels) vastgesteld en de Beleidsregels voorzieningen maatschap-
pelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2007 en het Besluit voorzieningen maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Bronckhorst 2011 ingetrokken.

De Wmo beleidsregels treden per direct in werking en werken terug tot en met 1 juli 2011. De regels 
gaan over onder welke voorwaarden wij als gemeente voorzieningen (zoals hulp in de huishouding 
en scootmobiels) verstrekken met als doel dat mensen voor wie dat anders niet zou gelden, toch 
mee kunnen doen aan de maatschappij.  

De Wmo beleidsregels zijn te raadplegen op www.bronckhorst.nl onder Infobalie → Snel naar → 
Regelgeving. Ook liggen ze ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). 
Hier zijn deze tegen betaling van de kosten verkrijgbaar.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

• ‘Buitengebied 2011; Sarinkdijk 15 Hengelo’, d.d. 21 juli 2011
 Dit plan betreft het wijzigen van de agrarische bestemming in wonen. In ruil voor de sloop van 

voormalige agrarische bebouwing wordt de bouw van één vrijstaande woning mogelijk gemaakt

Deze wijzigingsplannen liggen tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt zich hiervoor 
melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te 
zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. 
U kunt de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl → infobalie → ruimtelijke plannen.

Aangezien de plannen onherroepelijk zijn, bestaat er geen mogelijkheid meer tot het indienen 
van reacties.

Grote kortingsactie!
Koop nú voor 10 euro uw actiekaart 
met 4 kortingsbonnen! 

Voor elke kortingsbon 
krijgt u 5% korting 
op uw aankopen tot 
200 euro. De actie-
kaarten zijn onder-
meer te koop op de 
vrijdagmarkt. De kor-
ting geldt vanaf 1 sep-
tember in tientallen 
Hengelose winkels. 

Let op de raamposters! 

Koopavond vanaf 1 september op donderdag.

Bent ú al Vriend van de Remigiuskerk?

Word nu Vriend! Maak uw bijdrage over op bank-

rekeningnummer 125506600 onder vermelding 

van uw naam en adres. Elke gift is welkom! Of ga 

naar www.protestantsegemeentehengelogld.nl

Kom in actie voor de restauratie
van de Remigiuskerk!

www.vetnippel.volgas.nl
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Boeninksteeg 14, Doetinchem
Telefoon 0314-324453

Voor u ruim 60 occasions op voorraad!

Bezoek onze NIEUWE website!
www.garageteerink.nl

en doe mee aan de actie!

GARAGEBEDRIJF
TEERINK B.V.

facebook.com/garageteerink

#garageteerink

scan de QR-code met uw smartphone

www.garageteerink.nl



“HENGELO PRESENTEERT” is een uitgave van de Hengelose Ondernemers Vereniging in samenwerking met plaatselijke verenigingen en de VVV.

 H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

BRADERIE HENGELO
ZONDAG 14 AUGUSTUS

11.00 tot 18.00 uur

KEIZERSCHIETEN EMM
Eretitel: KEIZER VAN HENGELO GLD

Vanaf 14.00 uur bij Café Wolbrink/Marktzicht

Tentoonstelling:

Oude Tractoren
Oude Bromfietsen

Royal Wind Band

“Premium”

Organisatie

MARKTVERENIGING
HENGELO GLD



BRADERIE ZONDAG 14 AUGUSTUS 11.00-18..00 UUR

Tijdens de braderie zijn ze er weer!!

Overheerlijke halve
warme 
worst!

Raadhuisstraat 21B 
Hengelo gld

Voor een feestje groot of klein
moet u bij Jan en Leny zijn.

Warme en Koude buffetten.
Ook kunt u bij ons terecht

voor Tap of Grote pan. 
Barbeque te huur.

Café - Zaal Marktzicht

Jan en Leny Wolbrink
Bleekstraat 3, 7255 XZ Hengelo (Gld.)

Telefoon 0575 – 461340

Tijdens braderie 14 augustus

Keizerschieten 
naast ons café.

BRADERIE ZONDAG
14 AUGUSTUS 2011
DE WINKEL IS OPEN
RESTANTEN SPORTSCHOENEN 

adidas nike puma asics
mizuno quick twinlife

(met de braderie nu voor)

 10,00
 15,00

 20,00 25,00
 30,00

 40,00
Dames/Heren kleding

voorzien van een rode sticker 
met de braderie 

voor de helft van de prijs!!

De koffie staat klaar!
Spalstraat 13
7255 AA  Hengelo (Gld.) Tel. 0575 - 461996

Regelinkstraat 16, 7255 CC  Hengelo Gld. 
Tel. (0575) 46 38 18 - Fax (0575) 46 50 88

 E-mail: info@uiterweerd.nl - Internet: www.uiterweerd.nl

drukwerk  •  pr in t  en  kop ieerserv ice

Voor al uw drukwerk bent u  
bij ons aan het juiste adres!

Wij zorgen voor een perfecte uitstraling van
al uw handels- en reclamedrukwerk in

zwart/wit, kleur of full-colour.

Ook uw familiedrukwerk 
verzorgen wij graag.

Wij hebben een uitgebreide collectie geboortekaarten, 
huwelijkskaarten, en jubileumkaarten.

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

LAATSTE RONDE
1 STUK 50%

2 STUKS 60%
3 STUKS 70%

������ ���	

	� �� ��	�

HENGELO (GLD.)
Spalstraat 37

Wij zijn ook open zondag 14 augustus

Wij geven 10 tot 25% korting
Zomerartikelen extra korting

NU € 10,00 EXTRA KORTING 

OP ALLE AFGEPRIJSDE 

SCHOENEN 

k
MEGA OUTLET vanaf ZONDAG 14 augustus 
ZONDAG  14 aug        alles € 29,00

DINSDAG  16 aug        alles € 29,00

WOENSDAG  17 aug    alles € 29,00

DONDERDAG  18 aug    alles  € 19,00

VRIJDAG  19 aug     alles    € 19,00

ZATERDAG  20 aug     alles    € 10,00

DAMES- KINDERSCHOENEN  ZOMER-WINTER

SCHOENMODE HERMANS 

TIJDELIJKE MEGA OUTLET BIJ 

DE DRIEVETOL, Spalstraat 29

Straks weer naar school...
Op coole, stoere, vetgave en goed passende
schoenen van Schoenmode Hermans!

Kom kijken
en beleef!
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Bij deze Gamma Racing Day was er 
ook veel aandacht voor duurzame 
mobiliteit. Daarbij was de superbus 
van professor doctor Wubbo Ockels 
een enorme trekpleister evenals de 
Electric Dakar buggy van Tim Co-
ronel. Voormalig formule1 coureur 
Robert Doornbos kreeg de handen op 
elkaar van de bijna 60.000 mensen 
voor de demonstratie die hij gaf in 
zijn Superleague Formula-bolide.
Bij de motorraces reden ook een 
flink aantal Hamove leden waaron-
der Joey Den Besten die zijn debuut 
maakte op een superbike motor in 
het ONK wegracen. Joey werd afgelo-
pen woensdag gebeld of hij zin had 

om voor het Winteb Honda team te 
rijden. Joey nam het aanbod maar al 
te graag aan want racen is zijn lust 
en zijn leven. Donderdag zijn ze gaan 
trainen op het Belgische circuit van 
Zolder en alles ging naar wens. Daar 
werd besloten om in Assen mee te 
doen aan het ONK, maar er moest 
nog wel van alles geregeld worden zo 
vlak voor deze wedstrijd. De KNMV 
deed niet moeilijk en Joey mocht van 
start gaan bij dit unieke evenement. 
Joey had goed getraind en in de race 
reed dit talent naar een mooie 18e po-
sitie. Hij had het de gehele race aan 
de stok met de Duitser Heinz Reiner 
Dussel. Na afloop was Joey een blij 

man met een glimlach van tot oor, 
die hoopt op een vervolg. De wed-
strijd werd gewonnen door Arie Vos 
die daarmee zijn 8e overwinning van 
dit seizoen pakte. Raymond Schouten 
en Danny de Boer werden 2e en 3e. 
De drie andere leden van de Hamo-
ve Bas Winkel, Wim Theunissen en 
Dave Hendriksen werden 8e, 11e en 
16e. De race van de dag was die in de 
Dutch supersport waar een viertal he-
ren vochten om de overwinning. 
Leon Bovee werd uiteindelijk 1e met 
meteen daarachter Stuart Voskamp 
en Kevin Valk als 2e en 3e. Hamove 
leden Joop Timmer, Jan Roelofs, Nick 
van Nieuwenhuizen en Cliff Kloots 
werden 9e, 11e, 24e en 26e. Marcel 
Ritzer en Alex Arts de leden die uit-
komen voor Roman Racing in de zij-
span categorie werden 12e. De race in 
de zijspannen werd gewonnen door 
het duo Bennie Streuer en Kees En-
develd.

Joey Den Besten in actie bij 
Dutch Superbikes

Afgelopen weekend was in Assen de Gamma Racing Day. Dit is een ge-
combineerd auto en motorsport evenement. De tribunes waren goed 
bezet.Ook bezochten een paar duizend mensen de paddock waar men 
alles van dichtbij kon meemaken. Het was een geweldige sfeer op het 
TT circuit waarbij de races onder mooie weersomstandigheden wer-
den verreden.

Joey Den Besten Winteb Racing Foto:Henk teerink

De afgelopen zes jaar heeft de vrijwil-
ligersorganisatie dankbaar gebruik 
gemaakt van de Havo-borstelfabriek. 
Het pand bood voldoende ruimte 
voor alle activiteiten van de stichting, 
zoals pleinmarkten, boekenbeurzen 
en verkoop van tal van huishoudelij-
ke apparatuur en meubels. Dit alles, 
van het ophalen van bruikbare spul-
len bij de mensen thuis tot het uit-
voeren van reparaties en uitzoeken 
van spullen is altijd gedaan door een 
50 tal vrijwilligers.
Zonder deze vrijwilligers was het 
nooit gelukt om tot zoiets moois uit 
te groeien.  

UITSTEKENDE LOCATIE
Voor zowel bezoekers als vrijwilligers 
was het pand met eigen vervoer en 

het OV uitstekend te bereiken. Dui-
zenden mensen - waaronder inmid-
dels vele vaste klanten - brachten de
afgelopen jaren dan ook een bezoek
aan de oude fabriek en velen hebben
tegen een aardig prijsje tweedehands
artikelen bemachtigd. Hoewel het
de vrijwilligersorganisatie niet een-
voudig lijkt wederom een dergelijke
toplocatie te vinden, zet zij zich in
om haar activiteiten elders voort te
zetten. Momenteel worden daarvoor
met diverse partijen verschillende
mogelijkheden besproken, maar de
organisatie staat open voor suggesties
of initiatieven. Omdat de vrijwilligers
het pand per 1 oktober a.s. leeg moe-
ten overgedragen, vindt er vanaf 13
augustus een grote opruiming plaats.
Alle goederen worden tegen een zeer
zachte prijs aangeboden. 

Men is van harte welkom aan de, nu
nog, Burg. Galleestraat 69 in Vorden.
Alle vrijwilligers hopen iedereen
daarna in een ander pand te kun-
nen verwelkomen. Voor de laatste
stand van de Veilinghoek kunt u op
onderstaande link klikken: http://
www.veilingcommissie.nl/index.php/
veilinghoek

Genoodzaakt Havo-borstelfabriek te verlaten
Veilingcommissie Vorden
Vorden - De Veilingcommissie 
heeft onlangs van de Gemeente 
Bronckhorst te horen gekregen 
dat zij haar huidige locatie in de 
Havo-borstelfabriek aan de Burg. 
Galleestraat moet verlaten. Door 
ontwikkelingen in het ruimtelijk 
beleid moeten de vrijwilligers het 
pand per 1 oktober 2011 overdra-
gen aan de gemeente.

Agenten komen bij de uitvoering 
van hun werk regelmatig in aan-
raking met geweldssituaties, zoals 
vechtpartijen, bedreigingen en bele-
digingen. Taak van de agenten is om 
verdere escalatie te voorkomen. He-
laas zijn zij zelf ook regelmatig het 
doelwit van daarop volgend geweld, 
met beledigingen of lijfelijk geweld. 
In de eerste zes maanden van 2010 is 
er 150 keer door een agent aangifte 
gedaan van een geweldsincident. In 
het eerste half jaar van 2011 is er 202 
keer aangifte gedaan. Het gaat in de 
meeste gevallen (134 in 2011) om be-
lediging. Agenten doen ook gewoon 
hun werk om een boterham te ver-
dienen. Dat zij tijdens dit werk per-

soonlijk gedupeerd worden door be-
lagers of beledigers is onacceptabel. 
De korpsleiding heeft in 2010 veel 
aandacht gevraagd voor geweldsin-
cidenten en de afhandeling daarvan. 
Ook werden gedupeerde agenten 
opgeroepen om altijd aangifte te 
doen als er een strafbaar feit tegen 
hen gepleegd is. Plaatsvervangend 
korpschef Gerard ten Have: “Samen 
maken wij ons sterk om duidelijk 
te maken dat geweld en agressie 
niet getolereerd wordt”. Binnen het 
korps wordt er niet alleen meer aan-
dacht besteed aan het onderwerp, 
ook er wordt ook geïnvesteerd. Eind 
2010 zijn er nieuwe helmcamera’s 
besteld, die worden ingezet bij grote 

evenementen en situaties, waarbij 
veel publiek op de been is. Agenten, 
die met de camera’s hebben gewerkt, 
zijn zeer positief over de de-escale-
rende werking ervan. In meerdere 
situaties bleek dat agressieve men-
sen op afstand bleven na het zien 
van de camera’s. Het beleid van het 
Openbaar Ministerie is erop gericht 
dat personen die geweld uiten naar 
politieambtenaren, of anderen met 
een publieke taak, een extra zware 
strafeis tegemoet kunnen zien. De 
Officier van Justitie kan straffen ei-
sen tot 200% hoger dan normaal. 
Bij het bepalen van de strafeis kijkt 
de officier van justitie naar allerlei 
factoren, waaronder de ernst van het 
delict, de leeftijd van de verdachte en 
eventuele eerdere veroordelingen. 
Bij geweldsmisdrijven zijn ook de 
kenmerken van het slachtoffer rele-
vant, bv het feit dat het een agent is. 
Voor het slachtoffer is het mogelijk 
zich te voegen in het strafproces om 
zijn schade te verhalen.

Meer aangiftes bij geweld tegen 
politieagenten
Regio - Agenten van het politiekorps Noord- en Oost-Gelderland de-
den de eerste zes maanden van dit jaar vaker aangifte van een ge-
weldsincident dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het aantal 
aangiftes steeg met 34%. Geweld tegen politieagenten wordt door 
het korps niet geaccepteerd, aannemelijk is dat de stijging wordt 
veroorzaakt doordat er binnen het korps steeds meer aandacht voor 
het onderwerp is.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN 
De duiven van PV de IJsselbode Steen-
deren werden op zaterdag 6 augus-
tus gelost in HASSELT (140 km) om 
11.00 uur bij een oostzuidoostenwind 
kracht 2. De eerste jonge duif was 
voor Dhr. Tankink, deze maakte een 
snelheid van 1386 mpm. Uitslag jonge 
duiven: Tankink TH.H.M. (3/17) 1 3 8, 
Boesveld J. (13/38) 2 4 9 17 18 19 22 24 
25 27 28 32 33, Hendriks P.R.J. (8/22) 
5 7 13 16 20 21 31 34, Wiggerink H. 

(2/14) 6 29, Hulshof H. (4/14) 10 12 23 
26, Ria Luesink (4/31) 11 14 15 30. De 
eerste oude duif viel bij Dhr. Kelder-
man, deze duif maakte een snelheid 
van 1429 mpm. Uitslag oude duiven: 
Kelderman G.H.H. (6/4) 1 3 8 14, Stoel 
G. (7/3) 2 6 9, Wiggerink H. (10/5) 4 7 
10 13 15, Ria Luesink (8/3) 5 11 12. 

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD. 
De 150 jonge duiven van 10 deel-
nemers van Steeds Sneller Hengelo 
werden op zondag 7 augustus met 
zuidwestenwind gelost om 09.20 uur 
vanuit STROMBEEK. Uitslag: R. Koers 
(8/30) 1 2 5 12 20 21 22 38, E. Koers 
(4/10) 3 4 29 37, G. Duitshof (7/22) 6 8 
13 14 17 27 28, A.H.J. Peters (6/27) 7 
9 24 25 32 35, A. Luesink (3/6) 10 30 
33, J. Teunissen (4/8) 11 18 19 34, C. 
Te Stroet (2/21) 15 16, W. Willemsen 
(3/6) 23 26 31, S.E.J. Bergervoet (1/5) 
36.

Duivenberichten 
6 en 7 augustus
Bronckhorst - Van de vier dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst, PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV Vorden, PV 
Steeds Sneller Hengelo Gld. en 
PV De Koerier uit Zelhem vlogen 
zaterdag 6 augustus de duiven 
van Steenderen vanuit Hasselt en 
zondag 7 augustus die van Hen-
gelo vanuit Strombeek.

Er is een ruime keus met boeken 
voor jong en oud. Sla uw slag om 
lekker te lezen in eigen tuin. De 
opbrengst komt ten goede aan de 
vereniging.

Boekenverkoop op de 
markt in Zelhem
Zelhem - Het Zelhems Christe-
lijk Oratoriumkoor staat zater-
dag 20 augustus van 10.00 tot 
14.00 uur met een boekenkraam 
op de ‘de Markt’ in Zelhem. Bij de gemeente is een aanvraag ingediend om de restan-

ten van het restaurant te mogen slopen en vervolgens tot 

herbouw over te gaan. De Boerderie ging op donderdag-
avond 7 juli in vlammen op. 

Andere delen van het horecacomplex werden gespaard.
Helaas is er ook veel schade bij kinderparadijs ‘Allez 4
Kidz’, zodat zij op dit moment nog gesloten zijn.

De Boerderie
Drempt - Dagblad De Gelderlander meldde afgelo-
pen week, dat er plannen zijn om het door brand 
verwoeste pand aan de Zomerweg 28 te herbouwen.

Theo Jellema geniet landelijke be-
kendheid. Sinds 1987 is hij hoofdle-
raar Orgel aan het Conservatorium 
te Arnhem en bovendien doceert hij 
Muziektheorie aan het Conservato-
rium van Groningen. Daarnaast ver-
zorgt hij zeer regelmatig concerten 
in verscheidene Europese landen tot 
in Japan.
In het Bach-jaar 2000 speelde hij tij-
dens 16 concerten in de Grote Kerk 
van Leeuwarden het complete orge-

loeuvre van Joh. Seb. Bach. Voor de
Commissie Orgelzaken van de Protes-
tantse Kerk in Nederland (PKN) is hij
werkzaam als orgeladviseur.
Voor zijn verdiensten voor de Franse
orgelcultuur werd hem de zilveren
medaille Arts-Sciences-Lettres toege-
kend.
Na afloop van het concert kan een
vrije gift worden gedaan waarmee de
serie, waarin professionele musici op-
treden, in stand kan worden gehou-
den. Tot eind augustus is er elke vrij-
dagmiddag een concert. Ook kan in
de Lambertikerk de expositie ‘Kunst
geeft kleur’ worden bewonderd. Na-
dere informatie vindt u op www.lam-
bertikerk.nl.
In de concertreeks van deze zomer
speelt Erik-Jan van der Hel op 19 au-
gustus. Wilbert Berendsen en Geert-
Jan Dijkerman (marimba) sluiten de
reeks op 26 augustus af met een ge-
zamenlijk concert.

Theo Jellema concerteert in Zelhem
Zelhem - Op vrijdag 12 augustus 
verzorgt Theo Jellema, organist 
van de Grote of St. Jacobijnerkerk 
te Leeuwarden, vanaf 15.30 uur 
een concert in de zomerserie in 
de Lambertikerk te Zelhem. Theo 
speelt werken van Johann Sebas-
tian Bach. De toccata en fuga in 
F worden uitgevoerd, afgewisseld 
met een triosonate. Het concert 
duurt een half uur en de toegang 
is vrij.
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BRIDGECLUB BRONKHORST ZOMERBRIDGE
Wichmond - Deze zomer worden door de Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden. Dit keer geen uitslag zomerdrive 9. Er is wel gespeeld op 4 
augustus 2011 in Wichmond.Net zoals de vorige avonden van de zomerbridge 
was er weer een grote opkomst met 35 paren. Door omstandigheden heeft de 
wedstrijdleider echter geen uitslag kunnen geven en zijn de prijsjes verloot on-
der de aanwezigen. Vanaf donderdag 11 augustus wordt weer bij Café Den Bre-
mer in Toldijk gespeeld. De Zomerbridgeavonden zijn verder nog op donderdag 
18 en 25 augustus en 1 en 8 september. De entree is 2 euro per persoon. Er zijn 
per lijn prijzen te winnen. Inlichtingen bij de secretaris, telefoon (0314) 844221. 
Zo mogelijk van te voren, tot 17.30 uur, opgeven bij Theo van Aalst, per telefoon 
(06) 83074518 of email theovanaalst@gmail.com. Aan de zaal inschrijven kan 
tot 19.15 uur. Er wordt gebridged van 19.30 uur tot ± 22.30 uur.

Rens te Stroet en Thijs van Ameron-
gen gingen bij de profs de strijd aan 
met onder meer de Tourhelden Joh-
nny Hoogerland en Laurens ten Dam. 
Te Stroet en Van Amerongen passeer-
den de meet uiteindelijk als 22e en 
25e. 

De wedstrijd werd gewonnen door 
Lars Boom. Peter Makkink reed in 
Boxmeer bij de Sportklasse. Al aan 
het begin van de wedstrijd reed hij 
met vier andere renners weg uit het 
peloton. De vijf vluchters wisten uit 
de greep van het peloton te blijven. 
Makkink zag aan het einde van de 

wedstrijd de drie sterkste renners uit 
de kopgroep een voorsprong nemen. 
Desondanks was hij tevreden met een 
vijfde plaats. 
Ruim een week later kreeg hij een 
nieuwe kans, deze keer dichter bij 
huis. Samen met zijn clubgenoten 
Rudi Peters en Martijn Versteege reed 
hij de Ronde van Zutphen. Versteege 
eindige met een 9e plek in de top-
tien. Peters en Makkink werden 18e 
en 21e. 

Rens te Stroet en Thijs van Amerongen 
reden het afgelopen weekend beiden 
in het buitenland. Van Amerongen 
reed vorige week de Vuelta Ciclista 
A León. Deze wedstrijd in Spanje be-
staat uit zes etappes. 

Van Amerongen eindigde in het al-
gemeen klassement op de 45e plaats. 
Te Stroet nam afgelopen zondag deel 
aan de Antwerpse Havenpijl. Na 178 
kilometer finishte hij als 30e.

RTV’ers in actie in 
binnen- en buitenland
Wichmond - Na de Tour de France 
is het traditiegetrouw tijd voor 
de criteriums. Boxmeer geeft van 
oudsher de aftrap van het criteri-
umspektakel. Zowel bij de profs 
als bij de Sportklasse stonden 
hier renners van RTV Vierakker-
Wichmond aan de start.

Al 150 jaar hebben de inwoners van 
Hengelo en omgeving, Concordia, een 
warm hart toegedragen en andersom 
stond en staat Concordia ook altijd 
voor het dorpsleven klaar. Daarom 
organiseren zij een feest waarbij ie-
dereen van harte welkom is. Gezellig-
heid staat daarbij voorop. Als extra-

tje zijn de 3J’s uit Volendam uitgeno-
digd (in samenwerking met (Eet)Café 
De Tol). En jij kunt ze ontmoeten. Uit 
alle verkochte kaarten worden twee 
nummers getrokken en diegene mag, 
samen met iemand naar keuze, de 
3J’s ontmoeten. De 3J’s bestaan uit 
Jan, Jaap en Jaap. 3 Mannen die heel 
gewoon en vriendelijk zijn gebleven, 
hele goede muzikanten zijn, een hele 
eigen stijl hebben maar daarnaast 
ook van alle markten thuis zijn. Heb 
je zin om dit feestje mee te vieren? 
Kijk dan op www.concordia-hengelo.
nl Kaarten zijn verkrijgbaar bij Expert 
Hengelo, BP Hengelo, Shell/GrootJeb-
bink Vorden, Super de Boer Zelhem.

Meet en Greet de 3-J’s uit Volendam
Concordia 150 jaar
Hengelo - Op zaterdag 27-08 ko-
men de 3 J’s naar Hengelo Gld. 
Ze zijn uitgenodigd door Kon. 
Harm. Concordia. Deze vereni-
ging bestaat dit jaar 150 jaar en 
organiseert een feestavond voor 
Jong en Oud uit Hengelo en om-
geving.

Vorden - Voor de leden en de di-
rigent van het Vordens Mannen-
koor zit de vakantie er al bijna 
weer op. Vrijdag 12 augustus zal 
het koor haar medewerking verle-
nen aan de opening van het Wim 
Kuijper toernooi en maandag 15 
augustus beginnen de repetities 
weer. 

Dit jaar viert het Vordens Mannen-
koor haar 75 jarig bestaan. De eerste 
maanden zullen de repetities dan ook 
geheel in het teken staan van het jubi-
leumconcert dat gegeven zal worden 
op zaterdag 29 oktober. Dit belooft 
een heel bijzonder concert te worden 
door de medewerking van verschil-
lende gasten zoals troubadour Gery 
Groot Zwaaftink, sopraan Irma ten 
Brinke, bariton Ludo Eijkelkamp, 
Martje van Damme piano, Bregje van 

Damme dwarsfluit en het Bronck-
horst kinderkoor o.l.v. Maartje Epe-
ma . Meer informatie over dit concert 
zal t.z.t. te vinden zijn op de site van 
het Vordens Mannenkoor en in okto-
ber verschijnt er een jubileumkrant 
als bijlage van het weekblad Contact. 
Na het jubileumconcert zal het koor 
weer beginnen met het instuderen 
van het Kerstrepertoire want voor de 
maand december staan ook al weer 
verschillende optredens gepland. Zo 
verzorg het koor op 18 december een 
Kerstconcert in de Christus Koning-
kerk, verleent het haar medewerking 
aan de Vordense Kerstmarkt en aan 
het Kerstconcert van het Hengelo’ 
s Gemengd koor. Nieuwe leden zijn 
nog steeds welkom. Mannen die zin 
hebben om te zingen kunnen gewoon 
de repetitie op maandagavond in het 
Dorpscentrum bezoeken.

Start nieuw seizoen 
Vordens Mannenkoor

Om ongestoord rond te kunnen 
lopen in de uitgebreide showroom 
(500m2) en de speciaal ingerichte 
stijlkamer, is er voor de kinderen 
een gezellige kinderhoek ingericht 
waar zij zichzelf kunnen vermaken. 
Zo kunt u zich door één van de aan-
wezige interieurstylisten op uw ge-
mak laten informeren over kleuren 
en materialen en wat past binnen 
uw interieur. Door de grote keuze 
binnen de uitgebreide collecties is 
de kans op slagen vrijwel 100%. 

LIEVER NIET ZELF AAN DE 
SLAG?
Desgewenst komt Deco Home Harm-

sen bij u thuis om in te meten en 
verzorgen zij ook het ophangen, leg-
gen en monteren. Ook kunnen zij al 
het binnen- en buitenschilderwerk 
aan uw huis of gebouw verzorgen.

DE HELE MAAND AUGUSTUS 
DUBBELE PUNTEN OP UW 
SPAARPAS
Als klant van Deco Home Harmsen 
kunt u een spaarkaart krijgen om 
te sparen voor extra korting. Bij be-
steding van elke € 12,50 ontvangt 
u een punt op uw spaarpas. Bij 20 
punten is de spaarpas vol en krijgt 
u € 12,50 korting op uw volgende 
aankoop. De hele maand augustus 
kunt u bij Deco Home Harmsen 
extra snel sparen voor korting! U 
krijgt namelijk dubbele punten bij 
uw aankoop. U ontvangt nu twee 
punten bij besteding van iedere € 
12,50. Zo is uw spaarpas sneller vol.
Kom dus in augustus langs, neem 
een kijkje in de showroom en spaar 
dubbele punten! U zult verrast wor-
den door de enorme keuze en ken-
nis van zaken.

Uw huis van binnen of buiten een opknapbeurt geven? 

Spaar tijdelijk 2x zo snel korting 
bij Deco Home Harmsen
Hengelo - Deco Home Harmsen 
is dé speciaalzaak voor Hengelo 
en omgeving op het gebied van 
verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen en vloerbedek-
king. Bent u dus van plan om 
uw woning binnen of buiten 
een opknapbeurt te geven, dan 
moet u zeker eens kijken bij De-
co Home Harmsen.

Dit jaar draait alleen de zweefmolen 
z’n rondjes, voor de kleintjes in slow-
motion natuurlijk. Na afloop krijgen 
de kinderen een ballon voor de bal-
lonwedstrijd. De prijsuitreiking van 
de vliegerwedstrijd en de spelletjes 
is aansluitend in de tent. ’s Avonds 
voert toneelgezelschap ‘de Heide’ de 
klucht in drie bedrijven met de titel 
‘een miljonair in Huus’ op. Kaarten 
kosten in voorverkoop € 4,-- en aan 
de deur € 5,--. Na afloop zorgt een 
diskjockey tot 0.30 uur voor gezellige 
muziek in de tent.
Zaterdag 27 augustus gaat het feest 
vanaf 12.00 uur verder met de ver-

koop van de loten voor het vogelschie-
ten en de keuring van de wagens en 
andere deelnemers. De optocht ver-
trekt om 12.45 uur onder muzikale 
begeleiding van muziekvereniging 
Euterpe. In de optocht zullen de ko-
ning en de jeugdkoning van vorig 
jaar meerijden. Om 14.00 uur begin-
nen de volksspelen. Rond 17.30 uur 
is de nieuwe schutterskoning van 
de Heide waarschijnlijk bekend en 
volgt de huldiging en de prijsuitrei-
king van de volksspelen in de tent. 
’s Avonds speelt de band ‘Hayloft’ 
(www.hayloft.nl) vanaf 21.00 uur. De 
entree bedraagt dan € 8,--. Zondag 
28 augustus kan er vanaf 10.30 uur 
worden ingeschreven voor de sterrit, 
die om 11.00 uur van start gaat. De 
(stemmings)muziek zal vanaf 13.30 
uur verzorgd worden door ‘de Slëp-
pers’ Deelnemers aan de sterrit heb-
ben met twee personen gratis entree. 
Andere bezoekers betalen € 5,--. Om 
14.30 uur vindt in de tent de prijsuit-
reiking van de sterrit plaats en rond 
16.30 uur zal het Heidefeest worden 
afgesloten. Nadere informatie vindt u 
op de website www.halle-heide.nl.

Heidefeest 2011
Halle Heide - In het weekeinde 
26, 27 en 28 augustus wordt het 
Heidefeest gehouden. Op vrijdag 
26 augustus begint het feest om 
13.00 uur met de keuring van de 
vliegers die een half uur later tij-
dens de vliegerwedstrijd de lucht 
in gaan. De officiële opening van 
het feest is aansluitend om 14.30 
uur in de tent. Dan beginnen ook 
de kinderspelen, die tot 16.00 uur 
duren.

B R I D G E

De fraaie routes staan garant voor
optimale walking-omstandigheden
en een paar uurtjes gezellig lopen en
genieten van de natuur. De openbare
routes zijn voorzien van bewegwijze-
ring en lopen onder andere over de
voormalige vuilnisbelt, vanwaar je
een schitterend uitzicht over de Ach-
terhoek hebt. Bij mooi weer kijk je ge-
makkelijk in het Rijndal bij Zevenaar
en Duiven. Ook de ‘beklimming’ van
de Langenberg is de moeite waard en
roept herinneringen op aan vakanties
in het buitenland. Het ‘Nordic Wal-
king Event’ is onderdeel van ‘Bruisend
Zelhem’, een dag, die bol staat van de
activiteiten. Nordic Walkers kunnen
vanaf 13.00 uur starten bij het TOP
(Toeristisch Overstap Punt) tegenover
het cultureel centrum/zwembad De
Brink op het Stationsplein. Er is volop
gratis parkeergelegenheid. 
De Nordic Walking meeting kent
geen wedstrijdelement en er zijn
geen kosten aan verbonden. De orga-
nisatie hoopt met deze ‘lage drempel’
zoveel mogelijk mensen met dezelfde
hobby bij elkaar te brengen. Mensen
die nog niet precies weten wat Nordic
Walking is, krijgen uitleg en kunnen
‘stokken’ lenen. 
Nadere informatie over deze ‘mee-
ting’ kunt u opvragen via przelhem@
gmail.com of telefonisch via tel. 06-
50536002.

Gezocht: wandelaars met stokken

Bruisend 
Zelhem met 
Nordic Walking
Meeting
Zelhem - Regelmatig kom je in
de Achterhoek groepjes Nordic
Walkers tegen. Collectief lopende
sporters of recreatief wandelende
vriendengroepen. Een ding heb-
ben ze gemeen; ze lopen liever
met anderen samen dan alleen
en ze hebben plezier in het lopen
‘met stokken’. De Zelhemse ‘Nor-
dic Walking Meeting’ op zaterdag
13 augustus appelleert aan deze
gemeenschappelijke wensen door
een ‘Walking Event’ uit te zetten
met twee te lopen afstanden.
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Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
is een woon- en werkgemeenschap 
waarin mensen met een verstande-
lijke, (tijdelijke) psychische/psychia-
trische en/of sociale beperking kun-
nen verblijven en waar zij worden 
ondersteund en begeleid. Het aanbod 
bestaat uit dagactiviteiten, kamers 
met zorg, zorgunits, logeeropvang en 
leer-werktrajecten. De kamers met 
zorg zijn voor jongelui vanaf 16 jaar 
en voor volwassenen. Het verblijf be-
treft het wonen met de noodzaak en 
de inhoudelijke wenselijkheid van 
een therapeutisch leefklimaat, een 
beschermde leefomgeving of voort-
durend toezicht. Het betreft verblijf 
waarvoor een deelnemer geïndiceerd 
is. De invulling van het dagelijks le-
ven en alle aspecten die daarmee te 
maken hebben krijgen aandacht. Het 
persoonlijke- en zorgnetwerk van de 
deelnemer spelen ook een rol. De 
dagbesteding is vanaf 8 jaar, evenals 
het logeren. Logeren voor kinderen 
kan van vrijdag 16.00 uur tot zondag 
16.00 uur, vooralsnog één keer per 
maand. In augustus is logeren moge-
lijk op 19, 20 en 21 augustus. Logeren 
voor volwassenen kan op allerlei mo-
menten. Op de donderdag van 10.00 
uur tot 16.00 uur is er een mogelijk-
heid tot een 60+ ontmoetingsdag, 
waarbij de volgende kernwoorden 
naar voren komen: vergroten van het 
sociale netwerk, geen doorsnee dag, 
samen zijn, ontspanning, contact ma-
ken, buitenlucht, actief kunnen zijn, 
aandacht, kwaliteit. Het uitgangs-
punt is mensen laten genieten van 
de mogelijkheden die de zorgboer-
derij biedt. Men is fysiek en mentaal 
bezig, stimuleert elkaar en doet wat 
men wil/kan. De dag kent een aantal 
terugkerende onderdelen waaronder 
koffie/thee drinken, (bereiden) war-
me maaltijd, activiteiten geïnspireerd 
op het seizoen en de boerderij. De dag 
wordt afgesloten met een verhaal, 
gedicht of muziek. Er komen op de 
Bult deelnemers uit allerlei leeftijds-
categorieën met verschillende pro-
blematieken. De zorgactiviteiten zijn 
gericht op mensen die in ‘de gewone 
maatschappij’ om uiteenlopende re-
denen (tijdelijk) niet mee kunnen ko-
men, maar wel uitdaging zoeken in 
(begeleide) werkzaamheden. De deel-
nemers aan de dagactiviteiten zijn 
momenteel veelal kinderen, jongeren 
en volwassenen met een aan autisme 
verwante stoornis. Daarnaast komen 
ook mensen met andere beperkingen 
naar de Bult. Zorg- en recreatieboer-
derij de Bult biedt plaats aan mensen 
die in een rustige, vertrouwde omge-
ving willen werken en/of zich voor-
bereiden op re-integratie in het ‘ge-
wone’ maatschappelijke (werkende) 
leven. De deelnemersstroom van de 
Bult is voornamelijk afkomstig van 
of zijn doorgestuurd via instellingen 
voor jeugdhulpverlening en instan-

ties voor ambulante begeleiding zoals 
Pactum (jeugdzorgboerderij), GGNET, 
MEE, de Twee stromen. Ook melden 
deelnemers zichzelf aan of via hun 
netwerk. 
Zorgboerderij de Bult kiest bewust 
voor een combinatie van doelgroepen. 
De belangrijkste doelgroepen waar de 
Bult zich op richt zijn mensen met 
autisme, psychiatrische problemen 
of mensen met gedragsproblemen 
zoals ADHD. Andere doelgroepen zijn 
echter ook welkom, als het past bij de 
rest van de deelnemers. Het voordeel 
van een combinatie van doelgroepen 
is de positieve wisselwerking tussen 
diverse mensen met verschillende 
hulpvragen. Ook recreanten met 
kinderen die ‘moeilijk verstaanbaar 
gedrag’ vertonen, rekent de Bult tot 
haar doelgroep. Bovendien is de Bult 
met haar faciliteiten goed ingericht 
op deze doelgroep. Op de Bult gaan 
zorg en recreatie hand in hand. En 
dat is uniek in de regio. Door te zor-
gen voor de dieren op de boerderij 
leren mensen (weer) verantwoorde-
lijkheid te nemen en vertrouwen te 
krijgen in hun eigen capaciteiten. 
De deelnemers van de zorg worden 
betrokken bij agrarische activiteiten 
zoals de verzorging van de dieren, 
het uitmesten van de stallen, het on-
derhoud van het terrein en de recre-
atieve activiteiten. De dieren hebben 
dus een belangrijke therapeutische 
én recreatieve functie op de Bult. 
Voor menig bewoner werkt het bui-
tenleven rustgevend, omdat ze min-
der prikkels krijgen, afleiding hebben 
en met een paar stappen midden in 
de natuur staan waar de reeën lopen, 
de uilen naar elkaar schreeuwen, de 
hazen ronddartelen en de roofvogels 
hun prooi verschalken. 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
is aangesloten bij de landelijke fede-
ratie voor zorgboeren. De landelijke 
federatie stelt als eis dat haar leden 
het kwaliteitssysteem hebben ge-
haald om van kwaliteit verzekerd te 
zijn. Het certificaat is begin dit jaar 
behaald. Ook staat de Bult genoemd 
op de landelijke website. Daarnaast 
vindt de Bult het echter ook belang-
rijk dat deelnemers en hun netwerk 
tevreden zijn. Om dit te meten is een 
tevredenheidenquête gemaakt. Het 
kwaliteitsysteem bevat onderdelen 
als: een risico inventarisatie, bhv, 
beheersplan legionella preventie, ca-
lamiteitenplan, noodplan, vluchtrou-
tes, deskundigheidsbevordering, plan 
van aanpak naar aanleiding van ver-
beterpunten, etc. Zeer recent heeft de 
landelijke federatie voor zorgboeren 
een tevredenheidonderzoek toege-
voegd aan het kwaliteitsysteem. 
Naast het lidmaatschap aan de lan-
delijke federatie voor zorgboeren is 
zorg- en recreatieboerderij de Bult 
aangesloten bij de coöperatie boer en 
zorg, waardoor ook zorg in natura 

geleverd kan worden. Op zorg- en re-
creatieboerderij de Bult zwaait Harri-
et Hiddink de scepter, alhoewel haar 
gehele team met haar mee zwaait, 
zo’n 15 personen in totaal. Daar waar 
medewerkers dat willen, dragen ze 
bij aan het maken, op- en bijstellen 
van het beleid. Er zijn naast Harriët 
twee beroepskrachten werkzaam die 
ondersteunen in alle voorkomende 
werkzaamheden. De medewerkers 
hebben allemaal hun eigen taak. Zo 
zijn er begeleiders voor de dagbeste-
ding, paardenverzorgers, klusjesmen-
sen, een vrijwilligerscoördinator en 
sinds kort een vertrouwenspersoon. 
Zorg- en recreatieboerderij de Bult 
is ook leerbedrijf. Menig stagiair van 
verschillende opleidingen (pedago-
giek, spw, medewerker maatschap-
pelijke zorg, sph, helpende welzijn, 
dierenverzorging, maatschappelijke 
stage) vindt zijn of haar weg naar de 
zorgboerderij. Zorgboerderij de Bult is 
nog op zoek naar mentoren die hand- 
en spandiensten willen verrichten bij 
het begeleiden van bewoners, waarbij 
men kan denken aan het meerijden 
naar instanties, formulieren invul-
len, de administratie op orde houden 
of een praatje maken bij de koffie of 
tijdens een fietstochtje. Als iemand 
interesse heeft voor welke klus dan 
ook, eenmalig of voor vaker, kan vrij-
blijvend contact worden opgenomen. 
Het komt ook vaker voor dat een 
groep personeelsleden, een organisa-
tie of een groep jongeren die op kamp 
zijn een (halve) dag komt helpen klus-
sen. Alle hulp is welkom. 
Stichting vrienden van de Bult is dit 
jaar opgericht om onder andere te 
helpen bij het verkrijgen van gelden 
via subsidies, sponsoring en fondsen, 
maar ook om advies te geven en nieu-
we ideeën en initiatieven aan te dra-
gen. De leden zijn gekozen om hun 
kundigheid en achtergronden op ver-
schillende terreinen, zoals ouderen-
zorg, financiën en verzekeringswe-
zen, jeugdzorg en gezondheidszorg. 
Voorzitter van het stichtingsbestuur 
is Piet Noordijk uit Hengelo, pen-
ningmeester is Ron Jansen uit Doetin-
chem. Daarnaast zijn er twee leden: 
Fokko Witteveen uit Steenderen en 
Ben Eijkelkamp uit Ruurlo. Harriët 
is adviseur binnen het stichtingsbe-
stuur. Tijdens de open dagen zullen 
leden van het stichtingsbestuur aan-
wezig zijn. 
Wie geïnteresseerd is in de mogelijk-
heden die de Bult te bieden heeft, 
graag eens rondkijkt of meer wil we-
ten, is van harte welkom tijdens de 
open dagen eind augustus, op 26, 27 
en 28 augustus. Wie niet zo lang kan 
wachten, kan bellen, mailen of schrij-
ven met Harriët Hiddink, Beekstraat 
13, 7227 NC Toldijk, telefoon (0575) 
451305, info@zorgboerderijdebult.nl 
of kijk op de site: 
www.zorgboerderijdebult.nl

Zorg- en recreatieboerderij de Bult
Toldijk - Zorg- en recreatieboer-
derij de Bult is één van de negen 
zorgboerderijen in de gemeente 
Bronckhorst die lid is van de 
VZOG (Vereniging voor Zorgboe-
ren Oost Gelderland). Tijdens de 
open dagen kunnen belangstel-
lenden een kijkje achter de scher-
men nemen, ook in het nieuwe 
zorggebouw met 3 zorgunits, 
een instructielokaal en de plat-
telandswinkel. De open dagen 
zijn op vrijdag 26 augustus (13.00 
uur – 20.00 uur) en op zaterdag 
27 en zondag 28 augustus (10.00 
uur – 18.00 uur). De officiële 
opening zal zaterdagmorgen om 
10.30 uur worden verricht door 
wethouder Josefien Steffens. Te-
vens is er zaterdag van 10.00 uur 
tot 13.00 uur een reünie voor oud 
medewerkers en deelnemers.

Hoogtepunten zijn jaarlijks de optre-
dens van Bennie Jolink en zijn man-
nen en de ledenvergadering, waarbij 
de leden van ’t Anhangerschap vra-
gen kunnen stellen aan de leden van 
de band. Niet dat alle vragen diep-
gaand en serieus te noemen zijn en 
ook de antwoorden hebben vaak een 
hoog hilarisch karakter, maar tussen 
neus en lippen door vertelt de band 
dan toch ook wat er het komende 
seizoen aan optredens en bijzonder-
heden te verwachten is.
Het Høkersweekend is daarnaast 
een gezellig ‘onder onsje’ voor Nor-
maalfans met optredens van bands, 
waarbij ook regelmatig enkele Nor-
maalleden op het podium komen. Zo 
spelen ‘Old Ni-js’, ‘Spanjers, de Jong & 

de Ligt’ en de ‘Anhangerschapsband’
samen met ‘The Wembleys’, ‘Yeah
Baby’ en ‘BZB’ op de zaterdagavond.
Op de vrijdagavond spelen ‘The Mar-
shalls’, Rattlesnake Shake’ alvorens
Normaal zelf op het podium ver-
schijnt.
De zondag begint met de Heilige Miss
met ‘Helligen Hendrik’, waarna Bo-
gey & the Longhorn en ‘Coronas’ een
optreden verzorgen. Traditioneel sluit
Normaal zelf het Høkersweekend af.
Vorig jaar werd dit een optreden zon-
der Benny Jolink zelf, omdat hij in
het weekeinde ziek geworden wasen
thuis op de bank aan het herstellen
was, maar dit jaar is hij er zeker weer
bij, want zonder de geestelijk vader is
Normaal niet normaal.

Achtste editie wederom rondom ‘de Tol’

Twee keer Normaal 
tijdens Høkersweekend

Wittebrink - In het eerste weekeinde van september halen de door-
gewinterde fans van Normaal hun kampeerattributen weer te voor-
schijn om met tentje en gaspit aanwezig te zijn op de camping van
het Høkersweekend, dat dit jaar voor de achtste keer wordt gehou-
den. De laatste jaren heeft de organisatie van het Høkersweekend, ’t
Anhangerschap, onderdak gevonden bij café ‘de Tol’ en dankzij de
medewerking van de Wittebrinkse buurt kan de camping ook dit jaar
weer rondom ‘de Tol’ worden ingericht.

Arjan Verschuur nam daarna het 
podium over en had een mooi begin, 
waarbij hij duidelijk maakte trouw 
te blijven aan zijn eigen teksten en 
muziek. Op 24 augustus gaat hij de 
hele avond van de zomercarrousel 
vullen met zijn voorstelling ‘Spiegel’. 
Kaarten hiervoor kunnen nu al gere-
serveerd worden. Na de pauze was er 
een optreden van Anja den Bakker. 
Zij koos dit keer voor Nederlands re-
pertoire. Met haar warme stem en 
intensieve beleving wist zij het pu-

bliek tot aan het laatste liedje voor
zich te winnen. Dit was mede te dan-
ken aan het krachtige pianospel van
begeleider Eelco Schuijl. Gery Groot
Zwaaftink begon meteen in het plat
en kreeg daarmee de lachers op zijn
hand. Prachtige liedjes afgewisseld
met een filosofisch verhaal, waarbij
hij het publiek in duizend spiegels
liet kijken. Als afsluiting koos Josée
voor twee Nederlandstalige liedjes;
het laatste begeleid door pianist Peter
Westera, die zij kent uit de tijd dat
Peter Hoefnagels in TOM de scepter
zwaaide. De toeloop was deze avond
met een veertigtal bezoekers min-
der dan vorige week. Wellicht door
de regen of door het feit dat men
wordt aangeraden om te reserveren.
Woensdag 10 augustus draait de
6e Zomercarrousel met daarin Erik
Knoef, Wendy Addink, Anja den Bak-
ker en Ben Hartemink. Reserveren
kan via www.theateronderdemolen.
nl of 0575 555783. Gewoon aan ko-
men lopen, blijft natuurlijk altijd een
optie. Aanvang 20.00 uur, zaal open
19.15 uur.

In Theater onder de Molen
Verhalen, (musical) songs 
en filosofische teksten
Vorden - Woensdagavond opende 
Josée van der Staak in Theater 
onder de Molen de voorstelling 
met een medley uit de musical 
Oklahoma, waarna zij de eerste 
artiest van de avond introduceer-
de: voordrachtskunstenaar Ben 
Hartemink uit Deventer. Muisstil 
en aandachtig werd er geluisterd 
naar een hoofdstuk uit het boek 
‘Land van Glas’ van Baricco. Een 
bloemlezing van het optreden 
van Ben staat inmiddels op 
www.theateronderdemolen.nl

De opleiding omvat allerlei vormen van muziek, zoals bijv. 
musiceren met de stem, improvisatie, muziek en beweging, 
gebruik van slag- en melodie-instrumenten (waaronder de 

blokfluit), het notenschrift en de ontwikkeling van het mu-
zikale gehoor. Deze opleiding legt een uitstekende basis 
om een instrument te bespelen. Contributiekosten zijn € 
60,- per jaar (excl. blokfluit en boeken). De lessen zullen op 
vrijdagmiddag gegeven worden.Ben je geïnteresseerd kom 
dan donderdag 18 augustus tussen 18.15 en 19.00 uur naar 
de Hietmaat, Zelhemseweg 13a te Hengelo Gld. Voor meer 
informatie of opgave:Debbie Jacobsen tel. 0575-465555

Muzikale basisvorming
Hengelo - Koninklijke Harmonie Concordia geeft 
jongens en meisjes vanaf 7 jaar de mogelijkheid om 
een opleiding te volgen waarmee ze op een creatieve 
manier kennis maken met muziek.
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AVONTUURLIJK BUITENLEVEN
In ieder buitenmens schuilt een avon-
turier. En aan die behoefte komt Cast-
lefair Vorden dit jaar ruimschoots 
tegemoet. Want wie wil er nou niet 
rondrijden in een terreinwagen, over 
ruige velden, door plassen en over 
heuvels. Camel Events zet een span-
nend parcours uit voor iedereen die 
het stuur durft te pakken of er naast 
wil zitten. Wie de spanning liever 
zoekt in de stilte van de natuur, kan 
op verkenningstocht met de bos-
wachter. Ook leuk voor kids! Wilt u 
ook wel eens de show stelen aan de 
barbecue? Doe dan mee met de mi-
nicursus BBQ, zodat u de zomer culi-
nair kunt afsluiten in eigen tuin. Wie 
in het najaar wil snoeien óf zijn eigen 
open haard hout wil zagen, kan on-
der deskundige leiding eens een mo-
torzaag uitproberen. De experts van 
Husqvarna geven tips over soorten 
zagen en veiligheid. Spectaculair is 
ook de demonstratie van historische 
landbouwvoertuigen die jarenlange 
trouwe dienst bewezen.

HET ZOETE BUITENLEVEN
Het buitenleven is zoet op Castlefair 
Vorden. U kunt in de buitenlucht 
genieten van ovenverse broodjes, olij-
ven, wijnen, verse sappen en vruch-
tentaartjes. ‘Chocoholics’ worden op 
hun wenken bediend met huisge-
maakte chocolade van toppatissier 
Arthur Tuytel. Hof van Twello neemt 
mooie vergeten groenten mee naar 
Vorden. Wie ze wil (her)ontdekken 
kan een informatiequiz spelen in de 
stand. Liefhebbers kunnen op excur-
sie over het fairterrein en ontdekken 
welke eetbare wilde planten er alle-
maal groeien. Uiteraard kunt u daar-
na proeven; soep, muffins, gevulde 
paddenstoelen... verse heerlijkheden 
van ouderwets lekkere groenten en 
fruit. Leuk om thuis uit te probe-
ren! De zakjes met historische zaden 
en plantjes liggen voor u klaar. Wie 
moeite heeft om het groen in zijn ei-
gen tuin groen te houden, mag een 
bezoekje aan Wim Klanderman niet 
missen. Hij heeft een oplossing voor 
elk tuinprobleem. 

DIEREN IN DE HOOFDROL
Dieren geven het buitenleven extra
glans. Op Castlefair Vorden is er dus
veel aandacht voor boeiende activitei-
ten met dieren in de hoofdrol. Zo is
het schapendrijven van Nederlands
kampioen Ellen van der Zweep al ja-
ren een hoogtepunt in Vorden. Zal
het de bordercollie lukken om het
zwarte schaap uit de witte kudde
apart te zetten? Ook de kunst van het
schaapscheren kunt u bewonderen.
Kids mogen knuffelen met ezels en
het zadel beklimmen. Voor alle vra-
gen over kippen kunnen bezoekers
terecht bij de kippendokter. Een klas-
se groter zijn de roofvogels die spec-
taculaire duikvluchten maken over
het terrein. Eigenaar Reinier de Vries
vertelt u graag over zijn bijzondere
dieren. Wie het jachtinstinct van zijn
eigen vietvoeter wil testen, kan op de
Fair een proefje lopen. Want honden
zijn natuurlijk welkom op Castlefair
Vorden.

COUNTRY LIVING
In de kasteelweide staan de sfeervol
ingerichte stands helemaal in het te-
ken van ‘Country Living’. Hier kun-
nen liefhebbers naar hartelust strui-
nen tussen antiek, brocante en stoere
meubels van hout. Wie droomt van
een buitenhuis, terreinwagen of hot
tub in de tuin, kan inspiratie opdoen
bij speciaal geselecteerde onderne-
mers. De mooiste najaarsbloeiers en
bloembollen staan klaar voor tuin-
liefhebbers. En er zijn leuke groen-
workshops als pompoenversieren
voor kinderen. 

Natuurlijk ontbreekt ook de ‘Country
Look’ niet. Country Chic en Country
Casual komen kleurrijk voorbij in
dagelijkse modeshows. De kleding is
ter plekke te koop zodat bezoekers
‘in stijl’ over het fairterrein kunnen
flaneren. Wie wil, kan nog even een
bijzonder uitstapje maken naar het
fraaie Kasteel Vorden. 

De kasteelvrouwe opent de poorten
van haar Middeleeuwse kasteel spe-
ciaal voor bezoekers van Castlefair
Vorden. 

BEZOEKERSINFORMATIE EN 
VOORVERKOOP CASTLEFAIR 
VORDEN
De fair is van woensdag 24 augustus
t/m zondag 28 augustus geopend van
10.00 - 18.00 uur. Kaarten zijn aan de
kassa verkrijgbaar en kosten € 15,-
per stuk. Kinderen tot 12 jaar krijgen
gratis toegang. Voorverkoopkaarten
zijn met € 5,- korting, tot en met 17
augustus, daarna kunnen kaarten
besteld worden met € 2,50 korting
op www.castlefair.nl
Hier vind u tevens het laatste nieuws
over het programma en de highlights.

24 t/m 28 augustus 2011 

Castlefair Vorden 
kleurrijk buitenleven voor jong en oud
Vorden - Het leukste buitenfeest 
van het jaar wordt dit jaar kleur-
rijker dan ooit. Nog nooit was er 
zoveel te zien, doen en beleven als 
op deze 16de editie van Castlefair 
Vorden. Er zijn stoere shows en 
avontuurlijke acties voor vrou-
wen, mannen én het hele gezin. 
Maar ook praktische workshops 
voor tuinliefhebbers en culinair 
genieters. Uiteraard worden in 
de kasteelweide weer de beste 
ingrediënten van het buitenle-
ven samengebracht in sfeervolle 
stands. Castlefair Vorden: al 16 
jaar Country Living op z’n best!

Cry Wolf Blues Band is een driemans-
formatie bestaande uit Hans Morelis 
(gitaar-zang), Bosco Streumer (bas) en 
René Heus (drums). Het genre van de 
band is een zwaar op de gitaar leu-
nende blues en bluesrock. De songs 
zijn een mengelmoes van oude tra-
ditionals en jaren ‘70-‘80 nummers, 
die in een eigen jasje zijn gestoken. 
Daarbij zijn invloeden van o.a. Rory 
Gallagher, Johnny Winter, Roy Bu-
chanan, maar natuurlijk ook BB en 

Albert King terug te vinden. 
Handelsmerk van de band is het en-
thousiasme, waarmee wordt opgetre-
den. De band speelt elke keer alsof 
het de laatste keer kan zijn dat ze op 
het podium staan. CWBB let daarbij 
niet op de gevoelige oortjes want, zo-
als ze zelf zeggen: “beware…..we play 
loud” en als het kan gaat het dak er 
af. De sound is afwisselend van vette 
riffs naar subtiele blues en houdt het 
publiek bij de les. Voor meer infor-

matie kun je de website www.cry-
wolfbluesband.nl bezoeken.
De uitzendingen van LIVE@IDE-
AAL.ORG zijn vrij toegankelijk voor 
publiek, iedereen wordt in de gele-
genheid gesteld de uitzending bij 
te wonen (er wordt geen entreegeld 
gevraagd) of te beluisteren via Radio 
Ideaal en de livestream website Radio 
Ideaal. Bands en artiesten die ook in 
het programma live willen komen 
spelen, kunnen mailen naar LIVE@
IDEAAL.ORG of schrijven naar Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
LIVE@IDEAAL.ORG Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem

Cry Wolf Blues Band bij 
LIVE@IDEAAL.ORG

Zelhem - Woensdagavond 10 augustus zal de Cry Wolf Blues Band tus-
sen 20.00 en 22.00 uuroptreden in het programmalive@ideaal.org, dat 
vanuit café ‘de Mallemolen’ in Zelhem wordt uitgezonden.

Maïté Duval schept sinds begin jaren 
zeventig een geheel eigen wereld van 
robuuste vorm, beweging en vrouwe-
lijkheid. Haar beelden en tekeningen 
zijn afwisselend krachtig, teder en 
intiem. Ze heeft een herkenbaar ei-
gen handschrift: heldere en warme 
vormen, volumes vol rust en sere-
niteit en tegelijkertijd een bronzen 
huid waarbinnen zich een intense 
spanning ontvouwt. Haar werk was 
eerder te zien in musea, galeries en 
beeldentuinen. Het oeuvre van Ma-
ité Duval beweegt zich voortdurend 
tussen de zelfbewuste vrouwenfigu-
ren vol levenslust die we in de tuin 
van Galerie A-quadraat aantreffen, 
en haar welhaast broze portretten en 
beeldenparen waaraan het meerder-
deel van de tentoonstelling is gewijd.
In haar vroege werk liet Maïté zich 
al als een dromerig ‘kruidje-roer-me-

niet’ kennen, zoals een recensent het 
uitdrukte, waarna een bloeiperiode 
van erotische en vitale vrouwennaak-
ten volgde. In haar meest recente 
werk keert Maïté meer terug in zich-
zelf. Na de dood van haar man, in 
1999, zocht ze een nieuwe zin in haar 
leven en haar werk. Ze vond het in 
roerende beelden en dubbelportret-
ten die verwijzen naar moederschap, 
intimiteit tussen geliefden en verlan-
gen.

Rust, Wegdromen, en Geste Libre zijn 
alle drie op de tentoonstelling te zien. 
Wegdromen: het beeld opent het spel 
dat Maïté met de kijker spelen wil. 
Een vrouw comfortabel de handen 
onder haar knieën geslagen, de voe-
ten kruiselings, zit wat te mijmeren. 
Toch is het geen romantisch beeld. 
Het is zoals mensen dromen: Op aarde 

en toch ver weg van daar. Het is een 
spel van tegenstrijdigheden en aardse 
vrouwelijkheid. Geste Libre straalt, de 
heupen gekanteld, een vitale erotiek 
uit. De uitdagende torso is geïnspi-
reerd op de moderne dans. Kracht en 
beweging is kenmerk van het werk 
van de kunstenares werk in die jaren. 
Fascinerend zijn bijvoorbeeld ook de 
portretten die Maïté in 1991 maakte 
van haar dochters Bérendine(Masker 
van Bérendine) en Mathilde. Het zijn 
complexe studies naar de karakters 
van haar opgroeiende kinderen. 

Jaap Ploos van Amstel is geen schil-
der van de strakke horizon. Zijn werk 
speelt zich af in het grensgebied van 
abstractie en figuratie, daarbij is hij 
steeds op zoek naar elementen als 
ruimte, massa en volume en de wis-
selwerking daartussen. In zijn werk 
laat hij zien dat het onmogelijk is 
om een onderscheid te maken tussen 
vorm en inhoud. De gekozen thema’s 
zijn steeds zorgvuldig uitgewerkt 
waarbij kleur en vorm onlosmakelijk 
met elkaar verbonden zijn en bij elk 
onderwerp een ander accent krijgen. 
Zijn rijke oevre, zijn themathiek, be-
weegt zich tussen de verschillende 
materialen in. Ben je op enig moment 
geobsedeerd door zijn geweldige teke-
ning van een gorilla, een andere keer 
ervaar je het rijke kleurgebruik en de 
vormentaal die hij in olieverf op het 
doek krijgt in Brendals Bloei. Talloze 
onderwerpen in zijn prachtige aqua-
reltechniek passeren de revue: aqua-
ducten in Griekenland, De Acropolis, 
woestijnachtige taferelen. Maar ook 
dieren en de havens van IJmuiden

Al bij de opening hebben de genodig-
den blijk gegeven van bewondering 
voor het werk van beide kunstenaars. 
Maïté Duval is op zondag 14 augustus 
en op zondag 04 september aanwezig 
in de galerie.Jaap Ploos van Amstel 
op zondag 21 augustus. D expositie 
duurt nog TOT EN MET 18 SEPTEM-
BER 2011. Openingstijden; vrijdag, 
zaterdag en zondag van 13.00 tot 
17.00 uur en op afspraak
GALERIE A-QUADRAAT, 
MOSSELWEG 12, 7251 KT VORDEN
Zie ook 
WWW.GALERIE-A-QUADRAAT.NL

Gepassonieerde kunstenaars 
in Galerie A- Quadraat

Vorden - Vorige week zondag ontmoeten tweehonderd genodigden 
Maïté Duval met haar beelden in brons en Jaap Ploos van Amstel met 
zijn tekeningen, aquarellen en werken in olieverf in Galerie A- qua-
draat in Vorden. Drs. Tiana Wilhelm, directeur van de Stedelijke Mu-
sea in Zutphen opende de expositie met een fraai exposé over beide 
kunstenaars. Zij maakte duidelijk dat beide kunstenaars hun sporen 
in de nationale en internationale kunstwereld  ruimschoots hebben 
verdiend.

U hoeft zich hier niet voor op te geven. 
U kunt gewoon langs komen. De gast-
heren en-vrouwen van de kerk heten 
u van harte welkom. Deze morgen is 
speciaal bedoeld om dorpsgenoten en 
belangstellenden te ontmoeten en in 
contact te komen. Neem gerust ook 
uw buurvrouw en/of buurman mee. 

Op deze morgen kunt u gezellig met
meer mensen koffie- of thee drinken.
De koffie of thee met iets lekkers is
gratis. Wanneer u geen vervoer heeft,
kunt u gehaald en gebracht worden.
Laat het even weten aan de leden
van de diaconie: Toon Folmer (0314)
380885, Jennie Migchelbrink (0314)
344748, Geeske van der Veen (0313)
482828 of Chris Vrogten (0314) 381602.
Bent u verhinderd op 12 augustus dan
kunt u op 9 september in Het Wissel te
Hummelo genieten van de koffie en op
14 oktober in het Kerkhuis, Burg. van
Panhuysbrink te Hoog-Keppel.

Tijd voor koffie!
Drempt - Op vrijdagmorgen 12 
augustus kunt u weer koffie- of 
theedrinken in de Pastoriezaal, 
Kerkstraat 3 te Drempt. De koffie 
en thee met iets lekkers staan voor 
u klaar tussen 10.00 en 12.00 uur.
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Die dag ( 10.00 tot 17.00 uur) zullen 
kunstenaars uit geheel Nederland 
naar Vorden komen om hun werken 
te presenteren. De bezoekers kunnen 

vele vormen van kunst bekijken (en 
uiteraard ook kopen) zoals bijvoor-
beeld aquarellen, etsen, keramiek, 
gouaches, sieraden en beelden.

Kunstmarkt Vorden

Vorden - Zaterdag 13 augustus organiseert Bert Mens in samenwer-
king met de plaatselijke VVV op het marktplein in Vorden een kunst-
markt.

Is een dergelijk affiche ook denkbaar 
tijdens het jaarlijkse internationaal 
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi 
? Zeker wel ’, zo kregen we tot onze 
verrassing te horen. Oscar Rondeel ( 
bestuurslid Wim Kuijpertoernooi ) : 
‘Vorig jaar hebben we op ons com-
plex hier in Vorden bezoek gehad 
van Kevin Campello, jeugdcoördina-
tor van Manchester United en heb-
ben wij uitvoerig met hem over ons 
toernooi gesproken. Het is niet uitge-
sloten dat het D 1 elftal van United in 
de toekomst in Vorden van de partij 
is’, aldus Oscar. Ajax Amsterdam is 
dit jaar niet aanwezig. Gerard Greven 
( voorzitter Kuijpertoernooi ) : ‘Ons 
toernooi is vergeleken met vorig jaar 
een week eerder en daardoor past het 

niet in het voorbereidingsschema van 
de Amsterdammers.
Jammer, het is niet anders. Geluk-
kig hebben wij qua deelnemende 
ploegen een kwalitatief hoogwaardig 
toernooi’, aldus Greven. Onder de 
deelnemende ploegen ook het team 
van Bayer 04 Leverkusen dat het 
toernooi de afgelopen jaren liefst zes 
keer wist te winnen. Gerard Greven: ‘ 
Wij zijn zeer blij met de jongens uit 
Leverkusen. De jeugdopleiding bij 
Bayer 04 staat bekend als het beste 
in Duitsland. Het nationale elftal van 
Duitsland telt liefst vijf spelers die 
ooit de opleiding in Leverkusen heb-
ben genoten. Bayer 04 moet het in 
tegenstelling tot ‘grote broer’ Bayern 
München, juist van de jeugdopleiding 

hebben’, aldus de toernooivoorzitter. 
Tegelijkertijd met het Kuijpertoernooi 
( zaterdag 13 en zondag 14 augustus )
is er elders in de regio een internatio-
naal toernooi voor A- teams. Waarom 
zal de echte voetballiefhebber dan 
voor een bezoek aan een D- toernooi 
kiezen ? Oscar Rondeel lachend : ‘ 
Dat is heel simpel te verklaren. Bij 
een A – toernooi verwacht de toe-
schouwer gewoon goed voetbal. Bij 
een toernooi voor D- teams zoals bij 
ons, wordt het publiek verrast door 
het aantrekkelijke voetbal’, aldus Os-
car. En zo voegt Gerard Greven eraan 
toe: ‘ Op een leeftijd, net onder de 
dertien jaar, mogen de spelers vrij-
uit voetballen. Daar staat het plezier 
voorop. Natuurlijk willen de spelers 
( en ook hun leiders ) niet verliezen. 
Alle ploegen komen dan ook steevast 
met hun sterkste team naar Vorden’, 
aldus Gerard.
Dit jaar zijn de buitenlandse teams: 
F.C. Kopenhagen, Austria Wien, West 
Ham United, Bayer o4 Leverkusen en 
Dynamo Moskou. Laatstgenoemde 
club neemt voor het eerst deel aan 
het Kuijpertoernooi . Gerad Greven: 

‘ Wij hebben gunstige berichten ont-
vangen over hun stijl van spelen en 
dat spreekt ons aan. Dat is ook juist 
de charme van het toernooi, wij kie-
zen voor ploegen met zoveel moge-
lijk verschillende speelstijlen. Voor 
iedere deelnemer leerzaam, zo weet 
ik uit ervaring’, zo zegt hij. De Ne-
derlandse teams zijn : PSV ( in 2008 
de laatste Nederlandse winnaar ), FC 
Twente, Vitesse, Feyenoord en Vor-
den. Gerard Greven is met name zeer 
gecharmeerd van zijn ‘eigen ‘ Vitesse. 
‘ Ze hebben een goed D 1 – team, dat 
afgelopen seizoen kampioen werd en 
bovendien dankzij een overwinning 
op PSV de bekerfinale won’.
Voor de Vordense spelers overigens 
een prachtige gebeurtenis: voetbal-
len tegen de topclubs uit Nederland 
en het buitenland. Het Wim Kuijper-

toernooi is voor de leider van de D 1 
pupillen van Feyenoord ( Roy Makaay 
) een bijzonder toernooi. Een paar 
weken geleden heeft Roy zijn eerste 
schreden op het trainerspad gezet en 
maakt hij in Vorden zijn debuut. ‘Ook 
voor de uitstraling van het toernooi is 
het leuk dat iemand als Roy Makaay 
daar bij is’, aldus een tevreden Gerard 
Greven. Kenmerk van het Kuijper-
toernooi zijn de veelal jonge arbiters. 
Zes Nederlandse scheidsrechters, een 
Duitser en een Brit. Bij een interna-
tionaal jeugdtoernooi behoren ook 
internationale scheidsrechters’, zo 
luidt de opvatting van Oscar Rondeel 
en Gerard Greven. Beide heren zijn 
ook zeer content met de inbreng van 
de sponsors. In totaal dragen zo’n 
200 mensen op enigerlei wijze hun 
steentje bij. Datzelfde geldt ook voor 
de ‘Vrienden van het Kuijpertoenooi 
‘. Een evenement als in Vorden kan 
zonder vrijwilligers niet gehouden 

worden. Komend weekend zijn er
tussen de 80 en 100 mannen en vrou-
wen in touw om alles in goede banen
te leiden. De ploegen zijn als volgt
ingedeeld Poule A : PSV, Vitesse, FC
Kopenhagen, Dynamo Moskou en
v.v. Vorden. In poule B komen uit:
Feyenoord, Bayer 04 Leverkusen, FC
Twente, Austria Wien en West Ham
United. Zaterdagmorgen 13 augustus
wordt om 10.00 uur begonnen met
de wedstrijden Austria Wien- Fey-
enoord en FC Kopenhagen- Vitesse.
Zondagmorgen 14 augustus wordt
om 9.00 uur begonnen met de ont-
moetingen Vorden- Vitesse en West
Ham United- Austria Wien. De finale
wordt zondagmiddag om 16.00 uur
gespeeld. 
Voorafgaande aan het Wim Kuij-
pertoernooi wordt er vrijdagavond

12 augustus ( aanvang 18.00 uur )
een straatvoetbaltoernooi gehouden,
welke plaats vindt op het marktplein.
Deelnemers aan dit toernooi zijn de
D 1 teams van SBC ’05 ( Soccii/ Baakse
boys en Ratti, het D 5 team van Pax en
het D 3 team van Vorden. Deze teams
spelen allemaal in de vierde klasse
van de D- pupillen. Om 19.00 wordt
het toernooi voor even onderbroken
en zal Paul Seesing, wethouder in
de gemeente Bronckhorst officieel
het Wim Kuijpertoernooi openen.
Aansluitend zullen de deelnemende
ploegen aan dit toernooi zich aan het
publiek presenteren. Het Vordens
Mannenkoor en de muziekvereni-
gingen Concordia en Sursum Corda
verlenen medewerking aan deze pre-
sentatie. Overigens wordt het straat-
voetbaltoernooi georganiseerd door
de voetbalclub Vorden, de commissie
van het Kuijpertoernooi en de VOV (
Vordense Ondernemers Vereniging ).

Komend weekend smullen voor de voetballiefhebbers

Internationaal Wim Kuijper jeugdvoetbaltoernooi

Vorden - Afgelopen woensdag was niet alleen TV- kijkend Nederland 
getuige van het afscheid van Edwin van der Sar ( wellicht s’ werelds 
beste keeper ooit ) maar ook een overvolle Arena, waar vele toeschou-
wers met een brok in de keel huiswaarts keerden. Het sluitstuk van 
de roemruchte carrière van Edwin van der Sar ( 130 keer uitkomend 
voor het Nederlands elftal ): hij stopte een penalty van zijn zoon Joe, 
keeper van de D 1 pupillen van Manchester United ! Wat zo leuk was 
de voetbalhappening in de Arena begon met een wedstrijd tussen Ajax 
D 1 en Manchester United D 1, een prachtige affiche.

toernooicommissie

om te likkebaarden

Vandaar uit: einde weg rechts Ruur-
loseweg- eerste inrit links- onbe-
waakte spoorweg oversteken- einde 
uitrit rechts Onsteinseweg- inrit 
kasteel Onstein links- voor kasteel 
rechts- na 50 meter rechts aanhou-
den- einde inrit links Onsteinse-
weg- Onsteinseweg volgen- einde 
weg links Schuttestraat- eerste weg 
rechts Zelledijk- eerste weg rechts 
Lindeseweg- Lindeseweg blijven vol-
gen- tegenover kasteel Kiefskamp 
rechts Waarlerweg- eerste kruis-
punt rechts Schimmeldijk- einde 
weg links Schuttestraat- Schut-
testraat rechts volgen- over brug in-
rit kasteel links- inrit weide. Einde 
ochtendrit.

De middagroute vertrekt om 13.15 
uur. Dan gaat het vanaf de kasteel-
weide: toegangsweg kasteel links- 
tussen kasteel en koetshuis door- 
dwarsweg rechts, brug over Schut-
testraat- in bocht klinkerweg rechts 
Vordensebosweg- voorrangsweg 
oversteken- Christinalaan- kruis-
punt rechts Willem Alexanderlaan- 
kruispunt oversteken Nieuwstad- 
weg rechts Deldenseweg- rondweg 
oversteken- weg rechts volgen over 
fietspad- klinkerweg links Elders-
maat- einde weg rechts Baakseweg- 
kasteel Hackfort- kruispunt over-
steken Kruisdijk- Kruisdijk blijven 
volgen- einde weg links Zutphense-
weg. 

Vervolgens eerste weg rechts Riet-
gerweg- kruispunt rechts Gazoor-
weg- einde weg rechts Almense-
weg- eerste weg links Heijendaal-
seweg- einde verharding rechts En-
zerinkweg- kruispunt rechts Laren-
seweg- eerste inrit rechts- splitsing 
rechts aanhouden- einde weg links 
Almenseweg- eerste inrit rechts kas-
teel Den Bramel- einde inrit rechts 
Almenseweg- eerste weg rechts Wil-
merinkweg- eerste inrit rechts. 

Het verzamelpunt is bij de weide 
van Van Zeeburg, hoek Wilmerink-
weg/ Almenseweg. 

Vandaar uit vertrekt het defilé om 
15.30 uur richting het dorp. Deze 
route ziet er als volgt uit: uitrit Wil-
merinkweg links, kruispunt rechts 
Almenseweg volgen- over spoorbaan 
einde weg rechts Burgemeester Gal-
leestraat- einde weg links Dorps-
straat- rotonde rechts Horsterkamp- 
inrit kasteel Vorden links- weide 
links. Einde rit.

Routebeschrijving 
Kastelenrit
Vorden - De rijtuigen vertrekken zondagmorgen om 9.45 uur vanaf 
de weide bij kasteel Vorden. Het ochtendgedeelte zier dan als volgt 
uit: toegangsweg kasteel links- tussen kasteel en koetshuis door- 
dwarsweg rechts, brug over Schuttestraat- splitsing links Schut-
testraat- eerste kruispunt links Kostedeweg- einde weg links Ruurlo-
seweg- eerste harde weg rechts Mosselseweg- eerste harde weg rechts 
Wierssebroekweg- eerste harde uitrit rechts- weg volgen naar kasteel 
Medler waar de sherrystop wordt gehouden.
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Wat is: A. Verzette; (iets) na elkaar doen; 
  “(Iets) in ‘t verzette doon”. “Slöp dat neet alle maole tegelieke
  weg, dat mo’j in ‘t verzette doon”.

 B. Vetpriezen; 
  Een pas geslacht varken van de buren dat nog aan de ladder  
  hangt, bewonderen en prijzen. Daarna drinkt men dan een  
  borreltje. De zg. slachtveziete.

 C.  Poes, Poest; Puist; 
  “Tone heft ‘t gezicht vol puuste en de knuuste vol kloven”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Bronkhorst is het hele jaar door de 
moeite waard en in de zomermaan-
den extra gezellig door de vele bezoe-
kers die het stadje bezoeken. In deze 
periode is de slotkapel dagelijks ge-
opend met wekelijks wisselende expo-
santen. Van 13 tot 19 augustus expo-
seren Ina Bijvank, Joraldien Boenink 
met schilderijen en Ties Mulder met 
beeldhouwwerken hier. Voor Ina is 
het weer een beetje thuiskomen want 
zij is geboren en getogen in Bronk-
horst. Joraldien in het naburige Steen-
deren. Door hun jaarlijkse gezamen-
lijke deelname aan de Kunst10daagse 
Bronckhorst, waarbij Beeldhouwer 
Ties Mulder de (galeriebronkhorst) 
tuin aankleedde hebben ze ook hem 

gevraagd bij de expositie in de kapel
beelden te plaatsen. De veelzijdigheid
aan schilderijen, van abstract tot fi-
guratief en daarbij de beelden maken
het zeker de moeite waard om te be-
zoeken. Iedere dag is één van de kun-
stenaars aanwezig. Op zaterdag- 13
en zondagmiddag 14 augustus zullen
tussen kunstwerken en kerkbanken
tromboneklanken de ruimte vullen.
Dan laten Jan Bijvank en Henk Vrug-
gink de aanwezigen genieten van 18e
eeuwse muziek. Wat past beter bij
zo’n geweldige entourage. 
Informatie: 
www.galeriebronkhorst.nl 
www.jbartpaintings.nl 
www.tiesmulder.nl

Expositie en muziek 
Slotkapel Bronkhorst

Bronkhorst - Joraldien Boenink en Ina Bijvank exposeren voor de
tweede keer in de kapel van Bronkhorst. Deze keer hebben ze Beeld-
houwer Ties Mulder gevraagd met een aantal beelden de tussenruimte
te vullen. En op zaterdag en zondagmiddag klinkt het koper van trom-
bones.

Johan Heuvelink ( voorzitter van ‘ 
In de Reep’ n ‘) zegt hierover: ‘ Deze 
kastelenrit is natuurlijk niet moge-
lijk zonder de medewerking van de 
eigenaren van kastelen en andere 
landeigenaren. Ook zijn wij de spon-
sors erkentelijk voor hun financiële 
bijdragen. Omdat het de 35e keer is 
dat wij deze rit organiseren, hebben 
wij gemeend voor de sponsors iets te-
rug te moeten doen. In totaal zijn er 
ongeveer 100 sponsors. Wij hebben 
er 15 met hun dames uitgenodigd om 
de rit in een koets mee te rijden. Om 
teleurstelling te voorkomen hebben 
wij de sponsoren vooraf benaderd en 
verteld dat loting zou bepalen wie er 
mee mocht. Iedereen had daar begrip 
voor’’, aldus Johan Heuvelink. Aan-
spanning ‘In de Reep’ n ‘ heeft de 
route dit jaar vernieuwd.
Johan Heuvelink: ‘ We kregen de af-
gelopen jaren het verzoek de route in 
te korten. Men vond de afstand van 
circa 40 kilometer te lang. We heb-
ben derhalve besloten om de route 
circa tien kilometer korter te ma-
ken. Dat betekent dat wij ‘onderweg 

‘ kasteel Wildenborch hebben laten 
vallen. Eenmalig, want volgend jaar 
zal er een andere kasteel in de route 
ontbreken’, zo zegt hij. Telde de Kas-
telenrit in vroeger jaren soms wel 
150 aanspanningen, anno 2011 is dit 
aantal terug gebracht tot 50. Johan 
Heuvelink: ‘ Vanzelfsprekend heb-
ben wij liever meer aanspanningen 
aan de start, maar met zo’n 50 equi-
pes doe je landelijk goed mee. Temeer 
wanneer je bedenkt dat er inmiddels 
weer enkele ritten van de agenda zijn 
verdwenen. Thans worden er jaarlijks 
circa 13/ 14 klassementsritten in Ne-
derland gehouden. 
Dat de animo minder wordt heeft 
met de vergrijzing te maken. Jonge 
mensen doen liever mee aan samen-
gestelde wedstrijden dan met een 
aanspanning te rijden. Je ziet het 
ook bij onze vereniging ‘ In de Reep 
‘ n ‘, we hebben ongeveer 70 leden 
waarvan er hooguit vijf met de kas-
telenrit meedoen. Omdat wij een 
gezellige vereniging zijn, blijft men 
lid. En daar zijn we uiteraard erg blij 
mee’, zo zegt Johan Heuvelink. Be-

halve de verschillende ( onmisbare ) 
medewerkers verleent ook de folklo-
ristische vereniging De Knupduuks-
kes medewerking aan de Kastelenrit. 
Tijdens de sherrystop nemen zij in 
klederdracht de ‘ bediening ‘ op zich. 
Voor de gejureerde deelnemers aan 
de Kastelenrit zijn er in de Rubriek 
1 ( Traditioneel Gerij ) en Rubriek 2 
( Nieuw Gerij naar authentiek voor-
beeld ) prijzen te winnen. 
Ook voor de niet- gejureerde aanspan-
ning is er een prijs te winnen , name-
lijk de Gemeentebeker. Deze prijs 
wordt door de gemeente Bronckhorst 
beschikbaar gesteld en toegekend aan 
het schoonste geheel van deze dag. 
Deze prijs kan dus zowel door een 
gejureerde als een niet – gejureerde 
deelnemer gewonnen worden. Ver-
der stelt de organiserende vereniging 
‘In de Reep ‘ n ‘ een prijs beschikbaar 
voor het mooiste geheel, geselecteerd 
uit de leden van de eigen vereniging. 
Wanneer de aanspanningen zondag-
ochtend voor het eerste deel van de 
Kastelenrit zijn vertrokken zijn er 
vanaf 10.45 uur op de weide voor 
kasteel Vorden demonstraties van de 
LR & PC ‘ De Graafschap ‘ uit Vorden, 
demonstraties van instructeur Mar-
tin Elders en demonstraties met Ijs-
landse pony ‘ s. Het showprogramma 
wordt om 14.00 uur herhaald.

Zondag 14 augustus: 35e Kastelenrit

Johan Heuvelink: 
‘Route bewust ingekort’

Vorden - Liefhebbers van authentieke rijtuigen ( ‘Olde Gerij ‘ ) komen 
zondag 14 augustus aanstaande weer volop aan hun trekken. Die dag 
organiseert Aanspanning ‘In de Reep’ n ‘ voor de 35e keer de Kastelen-
rit, een koetsentocht die jaarlijks duizenden belangstellenden trekt. 
De Kastelenrit is en blijft een uniek schouwspel.

De beweging zelf en de aandacht 
die de beweging nauwlettend volgt, 
raakt elke cel in ons lichaam aan. 
Deze voelt zich gezien en probeert 
zo optimaal mogelijk te functione-
ren. Bewegingsbeperkingen en over-
tollige spanningen lossen op. Het 
lichaam beweegt zich steeds vrijer, 
zachter en eenvoudiger. De mens 
beweegt zich lichter en soepeler, 

zowel in lichaam als geest. U kunt 
kennismaken met deze manieren 
van bewegen en zult (aldus Inge 
Nijenhuis) verrast staan over het 
krachtige effect ervan. 
Inge heeft zich gespecialiseerd in 
deze bewegingen en verzorgt op 
woensdag 17 en 24 augustus lessen 
in het Centrum voor kinderfysiothe-
rapie, Lorentzlaan 2 te Doetinchem. 
De Feldenkraisles van 19.30 tot 
20.00 uur en de T’ai Chi van 20.30 
tot 21.30 uur. De kosten bedragen 
€ 10,-- per les. Neemt u beide lessen 
dan betaalt u € 17,50.

Voor nadere informatie kunt u Inge 
bellen op tel. 06-4343 1216 of mail 
via info@ingeneijenhuis.nl

T’ai Chi en Feldenkrais
Doetinchem - T’ai Chi is de leer 
van de kleine langzame bewe-
gingen, zoals Chinezen die ma-
ken in parken en pleinen. Fel-
denkrais is de leer van kleine 
zachte bewegingen, die gewoon-
tepatronen zichtbaar maken en 
ze doorbreken.



Ook kon men zelfs tijdens het festival 
op dansles bij Sean Kilkenny. Kilken-
ny is oprichter en docent aan de Kil-
kenny School of Irisch Dance in Den 
Haag en verzorgde op het middenter-
rein een workshop Ierse dans. Met 
die school bereikt hij een zeer hoog 
niveau. Talloze mensen maakten van 
de workshop gebruik. Het festival 
werd zaterdagmiddag om half drie 
geopend met optredens van 
DWAYNE & THE 
TEXMEXPLOSION, FRATELLI 
EN BANDARA LATINA. OP HET 
MIDDENTERREIN VERZORGDE 
DE SCHENKER VAN DAMASCUS 
EEN KINDERPROGRAMMA. 
Voor het eerst in de zestienjarige ge-
schiedenis van het KasteelTuinFes-
tival werd een programma geboden 
voor families met kinderen. Dolf 
Moed van De Theaterfiets bracht het 
publiek in oosterse sferen met zijn 
programma De Schenker van Damas-
cus. Veel muziek met een vrolijk ver-
haal. Dwayne & the TexMeXplosion 
zorgde al direct voor een explosie van 
Tex Mex muziek op het podium bij de 
kasteelgracht. Het repertoire bestond 
hoofdzakelijk uit Tex Mex, Conjunto 
en Country met hier en daar een 
vleugje blues en rock met nummers 
van onder andere Flaco Jiminez, Fred-
dy Fender, Texas Tornados en The 
Mavericks. Broederschap in de mu-
ziek. Daarvoor staat de naam Fratelli. 
Al ruim drie jaar brengt de band een 
gevarieerd muziekprogramma dat 
voor een belangrijk deel gebaseerd 
is op Sinti, Midden-Europese zigeu-
nermuziek en op Klezmer, Jiddische 
muziek met Hongaarse, Russische 
en Italiaanse raakvlakken. Een volle 
Orangerie genoot met meer dan volle 
teugen. 
BANDERA LATINA ZORGDE OP 
HET PODIUM IN HET BOS VAN 
DE KASTEELTUIN VOOR EEN 
unieke mix van mediterrane en Zuid-
Amerikaanse wereldmuziek onder 
leiding van gitaarvirtuoos Salvatore 
Giuseppe. Met als basis de flamenco-
gitaar en de Rumba Flamenca stijl is 
de muziek van Bandera Latina kleur-
rijk en gepassioneerd, spetterend en 
virtuoos. Verrassend was ook het op-
treden van 
THE GREYHOUND 
BARBERSHOP SINGERS, 
een gezelschap van ruim twintig man-
nen uit Winterswijk. Zij vormen al 25 
jaar een hecht koor. Brengen de Bar-
bershopstijl, die aan het einde van de 
19e eeuw is ontstaan in Amerikaanse 
kapperszaken. The Greyhound Bar-
bershop Singers traden op meerdere 
plekken in de kasteeltuin op. Nicole 
Philoména nam het publiek in de 
Orangerie mee in een passioneel re-
pertoire en zong over grote thema’s 
als wraak, lijden, heimwee en verlan-
gen.Ze betoverde zo haar publiek met 
haar zoetvloeiende stem. Een passio-

Publiek wordt getrakteerd op diverse genres muziek

Passie en temperament tijdens 
Ruurlo - Het was weelde. Wilde 
men een salsa dansen of juist 
liever stil genieten van prachtige 
fado’s. Of hield men meer van 
country of gaf men de voorkeur 
aan jazz. Of toch liever Iers dan 
Braziliaans. Men hoefde zaterdag 
niet te kiezen tijdens de zestiende 
editie van het KasteelTuinFesti-
val van KunstKring Ruurlo. Men 
kreeg het onder het motto ‘Tem-
perament en Passie, van waar 
ook ter wereld’ allemaal aan-
geboden in de tuin van Kasteel 
Ruurlo en in de Orangerie. Het 
festivalpubliek had de keus uit 
maar liefst vier podiums waarop 
in totaal in een tijdsduur van 
ruim negen uur vijftien groepen 
optraden. Het werd getrakteerd 
op muziek in diverse genres zo-
als jazz, country, Iers, salsa, fado, 
folk, Cubaans, Latijns en zigeu-
ner. Uniek blijft de locatie en de 
feeërieke ambiance van het fes-
tival in de tuinen nabij Kasteel 
Ruurlo en de Orangerie. Vooral 
toen zaterdagavond met de hon-
derden brandende fakkels en de 
tientallen vuurkorven de duister-
nis inviel.

Estudiantina Ensemble trad voor een talrijk publiek op.

Zabumba is een forróband. Forró is dansmuziek uit de sertão, de woestijn in het Noord-
oosten van Brazilië.

Ook kon men zelfs tijdens het festival op dansles bij Sean Kilkenny. Kilkenny is oprichter en
docent aan de Kilkenny School of Irisch Dance in Den Haag en verzorgde op het middenter-
rein een workshop Ierse dans.

Uniek blijft de locatie en de feeërieke ambiance.. Vooral toen zaterdagavond met de honderden brandende fakkels en de tientallen vuurkorven de duisternis inviel.



nele mix van onder andere de Portu-
gese fado, de Cubaanse habañera en
de Argentijnse zamba. Een staande
ovatie van het publiek was haar deel.
En natuurlijk volgde er een toegift. 

HEDENDAAGS
Van een heel ander genre was de tradi-
tionele en hedendaagse Ierse muziek
van The Brandley Bunch. Met aan de
ene kant hun gevoelvolle ballades en
aan de andere kant de opzwepende
instrumentale nummers brachten
zij de stemming er goed in bij het
publiek. Ook Blue Grass en Country
muziek stond op hun repertoire. Het
werd helemaal prachtig toen dansers
van de Kilkenny School of Irish Dance
met snel voetenwerk en hun smaak-
volle choreografie optraden. 

Het festival werd door 
NATHALY MASCLÉ & FRIENDS, 
FLOR D’LUNA, CLOGGY DEW 
EN ZABUMBA AFGESLOTEN. 
Zabumba is een forróband. Forró is
dansmuziek uit de sertão, de woes-
tijn in het Noordoosten van Brazilië.
Oorspronkelijk komt de muziek uit
de binnenlanden, met snelle teksten
(meestal achtste noten die staccato
achter elkaar gezongen worden), een
schuddende, heel ritmische accorde-
on en percussie, zoals de triangel (een
hele grote) en de zabumba (een ronde
trom). Het was voor het publiek dan
ook moeilijk om stil te blijven zitten.
De dansvloer raakte dan ook steeds
voller. 

VERPLAATSING
Vrijwel zeker wordt het KasteelTuin-
Festival volgend jaar van eind juli naar
eind juni verplaatst. Dat liet project-
leider André Lammers van het festi-
val van KunstKring Ruurlo na afloop
zondag weten. ,,We achten dat een be-
ter tijdstip. Eind juli vinden er talloze
evenementen in de regio plaats. Eind
juni daarentegen is de activiteitenka-
lender toch wat overzichtelijker in de
regio. Een groot deel van de lokale en
regionale bevolking is tevens op va-
kantie.” Of volgend jaar het festival
dan ook in de middaguren begint is
nog maar de vraag? Lammers: ,,Het
festival is in de afgelopen zestien jaar
steeds sterker en beter geworden. De
publieke toestroom heeft echter geen
meervoud opgeleverd en is daarbij
achtergebleven. We beraden ons tij-
dens de komende evaluatie dan ook
nadrukkelijk over de tijdsduur, het
muziekgenre, het aantal podiums en
de entreeprijs.” 

Ook het experiment met een kinder-
programma wordt dan besproken.
Dat leverde zaterdag niet het aantal
jonge gezinnen op waarop de orga-
nisatoren hadden gehoopt. Het ex-
periment was bedoeld om ook een
wat jonger publiek aan het festival
te binden. Die bestaat grotendeels uit
vijftigplussers. 

VERNIELINGEN
De organisatoren van het festival
werden zondagmorgen overigens ge-
confronteerd met enkele vervelende
vernielingen. Een hangende sierlan-
taarn die opgesteld stond vóór de in-
gang van het festivalterrein werd uit
een standaard gehaald. Ook werden
enkele wegwijzerborden ontvreemd.
Door vrijwilligers werden die aan de
Zelhemseweg teruggevonden. Op de
parallelweg langs Kasteel Ruurlo was
er gesleept en gegooid met dranghek-
ken. ,,Zinloze vernielingen van ei-
gendommen van anderen. Het is om
droevig van te worden”, aldus André
Lammers.

VOOR MEER FOTO’S ZIE
www.contact.nl

KasteelTuinFestival

Sidewinder.

Het publiek genoot met volle teugen van de verschillende optredens.

Nicole Philoména nam het publiek in de Orangerie mee in een passioneel repertoire.

Cloggy Dew besloot zaterdag de reeks van het optredens op het podium bij de kasteelgracht.

Kinderprogramma. Dansles bij Sean Kilkenny.

The Greyhound Barbershop Singers.

KasteelTuinFestival
Ruurlo
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www.bettingressing.nl

Batterij 12  Groenlo  
Tel. 0544 - 476170 U vindt altijd de juiste tegel

5 12,50
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m2

25 x 33 cm in diverse 
uitvoeringen op voorraad!

PALLET 
ACTIE!
wandtegels

diverse kleuren op voorraad

5 56,50
nu m2

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

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

www.klusdiscounter.nl 
heeft verbinding

www.weevers.nl

Bij het aangaan van een verbintenis mag je uitgaan van vertrouwen. 

Denken aan Weevers Grafi media is dan een goede gedachte.  

Ga via ons de verbinding aan met de rest van de wereld: 

Internetdiensten, websites, webshops en goed advies.

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress
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meubelen
parket

tapijten
laminaat

slaapsystemen
gordijnen

zonwering
projectstoffering

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

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

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

www.spannevogel.nl



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

www.weevers.nl

Iets te organiseren?

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden
secretariaat@oxalisflowers.eu

Vorden BV

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

SPUITER  M/V 
Omgeving Doetinchem – Fulltime – Vacaturenummer; VDB844541

Werkzaamheden; 
Voor een opdrachtgever in de regio Doetinchem zijn wij op zoek 
naar een spuiter. Binnen deze functie bedien je een volauto-
matische machine voor het coaten en spuiten van producten. 
Het gaat hierbij vaak om grotere series. Naast het bedienen van 
de machines zul je ook producten moeten afhalen en ophangen. 
Tevens verzorg je het logistieke proces van het product binnen 
de organisatie. Het betreft een functie met kans op een vast-
dienstverband.
 
Functie eisen;
-  Ervaring als natlakker, bijvoorkeur in de metaal;
-  aanpakker met een goede fysieke conditie;
-  woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving;
-  bereid tot het werken in een twee ploegendienst.
 

MONTEUR INTERN TRANSPORT M/V 
Omgeving Varsseveld – Fulltime – Vacaturenummer; VCP844112

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Varsseveld zijn we op 
zoek naar een monteur intern transport. Het betreft een fulltime 
functie voor langere tijd. Als monteur repareer je oa. heftrucks, 
hoogwerkers en pompwagens.

Functie eisen; 
-  MBO werk- en denkniveau richting de techniek; 
-  recente kennis van elektronica of hydrauliek.

OPERATOR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – Vacaturenummer; VCP830059

Werkzaamheden; 
Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn we op zoek 
naar een operator. Je bent verantwoordelijk voor bediening en 
in- en omstellen van machines.Tevens verricht je lichte onder-
houdswerkzaamheden aan de machine.

Functie eisen; 
-  Ervaring in vergelijkbare functie;
-  VAPRO is een pré;
-  werken in 3 of 5 ploegendienst.

JUNIOR OPERATIONEEL INKOPER M/V
Omgeving Apeldoorn – Fulltime – Vacaturenummer; VCP843017

Werkzaamheden;
Voor een relatie in Apeldoorn zijn we op zoek naar een junior 
operationeel inkoper. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke 
functie wat op termijn voor langere tijd zou kunnen zijn. Je 
beschikt over een MBO+ niveau, bij voorkeur richting WTB. 
Je spreekt vreemde talen en je bent nauwkeurig. Daarnaast 
beschik je over goede kennis van het Office programma.

Functie eisen; 
-  MBO, bijvoorkeur WTB;
-  kennis van Engelse en Duitse taal;
-  kennis van office.

ALLROUND MONTEUR M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – Vacaturenummer; VIO844590

Werkzaamheden; 
Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zijn we op zoek 
naar een Allround Monteur. Je houdt je bezig met het realiseren 
van preventief en correctief onderhoud waaronder werkzaam-
heden op elektrotechnisch-/ en besturingsgebied, koude- en 
stoomtechniek (ook mechanische werkzaamheden vormen deel 
van uw werkzaamheden). Je optimaliseert de prestaties van 
diverse machines. Tevens zul je in samenspraak met de chef TD 
elektrotechnische- en besturingstechnische aspecten begelei-
den. Daarnaast wordt jouw input gevraagd bij investeringen. 

Functie eisen; 
-  MTS elektrotechniek;
-  relevante werkervaring in soortgelijke functie;
-  kwaliteitsbewuste instelling; 
-  teamplayer;
-  goede communicatieve vaardigheden.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PROJECTMEDEWERKER  
BEDRIJFSPROCESSEN M/V
Omgeving Zutphen – Fulltime – Vacaturenummer; VIO844414 

Werkzaamheden; 
Voor een relatie in de omgeving van Zutphen zoeken wij een 
projectmedewerker bedrijfsprocessen. 
In deze functie voer je projecten uit op afdelingsniveau waarbij 
je optreedt als projectleider. Daarnaast neem je deel aan projecten 
op organisatieniveau. Je analyseert systemen en werkprocessen, 
beoordeelt deze op effectiviteit en efficieny en formuleert knel-
punten. Tevens stel je een plan van aanpak op voor de imple-
mentatie en voert dit na goedkeuring uit. 
Je plant en organiseert activiteiten en bent tevens verantwoor-
delijk voor de begeleiding van de OEE implementatie. Je begeleidt 
en traint medewerkers in Lean technieken en helpt hen deze 
onderdeel te maken van de dagelijkse werkzaamheden. 
Tenslotte hoort het borgen van het SAP proces tot je takenpakket.

Functie eisen; 
-  HBO opleiding, bijv. bedrijfskunde;
-  analytisch en je kunt gestructureerd werken; 
-  in staat veranderingen door te voeren en mensen daarbij te 

begeleiden;
-  leidinggevende capaciteiten en uitstekende communicatieve 

vaardigheden;
-  vermogen om kennis en vaardigheden over te dragen;
-  beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en 

geschrift;
-  kennis van SAP is een pré.

Groothandel in bloemen en planten
Handelsweg 6, 7251 JG Vorden

Vorden BV




