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WEEKBLAD VOOR VORDEN - KRANENBURG - WICHMOND - VIERAKKER - LINDE - MEDLER - WILDENBORCH - DELDEN

Bronckhors t  Noord

Dinsdag 11 augustus 2009
71e jaargang no. 23

ALARMNUMMER POLITIE AMBULANCE BRANDWEER 1 1 2

HUISARTSENPOST ZUTPHEN (0900) 200 9000

HUISARTSENPOST DOETINCHEM (0314) 32 98 88

HUISARTSENPOST WINTERSWIJK (0900) 500 9000

Door het minder extreme weer was
het niet heel druk in het zwembad
maar daardoor ook wel lekker voor de
kinderen zodat ze alle tijd hadden
voor de spelletjes. 
Overdag konden de kinderen zich
heel goed vermaken met totempalen
schilderen, tooien maken, schminken,

hoefijzergooien pijl en boogschieten
kanoën paardrijden etc.Een zeer ge-
slaagde dag met 100 kinderen waar-
van 28 kinderen ook bleven kampe-
ren.

‘s Avonds was een groot succes, met
speren bewapend (en later handig ge-

bruiksvoorwerp voor de marshmal-
lows) liepen de kinderen als indianen
rond. Ze deden vol enthousiasme mee
aan de trommelsessie, de indianen-
dansen en natuurlijk een nachtelijke
duik in het zwembad. Het was dan
ook al erg laat toen de laatste kinde-
ren de tenten opzochten. “Al met al
een hele leuke dag die zeker voor her-
haling vatbaar is” aldus badmeester
Timme.

Honderd Indianen
op het zwembad "in de Dennen"

Op zaterdag 8 augustus was er op het zwembad “In de Dennen” een heus
Indianen kamp ingericht.

Op deze dag zullen zowel jeugd, da-
mes en heren wedstrijden op het pro-
gramma staan, in totaal doen er zo’n

450 touwtrekkers mee. In de 720 kg
klasse staat Vorden bovenaan en kun-
nen dan ook “officieus” kampioen
worden. 
Ook zal op deze dag het Nationale
Team dat meegespeeld heeft op de
Worldgames in Taiwan aanwezig zijn.
De aanvang van deze dag is om 10.30
uur.

7e Competitie Toernooi
Touwtrekken op het Medler
Touwtrekvereniging Vorden orga-
niseert op zondag 16 augustus het
7e toernooi van de 9 die meetellen
voor het kampioenschap van het
gewest Oost van de NTTB.

Wanneer het slecht weer is, is er vol-
doende ruimte om de kleedjesmarkt

binnen te huisvesten. De ervaring van
vorig jaar leerde dat een hele dag voor
de kinderen te lang ging duren dus
doen we het deze keer op woensdag-
middag 19 augustus.
Er zijn nog plaatsjes beschikbaar.
0575-441581 of ludgerus@orange.nl

Kinder kleedjes-markt in
Vierakker-Wichmond
Op het terrein van het Ludgerus ge-
bouw in Vierakker zal evens als vo-
rig jaar een kinder-rommelmarkt
worden gehouden.

Als u wilt genieten van hogeschool
zang- en orgelmuziek, is dit concert

zeer aan te bevelen. Ook vorig jaar wa-
ren zij te gast in onze serie. Op het pro-
gramma staan o.a. liederen van C.
Huygens, D. Buxtehude en A. Dvorak.
Alsmede orgelmuziek van Bach en
Berkely. Er wordt een vrijwillige bijdra-
ge bij de uitgang voor de onkosten ge-
vraagd. Wederom dus een concert op
hoog niveau en zeer afwisselend!

Zevende orgel-plus concert
in Vordense zomerserie
Op donderdag 13 augustus a.s.
vindt in de Vordense Dorpskerk
om 15.30 uur het 7e orgelconcert
plaats. Organist is dan Geerten van
de Wetering uit Leiden, samen met
zijn broer Bert, bas/bariton.

Op het erf bij boerderij ‘Het Nieuwe
Zweverink’ van Jaap en Hermien Ko-
renblek aan de Zelstweg in Vorden is

een zonnebloem te bewonderen met
een lengte van 3,5 meter. Uitzonder-
lijk hoog dus!

Grote zonnebloem

Volgens insiders bereiken zonnebloemen een hoogte van pakweg 2,5 meter.

DE VALEWEIDE 
BLOEMEN & PLANTEN

Bos
Zonnebloemen

€2.99

Zaterdag 15 augustus

alles de deur uit

in Vorden

Plus zorgt elke dag
voor voordeel!

• Elke donderdag bij aankoop van 
€ 25,00 aan boodschappen, krat bier
naar keuze, max. 2 p.p. voor slechts:

€ 8.83
• Kilo Speklappen € 4.99
• Kip krokant schnitzels, 5 stuks

€ 3.99
• Elke maandag, brooddag, 3 broden

(uitgezonderd, waldkorn, korenlanders en Ben v. Bakel)

€ 2.89
Alleen bij

Plus Eland Hengelo (Gld.)
T: 0575-463777 • F: 0575-461766



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

Hervormde kerk Vorden
Zondag16 augustus 10.00 uur ds. B. Neppelenbroek.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag16 augustus 10.00 uur ds. M. de Goei-Jansma uit
Amersfoort.

Hervormde kerk Wichmond
Zondag 16 augustus 10.00 uur ds. I.D. Horjus, Didam.

R.K. kerk Vorden
Zondag 16 augustus 10.00 uur Eucharistieviering.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 15 augustus 17.00 uur Eucharistieviering dames/
herenkoor.
Zondag 16 augustus 10.00 uur Woord/communieviering,
herenkoor.

Tandarts
15-16  aug.  W.A. Houtman, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Spreekuur alleen voor spoedgevallen 11.30 – 12.00 uur

Huisarts
Dr. Albers / Tanis, tel. 55 12 55 - dr. Dagevos tel. 55 24 32 -
dr. Haas / de Jong, tel. 55 16 78. Tussen 17.00 uur ’s middags
en 08.00 uur de volgende ochtend, in de weekenden en
op feestdagen: tel. (0900) 200 9000.

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

Apotheek
De avond-, nacht- en weekenddienst wordt verzorgd door
Apotheek Warnsveld, Runneboom 16, Warnsveld. 
Tel. (0575) 57 24 95, fax (0575) 52 57 28.

Gelre ziekenhuizen Zutphen, locatie Het Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. (0575) 59 25 92. Bezoektijden: dagelijk
van 15.00-15.45 uur en 18.45-19.30 uur. Een aantal afdelingen
heeft afwijkende bezoektijden, te weten: Bewaking (Intensive
Care en Hartbewaking): 11.00-11.30 uur en 19.00-19.30 uur.
Kinderafdeling: Ouders mogen 24 uur per dag aanwezig zijn.
Overig bezoek: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.00 uur. Tiener-
afdeling: 15.00-16.30 uur en 17.45-19.30 uur. Gynaecologie &
Verloskunde: Partners kunnen doorlopend op bezoek komen
van 08.30-21.30, behalve tussen 12.30-15.00 uur (rusttijd).
Overig bezoek: 10.30-11.30 uur, 15.30-16.30 uur, 18.45-19.30 uur.

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

Brandweer, tel. 112

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

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

Ambulance, tel. 112

De Graafschap Dierenartsen 
Tel. (0575) 58 78 80. Vorden (kliniek) ma t/m do: 8.00-19.30 uur,
vr: 8.00-18.30 uur, za: 8.00-12.00 uur. Spreekuur ma t/m do:
18.30-19.00 uur en op afspraak. Overige informatie kijk 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;
ikke ook in Velswijk (Zelhem); Nijntje in Halle; Ot en Sien in
Vorden; P.U.K. in Keijenborg en Welpenland in Wolfersveen
(Zelhem). Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

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

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

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

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

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49
of (0800) 02 30 550. 
Eppink & Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.
Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden en omstreken. 
Tel. (06) 55 9162 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

Dierenbescherming 
Info, tel. (0575) 55 66 68. Landelijk klachtennummer
dierenmishandeling, tel. (0900)  20 21 210.

Dierenambulance
Doetinchem, tel. (0900) 0245 of (06) 53 680 578.

Terminale thuiszorg 
‘Noaberhulp’ tel. (0575) 54 33 66.

Klachten/Informatieburo Gezondheidszorg Stedendriehoek 
voor vragen over de gezondheidszorg. Inloopspreekuur elke
woensdagochtend van 9.30-11.30 uur, Oude Bornhof 55-56,
Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen van 9.00-11.00 uur
bereikbaar onder tel. nr. (055) 54 14 618.

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: welzijnouderenvorden@hetnet.nl
Website: www.welzijnouderenvorden.nl
Voor de volgende diensten en activiteiten kunt u terecht bij
Welzijn Ouderen:
Personenalarmering
Maaltijdvoorziening
BOS (Bezoek Oppas Service voor dementerende ouderen
en chronisch zieken).
Centrale Vrijwillige Hulpverlening
Open Tafel 
Iedere dag, uiterlijk een dag van tevoren aanmelden bij: 
Welzijn Ouderen of Sensire de Wehme tel. (0314) 35 74 50.
Hobbyen in het Dorpscentrum, Raadhuisstraat 6
Meer Bewegen voor Ouderen (M.B.v.O.)
Gymnastiek, sport en spel, volksdansen en zwemmen
Seniorenhuisbezoek
Ouderenadviseur; geven van advies, ondersteuning bieden
bij het maken van keuzes, hulp bij het leggen van contacten,
ondersteuning bij het invullen van (aanvraag-)formulieren.

– WegWijZer Vorden
Eén aanspreekpunt voor al uw vragen op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Voor jong en oud. Tevens 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 info@portaalwegwijzer.nl

Stankmeldingsnummer Gelderland, tel. (026) 35 99 999.

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

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

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

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

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

Bladeren
door een boek

�Leer (beter) bridgen. Be-
ginnerscursus start 16 sep-
tember, opfriscursus start 17
september. Nicolette, Amber
& Harry Garsen, gediplo-
meerde bridgedocenten.
Aanmelden: 0575-522275.

Praktijk voor de 
Chinese Geneeskunde

PREVENTIEVE MASSAGE: BLIJF VITAAL

Naarmate de jaren verstrijken, krijgt een ieder te maken met
vermindering van desbetreffende orgaan functies.
Vooral degene die nogal weinig bewegen geldt dat de bloeds-
omloop traag is.
Juist voor mensen, die eigenlijk te weinig bewegen is deze
vorm van massage uitermate geschikt om bloedsomloop door
het hele lichaam te bevorderen en veroudering tegen te gaan.
Losmaken van spieren geeft ontspanning en heeft een heilzame
werking. Ook bij mensen bij wie de klachten samenhangen
met chronische stress waaronder spijsverteringsklachten en
ademhalingsproblemen.

Tevens in de Praktijk: Shiatsu- Therapie (Acupressuur)
Ooracupunctuur  

Behandeling wordt vergoed door verschillende Zorgverzekeraars.
Aangesloten bij Beroepsvereniging de Zhong.

Voor informatie of behandeling op afspraak:

Jet Scholtz-Hartman
Ruurloseweg 95, 7251 LD Vorden
Tel. 0575-556500

�Te koop: Gietijzeren AL-
LESBRANDER (65x45x30)
met grondplaat & pijp, antiek
model, 100 Euro. GRINTTE-
GELS 84 (40x60) en 30
(30x30x30)1 Euro/st. Partij
BLOEMPOTTEN en VAZEN,
div. soorten & maten, aarde-
werk & glas, 50 Euro. Tel. 06-
25358189.

ETJ-Witgoedservice
Repareert 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

�
Jong voelende VUT-er

MBO-HBO zoekt +_15 uur
p.w. werk. info@improvi-
and.nl

TAALLESSEN FRANS EN
NEDERLANDS IN VORDEN.

Info: 06-20135453 of via 
taalcursussenvorden@gmail.com 

HOVENIERSBEDRIJF
M. SCHEPERS

Voor ontwerp, aanleg,
renovatie van tuinen.

O.a. straatwerk,
pergola’s en vijvers.

Van puls tot
beregeningsinstallatie
en/of het leveren van

pompen en toebehoren.
Neem contact op met:

0573-259704
www.hoveniersbedrijf-

mschepers.nl

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

Vlaai v/d week

Kersenvlaai 
6-8 personen € 6,55

Dinsdag = Brooddag

4 broden 
naar keuze € 6,30

keuze uit wit, tarwe, fijn/grof volkoren

Vakantieaanbiedingen

Reurls geluk         € 2,99
krentenbroodje gevuld met krenten, 

rozijnen en noten

Deense krakeling € 1,00
met room en vers fruit

Aanbiedingen geldig van di. 4 aug. t/m za. 15 aug.

�Gevraagd: Oud ijzer/meta-
len/electrische apparaten.
Bel of mail: 0650917007 /
r.seubring2@kpnplanet.nl na
18.00 uur.

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

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

Zelhem (06) 53 31 77 90.

Fietsvierdaagse Ruurlo 25,
26, 27 en 28 augustus. Af-
standen 40  en 60 km. Er kan
ook één dag gefietst worden.
Start: vanaf 9.00 u. bij VVV
Ruurlo, Kerkplein 18.

Dagmenu’s
12 t/m 18 augustus 2009 

Prijs: Dagmenu om mee te nemen € 7,00
Vanaf 16.00 uur, behalve dinsdags vanaf 17.00 uur.

Dagmenu’s bij u thuis laten bezorgen € 8,25
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering

Dagmenu bij ons te consumeren € 8,95
(Bestellen mag maar hoeft niet.) 

Woensdag 12 augustus
Knoflookroomsoep / Sukadevlees met gekookte aardappelen
en groente.

Donderdag 13 augustus 
Bami Bangang met bami, pindasaus en rauwkostsalade /
bavarois met slagroom.

Vrijdag 14 augustus 
Minestronesoep / Zalmfilet met dille saus, aardappelen en
groente.

Zaterdag 15 augustus (alleen afhalen/bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en zomerse rauwkost-
salade / ijs met slagroom.

Maandag 17 augustus 
Mosterdsoep / Hollandse biefstuk met pepersaus, frieten en
rauwkostsalade.

Dinsdag 18 augustus   
Wiener Schnitzel met aardappelen en groente / ijs met slagroom.

U kunt dit iedere dag doorbellen vanaf 11.00 uur, tel. (0575) 55 15 19
Ook à la carte geopend, cadeaubonnen, dinercheques, catering,

lunchkaart, ijssalon, koffie, huisgemaakt gebak...
Wij wensen u een smakelijk eten en mocht u vragen

en/of opmerkingen hebben dan kunt u ons
bereiken op (0575) 55 15 19 of u komt

even binnen op Kerkstraat nr. 3 te Vorden.

Smakelijk eten!! Bistro De Rotonde team 
Wendie en Thomas



Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

ADVERTEREN 
IN DE 

ACHTERHOEK
VAKANTIEKRANT?

avk@weevers.nl

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

Ook voor urngedenktekens en
onderhoud van bestaande monumenten.

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

Industrieterrein ”De Mars”
t.o. Woonboulevard Eijerkamp

sinds 1908

UITVAARTVERZORGING  

HOLTERMAN

Larenseweg 49, Lochem
Tel. 0573 - 254019
www.holtermanuitvaart.nl

Verzorging van uitvaarten in
Lochem, Vorden, Ruurlo,
Zutphen, Warnsveld, e.o.

Dat een uitvaart persoonlijk moet zijn, is bekend.
Nu nog de prijs op maat.

Kijk op www.holtermanuitvaart.nl of bel 0573-254019.

Lochem

De mensen
van Monuta maken

het verschil.

Uitvaartcentrum:
Vorden, Het Jebbink 4a, Tel: (0575) 55 27 49

Zutphen, Piet Heinstraat 31, Tel: (0575) 51 29 31
Uw uitvaartverzorgers: 

Pieter Kingma, Wiljan Mulder, Germaine Pasker-van Kleef,
Gerrit Wissink

Uw verzekeringsadviseur:
Marcel te Boome, Tel: 06 - 20 97 83 08

T  06 55916250
E info@marionpolman.nl
W www.marionpolman.nl

dag en nacht bereikbaar

ook bij een uitvaart verzekering

vorden e.o.Marion Polman
uitvaart  begeleiding

m i j  k u n t  u  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 t

Nog niets gesproken,
nog niets gezegd.
Toch al iets moois,
iets heel teers,
in ons hart gelegd.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte 
van onze zoon en mijn broertje

Thijs
Hij is geboren op maandag 3 augustus 2009,
weegt 3340 gram en is 54 cm lang.

Martijn & Bianca Schuerink
Ilse

Enzerinckweg 8
7251 KA  Vorden
Tel: 0575 - 55 50 49

Onze hartewens is op 4 augustus 2009 om 18.19 uur
in vervulling gegaan

Ize
Ize weegt 3105 gram en is 48 cm lang

Jarno Boer en 
Wilma Weulen Kranenbarg

Ruurloseweg 65b
7251 LB  Vorden

Na een moeilijke levensperiode is overleden onze
altijd behulpzame broer, zwager en oom

Herman Korten
weduwnaar van Mine te Slaa

* Ruurlo, † Doetinchem,
21 januari 1923 9 augustus 2009

Vorden: Fam J. Smeenk
Ruurlo: Fam A. Korten

Hengelo Gld.: Fam F. Korten

Neven en nichten

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Als ik maar weet dat in mijn laatste dagen,
Als ik misschien niet eens meer bidden kan,

De Geest voor mij om hulp en steun zal vragen,
Opdat ik rust zal hebben, Heer ook dan.

Bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en zorg
waarmee hij ons gedurende zijn leven heeft om-
ringd, delen wij u mede dat, na een liefdevolle ver-
zorging in verpleeghuis Den Ooiman te Doetinchem
moegestreden maar rustig is ingeslapen onze lieve
vader en opa

Herman Korten
Weduwnaar van Willemina te Slaa

in de leeftijd van 86 jaar.

Frits en Hinke
Harm en Elisa
Froukje en Jelmer

Gerrie
Joop
Harmen
Theodoor en Sarah

Doetinchem, 9 augustus 2009

Correspondentieadres:
Buursebrink 28
7544 MS Enschede

Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condole-
ren op donderdag 13 augustus van 19.00 tot 19.30
uur in de aula van Ons Huis, ingang Bleekstraat te
Hengelo (Gld.).

De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 14 au-
gustus om 14.00 uur in crematorium Slangenburg,
Nutselaer 4, Doetinchem. Voorafgaand is er gele-
genheid tot afscheid nemen van 13.45 tot 13.55 uur.

Aansluitend is er een samenzijn met de familie in de
ontvangkamer van het crematorium.

Mocht u geen rouwbericht hebben ontvangen, ge-
lieve deze advertentie als zodanig te beschouwen.

We liepen samen het leven door
en lieten in het zand

een spoor van stappen, twee aan twee
de Heer liep aan mijn hand

Te midden van kinderen en kleinkinderen, hebben
wij in alle rust afscheid genomen van mijn warme,
lieve, en sterke vrouw, moeder, en oma

Gerda Johanna 
van Zuilekom – Groot-Wassink

Hengelo Gld., Wichmond, 
20 februari 1935 10 augustus 2009

Wichmond: Gerrit van Zuilekom

Wichmond: Ineke en Anton 
Marieke en Wiljan
Monique

Lochem: Annemarie en Lex
Sander
Inge

Zutphen: Erika en Paul
Charlotte
Jasper 

Gerda is thuis

Hackforterweg 27, 7234 SH Wichmond

Op vrijdag 14 augustus nemen we afscheid van
Gerda in de Ned. Hervormde kerk in Wichmond. 

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd,
zal plaatsvinden om 11.00 uur. 
Vanaf 10.45 uur heeft u gelegenheid om persoonlijk
afscheid van haar te nemen. 
Aansluitend zullen we haar begeleiden naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats te
Wichmond.

Na afloop is er gelegenheid om de familie te con-
doleren in het St. Ludgerusgebouw, Vierakkerse-
straatweg 37, Vierakker.

Liefhebbers van de barbecue 
kunnen bij de Keurslager altijd
op iets meer rekenen. Méér
smaak en méér vlees. Eet je het
liefst elke dag buiten? Dan is
dit je week! Met 4 gemari-
neerde speklappen en 4 extra 
smakelijke BBQ-worsten voor

slechts € 6,00, trakteer je jezelf en anderen op een heerlijk zomerse 
(en voordelige) maaltijd. Is het niet buiten, dan wel binnen!

Week van de BBQ

KEURSLAGERKOOPJE
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Gemarineerde Speklappen
en BBQ-worsten

2x 4 stuks 6
Pork-wit-lof

100 gram 1
Bij 150 gram gebraden Spek

GRATIS 100 gram eiersalade

Macaroni

500 gram 3
ippen

bouten
4 stuks 3

Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  Vorden
tel. 0575-551321, fax. 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl

K

WITTE BOLLEN

NU 6 VOOR  1.95

ZONNEPITTEN-
BROOD

NU VOOR 1.99

APPELFLAPPEN

NU VOOR  1.25

EN 

5 VOOR  5.49

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 11 t/m zaterdag 15 augustus.

AARDBEIEN
VLAAI

KLEIN 

€ 7.95

GROOT 

€ 11.95
De enige echte 

ZWANENHALZEN 
volgens origineel recept



Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

VISITEKAARTEN
BRIEFPAPIER

FAKTUREN

Handelsdrukwerk
wij verzorgen dat graag

Tuinontwerp Tuinaanleg

Tuinonderhoud (sier)bestrating

Sint Anthoniehof 35 telefoon/fax 0575 469 100
7232 EA  Warnsveld mobiel 06 53 42 83 72

naaimachinespecialist

Repararties van naaimachines kunnen afgegeven worden bij 
Roosenstein Quality Wear Burgemeester Galleeestraat 12, Vorden tel. 0575-553879. 

of Nieuwstad 31, Lochem tel. 0573-252748.

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

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

- advertorial -

Een étalagewedstrijd 
in landelijke sferen

(een samenwerking tussen leden van de VOV 
en de Castle Fair)

31 winkeliers en 6 horeca gelegenheden gaan de uit-
daging aan om hun étalage/terras te laten stralen. In de
periode van 12 augustus t/m 23 augustus 2009 zullen de
étalages van de Vordense ondernemers en de terrassen
van de Vordense horecaondernemers in het teken staan
van de jaarlijkse Castle Fair. De winnaars (Vordense On-
dernemers) 1, 2 en 3 zullen in week 34 in het Contact
worden vermeld. Bovendien mag de winnaar een jaar
lang de titel van “Mooiste étalage van Vorden” dragen.

MAAR U ALS CONSUMENT KUNT OOK
MEE DOEN!!!

Vanaf 12 augustus kan nl. het winkelend publiek de éta-
lages/terrassen bekijken en meedoen aan de prijsvraag. In
elke étalage en op de terrassen hangt een letter, welke
letters tezamen een slagzin zullen vormen. De gevonden
letter dient ingevuld te worden in het hokje behorende
bij het nummer van de deelnemende ondernemer. Vul
dus onderstaand deelnameformulier volledig in en lever
dit uiterlijk 19 augustus a.s. in bij Sfeer van Josephine aan
de Dorpsstraat 36 te Vorden.

Prijs: een jaarabonnement op het blad
Landleven met een heerlijke fles wijn

vooraf 2 vrijkaarten voor de Castle Fair.

Deze prijs wordt op 23 augustus uitgereikt in de hoofd-
ring van de Castle Fair om 16.00 uur. De winnaar wordt
hierover 20 augustus telefonisch ingelicht.

DEELNEMENDE WINKELIERS
1) ABN-AMRO Bank, 2) Ami Kappers, 3) Antony's Country
Store, 4) Autobedrijf A. Klein Brinke B.V., 5) Bakkerij Joop, 

6) Barendsen Doe Het Zelf Vorden B.V., 7) Bistro De Rotonde,
8) Eetcafé De Slof, 9) Café Feestzaal "De Herberg", 

10) Chin.Restaurant Fan Sheng, 11) Da Vinci for Hair, 
12) De Vordense Tuin, 13) DutchPC Electronics, 

14) Echte Bakker Van Asselt, 15) Etos Barendsen B.V., 
16) Fashion Corner, 17) Free-wheel, 18) Helmink BV, 

19) Hotel Restaurant Bakker, 20) Keurslagerij Vlogman, 
21) Mitra, 22) Profile Bleumink, 23) Roosenstein Quality Wear,

24) Sfeer van Josephine, 25) Sueters Speelgoed, 
26) Super De Boer, 27) Visser Mode, 

28) VVV Vorden, 
29) Welkoop Vorden, 

30) Woninginrichting Lammers, 
31) Hema, 32) Yvonne jeugdmode, 

33) Meeks Meubelen, 
34) Rabobank

Naam

Adres

Woonplaats

Telefoonnummer

OPLOSSING:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

Vol Smaak
Navel-Late sinaasappelen zoet & sappig
3e kilo gratis! 2 kilo 3,99
Hollandse suiker mais om te koken, 
voor in salades of op de BBQ pak á 2 stuk 0,99

Week aanbiedingen
Hollandse sperziebonen 500 gram 0,69
Reineclaude pruimen 500 gram 1,29

Uit eigen keuken
Broccoli Gratin schotel + gratis bakje
rauwkost naar keuze per persoon 6,95
Kom voor deze en vele andere aanbiedingen naar onze

winkel. Aanbiedingen geldig t/m maandag 17 augustus.

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



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

De eerstvolgende drives worden ge-
speeld op donderdag 13 augustus
2009 in Zaal Herfkens, Zutphen Em-
merikseweg 64, Baak en op woensdag

19 augustus in Zaal Den Bremer, Zut-
phen Emmerikseweg 37 in Toldijk. En-
tree 2,00 euro per persoon. Er zijn per
lijn prijzen te winnen. Inlichtingen bij
Theo van Aalst tel. 0575-451558, e-
mail: theovanaalst@gmail.com. In-
schrijven tot 19.15 uur, aanvang
bridge 19.30 uur.

Zomerbridge Bronkhorst
Deze zomer worden door de
Bridgeclub Bronkhorst vrije zo-
merdrives gehouden.

In het kielzog van deze bonte planten-
wereld kennen we hier ook een rijke
dierenwereld, waarvan de vogelbevol-
king toch een groot deel voor haar re-
kening neemt. Dit kan natuurlijk al-
leen als er voldoende voedsel in de
vorm van insekten aanwezig is. Zo
kunnen we in de vijver voor het huis
verschillende soorten libellen en juf-
fertjes te zien krijgen. Uiteraard is
hiermee nog niet alles gezegd. Natuur-
lijk zou het WNF het WNF niet zijn als

ze niet jaarlijks een publiekswande-
ling over dit terrein verzorgt. 

Tenslotte kan men hier het belangstel-
lende publiek van alles tonen en laten
zien dat natuurbescherming niet
maarzo een hobby is van enkele excen-
triekelingen, maar -willen we onze
planeet leefbaar houden- wij zuinig
dienen om te springen met de schat-
ten van moeder aarde en daar schort
het tegenwoordig wel aan. Dit zal alle-
maal plaatsvinden op zondagmiddag
16 augustus a.s. Aangeraden wordt om
huidbedekkende kleding, zoals lange
mouwen, aan te trekken. 

Wie deze publiekswandeling wil mee-
maken -en natuurlijk zal onze ervaren
natuurgids u begeleiden- dient om
14.00 aanwezig te zijn bij de kapel aan
de Kapelweg, tussen Lochem en Vor-
den. Aan de deelnemers wordt t.b.v.
natuur- en landschapsbescherming
een symbolische bijdrage gevraagd.
Voor eventuele nadere info kan men
terecht bij Job Teeuwen, 0575 - 431198.

Wereld natuur fonds
Het landgoed de Wildenborch, tus-
sen Vorden en Lochem, is een fraai
kleinood waar het voor de natuur-
liefhebber goed toeven is. Een bon-
te afwisseling in bodemgesteld-
heid zorgt ervoor dat de planten-
wereld eveneens een grote afwisse-
ling kent. Naast soorten van de dro-
gere plekken kennen we ook soor-
ten die wat meer vocht prefereren.
Soorten als heksenkruid, maag-
denpalm en reuzenzwenkgras vin-
den we er naast adelaarsvaren, dal-
kruid en bosandoorn.

De tieners van toen zijn intussen alle-
maal de zestig reeds gepasseerd of an-
ders gezegd, ze hebben al een heel le-
ven achter de rug. Ze hebben één ding
gemeen, ze denken alle vier nog met
weemoed terug aan de tijd toen direc-
trice Rinie v.d. Vecht op deze school de
scepter zwaaide. Jansje Ruiterkamp:
‘Vorig jaar was ik in school ’t Beeck-
land bij het afscheid van Jan Rigterink.
Ik kwam daar in gesprek met de huidi-
ge directeur Sjaak Stans en vertelde
hem dat het mij wel leuk leek om een
reünie te organiseren met de meisjes
van toen. Stans was direct enthousiast
en bood spontaan zijn medewerking
aan. Ik weet nog heel goed dat wij 50
jaar geleden met ongeveer 80 meisjes,
verdeeld in vier groepen op de huis-
houdschool zaten.

Ik ben eerst op zoek gegaan naar vrou-
wen die in deze groepen hebben geze-
ten. Vervolgens is er een reüniecom-
missie opgericht, waarin tien vrou-
wen zitting hebben genomen. Onze
eerste taak was om te proberen na-
men en adressen van vroegere klasge-
noten te achterhalen. Van de 80 leer-
lingen hebben we 79 namen kunnen
achterhalen, waarvan inmiddels vier
vrouwen zijn overleden. Van één

vrouw hebben we wel de naam, maar
geen adres of woonplaats’, zo zegt
Jansje Ruiterkamp. Dilly Groot Was-
sink: ‘Ik weet dat ze Remy de Bruin
heette en uit Zutphen kwam. Een hele
lieve meid waar we veel schik mee
hadden. We hebben in het telefoon-
boek alle ‘de Bruin ‘s‘ opgebeld. Jam-
mer genoeg hebben we haar niet kun-
nen vinden’, zo zegt Dilly.

Terwijl Jansje nog eens koffie in-
schenkt komen de verhalen over vroe-
ger pas echt los. Vooral de toenmalige
directrice Rinie v.d. Vecht heeft flinke
indruk bij de vrouwen achter gelaten.
Dilly: ‘Ze was zeer streng, ze had zoals
ze zo mooi zeggen ‘de wind er flink
onder’. Jansje: ‘Ze stond wel elke mor-
gen bij de deur om iedereen te begroe-
ten. Het was een rechtvaardige vrouw
en bij problemen kon je altijd bij haar
aankloppen’. Dilly kan zich ook mees-
ter Jan Schut nog heel goed herinne-
ren. ‘Wij kregen seksuele voorlichting
van hem. Dan nam hij altijd steevast
een kippenei mee om aan de hand
daarvan uit te leggen hoe de sex in el-
kaar steekt, ha, ha. Wij proesten het
dan uit en zeiden we tegen hem ‘mees-
ter, wij komen van de boerderij en we-
ten heus wel hoe dat gaat hoor’! Ter-

wijl Dilly dit verhaal vertelt, opnieuw
een bulderend gelach aan tafel.

Jansje Ruiterkamp: ‘Wij leerden op
school ook ‘strijken’, eerst de onder-
kraag, dan de bovenkraag, vervolgens
de schouder en de mouwen’. Diny
Wolsing: ‘ Het koken, kinderverzor-
ging, opvoeding, algemene ontwikke-
ling, al dat soort zaken leerden wij
met het oog ‘op later‘, zeg maar de
voorbereiding op de taak als huis-
vrouw, moeder e.d. Ik heb er echt voor-
deel van gehad’, zo zegt Diny die net
als Jansje Ruiterkamp na haar school-
tijd eerst in de verzorging ging wer-
ken. Dilly Groot Wassink zocht het in-
de richting kok en serveerster, terwijl
Diny Blok in een groentezaak ging
werken. Voor alle vier vrouwen gold:
direct na school, meteen aan het werk! 

De reünisten worden zaterdag 19 sep-
tember om 14.00 uur in school ’t
Beeckland eerst met koffie en gebak
ontvangen. Ook oud-personeel en de
instromers van de VVB in 1962 (Voor-
bereiding Verzorgende Beroepen) zijn
uitgenodigd. Verder zal Sjaak Stans
het een en andere over het huidige’t
Beekland vertellen, gevolgd door een
rondleiding door de school. Er is een
doorlopende voorstelling van de inge-
zonden foto’s via de beamer. Ook kan
er een tentoonstelling bezichtigd wor-
den. Op een speciale plek in school
wordt een ‘stiltehoekje’ voor de overle-
den klasgenoten gemaakt. Daar ligt
een losbladig boek waar iedereen wat
kan opschrijven zodat deze naar de
nabestaanden kunnen worden opge-
stuurd. De reünie wordt besloten met
een stampot buffet.

Reunie voormalige christelijke landbouwhuishoudschool

Twaalfjarige meisjes van toen 
hopen elkaar na vijftig jaar weer te zien!

Wanneer de reünie van de meiden van de voormalige christelijke land-
bouwhuishoudschool net zo gezellig wordt als de bijeenkomst met koffie
en koek van een aantal dames bij Jansje Ruiterkamp in Bathmen, dan be-
looft het op zaterdag 19 september een fantastische happening te wor-
den! Dilly Groot Wassink, Diny Blok en Diny Wolsing waren zo maar op
een maandagmorgen al bijtijds vanuit Vorden naar Jansje Ruiterkamp
vertrokken om daar de pers te woord te staan. Vijftig jaar geleden bezocht
het kwartet als meisjes van twaalf de voormalige landbouwhuishoud-
school. De helft van de dames bleef er twee jaar, de andere helft vier jaar,
al naar gelang voor welke vervolgopleiding werd gekozen.

V.l.n.r.: Diny Wolsing, Diny Blok, Jansje Ruiterkamp en Dilly Groot Wassink.

L.R. de Graafschap Vorden
Vorige weekend werd het CH Barchem
georganiseerd. 
Carlijn Slijkhuis behaalde hier een 1e
en 2e prijs met 196 en 190 punten met
haar paard Volmer in de M2 dressuur.

Afgelopen weekend werd het CH
Nieuw-Heeten georganiseerd
Op zaterdag behaalde Anita Berenpas

met Aragorn in de B dressuur een 1e
en 4e prijs, met resp. 206 en 199 pun-
ten. Ze had een druk weekend want op
zondag ging Anita Berenpas nogmaals
richting Nieuw Heeten, nu met de
merrie Walencia. Zij behaalde een 1e
en een 4e prijs in de L2 met resp. 208
en 202 punten.
Allemaal gefeliciteerd met het behaal-
de succes.

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

We’j nog van too?

afd. Dialect

Wat is: A. Ne labes.

B. Ne hompe.

C. Ne kanes.

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Op 23 augustus neemt de kerkelijke
gemeente afscheid van ds. IJ. de Mol-
Buizert en ds. A. I. van Amstel. Beide
dames ondersteunden gedurende cir-
ca een jaar de pastorale zaken in de
Lambertigemeente. De aanvang van
de dienst is 10.00 uur, de afloop is
minder tijdsgebonden. Na afloop is er
tijd om van koffie te genieten, waarbij
ieder op zijn/haar eigen manier af-
scheid kan nemen.
De Kerkenraad zal zorgen dat de beide
predikanten niet met lege handen
naar huis gaan.

Op 30 augustus is de intrededienst
van de nieuwe predikante ds. N. M.
Drop. Haar start in de Lambertige-
meente wordt gevierd in de zoge-
naamde intrededienst, die zij samen
met ds. A. J. Stein zal voorbereiden.
Ook die dienst begint om 10.00 uur en
is het moment van naar huis gaan va-
riabel, vanwege de koffie en de ge-
sprekken.
Op 30 augustus wordt de hulp van de
gemeenteleden ingeschakeld om ds.
N.M. Drop kennis te laten maken met
de Achterhoekse hartelijkheid. Door
een klein cadeautje, bedacht in het
hart, gegroeid in de tuin of samenge-
steld in de keuken mee te brengen, zal
ds. Drop met volle handen naar 'haar'
pastorie aan de Halseweg terug moe-
ten lopen. Om te zorgen dat zij alles
toch in één keer mee naar huis kan ne-
men, zal de voorbereidingscommissie
zorgen voor een authentiek vervoers-
middel.

Wisseling van de wacht
De Lambertikergemeente viert op
23 augustus en 30 augustus aan-
staande twee bijzondere diensten.
Op 23 augustus sluit de Lamberti-
kerkgemeente een periode van tij-
delijke oplossingen rondom de
predikantsplaatsen af, terwijl het
op 30 augustus een nieuwe periode
zal starten.

Heeft u de open dagen gemist tijdens
dit seizoen? Dan bent u donderdag-
morgen 13 augustus welkom in de
kruidentuin. De werkgroep biedt u
naast een smakelijk kruidenhapje,
eveneens alle informatie betreffende
de meer dan 150 kruidachtige plan-
tensoorten, oude fruitbomen, bijbelse
planten en natuurlijk de keukenkrui-
den. Er is ook gelegenheid tot het ko-

pen van plantjes, heerlijke jams, of
chutneys. Liefhebbers van kruidena-
zijn, kunnen tegen een kleine vergoe-
ding hun eigen fles met vers geplukte
kruiden, azijn maken. Het poortje van
de kruidentuin blijft dagelijks ge-
opend en is vrij toegankelijk. Voor de
werkgroep zit het betreffende, de
open dagen erop en gaan ze zich weer
voorbereiden op het nieuwe seizoen

van 2010. Het onderhoud van de tuin
gaat met veel plezier verder. Denkt u
van: ik zou de werkgroep graag een
handje helpen neem dan contact op
met Annie Looman, tel. 0314-621350
of kom op de woensdagavond in de
kruidentuin. Voor informatie kunt u
terecht bij: Janny Neysen tel. 0314-
623105 of vneijsen@hetnet.nl

In het NPB gebouw is tijdens de open-
morgen een expositie. De tuin is gele-
gen naast het NPB gebouw aan de Pier-
sonstraat 4, Zelhem.

Laatste open morgen

Kruidentuin 't Zunnehöfken
De granen en zaden geoogst, positieve klanken van de bezoekers, met
deze reacties kan de jubilerende werkgroep terugzien op een succesvol
seizoen.



Dit betekent dat er van de toernooior-
ganisatie verwacht wordt dat er inno-
vatief gehandeld wordt om de begro-
ting toch sluitend te krijgen. De toer-
nooiorganisatie heeft daarom het
plan opgepakt om via de Kuijperkrant

een verloting via de SMS te organise-
ren. Met de organisatie van die SMS-ac-
tie hoopt de toernooicommissie dat er
op een originele manier, financieel
meer mogelijkheden komen om ook
in de toekomst het Wim Kuijpertoer-
nooi te kunnen blijven organiseren. In
de Kuijperkrant die aanstaande vrij-
dag 8 augustus in een oplage van
40.000 kranten uitkomt, staat op de
voorpagina de code WTK vermeld. Die
code kan ge-smst worden naar num-
mer 3030 en de deelnemers die de co-
de geactiveerd hebben maken kans op
een geheel verzorgd voetbalweekend
voor twee personen naar Londen. Met
deze actie slaat de toernooicommissie
een nieuwe weg in door nu ook gebruik
te gaan maken van de mogelijkheden
die de mobiele telefoon biedt.

Wim Kuijpertoernooi Vorden
organiseert verloting via SMS
Bij de voetbalvereniging Vorden
wordt op 15 en 16 augustus voor de
19e maal het internationale Wim
Kuijper jeugdvoetbaltoernooi ge-
organiseerd. De organisatie van
het toernooi wordt dit jaar gecon-
fronteerd met het feit dat het fi-
nancieel wat minder gaat. Verschil-
lende bedrijven die jaarlijks hun
bijdrage leverden hebben dit jaar
moeten besluiten om hun bijdrage
bij te stellen of zelfs voor een jaar
te annuleren.

AUGUSTUS
12 ANBO klootschieten, Olde Lettink
13 Klootschietgroep de Vordense Pan
19 ANBO klootschieten, Olde Lettink
20 Klootschietgroep de Vordense Pan
26 Handwerkmiddag en kraamver-

koop Welfare Rode Kruis in de
Wehme

26 ANBO klootschieten bij Olde Let-
tink

27 Koffieochtend PCOB bij hotel Bak-
ker

27 Klootschietgroep de Vordense Pan
29 ANBO/PCOB Rijbewijskeuring 70-

plussers in de Wehme. tel 55 20 03

KUNST AGENDA VORDEN 
Galerie Bibliotheek Vorden, Expositie
Beecklandtalenten t/m 31 aug.
Galerie Amare tentoonstelling cursis-
ten za/zo/ma-middag t/m 31 augustus

IEDERE DAG:
• Open Tafel iedere dag. Opgave bij

de Wehme.
• Hobbyen voor ouderen in het

Dorpscentrum. Op ma., wo. en do.
morgen van 9 tot 12.00 uur. Info/
opgave bij Welzijn Ouderen Vorden.

• Meer Bewegen voor Ouderen: 
gym-sport en spel, volksdansen,
zwemmen. Informatie en opgave
bij Welzijn Ouderen Vorden.

De jeugd ving in totaal 111 vissen 13
meter en 87cm. Het was een spannen-
de strijd want in er konden nog drie
vissers kampioen worden. Dit waren
Patrick, Yorick en Sander.

De uitslag is als volgt: 1) Bas Abbink,
26 stuks, 321cm. 2) Patrick Groot Jeb-

bink, 19 stuks, 290 cm. 3) Sander Eg-
gink, 22 stuks, 178 cm. 4) Yorick His-
sink, 21 stuks, 213 cm. 5) Remon Derk-
sen, 10 stuks, 154 cm.
De einduitslag en kampioen 2009: 1)
Patrick Groot Jebbink, 592 punten. 2)
Yorick Hissink, 586 punten. 3) Sander
Arfman, 574 punten.

SENIORENWEDSTRIJD
Op zaterdag 1 augustus
werd de 6e onderlinge Se-
niorenwedstrijd gevist in
het Twentekanaal te Eef-
de. Er deden 15 vissers
aan mee met een totale
vangst van 6140 gram.
De uitslag is als volgt: 1)
Rob Golstein, 1360 gram.
2) Rik Velhorst, 900 gram.
3) Jan Groot Jebbink, 860
gram.

De volgende wedstrijd is
op zondag 30 augustus in
de oude IJssel.
Op donderdag 6 augustus
organiseerde de snoek-
baars een vakantiewed-
strijd aan het Twenteka-
naal te Eefde. Hier deden
18 personen aan mee on-
der tropische temperatu-
ren. De totale vangst was
13 kilo en 750 gram.

De uitslag is als volgt: 1)
Rik Velhorst, 4050 gram.
2) Rob Golstein, 3400
gram. 3) Ab Wentink,

2060 gram.
De 55 plussers visten hun 5e onderlin-
ge aan het Groene kanaal te Eefde. In
de stromende regen vingen zij totaal
1725 gram vis.
De uitslag is als volgt: 1) Henk Golstein
met 800 gram. 2) Wim Bulten met 290
gram. 3) Wim Vreeman met 280 gram.

Allemaal gefeliciteerd met het behaal-
de succes!

H.S.V. de Snoekbaars

Patrick Groot Jebbink:
Jeugdkampioen vissen 2009!

Op donderdag 14 juli werd de 5e en tevens laatste onderlinge Jeugdwed-
strijd gevist. Er deden totaal 8 jeugdvissers aan mee. Ditmaal werd er we-
derom gevist in de Berkel te Lochem.

Doelgericht
adverteren?

Informeer naar de vele mogelijkheden!

Uitgever van o.a.:

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

Uitgever drukkerij van Barneveld - Denekamp

Dorpsstraat 60, 7261 AX Ruurlo, telefoon 0573 - 451 438

BTW BTW VERKVERKOOPOOP
alle restanten 81% korting

U betaalt alléén 19% btw*U betaalt alléén 19% btw*
alleen tijdens de bralleen tijdens de braderie waderie woensdaoensdag 12 augustusg 12 augustus

Zomercollectie Zomercollectie 75%75% KortingKorting

NU de HELFT v/d HELFT*NU de HELFT v/d HELFT*
Damesmode:
Josephine & Co,
Frank Walder,
Gerry Weber,
Rosner, Zerres,
Gardeur, Mezzo,
Basler

Herenmode:
Marco Manzini,
MAC, Vanguard,
Olymp,
For Fellows,
Com4,
M.E.N.S.

*m.u.v*m.u.v.. hoohoogzomergzomerartikelenartikelen
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Het Hengelsfeest is in vier jaar tijd uit-
gegroeid van lokaal evenement tot
een feest voor de hele regio. Met 1300
bezoekers was het vorig jaar één groot
feest in de tent aan de Zelhemseweg. 

Tijdens de uitnodiging voor het Hen-
gelsfeest complimenteerde Burge-
meester Aalderink de organisatie met
de mooie opzet van het Hengelsfeest
''het is fijn om te zien, dat overal aan
gedacht is'' 

HOLLANDSE MEEZINGERS
De vierde editie van het Hengelsfeest
belooft een heel spektakel te worden.

De grote feesttent overdekt dit jaar
meer dan 1000 m2. In het buiten ter-
rein verrijst een compleet bruin café.
De sfeer wordt hier verhoogd met de
Hollandse meezingers van de Lochem-
se zanger/entertainer Herman! 

Ex- Idol kandidaat Andre Pronk zal in
het bruine café de mensen laten la-
chen, ook is er een mogelijkheid om
op de foto te gaan met Andre. Op het
hoofdpodium zijn spetterende acts ge-
regeld van Crazy Guitars en The Flying
Dutchmen. De Achterhoekse formatie
Fish Fever zorgt voor een stevig portie
Rock and Roll. Ex-Idol Sandy laat be-

kende sterren stralen tijdens haar imi-
tatieshow. Voor wie niets wil missen,
maakt Graafschap TV die avond opna-
mes van shows én publiek. Deze wor-
den op 28 augustus vanaf 20.10 uur
uitgezonden.

FEESTBUS
Het Hengelsfeest start 22 augustus om
20.00 uur. Kaarten kosten 10,- in de
voorverkoop. Deze is inmiddels ge-
start bij Expert Arendsen en BP Wen-
ting in Hengelo, in Vorden bij Etos Ba-
rendsen en in Zelhem bij Café de Tol
en Sigarenmagazijn Roenhorst. Bezoe-
kers kunnen zich laten rijden: er is
een busdienst geregeld vanuit Vorden,
Zelhem en Toldijk. Een rit in de feest-
bus kost 5,-. Kijk voor meer informatie
én voorpret op www.hengelsfeest.nl

22 augustus wordt weer knallen in de tent

Hengelsfeest in zicht

Burgemeester Aalderink heeft de uitnodiging voor het Hengelsfeest bin-
nen. Op zaterdag 22 augustus is hij, net als alle inwoners van Bronckhorst
en omstreken, van harte welkom in de feesttent aan de Zelhemseweg.

Dion Wolf, Nando Burghardt, Dhr Aalderink, Tim de Jong, Jan-Willem Harmsen.

START TO RUN IS: 
Gezellig, leuk, sportief en met 'mede-
beginners' ga je samen over die drem-
pel heen. Start to Run wordt gegeven
op ruim 115 verschillende locaties ver-
spreid over Nederland. Op zes zater-
dagochtenden om 08.30 uur krijg je
training van gekwalificeerde trainers
op de mooiste plekken in jouw omge-
ving. De trainers geven je een goede
basis met zowel theorie- als praktijk-
oefeningen. Na zes weken ben je in
staat minimaal drie kilometer aan één
stuk hard te lopen. 'Ik wist niet dat ik
dit in me had' is een veel gehoorde re-
actie. Start to Run is het beste begin
van je weekend. Je krijgt conditie en

raakt ook nog eens kilo's kwijt. Kort-
om: een heerlijk gevoel.

DE TRAININGEN
De Start to Run trainingen gaan op za-
terdag 12 september 2009 om 8.30 uur
van start.

PROFESSIONELE TRAINING 
- 6 trainingen onder begeleiding van

een professionele coach, waardoor
je in staat zult zijn minstens 3 kilo-
meter hard te lopen 

- Online advies en trainingsschema's 

VOORDEEL PAKKET
4 maanden lidmaatschap Atletiek-
unie, met de volgende voordelen:
- Start Magazine
- De Nationale Sportpas
- Verzekering tijdens het sporten
- Korting op Atletiekunie producten,

trimlopen en activiteiten 
- Gratis Start to Run Magazine én een

gratis editie van Runner's World
- T-shirt 
- Digitale nieuwsbrief 
(Unive - VGZ - IZA en Trias Verzekerden
betalen een gereduceerd tarief)

Voor inlichtingen 
http://www.runners-vorden.nl 
of mail naar tenhave@beweegt.nl

Bij de sporthal op het Jebbink in Vorden

Start to Run
ZIN OM TE BEWEGEN?
Je hebt je voorgenomen om te gaan
sporten. Op steeds meer plaatsen
in Nederland zie je groepen en in-
dividuele hardlopers. Ook jij wilt
wel beginnen, hardlopen lijkt je
wel wat en is makkelijk in je druk-
ke leven in te passen! Maar die eer-
ste stap is zo lastig. Wat wie neemt
zich niet regelmatig voor om te
gaan lopen en eindigt dan toch
weer op de bank of een terrasje? De
Atletiekunie begrijpt dat en wil je
graag helpen. Daarom bieden we
het Start to Run programma aan.

Van woensdag 12 tot en met maan-
dag 17 augustus kan er weer oud
papier in de container worden ge-
deponeerd die dan bij school staat. 

De container voor oud ijzer staat per-
manent in het weiland van de fam.
Bretveld aan de Boskapelweg.

Oud papier basisschool Veldhoek

De voetbaldames van Ratti beginnen
deze week weer met trainen. Lijkt
het jouw ook leuk om eens mee te
trainen, dan ben je van harte wel-
kom op dinsdagavond van 19.30 tot
21.00 uur en op donderdagavond van
19.00 tot 20.15 uur.

En beschik je over keeperskwalitei-
ten, of lijkt het je gewoon leuk om te
keepen, wij zoeken nog een doel-
vrouw om ons doel schoon te hou-
den!

Graag tot ziens bij één van onze trai-
ningen!!

Voor meer info kun je ook bellen met
Hanneke Nijenhuis: 0575-573273.

Geschikt of ongeschikt:
ben jij een teamplayer?
Dan ben jij misschien wel degene
die ons DAMESTEAM wil komen
versterken.

Cadeau-tip

Kijk en koop bij onze
adverteerders
Lekker dichtbij en een ruime keus!

WEEKBLAD

www.contact.nl

Dus kijk snel op

Nu ook op internet!

Ondersteuning nodig?
BURO JIJ biedt u de oplossing!

Van glazenwasser tot klussenservice, van computerexpert tot hoveniersbedrijf. 
Een bedrijf inhuren is altijd weer een heel geregel. Want:

wie moet u kiezen en tegen welke prijs? 
Buro JIJ biedt u voor elke klus het juiste bedrijf. Gekwalificeerd, betrouwbaar 
en scherp geprijsd!

Uw voordelen:
- Wij sturen bedrijven die een prima prijs-kwaliteitverhouding hanteren
- Wij adviseren, ondersteunen en nemen u allerlei zaken uit handen
-  U heeft een centraal aanspreekpunt; en komt dus nooit voor verrassingen 

te staan

Bel of mail ons gerust. Wij vertellen u graag 
wat BURO JIJ voor u kan betekenen.

 Contactpersoon: Johann IJsselstein
 Telefoon: 0314 - 382226 / 06 - 43235309

 Website: www.buro-jij.nl : SERVICE VOOR U

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

SIERBESTRATING
BLOKHUTTEN

TUINHOUT
KIJK VOOR LEUKE AANBIEDINGEN OP

WWW.WEULENKRANENBARG.NL

Hét adres voor uw complete tuininrichting

Showtuin altijd geopend
Ruurloseweg 45a Vorden • Tel. 0575-551217

Hypotheekadvies
bronckhorst

Zoekt u het beste hypotheekadvies?

Zoekt u de laagste hypotheekrente?

Zoekt u een eerlijk advies?

Wilt u alles weten over startersleningen

of koopsubsidie?

Maak dan een afspraak of kijk

op onze site.

Bang voor gevolgen WW? Sluit

nu een WW/WAO verzekering af!

Steenderenseweg 16, 7255 KC Hengelo Gld.
tel. (0575) 46 00 38 • 06-16 673 986
info@hypotheekadviesbronckhorst.nl
www.hypotheekadviesbronckhorst.nl
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Met ingang van augustus 2010 wil het
kabinet komen tot een sluitend sys-
teem voor kinderopvang van 0-4 jari-
gen. Staatssecretaris Dijksma van On-
derwijs heeft het kabinetsvoornemen
uitgewerkt in haar brief van 23 mei
2008 'Ontwikkelingskansen door kwa-
liteit en educatie' (OKE). Het ontbreekt
voorlopig aan voldoende rijksmidde-
len om een financiële integratie van
voorschoolse voorzieningen te realise-
ren. De OKE brief beoogt de eerste
stappen te zetten in het harmoniseren
van de wet- en regelgeving voor kin-
deropvang en peuterspeelzalen. De in-

zet voor voorschoolse educatie zal zijn
om binnen deze kabinetsperiode alle
doelgroepkinderen te bereiken met
VVE-programma's zowel in grote ge-
meenten, maar ook in plattelandsge-
bieden. De samenwerking tussen Peu-
terpret en Avonturijn loopt voor op de
plannen van het kabinet. De gemeen-
te Bronckhorst ondersteunt van harte
deze pilot, die duurt tot augustus
2010. dan zal de nieuwe wet in wer-
king treden.
Avonturijn in Wichmond zal vanaf au-
gustus dus naast peuteropvang ook
opvang gaan bieden aan jongere kin-

deren in de leeftijd van 0 tot 2 jaar,
maar ook kinderen in de basisschool-
leeftijd kunnen geplaatst worden.
Het kindercentrum is geopend van
maandag tot en met vrijdag vanaf half
8 's morgens tot 6 uur 's avonds. De op-
vang die geboden wordt valt onder de
Wet Kinderopvang, waarmee werken-
de ouders een tegemoetkoming in de
financiering kunnen regelen. Omdat
zowel de gemeente, Peuterspeelzaal
Peuterpret als Kinderopvang Avontu-
rijn het belangrijk vinden dat ook kin-
deren van niet-werkende ouders ge-
plaatst kunnen worden, stellen B&W
van de gemeente Bronckhorst voor de
pilot subsidie beschikbaar. Op zater-
dagmiddag 22 augustus van 14.00 uur
tot 16.00 uur kunt u alvast een kijkje
komen nemen, want dan is er een
"Open Huis". Nieuwe ouders en hun
kinderen en andere belangstellenden
zijn dan van harte welkom!

Kinderopvang Avonturijn bouwt aan
een Kindercentrum in Wichmond

Kinderopvang Avonturijn begint op 24 augustus een kindercentrum voor
kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar in Wichmond. Het einde van de ingrij-
pende verbouwing van het Withmundi gebouw komt in zicht. Tot aan de
zomervakantie was dit gebouw het onderkomen van Peuterspeelzaal Peu-
terpret. Het bestuur van Peuterpret heeft contact gezocht met kinderop-
vang Avonturijn uit Ruurlo en in het kader van de Harmonisatie Wet heb-
ben zij samen contact gezocht met de gemeente Bronckhorst.

Doordat de temperatuur afgelopen
zondag niet zo extreem was als bij-
voorbeeld afgelopen vrijdag, hadden
de paarden geen enkele moeite om
hun vrachtje voort te trekken. Toch
nog jammer van het buitje regen dat
viel op het moment dat het defilé van
start ging. Maar gelukkig had dit geen
invloed op het aantal toeschouwers,
langs de route en in het dorp had men
zeker niet te klagen over de publieke
belangstelling. Het was nog drukker
als het voorgaande jaar. De tocht met
een kleine 70 aanspanningen is dan
ook probleemloos verlopen.
De ± 250 personen op de aanspannin-
gen waren vanuit het hele land, en

daarbuiten zoals uit de prijzen zal blij-
ken, naar Vorden gekomen om een
van de onderstaande prijzen in de
wacht te slepen (deze startnummers
waren niet aanwezig: 23, 32, 66 en 80.)

Voor rubriek: Traditioneel Gerij: 1e Ur-
bain van Voorde, Wachtebeke (België)
met een “Officierswagen” 74 punten.
2e Willy Nieuwburg, Eefde met een
“Dos à Dos” 73,5 punten. 3e Piet Heres,
Toornwerd met een “Oostenrijkse Kof-
ferbrik” 72,5 punten.

In rubriek 2: Nieuw Gerij naar authen-
tiek voorbeeld werd H. Hoevers met
een “Dokterswagen” 1e met 70,5 pun-
ten.

De prijs voor het schoonste geheel, de
Gemeente Beker ging naar J. van den
Broek uit Kwakel met een “Road-
coach”.
Onder de leden van In de Reep’n Vor-
den ging de prijs naar Willy Nieuw-
brug uit Eefde met zijn “Dos à Dos”.

Prima (trek)weer voor de paarden

33e Achtkastelenrit 
In de Reep’n goed bekeken

Zondag werd in Vorden en omge-
ving weer de traditionele Achtkas-
telen rit verreden. De tocht, meetel-
lend voor het Nederlands Kampi-
oenschap, werd verreden door de
prachtige natuur van Vorden met
haar mooie natuur, schitterende
kastelen en landhuizen.

De festiviteiten beginnen op vrijdag-
middag 14 augustus met een bruisen-
de kinderactiviteit, de aanvang is om
14.00 uur. Voor traktaties wordt ge-
zorgd. Na deze activiteit is de draaimo-
len geopend en is er (beperkt) gratis
draaien in de draaimolen voor de kin-
deren van de leden van de buurtver-
eniging. 

De vrijdagavond begint om 20.00 uur
met een optreden van het Brook Duo,
afkomstig uit Markelo. Dit gerenom-
meerde duo maakt inmiddels furore
in heel Oost Nederland en ver daarbui-
ten, en zingt Twents/Achterhoekse
teksten op de melodieën van bekende
Duitse schlagers en andere meezin-
gers. Daarna kan er gedanst worden
op de muzikale klanken van Drive-in
‘Lets Dance’. 

Op zaterdag 16 augustus wordt om
10.00 begonnen met de vendelhulde
voor het dan nog heersende konings-
paar, waarna de huidige koning het
eerste schot zal lossen. Hierna begin-
nen ook de kinder- en volksspelen,
waaronder vogelknuppelen, ringrij-

den voor dames en vogelschieten voor
de jeugd. Ook kan men schijf- en flad-
derschieten. 

Zaterdagavond is de grote balavond,
waarbij de band Full Circle de muziek
zal zorgen. Om 20.30 uur zal, na de
uitreiking van de prijzen voor de di-
verse volksspelen, het nieuwe konings-
paar worden gehuldigd en het grote
feest losbarsten. 

De zondagmiddag staat in het teken
van de jaarlijkse optocht. Deze start
om 13.30 uur bij D’n Draejer en zal
vervolgens door de Velswijkse straten
trekken. Wanneer de optocht weer net
zo groot wordt als in de afgelopen ja-
ren zal Velswijk weer te klein zijn om
deze optocht te bergen, en zullen de
wagens tijdens de route weer op el-
kaar moeten wachten. 

Zo deden vorig jaar maar liefst acht
grote wagens mee aan deze optocht.
Aangezien de wagens niet vooraf aan-
gemeld hoeven te worden is het exac-
te aantal nu nog onbekend. Het bekij-
ken van de optocht is voor iedereen

kosteloos mogelijk, wel zal onderweg
worden gecollecteerd om de onkosten
te drukken. Om circa 17.00 uur is de
prijsuitreiking van de volksspelen en
de optocht gepland. De tussenliggen-
de periode zal muzikaal worden opge-
vuld door Thomas Diesveld en zijn
drive-in show. Tijdens alle activiteiten
zijn de kermisattracties geopend. 

Deelname aan de volksspelen en toe-
gang voor de vrijdag- en zaterdag-
avond is alleen mogelijk voor leden
van Buurtvereniging Velswijk op ver-
toon van een geldige lidmaatschaps-
kaart. Eventuele introducés van leden
kunnen op voordracht van één van de
leden via een bij het bestuur verkrijg-
bare ‘introducékaart’, tegen betaling
van de daaraan gekoppelde entree-
prijs, toegang krijgen tot de dans-
avond. 

Leden die om welke reden (vakantie of
zo) dan ook nog niet in de gelegenheid
zijn gesteld om kaarten te kopen, kun-
nen deze afhalen in de week vooraf-
gaande aan het buurtfeest bij het be-
stuur of tijdens het inschrijven voor
het vogelschieten op vrijdagavond 14
augustus tussen 20.00 en 22.00 uur in
D’n Draejer.

14, 15 en 16 augustus

Buurtfeest Velswijk 2009
Het jaarlijkse buurtfeest in Velswijk wordt dit jaar gehouden in het week-
einde van 14, 15 en 16 augustus en zal zoals gebruikelijk worden georga-
niseerd in en rondom buurtschaphuis ‘D’n Draejer’.



• Profile Bleumink

• Giesen Schoenmode 

• Tuunte Fashion 

• Visser Damesmode

• Hema  

• Top1Toys Sueters

• Hotel Bakker

• Fashion Corner  

• Yvonne Jeugdmode 

• Helmink Meubelen  

• Bistro de Rotonde 

Bij deze 

zaken

staan 

zaterdag 

15 augustus 

de deuren 

wijd open

2e hands fietsen 
Vanaf € 50.00 
2e hands kinderfietsen 
Vanaf € 10.00 
2e hands ATB’s 
Vanaf € 50.00 
2e hands Elektrische fietsen 
Vanaf € 199.00

Dorpsstraat 12   Profile Bleumink 

ALLE AFGEPRIJSDE
DAMES-, HEREN- EN
KINDERSCHOENEN

(Alleen op 15 augustus
tussen 8.00 en 16.00 uur)

Dorpsstraat 4 Giesen Schoenmode

2e PAAR

GRATIS
(U betaalt altijd de 

duurste van de twee)

ALLE AFGEPRIJSDE
ZOMERMODE

NU

3 HALEN
2 BETALEN

Raadhuisstraat 2 Tuunte Fashion

Het najaar staat voor de deur en daar willen we opgeruimd aan

beginnen. Daarom houden de Vordense winkeliers grote schoonmaak

op zaterdag 15 augustus. En daar profiteert u natuurlijk van!

Vanaf 8 uur ’s ochtends gaan de laatste artikelen weg voor de

laagste prijzen. Van kleding en schoenen tot huishoudelijke apparaten

en cadeau-artikelen. Met elk uur nog eens extra aantrekkelijke

aanbiedingen. We geven u een overzicht van uur tot uur.

Zorg dus dat u er op tijd bij bent en kom zaterdag 15 augustus

naar het centrum van Vorden. Want alles moet de deur uit!

De fantastische aanbiedingen vormen een mooie

aanleiding om op 15 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!

ALLE 
2e HANDS FIETSEN
TEGEN RECESSIE

PRIJZEN!!

Zaterdag 15 augustus 2009

Opruiming in het centrum van Vorden



Dorpsstraat 24 Hotel Bakker

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 15 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 17 aug. t/m 30 nov.

VAN 08.00 TOT 10.00 UUR
ALLEEN 15 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES
75% KORTING

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

te besteden vanaf 17 aug. t/m 30 nov.

Alle opruimingsartikelen

2 halen = 1 betalen
Alleen geldig op zaterdag 15 augustus

Wij zijn vanaf 8 uur geopend

Zaterdag 15 augustus 2009
Opruiming in het centrum van Vorden

Burg. Galleestraat 9 Visser Damesmode Burg. Galleestraat 9

VAN 08.00 TOT 17.00 UUR
ALLEEN 15 AUGUSTUS

HABBEKRATS

€ 5,- of € 10,-

uitzoeken

Dorpsstraat 18b HEMA

G-star
Levi’s
Only
DEPT

PallMall
Scotch & Soda

Martomod
Freeman T Porter

enz. enz.

Zutphenseweg 8 Fashion Corner Zutphenseweg 8

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

TEVENS MAGAZIJNOPRUIMING
Heel veel restanten voor € 5,=  / € 10,=  of € 20,=  per stuk

Voor de vroegste vogels � koffie & broodje en � de meeste keus!
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.

€ 5,-
per persoon (normaal € 9.95)

Let op de tafels binnen.......
Kortingen 
op speelgoed tot 50%
En op de tafels buiten......
Restant 
huishoudart....... 75%
Dorpsstraat 15 TOP1TOYS Sueters



Kerkstraat 3 Bistro de Rotonde

Alles de deur uit!Alles de deur uit!
De laatste artikelen voor de laagste prijzen

FINALE OPRUIMING
op zaterdag 15 augustus
tussen 9.00-11.00 uur

vele fauteuils 1/2 prijs
+ schemerlampen 1/2 prijs

RESTANT
ZOMERCOLLECTIE 

NU MET 70% KORTING

BIJ IEDERE HUISGEMAAKTE
APFELSTRUDEL EEN

GRATIS
BOLLETJE IJS

Zaterdag 15 augustus 2009
Opruiming in het centrum 

van Vorden

Zutphenseweg 1a   Yvonne Jeugdmode Zutphenseweg 24          Helmink Meubelen

KKK OOO OOO PPP    III NNN    
VVV OOO RRR DDD EEE NNN !!! !!!



Gemeentehuis:
Raadhuisstraat 20, 7255 BN Hengelo (Gld)

(Griffie/raad en de afdelingen Publieks-

zaken en Werk, inkomen en zorg)

Gemeentekantoor
Banninkstraat 24A, 7255 KE Hengelo (Gld)

(B en w, directie en de afdelingen

Veiligheid, vergunningen en handhaving,

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Belastingen en organisatieonder-

steuning, Maatschappij en organisatie

en Openbare werken)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden
ma t/m wo 8.30-15.00 uur

do 8.30-19.30 uur (alleen Publiekszaken)

do 8.30-17.00 uur (alleen WMO-loket)

overige afdelingen 8.30-15.00 uur, 

vr 8.30-12.30 uur 

Calamiteitennummer (alleen buiten

openingstijden) (06) 13 10 07 77

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink 

Recreatie en toerisme, Communicatie,

voorlichting en promotie, Openbare orde

en veiligheid, Handhaving, Algemeen

Juridische en Bestuurszaken en

Dualisering 

Wethouder Ab Boers

Financiën en belastingen, Personeel en

organisatie, Facilitaire ondersteuning,

Ouderen-, jeugd- en onderwijsbeleid 

Wethouder André Baars

Ruimtelijke en economische ontwikke-

ling, Plattelandsontwikkeling, Bouwen

en milieu en Huisvesting gemeentehuis 

Wethouder Anne van Kuil

Werk, inkomen en zorg, Publiekszaken,

Informatisering en automatisering, 

Wet maatschappelijke ondersteuning,

Volksgezondheid 

Wethouder Peter Glasbergen

Welzijn (kunst, cultuur, sport en

vrijwilligers), Wegen en groen, 

Verkeer en vervoer en Regiozaken 

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken

met één van de collegeleden,  via het 

directiesecretariaat van de gemeente,

tel. (0575) 75 02 50. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie: 

Gert Jan Mugge, tel. (0575) 75 05 43 

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 4
Nr. 33, 11 augustus 2009

Uit de jaarlijkse Monitor Lokale Las-
ten komt Bronckhorst op het gebied
van gemeentelijke lasten als goed-
koopste gemeente van de Achterhoek
naar voren. De monitor is opgesteld
op verzoek van VNO-NCW en MKB.
In de Monitor zijn de ontwikkelingen
van de tarieven voor onroerende
zaakbelasting (OZB), rioolrecht,
toeristenbelasting en bouwleges
onderzocht. Van alle gemeenten in
Centraal Gelderland en de Gelderse
Vallei regio (o.a. Barneveld, Wagenin-
gen, Veenendaal) komt Bronckhorst
qua gemeentelijke lasten op de
tweede plaats van goedkoopste
gemeenten. De gemeente Rozendaal
is het goedkoopst. Nijmegen is voor
het bedrijfsleven landelijk de duurste
gemeente. Een gemiddeld bedrijf
betaalt daar € 14.296,- aan gemeen-
telijke lasten. 

In Bronckhorst betaalt een gemiddeld
bedrijf € 3.282,- aan gemeentelijke
lasten.

Lokale lasten voor ondernemers
De lage lokale lasten in Bronckhorst
zijn gunstig voor het bedrijfsleven.

Dat er lokale lasten betaald moeten
worden staat voor VNO-NCW niet
ter discussie. Wel is het zo, volgens
VNO-NCW, dat de lokale lasten voor
een bedrijf flink in de papieren kun-
nen lopen. Daarbij is het vreemd dat
er soms grote verschillen in lasten
tussen gemeenten en regio's zijn.
Van een gemeente mag, volgens
VNO-NCW, worden verwacht dat zij
belastingen zo effectief en efficiënt
mogelijk besteedt. In Bronckhorst
blijkt dit het geval te zijn.

Meer informatie
Het rapport Monitor Lokale Lasten
2009 vindt u op www.bronckhorst.nl
onder Infobalie � Ondernemen in
Bronckhorst � Economische actua-
liteiten.

Bronckhorst goedkoopste gemeente van de Achterhoek

Afgewezen worden voor een stage-
plaats omdat u een hoofddoek
draagt, niet mee kunnen doen aan
een cursus vanwege uw rolstoel of
ontslagen worden omdat u homo
bent. Helaas zijn dit voorbeelden van
discriminatie die regelmatig voorko-
men in ons land. Gemeenten moeten
hun inwoners een voorziening bieden
om discriminatie te kunnen melden.
In Bronckhorst is medio 2008 het
Meldpunt Discriminatie ingesteld en
b en w besloten vorige week deze
dienstverlening de komende jaren
voort te zetten. Wethouder Anne van
Kuil: “Discriminatie kan overal voor-
komen, ook in kleinere, gemoedelijke
gemeenschappen, zoals Bronckhorst,
waar het principe 'ons kent ons'
geldt en noaberschap hoog in het
vaandel staat. Wij vinden respect
voor anderen áltijd en in álle om-
standigheden van groot belang en
waar dit niet gebeurt biedt het
Meldpunt Discriminatie een goede
service om de klacht te verhelpen.”

Antidiscriminatiebureau Art.1 Noord
Oost Gelderland (NOG) uit Apeldoorn
verzorgt het meldpunt. 

Hoe?
U kunt contact opnemen met het
meldpunt als u gediscrimineerd
bent of getuige bent van discrimi-
natie. Alle meldingen zijn belang-
rijk. Ook als het om een gevoel
van discriminatie gaat. Via tel.
(0900) 23 54 354, bereikbaar van
ma. t/m vr. van 09.00 tot 17.00 uur,
kunt u uw melding doen. U kunt
uw melding ook 24 uur per dag/
7 dagen in de week via een internet-
formulier doorgeven dat u vindt
op www.art1no-gelderland.nl. 
U kunt uw melding al dan niet 
anoniem doen. Het is ook moge-
lijk een afspraak te maken met
een medewerker van het meld-
punt van art. 1 om uw klacht per-
soonlijk door te nemen. Dit kan bij
het Achterhoekse steunpunt in 

Terborg, bij u thuis of op een loca-
tie van uw keuze. Het meldpunt
verricht met haar werk een aan-
vullende dienstverlening voor de
samenleving. Bij de politie kunt u
in principe alleen terecht met
discriminatiemeldingen als het
strafrechterlijke delicten betreft.

Actie op meldingen 
De actie die de medewerkers van het
meldpunt na een melding nemen, is
afhankelijk van de soort melding en
de wens van de melder. Na toestem-
ming van de melder neemt het

meldpunt in ieder geval contact op
met de veroorzaker. Ook nemen ze
indien nodig contact op met instan-
ties (bijvoorbeeld de politie, school,
maatschappelijk werk of buurt-
bemiddeling). De melder wordt op
de hoogte gehouden van de afhande-
ling. Het kan ook zijn dat de melder
alleen een signaal wil afgeven en
verder geen actie wil. 

Tot slot
Het meldpunt is een onafhankelijke
organisatie, dat het aantal en de
aard van de meldingen met de
gemeente bespreekt. In Bronckhorst
zijn in 2008 twee meldingen bij het
meldpunt binnengekomen en in
2009 tot nu toe één.

Afkomst, religie, leeftijd, geslacht
en seksuele gerichtheid zijn de
meest voorkomende redenen
voor discriminatie.

Discriminatie altijd melden!
Gemeente stelt geld beschikbaar om meldpuntservice voort te zetten

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

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

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

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

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



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning dan raden wij u aan van te voren telefonisch 
een afspraak te maken bij de betreffende afdeling. Het kan zijn dat voor de beantwoording van
uw vraag archiefgegevens nodig zijn, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt
(bijvoorbeeld een dag later), zorgen wij ervoor alle gegevens bij de hand te hebben. 

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
• Hengelo (Gld), afsluiting van de Spalstraat, tussen de Kastanjelaan en de Sint Michielstraat, en

de Tramstraat, tussen de Spalstraat en de Rozenstraat, 17 oktober 2009 van 07.00 tot 15.00 uur,
marktvereniging Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), Beukenlaan 30, consumentenbeurs, 3 oktober 2009, diakonie van de protestantse
gemeente Hengelo (Gld)

• Hengelo (Gld), ophangen spandoek, 22 t/m 27 november 2010, nationaal MS fonds
• Hengelo (Gld), Spalstraat, paarden- en ponymarkt, 17 oktober 2009 van 07.00 tot 14.00 uur,

marktvereniging Hengelo (Gld)
• Hengelo (Gld), Varsselseweg 55, wandeltochten met loterij, 17 en 18 oktober 2009, W.S.V. de Ploeg
• Keijenborg, ophangen spandoek, 7 t/m 19 september 2009, Prinses Beatrix fonds
• Zelhem, Markt, kerstmarkt, 13 december 2009 van 14.00 tot 18.00 uur, ondernemers vereniging

Zelhem

Bouwvergunningen 
• Drempt, Hoefkensestraat 16, veranderen woning 
• Halle, Halle-Nijmanweg 36A, 36B, 36C, veranderen gevels 
• Halle, Tarwestraat 13, bouwen woning
• Hengelo (Gld), Memelinkdijk 1, bouwen melkstal
• Hummelo, Zelhemseweg 16, veranderen schuur tot twee recreatieappartementen
• Laag-Keppel, Rijksweg 72, veranderen garage/berging
• Steenderen, Tulpstraat 11, bouwen berging/bijkeuken
• Vierakker, Kapelweg 10A, bouwen berging/stalling
• Vorden, De Bongerd 15, vergroten woning
• Vorden, Wildenborchseweg 11, veranderen woning
• Zelhem, Everhardinkweg 1, vergroten ligboxenstal
• Zelhem, Ruurloseweg 25, vergroten werkplaats/opslagloods

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 afdeling Veiligheid,
vergunningen en handhaving.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Verzonden op 30 juli 2009:
• Hengelo (Gld), braderie tijdens koopzondag, 23 augustus 2009 van 11.00 tot 18.00 uur, Hengelose

ondernemers vereniging
• Steenderen, J.F. Oltmansstraat 15, feestavonden met live muziek i.v.m. kermis, ontheffing

artikel 35 Drank- en Horecawet, 10 september van 20.00 tot 23.00 uur, 11 september van 
12.00 tot 01.30 uur en 12 september van 14.00 tot 01.30 uur, tijdelijke gebruiksvergunning tent,
10 t/m 12 september 2009, horeca Steenderen

• Zelhem, Heisterboomsdijk, pikgatconcert met optreden van diverse (muziek)verenigingen, 
29 augustus van 19.00 tot 22.30 uur, Zelhems mannenkoor, ontheffing artikel 35 Drank- en
Horecawet, 29 augustus 2009 van 19.00 tot 23.00 uur, Wolfershuus

Verzonden op 4 augustus 2009:
• Bronkhorst, kermis met vogelschieten, volksspelen, optocht en kermisattracties, 2 september

van 20.00 tot 00.30 uur, 3 september van 08.30 tot 00.30 uur en 4 september 2009 van 09.30 tot
01.30 uur, schutterij Eendracht van Bronkhorst

Verzonden op 5 augustus 2009:
• Halle, De Kappenbulten, motocrosswedstrijden, 12, 13, 19 en 20 september van 09.00 tot 18.00 uur,

inschrijfavond, 18 september van 19.00 tot 01.30 uur, ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet,
12, 13, 19 en 20 september van 09.30 tot 19.00 uur en 18 september van 18.00 tot 01.30 uur,
ontheffing groepskamperen voor 100 personen, 12, 13 en 18 t/m 20 september 2009, Halmac

• Hummelo, volksfeest met fietstocht, vogelschieten, lunapark en optocht, 6 september van
12.00 tot 18.00 uur, 7 september van 19.00 tot 21.00 uur, 8 september van 12.00 tot 24.00 uur 
en 9 september 2009 van 07.00 tot 24.00 uur, stichting Volksfeest Hummelo

• Keijenborg, dorpshuis De Horst, verloting, 7 november 2009, vogelvereniging Exokan
• Vorden, loterij, 3 t/m 17 augustus 2009, voetbalvereniging Vorden

Lichte bouwvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2009:
• Wichmond, Vogelzang 18, vergroten overkapping

Reguliere bouwvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2009: 
• Hengelo (Gld), Raadhuisstraat 36, vernieuwen lichtreclame
• Vorden, Schimmeldijk 1, bouwen paardenstallen, verleend met toepassing van artikel 50 lid 3

van de Woningwet/doorbreken aanhoudingsplicht Reconstructieplan Achterhoek en Liemers
• Zelhem, Barinkweg 4A, gedeeltelijk vernieuwen loods 

Sloopvergunningen 
Verzonden op 4 augustus 2009:
• Baak, Vordenseweg 1, gedeeltelijk slopen woning, komt asbesthoudend afval vrij

Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Halle, tijdens de braderie op 6 september 2009 zijn de Dorpsstraat, tussen de Abbinkstraat en

de Halseweg, en de Halseweg, tussen de Dorpsstraat en de kruising Halle-Nijmanweg/Halle-

Verleende vergunningen

Heideweg, van 07.00 tot 19.30 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer.
Voor het doorgaande verkeer geldt een omleidingsroute via de Molenweg, de Westendorpseweg
(gem. Doetinchem) en de Halle-Nijmanweg

• Halle, tijdens motocrosswedstrijden op 12, 13, 19 en 20 september 2009 is de Wolfersveenweg,
tussen Bielemansdijk en de Kuiperstraat, afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer

• Hengelo (Gld), tijdens de rally voor oude motoren is de Veldermansweg op 29 en 30 augustus
van 09.00 tot 19.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmingsverkeer, en geldt
van 28 augustus 18.00 uur tot 30 augustus 2009 19.00 uur een stopverbod op de Varsselseweg,
tussen de Antinkweg en de Vierblokkenweg

• Hengelo (Gld), tijdens het school- en volksfeest Varssel is de Veldermansweg vanaf 9 oktober
09.00 uur t/m 11 oktober 2009 12.00 uur afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer. Er geldt een omleidingsroute via de Rijnweg, Venneweg, Antinkweg en Varsselseweg

• Hummelo, tijdens het volksfeest op 8 en 9 september 2009 zijn de Dorpsstraat (N314), de
Keppelseweg, tussen de Zelhemseweg en de Dorpsstraat (N814), de Zutphenseweg (N314) en
de Torenallee, vanaf de Broekstraat (N314), afgesloten voor alle verkeer, behalve bestemmings-
verkeer. Er geldt een omleidingsroute via de Zomerweg naar Doesburg en via de Broekstraat
en de Zelhemseweg naar Doetinchem/Zutphen

• Hummelo, tijdens de kunst-, rommel- en antiekmarkt zijn de Van Heeckerenweg, tussen de
Dorpsstraat en de Spalderkampseweg, en de parkeerplaats op de hoek Dorpsstraat/Van Heec-
kerenweg vanaf 26 september 18.00 uur t/m 27 september 2009 19.00 uur afgesloten voor alle
verkeer, behalve bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen voornoemde besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na 
de dag van bekendmaking van dit besluit 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). De stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor
bij de afdeling Veiligheid, vergunningen en handhaving (APV/bijzondere wetgeving, tijdelijke
verkeersmaatregelen en bouw- en sloopvergunningen). In het bezwaarschrift moeten staan:
de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het bezwaar en uw ondertekening.

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

Lichte bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 augustus 2009:
• Zelhem, Bergstraat 16, bouwen berging

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.6 lid 1 onder c van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 augustus 2009:
• Keijenborg, Weeninkweg 7, bouwen schuur

Reguliere bouwvergunningen verleend met ontheffing op grond van
artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
Verzonden op 4 augustus 2009:
• Zelhem, Heidenhoekweg 7B, bouwen paardenstal

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

Een beroepschrift dient het volgende te bevatten: uw naam en adres, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen u in beroep gaat, de redenen waarom u in beroep gaat en uw hand-
tekening. Bij het beroepschrift dient u een kopie van de beschikking te voegen. Voor het indienen
van een beroepschrift bent u griffierechten verschuldigd. Als de rechter u gelijk geeft, dan krijgt
u het griffierecht van de gemeente terug. 

Ontwerpbesluit (art. 11 Monumentenverordening en afdeling 3.4 Awb)
Bij de afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling in het gemeentekantoor ligt vanaf 
13 augustus t/m 23 september 2009 tijdens de openingstijden het volgende ontwerpbesluit ter
inzage:
• Laag-Keppel, Rijksweg 77, aanvraag monumentenvergunning voor de verbouw van de woning,

te weten het veranderen van de badkamer

Zienswijze indienen?
Gemotiveerde zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen zowel schriftelijk als mondeling
door een ieder kenbaar worden gemaakt, gedurende de termijn van ter inzage legging.
Schriftelijke zienswijzen moeten bij ons worden ingediend voor 24 september 2009. Indien u dat
wenst, worden uw persoonlijke gegevens, als indiener van schriftelijke zienswijzen, niet bekend
gemaakt. U moet dat wel, tegelijk met de zienswijzen, schriftelijk aan ons verzoeken. Ook kunt u
mondelinge zienswijzen inbrengen tijdens een gesprek. Als u dit wilt, kunt u contact opnemen
met de heer W. Hagens of de heer C. Hofs, via tel. (0575) 75 03 53/52.

Uitsluitend degenen die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in
staat zijn geweest en kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden kunnen later (ontvankelijk)
beroep instellen tegen het definitieve besluit.

Monumenten

Kijk voor de laatste informatie regelmatig op
www.bronckhorst.nl. Maar natuurlijk publiceren we op
deze gemeentepagina's ook over de vorderingen rond

de bouw van het nieuwe gemeentehuis, van waaruit we
u vanaf 2010 van dienst zullen zijn.

Wilt u alles weten over de bouw van het nieuwe gemeentehuis?

De eerste schetsen van de nieuwbouw
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Voor organisator Kas Bendjen was het
zondagmiddag best wel even span-
nend. Na de verhuizing van het song-
festival van de Vordense Zomerfeesten
naar de zondagmiddag van het Baby
Biggen Meal Bal was het de vraag hoe-
veel bezoekers er op de feesttent in
Kranenburg af zouden komen. En hoe
de sfeer zou zijn. Toen een uur voordat
het spektakel begon de eerste regen-
druppels vielen, hield iedereen zijn
hart vast. Maar dat was nergens voor
nodig: een goed gevulde tent en een
publiek dat steeds enthousiaster werd,
waren de ingrediënten van deze mid-
dag. En natuurlijk de zestien deelne-
mers die allemaal hun 'five minutes of
fame' beleefden. 
Het meest ingetogen - maar ook kwets-
baar - was misschien wel het optreden
van Esmee Boesveld. Enkel en alleen
begeleid door haar vriendin Miriam
Vlieg op piano zong ze het publieks-
nummer 'I would stay'. Slechts vijftien
jaar oud, maar vol zelfvertrouwen be-
speelde ze de tent. Op de tweede
plaats eindigden de Vordense Soppers
met een Achterhoekse medley gezon-
gen door Winand Jansen, Emiel Reme-

rie en Stefan Berendsen. Een optreden
vol show inclusief roze glitterpakken,
een vuurspuger en ronkende gitaren.
Vooral de show had de jury zwaar la-
ten wegen. Datzelfde geldt voor het

feestje dat Roel
Pasman en
Mieke Polman
met elkaar
bouwden. Met
'A Brand new
Day' uit de mu-
sical The Wiz
waren ze de
spectaculaire
afsluiter van
de middag.
Waarbij vooral
het enthousi-
asme en de
goede zang-
stem van Mie-
ke Polman op-
vielen!

16 winnaars
Volgens front-
man Hans
Krabbenborg
van Kas Bend-

jen was er niet een winnaar, maar wa-
ren er zondagmiddag 16 winnaars.
Want iedereen deed op zijn manier z'n
best. Even een paar uitschieters: ten
eerste natuurlijk het Kranenburgs Car-
naval. In Gerard Tempelman hadden
ze een fantastische voorzanger gevon-
den. Tempelman is de vaste huismuzi-
kant van het Kranenburgs Carnaval,
dus met 'De woonboot' van Stef Ekkel
wist hij wel raad. Een geweldige stem
en met veel enthousiasme gebracht,
wat ook gelijk oversloeg op het pu-
bliek. Ook het openingsnummer 'Kids'
van Nicolien Klein Brinke en Renske
Nijkamp mocht er zijn. Lekker pittig

neergezet! En wie absoluut niet op het
ereschavot had misstaan, was de jari-
ge Monique Braam met '99 luftbal-
lons' van Nena. Dat ze een eigen band
heeft en dat zingen haar lust en haar
leven is, is overduidelijk. Tenslotte het
optreden van Cynthia Langwerden,
een vrouw met een fantastische stem.

Van Janis Joplin zong ze het nummer
'Bobby mcGee'. 

Alleen zo jammer dat ze de zenuwen
niet onder controle had. Vooral in het
laatste deel - waarbij ze helemaal los-
ging - was goed te horen dat ze over
een geweldige stem beschikt!

Sterke troef
Dat er volgend jaar weer een songfesti-
val komt, staat buiten kijf. Frontman
Hans Krabbenborg zoomde daar hal-
verwege de show al op in. "Het Vor-
dens Songfestival moet een feestje zijn
voor jong en oud. Dat is precies wat
wij bij het organiseren van de eerste
editie al voor ogen hadden. Hier voor-
aan het podium zie ik jong en oud
door elkaar heen. Het is echt een feest-
je voor het hele gezin!" Voor de aller-
kleinsten was er buiten de tent een
springkussen en kon er pony worden
gereden. "De beheerder van de pony's
moet volgend jaar drie pony's extra
meenemen", grapte Krabbenborg.
Want dat dit feest volgend jaar verder
wordt uitgebouwd mag duidelijk zijn.
Zeker in combinatie met het Baby Big-
gen Meal Bal heeft Kas Bendjen een
ijzersterke troef in handen: de zondag-
middag meer een feest voor het hele
gezin en op de avond ervoor het vaste

vertrouwde Kas Bendjen-publiek dat
zaterdagavond niet met lege handen
naar huis hoefde te gaan. Want zater-
dag werd in een volle tent de langver-
wachte cd 'Olde liefde roest moar zo
vandan' gepresenteerd.
Voor meer foto's zie ook 
www.kasbendjen.nl

Kas Bendjen kijkt tevreden terug op dubbelfeest

Esmee Boesveld wint songfestival

De zevende editie van het Vordens Songfestival is zondagmiddag gewon-
nen door de 15-jarige Esmee Boesveld uit Zutphen. Op de uitslag van de ju-
ry viel niets af te dingen. Haar vertolking van 'I would stay' van Krezip stak
met kop en schouders boven de andere deelnemers uit.

De 15-jarige Esmee Boesveld uit Zutphen won de zevende editie van het Vordens Songfestival.

The Wiz: Mieke Polman en Roel Pasman eindigden op een eervolle derde plaats met 'A
Brand new Day'.

Mede door hun spectaculaire show behaalden de Vordense Soppers de tweede plek.
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RUIME KEUS
Rustieke vloer-
en wandtegels

Natuursteen
vanaf 19.95 p/m2

Terracotta
vanaf 39.50 p/m2

Dorpsstraat 16  Halle T (0314) 63 21 98

Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Peter van Nistelrooy

Muizengatweg 9

7227 DN  Toldijk

Tel. 0575 - 452090

e-mail: p.vannistelrooy@hetnet.nl

www.homeopathie-vannistelrooy.nl

Telefonisch spreekuur/maken van afspraken:

Ma. t/m vrij. van 18.00 - 18.30 uur

Lid N.V.K.H.

Behandeling wordt grotendeels 

vergoed door zorgverzekeraar

Fabriekstraat 17b  - 7005 AP Doetinchem 

Postbus 439 - 7000 AK Doetinchem

Telefoon +31 (0) 314 36 92 80  - Fax +31 (0) 314 39 27 72 

E-mail info@burgersvanderwal.nl  - www.burgersvanderwal.nl

Het restaureren en onderhouden van monumentale gebouwen en 

andere objecten vereist veel ervaring, toewijding, ambachtelijke 

vaardigheden en specifieke knowhow. Burgers van der Wal heeft 

een specialistische afdeling die zich uitsluitend bezighoudt 

met monumentenzorg en die daarvoor zeldzame technieken 

beheerst. Zo blijven monumenten mooi en sterk als vanouds.

MET ONZE ZORG KUNNEN 
MONUMENTEN EEUWEN VOORUIT 

• Advies
• Bemiddeling
• Melkquotum
• Varkensrechten
• Pluimveerechten
• Toeslagrechten

Wittebrinkweg 9
7021 KK Zelhem
T 0314 33 57 45
F 0314 37 81 68
M 06 51 289 689
E info@fransevers.com
www.fransevers.com

NIEUW: TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Deelontwikkeling van Recreatiebospark de Reehorst.

Compleet ingerichte showmodellen te bezichtigen

Chalet al v.a. € 29.700,- (eigen grond mogelijk)

TOP BUITENPLAATS ‘Vorden’
Enzerinckweg 12
7251 KA  Vorden
tel. 06 - 45 48 45 70 
www.topbuitenplaats.nl

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl

Budget Badkamer voor een spectaculaire prijs

Betaande uit:

*  Wastafelcombinatie

*  Closetcombinatie

*  Douchecombinatie

*  Badcombinatie

*  Designradiator

*  Vloertegels 5 m²

*  Wandtegels 25 m²

Installatie  -  Badkamers  -  Tegels  -  Natuursteen  -  Sauna’s

Levering complete badkamer 

Vraag naar de voorwaarde

Tip van de week: vaste weekactiviteiten in Bronckhorst!
Huifkar: dinsdag en donderdag

Achtkastelenfietstocht: woensdag

Ezels knuffelen: woensdag

Tinkersafari: vrijdag

P A R E L  V A N  D E  W E E K

Voor meer informatie: www.vvvbronckhorst.nl

Weeversdrukkerij

Nieuwstad 30 • 7251 AH Vorden

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

E-mail: info@weevers.nl • Internet: www.weevers.nl

POSTERS
full-colour
ze knallen er uit
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Inschrijven en starten kan bij clubcafé
Evers aan de Keijenborgseweg 27 in
Velswijk. Starten kan tussen 17.30 uur
en 19.00 uur. Meer informatie via
www.kmc95.nl

Motor-Avond-4-Daagse
Keijenborg
Van dinsdag 18 tot en met vrijdag
21 augustus organiseert KMC'95 uit
Keijenborg weer de Motor-Avond-4-
Daagse.

Twee dagen later, maandag 31 augus-
tus, vindt in Zutphen de start plaats
van de tweede etappe. De renners ver-
trekken dan om 13.00 uur richting Lo-
chem, Barchem en Ruurlo. Via Kra-
nenburg en Vorden doen ze dan Zut-
phen weer aan, waarna ze via Baak,
Toldijk en Hummelo koers zetten naar
finishplaats Venlo. De derde etappe
gaat van Venlo naar Luik. Diverse
doorkomst dorpen zullen in dit week-
end in Spaanse sferen verkeren. 

Op zondag 30 augustus is er vanuit
Zutphen een fietstocht welke over een
groot gedeelte van de tweede etappe is
uitgezet. Op verschillende plaatsen
langs het parcours worden kunststof
panelen met de kunstprint stier/fiets-
stuur met zadel en verschillende
Bronckhorstachtergrond geplaatst. De
achtergronden sluiten aan bij de toe-
ristische profilering van Bronckhorst
en bestaan uit kastelen, musea, mo-
lens, wijngoederen, kinderactivitei-
ten, paardenactiviteiten etc.

BRONCKHORST PROMOTIE
Op zondag 30 augustus is in Humme-
lo naast de kerk de stempelplaats voor
de toertocht. Bij de kerk en de Gouden
Leeuw worden toeschouwersplekken
ingericht. Ook wordt bij de Gouden
Leeuw een rodeostier geplaatst. In Vor-
den komt op die zondag een groot po-
dium waarop Spaanse muziek en dans
worden gebracht. Bij de startplaats en
stempelpost voor de gezinstocht zul-

len de mensen in Spaanse kleder-
dracht verschijnen.

POORT VAN DE SAMENWERKING
In Vorden wordt op maandag 17 au-
gustus ter hoogte van Sueters/Eskes in
de Dorpsstraat de Poort van de Samen-
werking geplaatst. Deze poort is in op-
dracht van de VOV ontworpen en ge-
maakt en bij bouwbedrijf Dijkman
vervaardigd, Tanja Papez heeft de
muurschilderingen op de poort ver-
zorgd. Vanaf plm. 16.15 uur zal het bo-
venste gedeelte van de poort vanaf de
molen aan de Zutphenseweg naar de
Dorpsstraat worden gebracht. Tijdens
de persconferentie, die hierna bij ho-
tel Bakker volgt, zullen de prijswin-
naars van de Vuelta promotie wed-
strijd door burgemeester Aalderink in
het zonnetjes worden gezet. De uit-
slag hiervan is 1ste prijs Hummelo,
2de prijs VOV Vorden en 3de Hengelo
Gld. Hierna zal om plm. 17.00 uur, met
medewerking van de vrijwilligers, het
bovenste gedeelte van de poort op zijn
ca. 4,5 m hoge bestemming worden
geplaatst. 

Bij de VVV's in de gemeente Bronck-
horst liggen fietsroute's welke via de
knooppuntenroute zijn uitgezet over
de etapperoute. Via weekblad Contact
wordt men de komende tijd op de
hoogte gehouden van de activiteiten
rondom de Vuelta. Voor aanmelding
van berichten of toevoegingen aan de
programmas etc. info@contact.nl

De Vuelta in Bronckhorst

De Ronde van Spanje, of te wel de Vuelta, nadert met rasse schreden.
De start is dit jaar op zaterdag 29 augustus in Nederland en wel in Assen.
Op deze dag wordt op het TT circuit de proloog gereden.

Twee jaar geleden opende de toen nog
bij Ajax spelende Klaas-Jan Huntelaar
een sportveldje voor de jeugd in zijn
geboorteplaats Hummelo (zie foto).
Het speelveld met zijn naam is een
blijvende bron van inspiratie voor aan-
stormend voetbaltalent uit Hummelo
en omstreken. Het komend seizoen
gaat deze Achterhoekse jongen bij AC
Milan spelen met rugnummer 11.

De bij Real Madrid overbodig gewor-
den spits tekende afgelopen week, na-
dat hij de medische keuring met goed
gevolg had doorstaan, in de Italiaanse
modestad een vierjarig contract. De
Milanezen legden naar verluidt zo'n
vijftien miljoen euro voor de 25-jarige
international op tafel. 

Huntelaar maakt nog geen deel uit
van de AC Milanselectie die in het af-
gelopen week naar Lissabon is vertrok-
ken voor een oefenduel met Benfica.
En ook tijdens een minitoernooi met
Pescara, Inter en Juventus – twee da-
gen na de oefeninterland van Oranje
tegen Engeland – zal hij hoogstwaar-

schijnlijk nog niet in actie komen. Zo-
doende zal hij in San Siro kunnen de-
buteren tijdens de Trofeo Berlusconi,
tegen Juventus op 17 augustus. 

Momenteel zit Huntelaar weer in Ma-
drid om daar de laatste privézaken af
te handelen. Klaas-Jan Huntelaar
kwam afgelopen weekend naar Hum-
melo, om zich vervolgens maandag bij
de selectie van het Nederlands elftal te
voegen. Met Oranje speelt hij woens-
dag een vriendschappelijk duel tegen
Engeland.

R u g n u m m e r  1 1  v o o r  H u n t e l a a r

Van de HAMOVE leden wist alleen
Swen Ahnendorp in de supersport de
eerste start rij te halen.De andere le-
den, Fabian Heusinkveld, Joop Tim-
mer, Frank Bakker en Joey Den Besten
stonden verder naar achteren. Jurjen
Uitterdijk en Kervin Bos deden het be-
ter met de door Hartelman getunde
Yamaha's. Zij stonden als 4e en 5e op
de start grid. Bob Withag reed zich in
de superbike categorie naar een
mooie 6e trainingstijd en Bas Winkel
stond als 14e genoteerd.
De wedstrijddag begon met de ONK
races voor motoren. De eerste klasse
die aan start kwam was de supersport.
Swen Ahnendorp kwam echter maar
een paar bochten ver en trok zijn ma-
chine onderuit in de Strubben. Daar-
mee verspeelde hij ook zijn kansen om

zijn titel te verdedigen. Zijn naaste
concurrent Roy Ten Napel wist de race
te winnen voor Ronald ter Braake. Bak-
ker, Timmer en Heusinkveld hadden
het met elkaar en andere rijders aan
de stok en kwamen als 16e, 17e en 22e
over de finish. Torleif Hartelman had
een goede dag want hij had met v.
Nieuwenhuizen, Uitterdijk en v. Leu-
ven maar liefst 3 rijders in de top 7.
Joey Den Besten zat verder naar achte-
ren maar zette wel een persoonlijk re-
cord neer. Zijn teamgenoot Nigel Wal-
raven pakte met een 3e plaats de laat-
ste podium plek.

De race in de superbikes werd gewon-
nen door de Oostenrijker Martin Bau-
er. Deze wedstrijd werd in twee delen
verreden. De Australische rijder Ga-

reth Jones pakte voor de Noor Kai Bor-
re Anderssen de 2e plaats. Bob Withag
behaalde als HAMOVE lid de beste
prestatie van de dag en scoorde een 6e
plaats. Bas Winkel eindigde net buiten
de punten met een 16e positie.

Streekgenoot Stef Dusseldorp die uit-
komt voor van Amersfoort racing in
de ATS Formel 3 cup (autosport) deed
goede zaken in Assen. In deze Duitse
klasse wist hij in de eerste race 2e te
worden achter zijn Belgische teamge-
noot Laurens Vanthoor. Vanthoor wist
ook de 2e race te winnen en daar be-
haalde Dusseldorp een 4e positie na
een fel gevecht met zijn concurrenten.

In het pauze programma genoot het
publiek van de Rizla Suzuki MOTO GP
rijders Loris Capirossi en Chris Ver-
meulen die het publiek vermaakte
met een aantal wheelies. Jeroen Bleek-
emolen gaf zijn Ferrari A1GP-Wagen
de sporen en zette de snelste tijd ooit
neer in een demo op Assen.

Ahnendorp valt tijdens
Rizla Racing Day

Afgelopen weekend werd er op het TT circuit van Assen voor de 10e keer
de Rizla Racing Day georganiseerd. Op zondag kwamen er maar liefst
57.000 bezoekers,die genoten van het aangeboden programma dat be-
stond uit motor en autosport. De supersport en superbikes motoren re-
den voor het Open Nederlands Kampioenschap.

Formule 3 coureur Stef Dusseldorp. Foto: Henk Teerink.

In Roderlo is de rust en vrede weergekeerd. Doordeweeks gaat

Joost naar school in Zutphen, in de weekenden mag Agnes vaak

thuis komen logeren. De boeren van Roderlo zijn druk op het

land. Op een mooie vrijdagavond heeft Joost in de herberg de

Marke bijeengeroepen. Als een ervaren erfmarkerichter staat hij

voor de groep.

--Mannen, Smid Derich is opgesloten in Zutphen. Zijn gronden,

het loon van Ermgard van Wisch voor zijn wandaden, zijn hem

afgepakt en aan de Marke geschonken. 

Ermgard heeft alvast een forse boete van de landdrost gekregen

en moet voor strafvervolging vrezen. 

-- Maar wie heeft knecht Aornt vermoord?, vraagt iemand uit de

menigte. Joost: -- Die moord heeft niets met het complot van 

Derich en Ermgard te maken. Reint Berenschot en Aornt hebben

diep in de nacht twee lieden uit Zieuwent op heterdaad betrapt.

Die waren bezig een dijk door te steken. Jullie weten dat er vaak

burenruzie is over het water in het Ruurlose Broek. 

In het gevecht is Aornt gesneuveld. Een hongerige wolf uit het

Broek heeft de gewonde Reint tot overmaat van ramp geroken.

Reint heeft hem nog nét kunnen afweren. Hij is pas onlangs 

weer bij zijn positieven gekomen om mij dit te vertellen. 

De markegenoten luisteren ademloos naar Joost.

JONKER JOOST

De Legende van de Kattenbelt

48

Tekst: Arjen van Gijssel 

Tekeningen: Erik-Jan Holleman
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WEBPAPER
De digitale krant!

www.contact.nl
voor onze weekbladen: 
Weekblad Contact
Weekblad Elna
De Groenlose Gids

Dinsdag 26 juni 2007

69e jaargang no. 16

Jan Wassink woont samen met zijn

zoon Wim aan de Steege. ‘Mijn vrouw

verblijft sinds ruim een jaar bij de

Wehme. Vorig jaar brak zij een heup.

Nog maar nauwelijks herstelt brak ze

ook de andere heup. Ook is haar ge-

heugen de laatste tijd wat minder ge-

worden. Ze wordt op de Wehme prina

verzorgd, ik ga twee keer per dag bij

haar op bezoek. Het was natuurlijk

best wel even wennen, zo ieder apart,

maar het is niet anders. Ze willen mij

nog niet op de Wehme hebben’, zo

zegt de krasse Jan Wassink lachend.

Want kras is hij, nog onlangs werd zijn

rijbewijs met vijf jaar verlengd. Grote

ritten met de auto maakt hij niet

meer, dagelijks heen en terug naar de

Wehme en wat kleine ritjes in Vorden,

dat is het wel zo’n beetje!

Jan Wassink werd geboren en groeide

op in boerderij ‘Kranenbarg’ aan de

Bergkappeweg (Eikenlaan uitrijden,

spoor over, eerste boerderij rechts).

Jan: ‘Deze boerderij en nog twee nabu-

rige andere boerderijen, waren eigen-

dom van Derk Harmsen uit Baak. Toen

de boerderijen in 1992 werden ver-

kocht moesten wij daar weg en zijn we

naar de Steege in het dorp verhuisd. Ik

was toen inmiddels al 75 jaar en was

al aan het ‘afbouwen’’, zo zegt hij.

Toen hij jong was, was het de normaal-

ste zaak van de wereld dat Jan de

pachtboerderij van zijn ouders zou

voortzetten. Met dit verschil dat de

‘Kranenbarg’ werd gesplitst, Jan en

Mies aan de ene kant en zus en zwager

aan de andere kant.

Jan Wassink: ‘Een paar meter van ons

huis vandaan liep de spoorlijn Zut-

phen-Winterswijk. In de oorlogsjaren

werd de spoorlijn nogal eens gebom-

bardeerd. Mijn zus en zwager vonden

het te gevaarlijk en besloten toen op

gegeven moment om tijdelijk een

eindje verderop te gaan wonen en dan

later weer naar de ‘Kranenbarg’ terug

te keren. En zie wat gebeurde, ze wa-

ren nog maar nauwelijks weg of ik

hoorde buiten een ‘fluitend geluid’.

Een vliegtuig hoorde ik niet. En die

waren er terdege, in totaal werden er

door deze jachtvliegtuigen circa 200

bommen afgeworpen, acht doden

waaronder mijn zus’, zo schetst Jan de

situatie van eind 1944, die overigens al

voor zijn trouwen in het ouderlijk

huis van Jan met zijn Mies samen-

woonde.

‘Jazeker, we waren onze tijd ver voor

uit, er was zelfs niets eens ‘praat over’.

Niet zo verwonderlijk want in die oor-

logstijd spraken de mensen wel over

andere dingen. Het was een gevaarlij-

ke tijd. Ik weet nog wel dat hier vlak

bij huis op de spoorlijn een trein werd

beschoten. Een trein vol met Duitse

soldaten en 80 paarden, op weg naar

het front. De Duitsers vluchten alle-

maal bij ons de boerderij binnen. De

paarden werden de wei ingejaagd. Er

waren vijf zwaar gewonde Duitse sol-

daten. Die heb ik nog met paard en

wagen naar het ziekenhuis in Lochem

vervoerd. Zeer gevaarlijk, onderweg

kletterden de kogels van de over sche-

rende vliegtuigen mij om de oren. Ik

was best bang, toch het ziekenhuis ge-

haald en de gewonde soldaten afgele-

verd. In Lochem ging mijn het paard

er van schrik vandoor, waarna ik lo-

pend naar Vorden ben teruggegaan’,

zo zegt Jan Wassink.

Bruid en bruidegom leerden elkaar al

op zeer jeugdige leeftijd kennen. Mies

(geboren Mennink) groeide op in de

Wildenborch en was al op jonge leef-

tijd in ‘betrekking’. Jan: ’Ik weet nog

goed dat wij verkering kregen, ik was

19 en Mies 15 jaar. In het Vordense bos

werd de tentoonstelling ‘Helamito’ ge-

houden, een tentoonstelling van aller-

lei landbouwwerktuigen. Er werd te-

vens een revue opgevoerd. Daar is het

allemaal begonnen’zo zegt hij la-

chend. Vanwege ziekte van Jan’s vader

kwam Mies dus al voor haar huwelijk

naar de ‘Kranenbarg’ om mee te hel-

pen op de boerderij. Ze trouwden op

20 juni 1947. Omstreeks zijn 40e jaar

haalde Jan Wassink zijn rijbewijs.

‘Mijn kameraad Dies Eggink had al

een auto, dus dat leek mij ook wel.

Voordat ik voor mijn rijbewijs was ge-

slaagd, had ik al een auto, een Morris

Oxford. Daar reed ik al mee naar Zut-

phen. Nee hoor, ze hebben mij nooit

aangehouden’, zo zegt Jan lachend.

Tegenwoordig rijdt hij in een Volks-

wagen Polo. Vakantievieren was aan

het echtpaar Wassink niet besteed.

Jan en Mies Wassink 60 jaar getrouwd

Wanneer je 90 jaar bent en bovendien 60 jaar getrouwd, dan heb je veel te

vertellen. Zo ook Jan Wassink die vorige week 60 jaar met zijn Mies was ge-

trouwd. Een fraaie boog bij het zorgcentrum de Wehme en een bezoek van

burgemeester Henk Aalderink, maakte deze 20e juni voor Jan en Mies Was-

sink tot een gedenkwaardige dag. ‘Heel erg leuk dat de burgemeester

langs kwam, wij kregen ook nog een bloemstuk van hem cadeau, ik kon

erg goed met hem praten, best een aardige kerel’, zo zegt bruidegom Jan

terugkijkend. Na al die jaren lief en leed met elkaar te hebben gedeeld,

woont het echtpaar Wassink thans, (noodgedwongen) niet meer bij elkaar.

Jan: ‘Wij zijn één keertje naar Luxem-

burg geweest. Dat was geen succes, het

eten was niet goed, de bedden waren

niet goed. Mies en ik zeiden tegen el-

kaar: ‘dat was eens en nooit weer’, zo

kijkt hij terug. Naast haar dagelijkse

werk mocht Mies graag breien, haar

lust en haar leven. Jan vond het prach-

tig om aan de auto of de tractor te

knutselen. Ook is hij een groot liefheb-

ber van puzzelen. In de woonkamer in

zijn huis aan de Steege hangt een door

hem gemaakte grote puzzel aan de

wand, bestaande uit 5000 stukjes, een

boerenkermis voorstellend. Het echt-

paar Wassink heeft twee zonen. Wim

die thuis woont bij zijn vader en zoon

Jan die met zijn vrouw en drie kinde-

ren in Doetinchem woont.

De motorclub de Kraats uit Ede was de

club die zondagmorgen met het

grootst aantal deelnemers van start

ging voor de ‘Kastelentoer’, een toerrit

met een lengte van omstreeks 200 kilo-

meter. De start was vanaf het clubhuis

van de organiserende vereniging de

VAMC ‘De Graafschaprijders’. Via een

prachtige route door de Achterhoek en

Twente was het clubhuis eveneens het

eindpunt van deze toerrit. In totaal

gingen circa 85 motorrijders van start.

Kastelentoer
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Ford Ka FUTURA II €

Auto Deventer, Dortmundstraat 2, Deventer

Auto Zutphen-Lochem, De Stoven 5, Zutphen
*excl. opties en afleveringkosten
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Aalten
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Feest voor 100-jarige 

mevrouw Oolthuis-Harbers 

ALARMNUMMER: PO

HUISAR

Voor een onvergetelijke

vakantie in Italie

Abruzzo

www.vakantieabruzzo.nl

Te huur vakantiewoningen

v.a. 50,-  euro per dag

Tel. 0544 - 465952

DDeeze week in de

Elna

A

mooier wonen,

begint met goede ideeën

Ontwerp & adviesbureau 

www.idbouwdiensten.nl  0543 479797

VOOR ELKE KLANT 

DE BESTE BAND

J. Wattstraat 3, Lichtenvoorde

0544 - 373193, www.nijhofbanden.nlNijhof Banden V.O.F.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weever

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

Mevrouw Oolthuis is geboren en geto-

gen in Lichtenvoorde aan de

Boschlaan. Sinds zeven jaar woont zij

nu in Woon- en Zorgcentrum

Antoniushove en ze is nog heel goed

van geest. Op enkele lichamelijke

ongemakken na verkeert ze in goede

gezondheid. Ze heeft veel felicitaties

ontvangen, maar een paar waren heel

bijzonder, namelijk een felicitatie

namens Koningin Beatrix, een van de

Commissaris van de Koningin van de

provincie Gelderland en een van de

gemeente Oost Gelre, vertegenwoor-

digd door loco burgemeester Gerrits. 

De donderdagmorgen begon met een

mis in de kapel van het woon en zorg-

centrum. Ook kreeg ze een telefoontje

De jarige mevrouw Dina Oolthuis-Harbers, geflankeerd door twee van haar zussen. Links Doortje Willemsen-Harbers en rechts Dine

Spanjaard-Harbers.

Donderdag 21 juni 2007, op de langste dag van het jaar, vierde mevrouw Dina

Oolthuis haar honderdste verjaardag met haar kinderen, kleinkinderen en

achterkleinkinderen. Ook waren er een aantal broers, zussen, schoonzussen

en zwagers aanwezig. Dinsdag 26 juni was er een feest voor de bewoners van

Antoniushove en andere genodigden.

van haar broer uit Canada en daar

heeft ze uitgebreid mee gesproken. 

’s Middags was de grote zaal van het

zorgcentrum geheel gevuld met alle-

maal familie. Bijna alle kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinde-

ren waren aanwezig. In totaal waren

er die middag dan ook ruim honderd

naaste familieleden in de zaal te vin-

den. Er werd een erehaag gevormd

van erebogen die door de kinderen,

klein- en achterkleinkinderen waren

gemaakt en de jarige vond het zo

prachtig dat ze zelfs tweemaal de

ronde maakte.  

Geen f

Bennink L

Grote

Nectarin

kilo

RIBBERS SCHILDERWERKEN b.v.
Telefoon 0544-374495

voor al uw

SCHILDER-, GLAS- en

ONDERHOUDSWERK.

Op Zomermarkt 2007 valt veel te beleven

Inschrijvingen touwtrekken en echte kamelenrace begonnen

Verenigingen, sportclubs, families,

buurten, vriendengroepen en ‘kroeg-

tijgers’ worden opgeroepen hieraan

mee te doen en kunnen zich bij de

Zomermarkt commissie aanmelden.

De strijd van het touwtrekken wordt

onder auspiciën van de touwtrekver-

eniging uit Eibergen georganiseerd.

Ploegen van 7 tot maximaal 10 perso-

nen die hun krachten willen meten,

mogen dat zaterdag 7 juli doen op het

hete zand van de Molendijk in hartje

Lichtenvoorde. Voor de zondag kun-

nen duo’s zich inschrijven voor een

echte kamelenrace zoals die in

Australië en het Middenoosten wor-

den gehouden. Er is een parcours op

hetzelfde terrein uitgezet. Rijervaring

(paardensport) is niet nodig.

Inschrijfformulieren zijn tot donder-

Op de Zomermarkt op 7 en 8 juli valt veel te beleven en te doen. Behalve

de 100 marktkramen, een fikse dosis muziek op straat en gezellige terras-

sen heeft de een organisatie van het evenement een competitie touwtrek-

ken en een kamelenrace op touw gezet. Net als bij de echte wedstrijden

zijn er geldprijzen te verdienen.

dag 5 juli op te halen bij Bakkerij

Oude Wesselink, Drank en Spijslokaal

Markant of bij Modehuis Gijs en

Lidwien in Lichtenvoorde. 

Andere attracties op de Zomermarkt

in het weekend van 7 en 8 juli zijn:

abseilen vanaf de kerktoren

Bonifatius-kerk; demonstratie jump-

style; kinderrrommelmarkt; race- en

verkeers-circuit met modelauto’s op

de Var-kensmarkt; stuntwerk met

BMX-fietsen en ‘Change’, een andere

hairlook krijgen op een podium aan

de Molendijk.
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Opening nieuwe zaak op dinsdag 3 juli a.s. -

Overname Nico Winkel Optiek door 

Bril-In Mode uit Lochem
Audio

Visueel

Witgoed

Onderdelen

Servicedienst

Beltrumsestraat 23 7141 AJ Groenlo

Telefoon: 0544-461695

E-mail: e.pierik@chello.nl

Internet: www.edwinpierik.nl

Rondweg-Zuid 91

7102 JD WINTERSWIJK

Telefoon 0543 – 51 34 89

Henk te Winkel

Innovatief in techniek

Ouderwets in kwaliteit

Uw servicepartner voor Groenlo en

omgeving Jan ten Dolle

Telefoon 0544 – 46 44 19

a
z
a
z

• sfeervol zalencentrum

• tennis- en squashbanen 

• subtropisch recreatiebad 

• wedstrijdbad • sauna

• bowlingbanen • pizzeria

• à-la-carte restaurant

• grill-restaurant 

Marveld heeft het!

Geen frats

Bennink Lich

Grote

Nectarine

kilo

Het nieuwe team van Bril-In-Mode Groenlo met van links naar rechts: Annie Baak, 

Yvonne Winkel, Tim van Harselaar en Nico Winkel.

Voor een on

vakantie

Ab

www.vakan

Te huur va

v.a. 50,-  euro

Tel. 0544 

DDeezzee wweeeekk iinn ddee

GGrrooeennlloossee GGiiddss

AutoContact

Voor alle bouwwerken

Vrijblijvende prijsopgave

Den Sliem 35
info.gubouw@planet.nl

7141 JE  Groenlo

www.gubouw.nl

Tel.: 0544 - 371539

Nico Winkel Optiek krijgt niet al-

leen een nieuw winkelpand, maar

tegelijkertijd een nieuwe eigenaar.

Op dinsdag 3 juli a.s. wordt in het

pand Beltrumsestraat 49 in Groen-

lo niet alleen een geheel nieuwe

optiekwinkel geopend, maar

maakt na een periode van bijna

dertig jaar de naam Nico Winkel

Optiek plaats voor Bril-In-Mode.

Na drie decennia vinden Nico Winkel

en zijn echtgenote Yvonne het tijd

geworden om een stapje terug te

doen. Dit stapje terug betekent niet

dat zij een punt zetten achter het in

hun ogen nog altijd boeiende vak van

opticien. Wel hebben de beide

Groenlose echtelieden besloten om

hun zaak in eigendom over te dragen

aan Bril-In-Mode uit Lochem en er zelf

op parttime basis in loondienst te blij-

ven werken. Na de start van Nico

Winkel Optiek in 1977 in Het

Heydenrijck, de verhuizing in 1984

naar het huidige luxueuze winkel-

pand, waarin een tweetal forse ver-

bouwingen plaatsvonden waarbij de

inrichting werd gemoderniseerd en

tevens de apparatuur, automatisering

en kennis naar het gewenste niveau

werden gekrikt, ondergaat de in

Groenlo erg populaire optiekzaak een

derde ingrijpende verandering.

Gezeten in de ontvangstruimte van

hun huidige zaak in de

Mattelierstraat vertelt Nico Winkel

uw verslaggever de toedracht tot dit

besluit.

“Een en ander is een vijftal jaren gele-

den in gang gezet toen het gemeente-

bestuur met een detailhandelvisie op

de proppen kwam voor het centrum

van Groenlo. Het belangrijkste uit-

gangspunt van deze visie was om een

clustering van winkels te bewerkstelli-

gen in de Beltrumsestraat. Vervolgens

ging alles in een stroomversnelling.

Dit laatste zeker toen er zich een pro-

jectontwikkelaar meldde voor ons

huidige pand. Het besluit om naar de

Beltrumsestraat te verkassen, was

toen snel genomen. Wanneer je daar-

bij tegelijkertijd de status van eigen-

aar wilt behouden, betekent dit dat je

zeker gelet op de forse nieuwe investe-

ringen nog jaren op dezelfde voet

moet doorgaan en dat is onder meer

zes dagen per week de nodige uren

maken. Met name dit laatste heeft ons

doen besluiten om voor de optie ver-

koop te gaan, maar dit dan wel onder

bepaalde voorwaarden. Zo vinden wij

dat het totale optiekgebeuren in

Groenlo op hetzelfde niveau geconti-

nueerd moet worden, zoals wij dat

altijd voor ogen hebben gehad en nog

hebben. Daarbij willen wij tevens, zij

het in mindere mate, onderdeel blij-

ven uitmaken van de nieuwe optiek-

zaak. Door de jaren heen is er name-

lijk een sterke band ontstaan tussen

enerzijds de klant en anderzijds ons

als ondernemer. En mede gelet op de

daaruit voortgekomen goede, eigen-

lijk onmisbare sociale contacten mag

dit maar niet zomaar een abrupt

einde krijgen. Derhalve zullen wij ook

straks in de nieuwe winkel in de

Beltrumsestraat er voor onze klanten

zijn.”

Het nieuwe team van Bril-In-Mode, dat

naast Nico en Yvonne Winkel ook zal

blijven bestaan uit medewerkster

Annie Baak, zal worden aangestuurd

door Tim van Harselaar, compagnon

voor Bril-In-Mode in Groenlo. Namens

de directie van Bril-In-Mode vertelt

Stèphanie van Wageningen uit Ruurlo

over de aanleiding om in Groenlo aan

de slag te gaan, alsmede over het con-

cept van het bedrijf.

“Toen ik circa drie jaar geleden voor

de eerste maal met Nico Winkel in

gesprek raakte, overheerste bij mij

direct een goed gevoel. Duidelijk is dat

Nico Winkel Optiek mede dankzij de

misschien wel belangrijkste zakelijke

aspecten als mode, kwaliteit en ser-

vice een begrip is in Groenlo en omge-

ving. En wanneer je dat beeld aan-

treft, wordt de drang tot overname

van een dergelijk zaak alleen maar

groter. Wij willen hier in Groenlo een

onderneming neerzetten, die de

bedrijfssfeer van Nico Winkel Optiek

blijft uitademen en die tegelijkertijd

voor een aantal vernieuwingen zorgt,

die de klant zullen aanspreken. Zo

willen wij naast de exclusieve mode-

merken een huismerkcollectie intro-

duceren, waardoor er voor een zeer

gering bedrag toch al een leuke bril

met glazen op maat kan worden aan-

geschaft. Dit voordeel kunnen wij de

klant bieden door grootschalig in te

kopen.”

Samen met haar echtgenoot heeft

Stèphanie van Wageningen in de

optiekwereld zakelijk reeds op brede

schaal aan de weg getimmerd. Na in

1999 als zelfstandig opticien een start

te hebben gemaakt in Enschede, zijn

er in den lande reeds een aantal win-

kels geopend. Niet te verwarren met

de in Winterswijk aanwezige zaak Bril

in, geniet de nu dichtstbijzijnde en in

Lochem gevestigde zaak Bril-In-Mode

grote bekendheid. 

In de zaak in Lochem is de ontwikke-

ling inmiddels zover dat hier de hoog-

ste status is bereikt: Centrum voor

optometrie en orthopie. Dit houdt

onder meer in dat er rechtstreeks met

de oogartsen contact kan worden

opgenomen. Mede daardoor is het

straks ook mogelijk dat bijvoorbeeld

klanten uit Groenlo naar Lochem wor-

den verwezen of dat de in Lochem

aanwezige kennis in dienst wordt

gesteld van de Groenlose cliëntèle.

Nieuwe gemeentegids 

Oost Gelre 

Vorige week is de nieuwe gids Oost

Gelre 2007/2008 huis-aan-huis in de

gehele gemeente bezorgd. Heeft u de

gids niet ontvangen, dan kunt u contact

opnemen met Grafisch Bedrijf Weevers

Elna, tel. (0544) 3713 23 of Grafisch

Bedrijf Weevers Emaus,

tel. (0544) 46 18 28.

www.contact.nl/
specials.html
voor een overzicht 
van extra edities 
en bijlages

Er werd in het er op volgende najaar hevig geëvalueerd en gedis-

ussieerd en men was het er over eens: Dit evenement moest

oorgang vinden. Met de gemeente Winterswijk voorop en de

egio Achterhoek, die de andere gemeenten bestookte, werd het

ndament gelegd voor de tweede Toer, waaraan de gemeenten

rkelland, Oude IJsselstreek, Winterswijk, Bronckhorst en

hem toezegden mee te werken. Er gaan geruchten dat Oost Gel-

r volgend jaar weer bij is en dat Zutphen dan ook mee zal doen.

Achterhoek Spektakel Toer 2007 is nu een feit! En de etappe-

tsen zijn Eibergen, Ulft, Winterswijk, Zelhem en Lochem. 

zij financiële ondersteuning van de vijf gemeenten en toch

og weer van de Provincie Gelderland, van vele bedrijven uit

derse Achterhoek en van de Stichting Achterhoek Promotie

k nu een bijzonder programma samengesteld met dichters

sers, goochelaars en acrobaten, zangers en jongleurs,

vertellers en muzikanten. Vijf zondagen achter elkaar, van

en met 5 augustus zullen in het totaal zo'n zestig verschil-

epen en solisten optreden. Per etappedag zijn er ongeveer

rstellingen, tussen 12 uur 's middags en middernacht en

heeft zijn eigen programma. mmering is ook dit jaar weer breed. Voor kinderen zijn

stellingen gepland, er is muziek voor op een terras en

erten, waarbij je alleen maar dansen wilt, bloedserieus

ter wordt afgewisseld met slapstick of ongein en dich-

Neder-Saksisch of in het Nederlands doen samen met

eonspelers.

is er ook nu weer, maar wel anders en minstens zo

r zijn meer acts, die er vorig jaar ook waren. Ze zijn

aatsen, met andere voorstellingen.

l nieuwe acts en de artiesten komen overal van-

lië en uit Amsterdam, uit Ghana en uit Gendrin-

ansen treden op, net als Cubanen en Roemenen,

amers.

eft heel veel moois te bieden voor de bezoekers

et landschap is prachtig, de dorpen en steden

rakteristieke plekken. Deze bijzondere plaatsen

hikt voor bijzondere voorstellingen.an genieten tijdens de Achterhoek Spek-

de toegang is overal gratis.

Een bejaard echtpaar, voorzien van klapstoelen, vroeg in Winters-

wijk waar de Brechtliederen gezongen werden en een stel schreeu-

werige jongens in Zelhem wilden weten of de sneltekenaar en snel-

dichter Frank Los 's avonds ook nog optrad. De voorstellingen van

het Benchatheater trokken duizenden kijkers en bij het optreden

van de firma Weijland zaten er dertig mensen intens te genieten.

Tijdens het slotconcert van de Mostar Sevdah Reunion Band ver-

zuchtte iemand in Groenlo, dat je toch normaal voor zo iets moois

wel heel "wied van't hoes" moest en Hendrik-Jan Stienesen uit

Warm ging tussen door even melken. De Pilot Achterhoek Spek-

takel Toer was een succes!!!

- Voorwoord Burgemeester gemeente Oude IJsselstreek

- Informatie over alle artiesten- Programma's per plaats

In deze Spektakel-krant:

Steeds meer bezoekers waarderen de Vordense Zomerfeesten en brengen

een bezoek aan het mooie Vorden. Om alles in goede banen te leiden, heb-

ben we in goed overleg met de gemeente Bronckhorst, de deelnemende ho-

reca, en de politie besloten om een paar wijzigingen in de gang van zaken

aan te brengen. Er worden uitgebreide voorzieningen voor toiletten getrof-

fen. Zowel de donderdag, vrijdag als zaterdag van de zomerfeesten kan voor

slechts één consumptiemunt per dag, van de deelnemende horeca, gebruik ge-

maakt worden van een schoon en fris toilet. De zaterdagavond is de drukste

avond van de zomerfeesten, om ook deze avond goed te laten verlopen is beslo-

ten om deze dag vanaf 19.00 uur van het feestterrein een evenemententerrein

te maken. Dit betekent dat iedereen onder de zestien jaar een stempel krijgt, aan

deze personen worden geen alcoholische dranken geschonken. Ook is op het ter-

rein geen glaswerk en/of zelf meegebrachte drank toegestaan. Hierop kan gecon-

troleerd worden door een aantal gastheren. Om controle mogelijk te maken, wor-

den aan beide zijden van de Dorpsstraat ingangen gecreëerd. In deze krant leest u

alles over het gevarieerde aanbod van activiteiten tijdens de zomerfeesten. We wen-

sen u heel veel plezier en ontvangen u graag in ons mooie dorp.

Vorden is klaar voor de Zomerfeesten: 

19, 20 en 21 juliWij nodigen u van harte uit om ook dit jaar een bezoek te brengen

aan de Vordense Zomerfeesten. We zijn trots op het zeer uitgebrei-

de programma dat mede tot stand is gekomen dankzij de financië-

le ondersteuning van diverse plaatselijke ondernemers.

Zomerfeestcommissie: Reinier Klein Brinke, Annet Barendsen, Loke Bakker en Dinie Velhorst 
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erdag 19 juliEN ’S AVONDS uur:

rkt met 12 oude ambachten
tratie brandweerenkie
ratie Caribische dansen
eater: acrobaten Li en Hong

akker: Mellow: Trio Manschot

Vrijdag 20 juli’S MORGENS 
Vordense weekmarkt’S MIDDAGS EN ’S AVONDS kermis met speciale aanbiedingen

’S AVONDS
De Herberg: The Willy Roberts ‘Orkestband’

feesttent Bakker: Grote prijs van Vorden

Zaterdag 21 juli’S MIDDAGS EN ’S AVONDSkermis
kinderbraderie

14.00 UUR - 17.30 UURdweilorkest Dokters Swingende Infuustoeters 

ballenbakspringkussenschminkstanddartskampioenschappen bij De Herberg

straattheater: Fakir
Duo SavarKarikaturistDon Juan en marionet Pinokkio

’S AVONDS
feesttent Bakker: Vordens Songfestival

De Herberg: Trio Manschot

Amon Grillroom PizzeriaAsya Restaurant Pizza & Shoarma

Bakker
Hotel Restaurant

Barendsen Staal constructie, Fixet, Etos

Fan Sheng Chinees Indisch Restaurant

De Herberg Café-Restaurant
Kerkepad

IJssalon  
Plaza

Food for all
De Rotonde BistroRabobank Achterhoek-Noord

Vordense Ondernemers Vereniging

De Vordense Zomerfeesten zijn mogelijk dankzij de financiële ondersteuning van:

Volop sfeer en gezelligheidin de plaatselijke horeca 
met natuurlijk live muziekop donderdag, vrijdag en 

zaterdag.

ZomerfeestenVorden

Nieuwstad 30, 

7251 AH Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Fax (0575) 55 10 86

E-mail: info@contact.nl

Weeversdrukkerij

Natuurmonumenten. Als je van Nederland houdt.

De natuur staat steeds meer onder 
druk. Natuurmonumenten stelt de 
natuur veilig. Uw steun is hard nodig. 
Word lid, dat kan al vanaf € 2,– per 
maand. Kijk voor meer informatie op 
www.natuurmonumenten.nl

Samen zorgen 
voor de natuur

houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur

            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nlwww.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg

Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

opruiming hoge kortingenopruiming houtkachels

Houtkachels en buitenkachels

meubelmakerij

Vakmanschap op maat

maatwerk meubels

maatwerk keukens

inbouwkasten

kastwanden

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

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

Renault Erkend Reperateur
voor Zelhem en omstreken.

WWW.AUTOLOOMAN.NL

Uw adres voor:
• verkoop nieuw en gebruikt
• onderhoud
• onderhoud en APK campers
• leasing
• schadeherstel + bemiddeling
• inbouw navigatie en telefoon
• aircoservice
• dealer scootmobielen en rollators
• wasstraat

Doetinchemseweg 53
7021 BR  Zelhem
Tel. 0314-621637
www.autolooman.nl

Garage Looman BV
100 jaar een begrip in de Achterhoek

Verbouw, onderhoud (renovatie), nieuwbouw.

• Levering en plaatsing kozijnen, ramen, deuren en trappen
uit eigen timmerfabriek

• Timmerwerk van dak tot dakkapel
• Metsel-, stukadoors- en voegwerk
• Levering en plaatsing van beglazing
• Monumentaal
• Zonwering
• Tekenwerk en constructie berekening

Bel voor een afspraak en/of gratis offerte...
Henrie Mulder T. 06 - 15 33 86 15 Toldijk
Jos van de Vliert T. 06 - 22 93 97 38 Toldijk
John Besseling T. 06 - 22 44 64 80 Steenderen

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Warnsveld
Lochemseweg 26
(0575) 43 12 04

Borne
De Bieffel 15
(074) 266 95 77

Arnhem
Vlamoven 47
(026) 363 79 34

Aalten
Varsseveldsestraatweg 108
(0543) 46 12 05

Raalte
Zompstraat 10
(0572) 39 43 35

GRATIS
25

www.wittesmid.nl

Aanhanger 
huren?

Voor elke klus 
de juiste aanhanger

Kom een
frisse neus halen!

IS DE LUCHT IN UW AUTO 
NOG WEL FRIS?

LAAT DE VERDAMPER VAN 

UW AIRCO REINIGEN VOOR 

SLECHTS € 39,-*!

ACTIE!

* Genoemde prijs is een adviesprijs. Kijk voor meer informatie op www.peugeot.nl/service

AUTO RIDDERHOF B.V.

Hengelo (Gld.)  Molenenk 2  Tel.: (0575) 46 19 47 • www.ridderhof.peugeot.nl

Wij ontvangen u graag
van 12.00 tot 16.00 uur.
Overige dagen op afspraak.

OPEN DAGEN
Wij nemen deel aan de

CASTLE FAIR
19 t/m 23 AUGUSTUS

a.s. ZATERDAG en ZONDAG

VERHUIST

Vanaf maandag 17 augustus 2009 zullen wij
onze werkzaamheden voortzetten vanuit ons
nieuwe pand aan de 

Zonnehorst 7 te Zutphen.

Ons telefoon- en faxnummer, e-mail- en
internetadres blijven hetzelfde. 

Ook vanuit Zutphen zijn we u graag van dienst!

Gewo Ambachtelijk Timmerbedrijf
Zonnehorst 7
7207 BT  ZUTPHEN

Tel: (0575) 44 29 52
Fax: (0575) 44 27 92
e-mail: info@gewotimmerbedrijf.nl
website: www.gewotimmerbedrijf.nl

FIETSEN  •  BROMFIETSEN ACCESSOIRES
ELECTRISCHE FIETSEN HENGELO GLD.

Fietsen met trapondersteuning
Sparta • Batavus • Koga Miyata • Giant • Gazelle

Diverse modellen uit voorraad leverbaar!

Gratis enkele dagen proefrijden ter kennismaking (op afspraak).

Kieftendorp 11 • 7255 MG Hengelo Gld. • Tel.: 0575-467278 • www.slotboomtweewielers.nl
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1. Wildenborch, eerste schoolklas 1913.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 6 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Opening van de sporthal aan het Jebbink,
v.l.n.r: Mevr. Nellie Brands, burg. Vunderink,

gem. secr. Drijfhout, mevr. Drijfhout,
de heer Lichtenberg (Waarle).

3. Protestmars bij het gemeentehuis,
burg. Vunderink (met pet) bekijkt de spandoeken.
Achter het spandoek links met hoed; Carel Martens

3
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1. Jong Gelre 1977, “Zwarte kunst op de dageraad”,
v.l.n.r.: Henk Broekgaarden, Ans Ruesink, Dick Regelink,
Rinus Pelgrim.

Reacties op de fotocollage “Oud Vorden”
We ontvangen vele leuke reactie’s op de plaatsing 
van de foto’s uit de archieven van drukkerij Weevers 
en Oud Vorden.
Ook reageerden enkele lezers met aanvullingen op de
teksten, welke we graag voor u afdrukken.

Fotocollage nummer 2 foto 3: Jaar 1989. 
Op de voorgrond Jo Haneveld, iets verder naar achteren
Hendrik Pardijs.

Fotocollage nummer 3 foto 2: 
De ontbrekende naam is Jan Harmsen van ’t Schimmel,
waar de bruiloft werd gehouden op 26 juli 1979. 
Derde persoon van links is Ab Lettink, smid.

De foto’s zijn, voor zover bekend, voorzien van onderschriften. Mochten er meer gegevens, zoals

namen, jaartallen etc. bekend zijn, dan vernemen we dat gaarne schriftelijk onder vermelding van

Oud Vorden p/a drukkerij Weevers, t.a.v. B. Overbeek, G.H. Vaags of L.G. Weevers sr., Postbus 22,

7250AA Vorden of info@contact.nl. De foto’s worden ook op internet geplaatst, waarna ze kunnen

worden gedownload.

Overname of publicatie van de foto’s is niet toegestaan. Voor eigen gebruik is wel toegestaan. De pu-

blicatie-rechten berusten bij de vereniging Oud Vorden en drukkerij Weevers.

Fotocollage door de jaren heen uit de archieven van Oud Vorden en drukkerij Weevers
Nummer 7 - 2009

WeeversdrukkerijOudheidkundige vereniging “Oud Vorden”

2

2. Verdwenen kerk-voetpad aan de zuidzijde van de Vordense Beek, justitie komt
zelf poolshoogte nemen. Rechts J.v.d. Broek, achter met pet dhr. A. Brandenbarg

van de wasserij (circa 90 jaar oud).

3. 100-jarig jubileum van de Christ. Gemengde
Zangvereniging "Excelsior". (Opname uit 1937)

3



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

afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Ne labes:
1. Groot voorwerp, groot dier "Wat ne labes van ne hond." 
2. Slungelige jongen of man "Geef d'n labes ne draej um de

aorne."

B. Ne hompe: 
Homp, groot stuk. "Ne hompe vleis op den telder."

C. Ne kanes:
Kanjer. "Jans hef ne kanes van ne snook evangene."

Onder zijn leiding werden daar woes-
te heidevelden en veengronden in
vruchtbaar bouw- en weidelanden
herschapen. Door zijn plannen voor
ontginning en het graven van water-
gangen kregen tal van mensen de mo-
gelijkheid om met landbouw en vee-
teelt hun dagelijks brood te verdienen.
De manier waarop hij het landgoed
exploiteerde, was voor die tijd zeer bij-
zonder;De 'landman' Staring had oog
voor de natuur, maar ook voor de no-
den van de mensheid. Zo liet hij op De
Wildenborch een school bouwen,

waar kinderen van boeren en landar-
beiders onderwijs genoten; De meeste
bekendheid heeft hij echter verkregen
door zijn dichterschap. Hij groeide uit
tot een dichter van landelijke allure.
Hij was dus de eerste Bronckhorster
die op cultureel gebied naam gemaakt
heeft. Ook de in Hengelo geboren Jos.
Besselink maakte na de Eerste Wereld-
oorlog nationale en internationale fu-
rore. Het lukte deze tenor om met zijn
zangkwaliteiten grote bekendheid tot
ver over de grens te krijgen. Vele jaren
later trad Bennie Jolink in hun voet-
sporen. Een van de gedichten die Sta-
ring heeft geschreven is 'Een Gel-
dersch lied', dat hij als jonge man in
1789 publiceerde.

IK BEN UIT GELDERSCH BLOED!
Geen vleitoon klinkt mij zoet; Mijn
volksspraak, luttel rond; Geeft nog
den klank terug; Uit onzer vaadren
mond.

Staring hield vast aan de naam Gelder-
land, omdat hij een hekel had aan het
dominerende Holland, niet zo zeer
omdat hij zich een Geldersman voel-
de; Als patriot bekleedde hij politieke
ambten. Hij hield van de Achterhoek
en de mensen die daar woonden, wat
uit een aantal gedichten, zoals bijvoor-
beeld “De hoofdige boer” goed merk-
baar is. Daarnaast hield hij tijd over
voor geschiedenis, muziek en zo meer,
maar vooral voor zijn dichtkunst. Hij
trouwt op jeugdige leeftijd met zijn
jeugdliefde, zij sterft jong. Omstreeks
1800 vat hij gevoelens op voor een
vrouw, die tot een tweede huwelijk lei-
den. Hij dicht op 53 jarige leeftijd voor
haar een ‘Liefdezang’. 
Met zijn gedichten heeft Staring zich
in de eerste rijen van de Nederlandse
dichters geplaatst. Hij staat tussen het
verstandelijke uit de 18e eeuw en de
romantiek in de 19e eeuw. Met het ver-
standelijke aspect ging hij vormtech-
nisch te werk. Hij schaafde weliswaar
niet eindeloos aan zijn gedichten,
maar hij werkte toch heel wat bij,
voordat hij een gedicht als geschikt
voor publicatie beschouwde. In zijn
puntdichten is hij heel vernuftig te
werk gegaan. Hij schreef ze in de trant
van Huygens, maar met een geheel ei-
gen benadering, waarvan hierna een
voorbeeld.

MEESTER EN LEERLING
De Meester, in zijn Wijsheid gist; De
Leerling, in zijn Waan, beslist.

Het is zowat spreekwoordelijk gewor-
den. De inhoud is zo compact gefor-
muleerd dat het niet korter kan. Wan-
neer in het Kerspel Vorden de Linden-
sche kapel in 1837 als bouwval wordt
gesloopt, maakte hij een opschrift
voor de gedenksteen met de volgende
tekst:

Verheft zich hier geen Bidplaats meer,

't Heelal is Tempel voor den Heer.

Voor de begraafplaats in Vorden maak-
te hij het volgende opschrift:

Uit nacht rijst morgenrood:

Het leven uit de dood.

A.C.W. Staring overleed op De Wilden-
borch in 1840. Het Staring Instituut te
Doetinchem (centrum voor het streek-
eigene) houdt zijn naam in ere. Het
was zijn jongste dochter C.E.T. Staring
(Constantia), die in 1850 aan de Berkel
een plekje voor zichzelf liet creëren,
waar ze af en toe een kopje thee kon
drinken en bijkomen van de beslom-
meringen die ook de 19e-eeuwse mens
al danig in beslag konden nemen. Dit
theehuisje kreeg de naam ‘Staringkoe-
peltje’ en is te vinden op De Velhorst,
een van de grotere natuurgebieden
tussen Lochem en Zutphen, waarvan
Natuurmonumenten de eigenaar is. 

En in het centrum van Vorden kunt u
een door Frank Letterie in 1986 ge-
maakt bronzen beeld van deze Achter-
hoeker in hart en nieren bewonderen.
Wilt u reageren op deze rubriek of
wilt u een oude foto of een verhaal uit
de gemeente Bronckhorst beschikbaar
stellen? Stuur of mail uw reactie dan
naar Fred Wolsink, Wisselt 75, 7021
EH te Zelhem. E-mail: rdh@contact.nl

Rondom de Hessenweg (101)

Deze week een foto van A.C.W. Sta-
ring. Voluit luidde zijn naam Ant-
honi Christiaan Winand Staring.
Hij werd geboren op 24 januari
1767 te Gendringen. Zijn vader was
in Zuid-Afrika rijk geworden en
kocht het riddergoed De Wilden-
borch in Vorden. Staring groeide
daar op. Nadat hij in overeenstem-
ming met de wens van zijn ouders
aan de universiteit te Harderwijk
tot meester in de rechten gepromo-
veerd was, studeerde hij nog enige
tijd aan de hogeschool te Göttin-
gen in de landbouwkunde, botanie
en natuurwetenschappen. De ken-
nis, die hij in Duitsland had opge-
daan, kwam hem in het moerassi-
ge gebied rondom De Wildenborch
uitstekend van pas.

De nieuwe eigenaresse, gediplomeerd
instructrice Irene Dijkhuijsen, heeft
een ruime ervaring op het gebied van
het beheren van een groot manegebe-
drijf, waar zij zich onder andere bezig
hield met het geven van lessen aan
kinderen en volwassenen op alle ni-
veaus, het organiseren van activiteiten
zoals ponydagkampen, ponykampen,
kleuterlessen, spelletjesdagen, onder-
linge wedstrijden, FNRS proefjes en
nog veel meer!

Van beginnende tot vergevorderde,
maar ook wedstrijdruiters kunnen bij
RC Baak terecht voor manege lessen,
pensionstalling, privé-lessen, dressuur
en springen. De accommodatie is voor-
zien van 20 boxen, een binnenrijhal
van 20 bij 40 m, 2 buitenpistes van 20
x 60 en een gezellige kantine. 

De manege is vanaf juni jl. al volop
aan het draaien met de lessen, maar
in verband met de vakantieperiode
staat de officiële opening gepland op
zaterdag 22 augustus as. Van 14.00 uur
tot 17.00 uur is de open dag met een af-
wisselend en leuk programma. Gelnte-
resseerden kunnen een kijkje komen
nemen op de manege en genieten van
de demonstraties en activiteiten. Van-
af 21.00 uur ‘s avonds is er een feest-
avond met een knallend optreden van
The Clarks welke bekende rock covers
ten gehore brengt!

Officiële opening zaterdag 22 augustus 2009

Ruitersport Centrum Baak

Vanaf 1 juni 2009 is Ruitersport
Centrum Baak gelegen aan de Lan-
gendijk 3 te Baak, onder een nieu-
we exploitant van start gegaan als
manege en pensionstal. De mane-
ge is aangesloten bij de Federatie
Nederlandse Rijscholen, FNRS,
waar zowel kinderen als volwasse-
nen paardrijlessen kunnen volgen
onder professionele begeleiding.

PV VORDEN
Door de PV Vorden werd er op 8 augus-
tus met de jonge duiven gevlogen van-
af PERONNE, 344 km. De deelnemers
korfden 144 duiven in, die gelost wer-
den om 11.15 uur bij zwaar bewolkt
weer en Noord Noordwesten wind
kracht 3. De eerste duif maakte een
snelheid van 1121 mpm en werd ge-
klokt om 16.21 uur bij Marc Tiemes-
sen. Uitslag: 1., 3., 5., 7., 9., 11., 14. en
15. Marc Tiemessen, 2. en 20. C. Bruins-
ma, 4. en 17. H.B.M. Hoksbergen, 6.,
10., 12., 13., 16. en 19. T.J. Berentsen, 8.
en 18. Comb. A.&A. Winkels.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
Zaterdag 8 augustus werden ook de

jonge duiven van PV Steeds Sneller ge-
lost om 11.15 uur in PERONNE (331
km) met een noordwesten wind
kracht 3 en bewolkt weer. Er waren
215 duiven in concours. 

De snelste duif was van Anton Kam-
perman, Keijenborg en werd geconsta-
teerd om 16.08 uur (snelheid 1128
mpm). Deze duif was tevens goed voor
een teletekstvermelding, zie SBStext,
861: het behaalde een 6e plaats in de
afdeling tegen 6400 duiven (NPO
vlucht). 
Uitslag: 1. A. Kamperman, 2. L. te
Stroet, 3. G. Kempers, 4. A.H.J. Peters, 5.
G. Duitshof. Uitslag jeugd: 1. Kelly Ber-
gervoet.

D u i v e n b e r i c h t e n  8  a u g u s t u s  2 0 0 9

Traditioneel organiseert T.T.V. Bekveld
weer het VVV-touwtrektoernooi. Ieder-
een kan hier aan deelnemen. Denk bij-
voorbeeld aan buurtschappen, vrien-
dengroepen, collega’s, enz. 

Ook dit jaar zal er weer worden gestre-
den om het kampioenschap van
Bronckhorst. Op vrijdag 14 augustus
zullen de teams, bestaande uit acht
personen, uitmaken wie de sterkste is.

Om 19.30 uur zal het startschot wor-
den gegeven Na afloop kunnen de
overwinningen natuurlijk uitbundig
gevierd worden. Lijkt het je leuk om
mee te doen, zoek dan snel een team
bij elkaar en geeft je zo spoedig moge-
lijk op bij Jaap Hartman:
hartman__jaap@hotmail.com. 
Voor meer informatie en de spelregels
zie de website van Bekveld:
www.ttvbekveld.nl

Vrijdag 14 augustus

Touwtrektoernooi kampioen-
schap van Bronckhorst

4 mannen, 1 missie... Rockcover band 'Rockaholic' maakt
no-nonsense rockmuziek met als motto 'Hou het Basic'. Mu-
ziek maken die de tand des tijds moeiteloos doorstaat, put-
tend uit een eindeloze bron van grootheden. Geen preten-
ties, maar gewoon spelen. De band speelt bekende en ver-
rassende covers van oa. Bad Company, Free, Herman Brood,
Bryan Adams, Thin Lizzy, UFO, aangevuld met rocknum-

mers uit deze tijd. Rockaholic bestaat uit 4 enthousiaste
Rockers: Mark Pans (Vocals, slaggitaar) - Jos Garssen (Sologi-
taar) - Wim Garssen (Basgitaar) - Martin van der Veen
(Drums)
De uitzendingen van live@ideaal.org zijn vrij toegankelijk
voor publiek. U kunt de uitzending bijwonen, of beluiste-
ren via Radio Ideaal en de livestream website Radio Ideaal.

Bands en artiesten die ook in het programma live willen ko-
men spelen, kunnen mailen naar live@ideaal.org of schrij-
ven naar Ideaal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. live@ide-
aal.org Postbus 50, 7020 AB Zelhem

Rockaholic op podium bij live@ideaal.org

Woensdagavond 12 augustus zal de band Rockaholic
tussen 20.00 en 22.00 uur optreden in het programma
live@ideaal.org, dat vanuit Café 'de Mallemolen' in Zel-
hem wordt uitgezonden.



H E N G E L O
Raadhuisstraat 36 • 7255 BN Hengelo (Gld.) • Tel. (0575) 46 12 05

Alle aanbiedingen
gelden alleen

in week 33 van
10 t/m 15 aug. 2009.

Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 08.00 - 20.00 uur

Vrijdag 08.00 - 21.00 uur
Zaterdag 08.00 - 18.00 uur

Prijswijzigingen, zet- en drukfouten
voorbehouden.

Zie voorwaarden in winkel/AH Bonus.
** Wij verkopen geen alcohol aan klanten

jonger dan 16 jaar.
www.ah.nl

Spaar voor euro’s korting met AH munten





BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Deze banenpagina

verschijnt wekelijks

in een oplage van

ruim 50.000 ex. in de

volgende edities:

waarin opgenomen:

DE GELDERSCHE BODE en GELDERSCHE ACHTERHOEKER

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT    NNN OOO OOO RRR DDD

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRRR SSSTTT    MMM III DDD DDD EEE NNN

BBB RRR OOO NNN CCC KKK HHH OOO RRR SSSTTT    ZZZ UUU III DDD

RRR UUU UUU RRR LLL OOO

WWW AAA RRR NNN SSS VVV EEE LLL DDD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

WEEKBLAD

U wilt ook op

deze pagina

adverteren?

DAT KAN!
(0575) 55 10 10
Drukkerij Weevers

(0544) 37 13 23
Weevers Elna

Werken doe je...

Werken doe je...
om

de
hoek

om
de

hoek

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Globe Security is op zoek naar:
• Planner/Commercieel medewerker, fulltime
• Beveiligers
• Evenementenbeveiligers
• Horecaportiers

Geen diploma? Globe Security biedt in samenwerking
met Bronckhorst Opleidingscentrum diverse mogelijk-
heden aan. Info: www.globesecurity.nl of 0314-621443.

WERKEN IN DE BEVEILIGING?
Volg nu de opleiding MBO beveiliger 2 bij

Bronckhorst Opleidingscentrum. Mogelijkheid om
wekelijks in stromen en diverse stageplaatsen. 

Open avond: donderdag 27 augustus. 
Inloop van 17.00–21.00 uur.

Info: www.bocopleidingscentrum.nl of 0314-624104

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

PER DIRECT GEZOCHT
(ervaren) ONDERHOUDSMONTEUR M/V
Omgeving Zwolle – fulltime - vacaturenummer; HJD00632
Bedrijf;
Onze opdrachtgever is een toonaangevende producent in de voedingsmiddelen industrie. De technische
dienst richt zich op de ontwikkeling en het onderhoud van de productie-installaties en de utilitaire voor-
zieningen in de fabriek. 
Werkzaamheden;
• Het opheffen van storingen door vervanging van onderdelen, repareren van de installatie of aan-

passen van parameters; het uitvoeren van preventief onderhoud aan machines en installaties; 
• het modificeren van de installaties; 
• het assisteren bij grootschalige onderhoudswerkzaamheden; 
• het begeleiden van buitenfirma’s; 
• het werken met een onderhoudssysteem.
Functie eisen; 
• MTS elektrotechniek, affiniteit met WTB is een pré; 
• ervaring met PLC systemen;
• dienstverlenend naar de (interne) klant; 
• verantwoordelijkheidsgevoel; 
• denken in oplossingen; 
• bereidheid tot consignatiedienst en ploegendienst; 
• kennis van de Duitse en Engelse taal;
• woonachtig in de regio;
• ervaring in een productie omgeving.

Thuiszorg Service Arnhem
Utrechtsestraat 38 F 6811 LZ Arnhem Tel. 026 - 354 20 30 E-mail: arnhem@thuiszorgservice.nl www.thuiszorgservice.nl 
Thuiszorg Service Nederland is een landelijke organisatie met een sterk lokaal netwerk. TSN is HKZ/ISO erkend, een waarborg voor kwaliteit voor zowel de zorgverlener als de zorgvrager.

Werken kan je overal, mensenwerk doe je bij TSN

MensenwerkHuishoudelijk werk

Werk genoeg, maar leuk én passend werk is zeldzaam. 

In de thuiszorg is werken leuk. Je bent aan de slag bij 

mensen waarvoor je echt iets betekent, die je waarderen. 

Echt mensenwerk. TSN is in de gemeente Bronckhorst 

uitgekozen als thuiszorgaanbieder. En daarom zoeken 

wij enthousiaste mensen. Bij ons kun je als huishoudelijk 

medewerkster direct aan de slag. Werken bij TSN gaat net 

even anders. Wij houden wél rekening met jouw agenda: 

jij bepaalt zelf wanneer, hoeveel en hoe vaak je werkt. 

Wij zorgen ervoor dat je wel tijd hebt om je werk zo goed 

mogelijk te doen. Jij, wij en onze clienten vinden hetzelfde 

belangrijk: optimale zorg verlenen. Nog een paar voordelen: 

eenvoudige administratieve afhandeling, goede beloning, 

snelle betaling, en alle adressen in de buurt.

Bel nu met onze zorgvestiging in Arnhem: 026 - 354 20 30, of 

solliciteer direct op www.thuiszorgservice.nl

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

MACHINE OPERATOR  M/V
Omgeving Zutphen – fulltime– vacaturenummer; VIW00598  

Werkzaamheden;
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen, om-
bouwen en instellen van diverse machines. Het verhelpen van
storingen aan de machines en het meten en testen van de pro-
ducten behoren ook tot je werkzaamheden. Tevens zorg je er-
voor dat het productieproces zo vloeiend mogelijk verloopt met
zo weinig mogelijk uitval.
Je verricht werkzaamheden in een 3 ploegendienst.

Functie eisen;
• LTS/VMBO Metaal bij voorkeur aangevuld met VAPRO; 
• je hebt proces en technisch inzicht;  
• je beschikt over verantwoordelijkheidsgevoel en je wilt je ver-

der ontwikkelen.

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST
M/V
Omgeving Lichtenvoorde – fulltime-  vacaturenummer; VIW00578

Werkzaamheden;
Je geeft telefonisch advies en zorgt voor het binnenhalen en
verwerken van orders.
Tevens stel je contracten op voor klanten en bewaak je alle ac-
tieve verkoopprocessen.

Functie eisen;
• MBO Technisch/Commerciële richting;   
• je hebt aantoonbaar affiniteit met afval & milieu;
• je bent communicatief sterk en hebt een commerciële drive.

PRODUCTIEMEDEWERKER M/V
Omgeving Doetinchem – fulltime– vacaturenummer; VVN00611

Werkzaamheden;
Je bedient een volautomatische machine voor het coaten en
spuiten van producten.
Het betreft veelal grote series. Wij zoeken kandidaten die van
aanpakken weten.
Naast het bedienen van de machines zul je ook producten moe-
ten afhalen en ophangen. Tevens verzorg je het logistieke pro-
ces van het product binnen de organisatie. 

Functie eisen;
• Je beschikt over technisch inzicht;
• je bent een aanpakker met een goede fysieke conditie;
• je bent woonachtig in Doetinchem of de directe omgeving.

CNC- DRAAIER M/V
Omgeving Doetinchem– fulltime– vacaturenummer; VVN00634

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen
• MTS metaal;
• aanpakker;
• kennis van Fanuc besturing;
• je bent al een aantal jaren werkzaam in de fijnmetaalbewer-

king en hebt ervaring en kennis opgedaan als CNC draaier of
frezer.

CNC- FREZER M/V
Omgeving Zutphen- fulltime- vacaturenummer; VVN00629

Werkzaamheden;
Binnen de groep draaiers en frezers kun je zelfstandig de ver-
schillende machines instellen en programmeren. Je onder-
steunt andere collega's met het instellen/programmeren van
hun machines. Tevens zorg je voor voldoende veiligheid voor
jezelf, je collega’s en de machines.

Functie eisen
• MTS- of LTS metaal met enkele jaren ervaring;
• aanpakker;
• zelfstandig kunnen programmeren (ISO, Fanuc, Mazatrol).




