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Zaterdag 25 juni 2011
28e jaargang no. 15

Het optreden is een mix van open repetitie en minicon-
cert. Er worden een aantal nieuw ingestudeerde nummers 
gezongen, waaronder nummers uit een concert tijdens de 
3-daagse koorreis in Duitsland afgelopen mei.

Warnsveld - Op vrijdagavond 1 juli is er van 20.00 
tot 21.00 uur een gratis toegankelijk optreden van 
het Warnsvelds Mannenkoor in de Martinuskerk te 
Warnsveld.

De reden hiervoor is waarschijnlijk 
dat het invullen van de vrije tijd, de 
laatste jaren nogal is gewijzigd. Veel 
jongeren zijn vaker dan vroeger be-
zig met kennisvergroting, sporten en 
vakantie’s  Ook het niet beschikbaar 
zijn van een geschikte bouwlocatie is 
een probleem.

Toch hopen ook wij, dat er jongeren 
opstaan die de Warnsveldse gondel-
vaart nog jarenlang in stand gaan 
houden, zodat het sprookje op de 
Berkel ook in de toekomst doorgang 
kan vinden. Wij heten niet alleen 
“Oud brandweer Warnsveld”, wij  
zijn het ook. Langzamerhand berei-

ken we een leeftijd dat het bouwen
niet meer zo gemakkelijk gaat. Toch
laten we ook dit keer de gondelvaart
niet in de steek en proberen wij u, als
publiek, te verrassen door het maken
van een….., sorry dat mogen wij u
nog niet vertellen. 

Wilt u werkelijk ons pronkstuk door
de Berkel zien varen, kom dan een
van de avonden, beide mag ook, ge-
zellig kijken naar de “Warnsveldse
Gondelvaart.

26 en 27 augustus Gondelvaart

Warnsveld - Zoals gebruikelijk doet ook “Oud brandweer Warnsveld” 
weer mee met de traditionele gondelvaart. Van het bestuur van de 
gondelvaart horen we steeds vaker, dat het erg moeilijk wordt, om 
iedere twee jaar weer voldoende gondels in het water te krijgen.

Warnsvelds Mannenkoor

Dit jaar bestaat Backcorner, dat ooit 
werd opgericht in De Boggelaar en 
dat nu iedere donderdagavond in 
Warnsveld in de Scheperstee repe-
teert, 20 jaar. Dat feest viert Backcor-
ner op zaterdag 1 oktober op grootse 
wijze met een jubileumconcert en 
een gezamenlijk optreden met de 
Achterhoekse band Boh Foi Toch in 
de Buitensociëteit van de Hanzehof.
Onder leiding van dirigent Ruut te 
Velthuis heeft het koor een gevari-

eerd repertoire ingestudeerd, met ver-
schillende nieuwe en oude nummers. 
Op donderdag 30 juni vindt de laatste 
repetitie vóór de vakantie plaats. Om 
het seizoen feestelijk af te sluiten en 
om zoveel mogelijk Achterhoekers 
een voorproefje te gunnen, repeteert 
het koor die avond vanaf 20.15 uur in 
de muziekkoepel aan de IJssel. Back-
corner wil op die manier een bijdrage 
leveren aan het uit het slop halen van 
de muziekkoepel, waarvoor begin 
deze maand in de Zutphense Koerier 
een oproep werd gedaan.  Iedereen is 
van harte welkom om die avond te 
luisteren naar meerstemmige pop-
muziek, uitgevoerd door een enthou-
siast koor.
Zie ook www.backcornerzutphen.nl

Pop aan 
de rivier
Feeststemming bij Backcorner, 
want vorige week kenden de 
Stichting A.E. Abersonfonds en 
Dorpsraad Warnsveld het pop-
koor een royale bijdrage toe in de 
kosten van het jubileumfeest.

Cees Boek
Pasfoto Service
www.ceesboekfotografie.vpweb.nl 

A.s. woensdag 
29 juni

is er geen gelegenheid 
voor het maken 
van pasfoto’s.

elke dag beter
Rudolf Steinerlaan 47 – Zutphen

van 12.00 tot 18.00 uur

Wij zijn iedere 
zondag open!

Ook op zondag
de goedkoopste.
Hallo Jumbo!



Colofon
Aanleveren advertenties/
berichten:
Woensdagavond 20.00 uur

Correspondenten:
Hans van Geel 
Spiker 33
7231 JL Warnsveld 
Tel. (0575) 52 34 70
E-mail: warnsveld@contact.nl

Han Groot 
Bieshorstlaan 29
7231 EE Warnsveld
Tel. (0575) 52 46 12 of 
(06) 13 47 42 44
E-mail: warnsveld@contact.nl

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan

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

Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. R. van Oosten, 
m.m.v. G. Bierman, fagot.
 
Gereformeerde kerk Vrijgemaakt het Lichtpunt Zutphen-
Warnsveld
Zondag 26 juni 10.00 uur Ds. J. Geelhoed-Wapenveld HA; 
16.30 uur ds. J. Wesseling-Putten HA.

Kapel GGNet
Zondag 26 juni 10.30 uur Maartje van der Velde, Neede.

RK Kerk Zutphen-Warnsveld
Zaterdag 25 juni Emmanuelkerk 17.00 uur Kinderviering; 
Kapel St. Elisabeth 18.30 uur Oecumenische viering.
Zondag 26 juni St. Jan 19.00 uur Woord-/communieviering, 
diaken Th. Ten Bruin.

Chr. Geref. Kerk Zutphen-Warnsveld
Zondag 26 juni 10.00 uur en 16.30 uur ds. R. G. den Hertog.
 
Hervormd Gereformeerde Evangelisatie, Zutphen
gebouw Irene, Schoolstraat 51, de Hoven.
Zondag 26 juni 10.00 uur ds. G. Mulder;
17.00 uur ds. H. Russcher.

Evangelische Gemeente in de Emmanuelkerk
Zondag 26 juni 10.00 uur dhr. A. Veenemans UNITE.

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

Apotheekdienst Zutphen/Warnsveld
De avond-, nacht- en weekenddiensten worden verzorgd door: 
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Politie Warnsveld, tel. (0900) 88 44.

Gelre Ziekenhuizen in Zutphen
den Elterweg 77, 7207 AE, tel. (0575) 59 25 92. 
Bezoekuren dagelijks van 15.00-15.45 en 18.45-19.30 uur.
Kinderafdeling voor ouders en gezinsleden de hele dag; 
 anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur. Hartbewaking en 
intensive care dagelijks 11.00-11.30 uur (na overleg). 
Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-16.45 en 18.45-19.30 uur. 
PAAZ ma. t/m vrij. 18.30-19.45 uur; wo. 14.30-16.30 uur; 
za. en zo. 13.00-16.30 uur en 18.00-20.00 uur.

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

Tandartsenkring Zutphen en omstreken
Telefoon (0575) 51 22 88. Voor spoedhulp tijdens avond- 
en weekenddienst. Spreekuren: Zaterdag 10.00-10.30 uur 
en 17.00-17.30 uur. Zondag van 12.00-12.30 uur.

Dierenartsenpraktijk Zutphen e.o.
Huisdieren R. Barendrecht, Dr. Visserstraat 1a, Zutphen, 
tel. (0575) 52 77 20. Kleine huisdieren/duiven R.G. Joling, 
Bieshorstlaan 71, Warnsveld, tel. (0575) 52 11 90.

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

GGNet, regio Zutphen
Specialist in geestelijke gezondheidszorg. 
Bereikbaar op werkdagen tussen 8.30-17.00 uur (0575) 59 90 00. 
Verwijzingen via de huisarts.

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

Zorggroep Sint Maarten, woonzorgcentrum De Polbeek
Thuiszorg, personenalarmering, kortdurend en langdurig 
verblijf, dagverzorging, uitleen van hulpmiddelen. 24 uur 
bereikbaar op tel. (0575) 49 84 98. Voor een persoonlijk 
 advies van onze cliëntadviseurs kunt u op werkdagen bellen 
op bovenstaand nummer.

Buurtzorg Warnsveld
Bezoekadres: Scheurkamp 14, 7231 EC Warnsveld.
Tel. (06) 13 11 95 39, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
Elke werkdag van 12.30-13.30 inloopspreekuur bezoekadres.

Voor Buurtzorg in Leesten
Team Buurtzorg Zutphen-Zuid. Tel. (06) 10 08 30 89.

Inloopspreekuur Wijkverpleegkundige Sensire
Iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur. 
In Escura Apotheek Leesten, Rudolf Steinerlaan 45.
Wijkverpleegkundigen Warnsveld (06) 12 22 15 98.
In principe spreekuur op ma. en vrijdag van 11.00-13.00 uur.
Sensire De Gaikhorst 2.

Sensire thuiszorg
24-uurs zorg, Diëtiek, maaltijdservice, personenalarmering.
Tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief), 24 uur p/dag bereikbaar. 
Internet: www.sensire.nl  -  E-mail: info@sensire.nl
Thuiszorgwinkel
Ooyerhoekseweg 6 in Zutphen, tel. (0900) 88 56 (lokaal tarief)
Geopend: ma. t/m vr. 9.00-17.30 uur, za. 10.00-13.00 uur.

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

Rode Kruis
Van Drinenstraat 4, 7203 EL  Zutphen, tel. (0575) 51 34 70.
 Secretariaat (0575) 53 05 92. 
Zorg en Welzijn (0575) 51 92 64 Zutphen. 
Vakantieprojecten, tel. (0575) 51 95 89. 
Medische Sociale Hulpverlening, tel. (0575) 52 41 29.

Trombosedienst
Tel. 59 28 58. Postbus 9020, 7200 GZ  Zutphen.

Graafschap bibliotheken Warnsveld
‘t Warnshuus, Dreiumme 43, tel. 52 84 24. 
Openingstijden: maandag 14.00-20.00 uur, 
dinsdag 14.00-17.00 uur, woensdag 10.00-17.00 uur, 
donderdag 14.00-17.00 uur en vrijdag 14.00-20.00 uur.

Amivedi
Tel. (0575) 52 06 12, stichting vermiste/gevonden huisdieren. 

Dierenbescherming OverGelder
Info, tel. (055) 506 86 40. 
Website: www.overgelder.dierenbescherming.nl
Landelijk meldnr. dierenmishandeling, tel. (0900) 202 12 10.
Dierenambulance OverGelder (0900) 999 19 99.

Perspectief Zutphen locatie Warnsveld
’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7231 CN Warnsveld. 
Tel. (0575) 52 27 96.
M.i.v. 3 augustus a.s. is er op woensdagochtend een sociaal 
werker aanwezig. U kunt hier terecht met al uw vragen over 
wonen, welzijn, zorg en financiën. Daarnaast kunt u infor-
matie krijgen over de diensten zoals: personenalarmering, 
maaltijdvoorziening, klussendienst, boodschappendienst en 
vervoersdienst. Tijdens kantooruren eveneens bereikbaar 
op tel. (0575) 51 96 13. 
Voor meer informatie: www.perspectiefzutphen.nl

Stichting Algemene Hulpdienst Zutphen-Warnsveld
Voor tijdelijke hulp in noodsituaties bellen met het Centraal 
Meldpunt Vrijwillige Hulpverlening. Bereikbaar maandag 
t/m vrijdag 9.30-11.30 uur, tel. 51 98 76.

Slachtofferhulp, tel. (0575) 54 12 22.

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

Klachten/informatieburo gezondheidszorg Stedendriehoek
Spreekuur elke woensdagmorgen van 9.30-13.30 uur, Oude 
Bornhof 55-56, Zutphen, tel. (0575) 54 41 41. Overige dagen 
van 9.00-11.00 uur bereikbaar onder tel. (055) 54 14 618.

Uitvaartverzorging
Monuta Zutphen, tel. (0575) 51 29 31 of (0800) 02 30 550. 
Ruiterkamp Uitvaartverzorging. Uitvaartverzorgers: 
Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20. 
Yarden Uitvaart zorg Warnsveld, tel. (0575) 52 13 00.

Alzheimer Nederland afd. Zutphen e.o.
Secretariaat: Burg. Van Tuijll van Serooskerkenweg 29, 
7261 CV  Ruurlo, e-mail: carlabrands@planet.nl
Website Alzheimer: www.alzheimer-nederland.nl
Voor vragen (06) 46 54 01 41.

Consultatiebureau voor Ouderen
Het Consultatiebureau voor Ouderen is gevestigd in Het 
Bornhof, Hobbemakade 246 in Zutphen. Afspraken kunnen 
worden gemaakt van maandag tot en met vrijdag tussen 
10.00 en 12.00 uur via het “Informatiepunt”: (0575) 58 27 28 
of per e-mail: cbo@sutfene.nl

Dorpsraad
Iedere woensdag van 10.30 tot 12.00 uur inloopochtend in 
’t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld.

Publieksbalie Warnsveld*
‘t Warnshuus, Dreiumme 43, 7232 CN Warnsveld. Openings-
tijden: maandag 18.00-20.30 uur, dinsdag 14.00-16.30 uur, 
woensdag 8.30-12.30 uur en 14.00-16.30 uur, donderdag 
14.00-16.30 uur en vrijdag gesloten. Op de woensdagen is  
er tijdens de  openingstijden een fotograaf aanwezig. 
*geopend voor een beperkt aantal producten en diensten (waar-
onder paspoort, rijbewijs, aangiftes van geboorte en overlijden).

Weekenddiensten en belangrijke telefoonnummers

Bel voor info
Bert Onstenk: 06 - 51 23 52 56
www.begeo.nl

BEGEO
handelsonderneming

 + dienstverlening

Modern boeren;
gemengd laten voeren! 
In Bronckhorst
en omstreken.

BEGEO MENGVOERBEDRIJF

th bvnwoning ctr 
hengelo,tuintje en ruim 
balkon vr rustige alleen-
staande. 575 E excl.gwe T 
0617506158

�

ETJ-Witgoedservice
Repareert en verkoopt alle merken!
Was-, afwasautomaten, koelkasten,

kookplaten, magnetrons etc.
Serv.melding ma/vr 8.30-17.00 uur,

za 10.00-17.00 uur.
Tel. (0575) 46 77 06

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

TE HUUR GEVRAAGD 
Klein huis / (deel)boerderij 
met vrije tuin 06-22476368

�

In het buitengebied 
van Hengelo Gld 1000 
m2 opslagruimte te huur. 
Inlichtingen 0575-467470

�

ALOË VERA PRODUCTEN 
EN WELLNESS AVONDEN 

Tel. 0575 521316 
www.jannienijkamp.myflpbiz.com

TROPICAL-
VLAAI

GROOT 12.95

KLEIN 8.75

ZACHTE WITTE
BOLLETJES

6 VOOR
 

1.95

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 28 juni t/m zaterdag 2 juli.

GILDEKORN 

LEKKER DONKER 
MEERGRANEN 

BROOD
NU VOOR  

 2.29De enige echte 
ZWANENHALZEN 

volgens origineel recept

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16 - Vorden, tel: 0575-551321
H. van Dam, keurslager
Laarstraat 3 - Zutphen, tel: 0575-512014

info@vandam.keurslager.nl
www.vandam.keurslager.nl

info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VOOR DE WEEKAANBIEDINGEN 
ZIE IN ONZE WINKELS

3

Gewoon gezond! Herbalife
Nieske Pohlman, 0654326669.



Vestigingen in Lochem, 
De Bilt, Arnhem, Apeldoorn, 
Barneveld en Zaltbommel

Tel. 0573 - 299280
www.noordanuspartners.nl

Deskundig
op uw erf,

thuis in 
uw regio

Taxaties

Makelaardij

Overheidsingrijpen

Pachtzaken

BETAALBARE EN 
EXCLUSIEVE KACHELS

 
houtkachels  gaskachels  speksteenkachels  pelletkachels

            Open elke zaterdag van 09.00 -16.00 uur
            of op afspraak: 06 -17 236 100

www.hetkacheltje.nl
Vincent Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5a, 7251 JP Vorden

MEER DAN 100 HOUTKACHELS IN DE SHOWROOM

Het afscheid was warm en fijn
Ze zal altijd in onze gedachten zijn

Lidy Derksen-Schulten

Al uw blijken van medeleven bij het overlijden van 
onze lieve en zorgzame moeder en oma helpen 
ons om haar verlies te aanvaarden.

Mirjam en Reinier v.d. Kwast
Gerard en Erna Derksen

  Kay, Anne-May en Maartje

Warnsveld, juni 2011

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

Raadhuisstraat 27 Hengelo

T 0575 - 462547

Beltrumsestraat 34, Groenlo

T 0544 - 461394

PIANODOCENT in Zutphen, Leesten Oost (gediplomeerd en 
met ruime ervaring) heeft na de zomervakantie weer plaats 
voor enkele leerlingen. Alle niveau’s en leeftijden.
www.mp-pianissimo.nl of tel: 0620329928

 Dames Kapsalon Heren

 Maison Velders
 

EVEN NOTEREN
Wij zijn wegens vakantie  gesloten 

van 12 juli t/m 30 juli.
Het duurt nog even maar, plan uw afspraak.

Ben en Loes Velders

VOOR AL UW CATERING EN BBQ’S

www.slagerijlammers.nl
UW VERSSPECIALIST

veelzijdig

www.weevers.nl

 media verbindt. Uw wens vertalen wij 

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

De verbinding is onze kracht.



In de afgelopen 4 jaar hebben er 
heel wat verbouwingen voor klanten 
plaatsgevonden, van badkamer en zol-
der tot totaalverbouwingen van hele 
woningen. Met name dat laatste is 
waarin het bouwteam van de Thuis-
fabriek erg sterk is. De klantenkring 
van De Thuisfabriek breidt zich steeds 
verder uit omdat hun klanten van A 
t/m Z in het verbouwproces ‘aan de 
hand’ worden meegenomen en van-
wege de succesvolle bouwformule; 
Goede communicatie, een goed bouw-
plan, een goede planning, een goed 

bouwteam, een goede prijs en van-
zelfsprekend een goed resultaat! Deze
formule blijkt juist in ‘crisis-tijd’ erg
kostenbesparend te werken.Vanwege
het 4 jarig bestaan geeft De Thuisfa-
briek t/m september 2011, bij over-
handiging van dit artikel, een korting
van 4 euro op het uurloon en betalen
klanten slechts € 27,50 incl btw per
uur!!! Geïnteresseerden kunnen ge-
heel vrijblijvend contact opnemen
met 0575 529 530, mailen naar info@
dethuisfabriek.nl of langs komen aan
de Rijksstraatweg 14A in Warnsveld.

Bouwbedrijf de Thuisfabriek 
viert feest!

Warnsveld - Het is al weer 4 jaar geleden dat Bouwbedrijf De Thuis-
fabriek BV haar deuren opende in de oude smederij aan de Rijksstraat-
weg 14A in Warnsveld. Nadat het oude vervallen pand helemaal is
gerenoveerd heeft De Thuisfabriek hier een schitterend representatief
onderkomen betrokken waar klanten geïnspireerd raken en kunnen
ervaren hoe professioneel dit bouwbedrijf te werk gaat.

Raad/HO!?!, met onder meer Tjitske 
Postma en Amanda Bresser, redde 
het in de voorrondes niet tegen de 
latere finalisten, het Nijmeegse Rad-
bal en het nationale doventeam De-
afjumpers, maar versloeg wel door 
de nodige punten van met name José 
Nevenzeel nieuwkomer Give And Go 
uit Aalten. In de kruiswedstrijden 
was het team veel te sterk voor het 
Hoogeveense Admins en pakte via 
een knappe overwinning in de B-fi-

nale op nogmaals de Aaltense ploeg 
de verdiende vijfde plaats in de eind-
rangschikking.

Raad/Dragons, met onder meer het 
duo Rudolf Mulder en Mees Hellinga, 
maakte in de voorronde korte metten 
met Admins, maar moest, ondanks 
de ervaring van Ronald Stegeman, 
vervolgens zijn meerdere erkennen 
in het Zevenaarse Basketiers. Het 
Zutphense team herstelde zich voor-

al door goed spel van Inge Wilms en 
Jeroen Langeveld tegen Twello, maar 
redde het in de kruiswedstrijden niet 
tegen de latere kampioen Radbal. In 
de slotwedstrijd was Basketiers op 
de valreep, vooral ook door het ge-
blesseerd uitvallen van center Peter 
van Oijen, weer net iets beter dan 
het thuisspelende team, zodat Raad/
Dragons het toernooi afsloot met een 
goede vierde plaats. In de finale won 
Radbal in een meer spannende dan 
fraaie wedstrijd van Deafjumpers. 
Basketiers werd derde, Raad/Dragons 
en Raad/HO!?! legden dus beslag op 
de vierde en vijfde plaats vóór achter-
eenvolgens Give And Go, Twello en 
Admins.

RAAD/Dragons&HO!?! 
eindigen in middenmoot
Warnsveld - In het vlekkeloos verlopen eindtoernooi hebben de twee 
teams van RAAD/Dragons&HO!?! beslag gelegd op een verdienstelijke 
vierde respectievelijk vijfde plaats. Bij beide teams ontbraken een aan-
tal speelsters en spelers, maar dat weerhield de ploegen er niet van om 
met een goed resultaat te eindigen.

“Wij hebben veel tijd geïnvesteerd in 
het ontwikkelen van reparatietech-
nieken en het zoeken naar leveran-
ciers welke A-merk onderdelen leve-
ren tegen een scherpe prijs. Hierdoor 
kunnen wij nagenoeg elke reparatie 
binnen 2 dagen uitvoeren tegen een 
zeer gunstige prijs met garantie” al-
dus Vincent Elings, bedrijfsleider van 
Repairhouse. “Te snel wordt bij een 
defecte laptop of pc geadviseerd om 
een nieuwe aan te schaffen, vaak kan 
met een reparatie de levensduur met 
jaren worden verlengd”. Computer-
winkels uit geheel Nederland maken 
al geruime tijd gebruik van Repair-
house op de Revelhorst in Zutphen. 
Met de opening op de Spoorstraat 
4 in Zutphen kan de particulier nu 
ook gebruik maken van Repairhouse. 
Ook als u zelf wilt repareren kunt u 
bij Repairhouse terecht, nagenoeg al-
le onderdelen voor laptop en pc zijn 

voorradig en bij de aanschaf krijgt u 
een reparatie advies.

Geen mogelijkheid om zelf langs te 
komen, geen probleem wij komen 
uw laptop of pc halen en brengen de-
ze ook weer terug bij u thuis of op uw 
bedrijf. Geheel gratis (in de omgeving 
van Zutphen). Reparatie op locatie is 
in overleg mogelijk.
Ook reparaties van Iphone, Ipad, 
Ipod en BlackBerry worden door Re-
pairhouse snel en vakkundig gedaan. 
Veel voorkomend probleem is een 
defect scherm, wij repareren deze 
terwijl u wacht.

Vanaf zaterdag 2 juli zijn wij ge-
opend en staat de koffie klaar. Onze 
openingstijden zijn van dinsdag t/m 
zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur. 
T 0575 547411 - www.repairhouse.nl 
Spoorstraat 4, Zutphen.

Nieuw in Zutphen: 
repairhouse.nl
Zutphen - Door de sterk stijgende groei van de verkoop van laptops in 
de laatste 2 jaren is er veel vraag ontstaan naar het repareren en ver-
vangen van onderdelen van de laptop. Repairhouse heeft zich hierin 
gespecialiseerd. Meest voorkomende reparaties zijn het vervangen van 
schermen, toetsenborden en voedingen.

De Overtuin laat zich -weer-  aanzien 
als een goed onderhouden parktuin. 
Verrassend vroeg dit jaar. Nu de gras-
perken weer belopen kunnen worden 
vinden ook tal van activiteiten hun 
weg naar de tuin. Zo hebben de eer-
ste schildersgroepen hun weg weer 
gevonden evenals de yogalessen die 
regelmatig in de vroege morgen wor-
den gegeven. Dit alles begeleidt door 
een luid kwetterende vogelschare. 
In de galerie de expositie Uit de doe-
ken van Marlous Kleijberg.  In het 
werk van Marlous spelen natuur, 

cultuur en mensen een belangrijke 
rol. De reizen naar onder meer In-
donesië en Marokko vormen een 
belangrijke inspiratiebron. Maar ook 
haar directe omgeving, de natuur in 
de buurt van Zutphen, bieden haar 
steeds voldoende aanleiding om iets 
nieuws te maken.Haar schilderijen 
zijn sfeervol, kleurrijk, een beetje ge-
heimzinnig. Typerend voor een deel 
van haar werk is de terugkerende 
reliëftechniek. Kleijberg werkt met 
acrylverf op doek, papier of paneel. 
Daarnaast voegt ze regelmatig tex-

tiel, reliëfpasta, collagetechniek of
een combinatie hiervan, toe in haar
schilderijen. Zelf spreekt ze van “tast-
bare herinneringen boven laten drij-
ven, waardoor er soms een dubbele
bodem in mijn schilderij ontstaat”.
Marlous zal de 26ste zelf in de galerie
aanwezig zijn.

Na een bezoek aan de tuin met is het
goed vertoeven op het terras, waar de
befaamde Driekant appeltaart geser-
veerd wordt. De openingstijden zijn
van 11.00 - 17.00 uur. De ingang is
aan de Molenstraat 6 te Warnsveld,
tussen de kerk en molen. Het terras
en de galerie zijn vrij te bezichtigen,
voor een bezoek aan de tuin wordt
€ 3,00 entree gevraagd. 
Voor meer informatie kan men te-
recht op; www.deovertuin.nl of info
@deovertuin.nl of (0575) 55 99 89.

Midzomerdag in de Overtuin

Warnsveld - Op zondag 26 juni staat de poort van buitenplaats Wel-
gelegen weer wijd open. De buitenplaats bestaat uit een herenhuis 
met boerderij en een 1 hectare grote historische tuin in Engelse land-
schapsstijl. Fraaie oude bomen, waaronder de oudste honingboom 
van Nederland, met een ondergroei van sierheesters, vormen een in-
tiem geheel met veel besloten hoekjes en doorkijkjes. Het lange gras 
op de perken is gemaaid en opgeruimd.



Hoveniersbedrijf

Marco Besselink
� TUINONTWERP �

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

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

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

20 tot 50% korting op alle topmerken

Laarstraat 23, Zutphen
T 0575 516116

info@thegreenflow.com 
www.thegreenflow.com 

 995,00
Elektrische scooters

al vanaf



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar: 

Oproepkrachten voor 
promotie activiteiten M/V

Functieprofiel: 
- Ca. 18 - 25 jaar oud:
- Flexibel en zelfstandig;
- Goed met kinderen;
- Rijbewijs en bij voorkeur in bezit van eigen auto;
- Bereid zijn wisselende uren en (met name) in de 

weekenden te werken.

Wij bieden: 
- Afwisselende functie bij zeer diverse opdracht-

gevers;
- Ruimte voor ideeën en eigen inbreng;
- (Interne) opleidingsmogelijkheden;
- Leuke salariëring. 

Geïnteresseerd? Stuur een email met korte CV  
voor 9 juli naar: nienke@ambianceevenementen.nl 
(o.v.v. sollicitatie)

Meer informatie? 
www.ambianceevenementen.nl / 0314-625109.

www.europlanit.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

GRITSTRALER/MOFFELAAR M/V
Omgeving Vorden – Fulltime – vacaturenummer; VIO834170

Werkzaamheden;
Je houdt je bezig met het schoonstralen van bewerkt metaal en 
het afplakken, inhangen en schoonbranden daarvan. Je gaat spui-
tend een poederlaag aanbrengen m.b.v. een moffelmachine in de 
juiste laagdikte. Het gecoate materiaal bak je af in de oven conform 
werkinstructie.

Functie eisen;
- Niet claustrofobisch (i.v.m. werk in straalcabine);
- geen luchtwegen- of rugaandoeningen;
-  beheersing van straal- en spuittechniek;
-  kennis van veiligheids- en milieuvoorschriften.

PRODUCTIEMEDEWERKER METAAL M/V
Omgeving Doetinchem – Fulltime – vacaturenr.; VDB835496

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 moeten afhalen en ophangen. 
Tevens verzorg je het logistieke proces 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.

LOGISTIEK ADMINISTRATIEF MEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde – Fulltime – vacaturenr.; VIO821817
 
Werkzaamheden;
In deze zelfstandige functie verricht je ‘s ochtends logistieke hande-
lingen in het magazijn en ‘s middags administratieve handelingen 
op kantoor. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, 
je kunt doortastend en overtuigend optreden als dit nodig is. Je 
hebt in deze functie contacten met diverse leveranciers.
 
Functie eisen;
-  Afgeronde LTS/MTS opleiding; 
-  technische kennis;
-  kennis van ERP systemen.

CO2 LASSER M/V
Omgeving Dieren – Fulltime – vacaturenummer; VMK830796

Werkzaamheden;
Je bent verantwoordelijk voor het zelfstandig lassen vanaf tekening 
van plaatwerkconstructies en losse onderdelen. Je vervaardigt dus 
een breed scala aan einddoelen uit voornamelijk plaatstaal. Het 
betreft een uitdagende baan met kans op een vast dienstverband.

Functie eisen; 
-  Relevante afgeronde opleiding en aantoonbare werkervaring;
-  zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;
-  tekening lezen;
-  werken in dagdienst.

MACHINEBEDIENER M/V
Omgeving Lochem – Fulltime – vacaturenummer; VMK835488

Werkzaamheden;
Voor een relatie in de omgeving van Lochem zoeken wij per direkt 
een productie medewerker & machinebediener voor een tijdelijke 
opdracht. Je maakt zowel grote als kleine series aan de machine.

Functie eisen; 
-  Minimaal LTS niveau;
-  ervaring in de metaalbranche in een pré;
-  bereidheid tot werken in ploegendienst;
-  ervaring met verspanen;
-  ervaring met Siemens is een pré.

OP ZOEK NAAR

ÉCHTE VAKANTIEKRACHTEN !?

Europlanit heeft volop vakantiebanen! Zoek jij een leuke bijbaan 
tijdens de vakantie in de regio Achterhoek, dan hebben wij vol-
doende keuze. Staat de vakantiebaan waar jij naar op zoek bent 
er (nog) niet bij? Schrijf je dan gratis en vrijblijvend in voor va-
kantiewerk. Inschrijven kan via onze website:

www.europlanit.nl/vakantiekrachten

Hier kun je het inschrijfformulier downloaden. Deze kun je uit-
printen, invullen en naar ons toesturen. Ook kun je het formulier 
digitaal naar ons toesturen. Dit kan naar vakantiewerk@euro-
planit.nl

Een nieuwe scooter, mobieltje, kleding of lekker op vakan-
tie? Als je lekker bijverdient, kun je ook lekker uitgeven! 
Een goede reden om deze zomer aan de slag te gaan bij 
Euro Planit Personeelsdiensten!

Voor de zomer van 2011 zijn wij op zoek naar:

VAKANTIEKRACHTEN M/V

Markenheem, centra voor zorg en dienstverlening 

biedt verzorgingshuiszorg aan ruim 300 bewoners in 

een zestal zorgcentra. Daarnaast levert Markenheem ook 

thuiszorg en huishoudelijke zorg via de WMO in de 

gemeenten Doetinchem en Bronckhorst. Wij streven ernaar 

onze cliënten een plezierige leefomgeving te bieden, 

waarbij persoonlijke aandacht en de wensen van onze 

cliënten centraal staan.

Markenheem is een veranderende organisatie met 

500 medewerkers en meer dan 500 vrijwilligers. 

Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

plezier hebben in hun werk en dat zij optimaal 

gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en ervaring.

Informatie over Markenheem, de functie en de procedure vindt u op www.markenheem.nl, onder ‘vacatures’.

Stichting Markenheem is op zoek naar ervaren:

Verpleegkundigen m/v
die intramuraal aan de slag willen (contracten tussen 24 en 32 uur)

Verzorgenden VIG m/v voor onze Thuiszorg
(contracten tussen 12 en 32 uur)

Verzorgende Schavenweide m/v
(contract van 20 tot 28 uur)

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Bertus Overbeek gaat, aan het eind van het jaar, na een dienstverband van ruim 

46 jaar genieten van de VUT. Bertus is met het bedrijf meegegroeid en vervult nu 

al vele jaren de functie van eindredacteur. Wij zijn op zoek naar zijn opvolger voor 

deze veelzijdige functie waarin u verantwoordelijk bent voor de 5 uitgaven van 

Weekblad Contact en de interneteditie www.contact.nl. Leidinggeven,

coördineren, commercie en verrichten van administratieve werkzaamheden zijn 

belangrijke aspecten in de functie.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in 

een dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is 

gebleven. Iemand die zelfstandig kan werken met een klantvriendelijlke instelling 

en verantwoording durft te nemen.

Interesse? 

Wekt deze advertentie uw interesse? Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v.

de heer L.G. Weevers.

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: vacatures@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

www.weevers.nl

ontwerp internet uitgaven digitaal drukken offsetdrukken sign afterpress

Wie Wil bij Weevers Werken?

Eindredacteur m/v

Weevers Grafi media is gevestigd in Vorden, Zutphen, Lichtenvoorde, Groenlo,
Aalten en Zelhem. Een familiebedrijf, opgericht in 1936 en sinds 1965 in
eigendom van de familie Weevers.
De organisatie bestaat uit een hoofdvestiging in Vorden en 5 nevenvestigingen 
en is totaalleverancier van concept & ontwerp, internetdiensten, sign, offset- en 
digitaal drukwerk en uitgever van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en 
Groenlose Gids. Weevers is een middelgroot grafi sch familiebedrijf, dat sinds 
1982 in het bezit is van het VPGI-ISO 9001 certifi caat, vanaf 1995 milieu
gecertifi ceerd en meer recent het certifi caat voor duurzaam inkoop van drukwerk 
heeft verworven. Er werken in totaal ruim 75 vakmensen.

Wij zijn op zoek naar een full time



MRB-Lensink (dealer Alkuplus)

���

Alkuplus kunststof kozijnen, deuren 
en hefschuifpuien al 20 jaar kleurvast

20°C procenten korting

profiteer van onze zonneactie.*

23 juni t/m  9 juli

Aantal 

graden 
meer dan

20°C
%

korting
======

Aktie woonkamervloeren keramisch & natuursteen

I N S TA L L AT I E  -  B A D K A M E R S  -  T E G E L S  -  N AT U U R S T E E N  -  S A U N A’ S

Vanaf     60,- p/m² incl leggen€ 
Vloerverwarming vanaf    30,- p/m² € 

incl btw geldig tot 1 juni 2011

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

E info@gotinkinstallatie.nl  www.gotinkinstallatie.nl



In Warnsveld en Zutphen is de 
afstand van de lijnen tot de woon-
bebouwing op een aantal locaties 
minder dan de wettelijk voorge-
schreven zone die in nieuwbouw 
op grond van het voorzorgprincipe 
in acht moet worden genomen (80-
125 m). Het voorzorgprincipe wordt 
toegepast in verband met de kans 
op kinderleukemie en wellicht an-
dere ziekten zoals Alzheimer. 

STAND VAN ZAKEN
• De straling in Zutphen en Warns-

veld is op sommige plaatsen 2 tot 
9 maal hoger dan de toegestane 
norm (0,4 microtesla) bij nieuw 
te bouwen woningen (TNO veld-
sterktemeting 2004).

• Hoogspanningslijnen lopen op 
een afstand van 5 tot 7 meter in 
het tweedimensionale vlak bij 
een aantal woningen (berekening 

gemeente Zutphen, Noordam 
2004).

• TenneT erkent dat de hoogspan-
ningslijnen dicht langs woningen 
lopen en dat onderkabeling langs 
de Den Elterweg eenvoudig is te 
realiseren en niet stuit op techni-
sche bezwaren (Directie TenneT 
2004).

• In november 2005 is een hoog-
spanningskabel gebroken in de 
Van Essenstraat en er bestaat dan 
tijdelijk gevaar voor elektrocutie.

• Door de druk bereden Den Elter-

Hoogspanning: wat hangt ons boven het hoofd? 

Adhesieverklaring

In 2003 is naar aanleiding van het feit dat in Zutphen/Warnsveld 
hoogspanningslijnen te zeer in de nabijheid van woningen lopen, 
door een aantal bewoners van Warnsveld en Zutphen het Comité 
Warnsveld/Zutphen HoogspanningsVrij opgericht.

Foto, Sandra Bouck

weg ontstaat fijnstof. Door de hoog-
spanningslijnen wordt dit fijnstof 
elektrisch geladen. Veel inwoners en 
scholieren in Zutphen en Warnsveld 
ademen dit elektrisch geladen fijnstof 
regelmatig in, afhankelijk van de wind-
richting. Dit brengt gezondheidsrisico´s 
met zich mee (prof.dr. Lucas Reinders, 
2009). 

• De gemeenteraad heeft in moties haar 
bezorgdheid voor haar burgers uitge-
sproken (2009). De gemeente Zutphen 
wil samenwerken met het Comité 
Warnsveld/Zutphen Hoogspannings-
Vrij om de hoogspanningslijnen onder 
de grond te krijgen.

• In 2010 heeft brand gewoed in het 
verdeelcentrum aan de Voorsterallee 
vlakbij de hoogspanningskabels. Het 
uitschakelen van de spanning kan 
meer dan 2 uur duren. Al die tijd kan 

de brandweer nauwelijks iets doen.
• De provincie Gelderland erkent de pro-

blematiek van Warnsveld en Zutphen
(2009) en verzoekt de Minister van
Economische Zaken (delen van) het
betreffende tracé (Langerak- Zutphen)
in aanmerking te laten komen voor
onderkabeling. De gemeente Zutphen
spant zich in om de compensatie te be-
reiken op grond van de uitruilregeling
(2010).

• De Dorpsraad Warnsveld ondersteunt
de onderkabeling ook (2010).

• De Stichting Waardevol Warnsveld,
de Stichting Warnsveldse Monumen-
ten en het bestuur van IVN Zutphen-
Warnsveld e.o. steunen de wens om de
hoogspanningslijnen in de IJsselweide-
Zuid niet bovengronds te houden van-
wege het beschermde dorpsgezicht en
de natuurwaarde van het gebied.

AKTIE       AKTIE      AKTIE        AKTIE
WOK MAXIS introduceert:

“All you can eat and drink”
voor een vaste prijs.
2 uur onbeperkt eten en drinken
(incl bier, wijnen, fris, koffie/thee en sappen)

Maandag t/m donderdag  22,95
Vrijdag t/m zondag en feestdagen (m.u.v. kerst)  24,95
verlenging per 1/2 uur  2,00
Kinderen 0 t/m 3 jaar  0,00
 4 t/m 11 jaar  12,50
verlenging per 1/2 uur   1,00

Groepen vanaf 15 personen krijgen korting. Scholieren hele-
maal! Informeer naar de voorwaarden. Alle reeds gemaakte 
reserveringen, worden in uw voordeel aangepast. 

Voor meer informatie of reserveringen 
kunt u bellen met (0575) 55 14 26.

Wok Maxis
Vordenseweg 32

www.wokmaxis.nl

Kunststof en aluminium kozĳ nen 

Kwaliteit voor een betaalbare prĳ s

Al 25 jaar een betrouwbare leverancier

Showroom dagelĳ ks geopend

Voorjaarsactie: € 250,- korting op een hefschuifpui met                
geïntegreerde rolhor



Wat is: A. Be’duzeleg.

 B. Heed. 

 C. Noodriepe. 

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

afd. Dialect

We’j nog van too?

Het bijzondere van het jaar 2011 is, 
voor Nederland, dat Monseigneur 
Hoogenboom op 4 september in het 
Duitse Essen Werden, aan de Ruhr, 
een reliek uit Ludgers gebeente krijgt 
overgedragen. Dit gebeurt tijdens een 
plechtige H.Mis in de basiliek van 
Werden met aansluitend een pro-
cessie waarin de sarcofaag met zijn 
gebeente in een schrijn door de stad 
wordt gedragen. Natuurlijk is het een 
processie begeleidt door muziekor-
kesten en vaandels. De reliek wordt 
in eerste instantie overgebracht naar 

Utrecht en op 1 april 2012, de eer-
ste zondag na Ludgers sterfdag, op
plechtige wijze geplaatst in een door
kerkelijk architect Paul van Vliet ont-
worpen reliekhouder in de kerk van
Vierakker. Wat ruim 1200 jaren ge-
leden begon onder andere door het
bouwen van een kerkje aan de IJssel
in Wichmond krijgt nu een mooie
apotheose. Het goede nieuws is dat
u op zondag 4 september de gelegen-
heid heeft dit alles mee te maken en
mee te beleven in Duitsland. De Lud-
gerkring stelt u in de gelegenheid om
met een bus mee te gaan naar Essen
Werden voor een bedrag tussen de 15
en 25 euro. Voor koffie, een andere
drank en een lunch samen wordt
een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Laat de kans op het bijwonen van
deze historische gebeurtenis u niet
ontgaan en geef u op ná de lezing in
Vierakker of bij e.ivens@hccnet.nl
of bij dhr.W.Rovers 0314-641462 of
bij het secretariaat van de parochie
HH.Twaalf Apostelen 0575-711310.

Interessante lezing over Ludger in 
St. Willibrorduskerk op maandagavond 27 juni

Reliek Ludger bindt ons 
(opnieuw) allemaal!
Vierakker - Die avond zal Eddy 
Ivens van de Ludgerkring Oost Gel-
derland een lezing verzorgen over 
Sint Ludger. Deze in Nederland 
geboren missionaris werd in 805 
de eerste bisschop van Münster. 
Hij overleed in 809 in Billerbeck. 
Hij heeft als het ware het werk 
van Willibrord en Bonifatius vol-
tooid en is daarom van onschat-
bare waarde voor onze Kerk.

NIEUWS: 
Zoals ieder jaar wordt er gezorgd voor 
vernieuwingen op en rond het terrein, 
zo staat er dit jaar een heus Apres ski 
paleis met achterhoeks meest beken-
de skihut dj’s. Om de tegenstelling 
compleet te maken verrijst tegenover 
het apres ski paleis een beachbar, 
waar de lekkerste cocktails gemaakt 
worden en waar men kan genieten 
van een heerlijk zomers sfeertje in 
het warme strandzand. Ook voor de 

mensen die even willen uitrusten of
voor de ouderen onder ons, is er ui-
teraard weer het bekende verwarmde
terras! 

NOG MEER NIEUWS: 
De voorverkoop wordt al jaren ge-
daan door diverse ondernemers in
Hengelo, Zelhem, Vorden en sinds af-
gelopen jaar ook in Steenderen. Om-
dat er dit jaar naar verwachting veel
kaarten verkocht gaan worden, is er
een extra voor verkoop punt bedacht,
namelijk via de internetsite www.
hengelsfeest.nl Hier kunt u ‘net als
in de reguliere voorverkoop’ kaarten
bestellen. Vervolgens wordt uw aan-
koop netjes gratis bij u thuis bezorgd.
Iedereen die voor 1 augustus online
kaarten besteld maakt kans op een
meet en Greet met Jannes tijdens het
Hengelsfeest! 
De online kaartverkoop is inmiddels
gestart, wees er snel bij want op =
op!!

Win een meet en greet met Jannes

Hengelsfeest!
Hengelo - Nog even en het is weer 
zover, het Hengelsfeest! De 6e edi-
tie wordt een feest om nooit te 
vergeten. Dit jaar wordt er flink 
uitgepakt met o.a. De koning der 
Piraten: Jannes! Ook staat er een 
spectaculair optreden van de per-
fect showband op het program-
ma, vele mensen kennen hun 
bekende meezingers en de oerge-
zellige sfeer die de band met zich 
mee brengt.

De Bond van Nederlandse Architec-
ten, BNA, is initiatiefnemer en coör-
dinator van de Dag van de Architec-
tuur en heeft als doel om het werk 
van architecten onder de aandacht 
van het grote publiek te brengen. Dit 
jaar organiseert de BNA een landelijk 
Open Huis architectenbureaus, met 
als thema: ‘Van architectenbal tot 
ontwerpwinkel’. “Het is belangrijk 
om onder de aandacht te brengen 

wat een architect doet,” benadrukt 
Friso Woudstra. “Het maken van een 
tekening is maar een heel klein facet. 
De architect vertegenwoordigt een 
opdrachtgever. Samen werken zij aan 
een compleet plan waarin zaken zijn 
geregeld met de welstandscommissie, 
een planning is opgenomen, het bud-
get wordt bewaakt en een aannemer 
wordt gezocht.” 
Friso Woudstra Architecten bna is ge-

vestigd op landgoed De Wientjesvoort 
en geeft gedurende deze dagen een 
gratis consult voor zowel nieuwbouw 
als hergebruik van oude panden. Het 
bureau kiest voor optimale materiali-
satie en detailleringen. “Opdrachtge-
vers herkennen dat in ons werk. Ze 
waarderen ons om het handschrift 
van onze architecten en onze passie 
voor bepaalde stijlvormen.” 
Friso Woudstra vindt de uitstraling 
van een huis belangrijk, naast het 
afleveren van keurig werk en het be-
halen van de kwaliteitsnormen. “We 
letten op de verhoudingen van een 
huis en het buitenaanzicht. Maar he-
laas heeft een architect het imago om 
duur te zijn en dat zijn we dus niet.” 
Meer informatie is te vinden op 
www.dagvandearchitectuur.nl. Friso 
Woudstra Architecten bna, Landgoed 
De Wientjesvoort, Ruurloseweg 83, 
7251 LC Vorden. Dag van de Architec-
tuur: zaterdag 25 en zondag 26 juni 
2011 geopend van 11.00 tot 16.00 
uur.

Tijdens Dag van de Architectuur open

Friso Woudstra Architecten bna

Vorden - Op zaterdag 25 en zondag 26 juni neemt Friso Woudstra 
Architecten bna deel aan de Dag van de Architectuur. Op beide dagen 
is het bureau van 11.00 – 16.00 uur geopend en geven zij een gratis 
consult voor zowel nieuwbouw als hergebruik van oude panden.

Toldijk - Deze zomer worden door de 
Bridgeclub Bronkhorst vrije bridge-
drives gehouden.Uitslag zomer -drive 
-1 op 9 juni 2011 Bridgeclub Bronk-
horst. Lijn A 1. An Wortel & Nel Hen-
driks 66,67 %; 2. Marietje Geurts & 
Greet Jansen 57,81 %; 3. Theo Damen 
& Marijke Hilderink 54,17 %. 
Lijn B 1. Wil ten Holder & Ans Knaake 
59,72 %; 2. Karin Notten & Joop te 

Veldhuis 57,64 %; 3. Jolanda Olden-
have & Dick Wijers 53,47 %. 
Uitslag zomer –drive -2 op 16 juni 
2011 Bridgeclub Bronkhorst. 
Lijn A 1. Paul ter Heggen & Jack 
Richmeier 66,67 %; 2. Inge Pellenberg 
& Reint Pellenberg 62,80 %; 3. Els van 
der Jagt & Silva Schreiber 59,82 %. 
Lijn B 1. Marietje Geurts & Greet Jan-
sen 61,04 %; 2. Annelies Schröder & 
Jan Rondeel 58,23 %; 2. Diny Mijnen 
& Herman Stapelbroek 58,23 %. 
De eerstvolgende drives worden ge-

speeld op donderdag 23 juni (en niet 
zoals eerder aangekondigd op woens-
dag) in Café Den Bremer aan de Z.E.-
weg te Toldijk en donderdag 30 juni 
in het St. Ludgerusgebouw, Vierak-
kersestraatweg 37, 7233 SH in Vierak-
ker. 
De entree is 2 euro per persoon. Er 
zijn per lijn prijzen te winnen. Inlich-
tingen bij de secretaris, telefoon (0314) 
844221. Aan de zaal inschrijven kan 
tot 19.15 uur. Er wordt gebridged van 
19.30 uur tot ± 22.30 uur.

B R I D G E N

TV Gelderland zendt op zaterdag 1 
oktober a.s. in het programma “Gel-

derse Koppen”de opnames uit van 
kaarsenmakerij “Balsemientje” tijd-
stip: 18.00 uur.

Mocht U dit tijdstip missen, dan kan 
men dit op een later tijdstip alsnog 
bekijken, want het wordt ieder uur 
herhaalt.

Niet gezien?
Kaarsen makerij “Balsemientje”
In de editie van 28 mei j.l. stond 
vermeld, dat Martin van Rossum 
op TV Gelderland zou verschij-
nen. Dit is om de een of andere 
reden niet door gegaan.

De directeur van Warnsdag, William 
Hartman (links staand op de foto), is 
bereid gevonden om dit team in de 

kleding te steken en de naam Warns-
dag aan dit team te koppelen. Warns-
dag levert managementcapaciteit 

en adviesdiensten op het gebied van 
infrastructuur, vastgoed- en gebieds-
ontwikkeling.
Afgelopen vrijdag, tijdens het door 
de Warnsveldse Boys georganiseerde 
45+ toernooi, kon het team dan ook 
aantreden in het nieuwe tenue.

Warnsveldse Boys 45+ team 
gesponsord door Warnsdag!

Warnsveld - Dat het Warnsveldse Boys voor de wind gaat, mag inmid-
dels wel bekend zijn, vanaf dit seizoen hebben ze zelfs hun eigen 45+ 
team, dat ook wel de OLD BLACKS genoemd wordt.

In juni 2011 is in Zutphen Buurtzorg 
Plus gestart als toevoeging op het re-
guliere zorgaanbod van de thuiszorg-
organisatie. 

Bij Buurtzorg Plus werken een gespe-
cialiseerde fysiotherapeut en ergo-
therapeut nauw samen met de wijk-
verpleegkundigen en wijkziekenver-
zorgenden van het Buurtzorgteam. 
Zij brengen samen in kaart wat het 

functioneren van thuiswonende cli-
enten belemmert. De behandeling is 
gericht op verbetering van het dage-
lijks functioneren en het bedenken 
van oplossingen op maat, ook voor 
de mantelzorger. 

Het gaat bijvoorbeeld om aanpas-
singen in huis en het bieden van 
gerichte oefentherapie aan cliënten, 
waardoor ze beter kunnen bewegen 

en hun conditie vooruitgaat, met als
doel de zelfstandigheid van de cliënt
te bevorderen. De cliënt kan hierdoor
langer thuis blijven wonen. De ver-
wachting is dat de kosten zullen da-
len omdat veel cliënten uiteindelijk
minder zorg nodig zullen hebben. 

‘Buurtzorg Plus past perfect in de
visie van Buurtzorg, namelijk het
zo veel mogelijk vergroten van de
zelfstandigheid van de cliënt’, aldus
Buurtzorg-directeur Jos de Blok. 
Informatie: 06-10083089 zutphen-
zuid@buurtzorgnederland.com

Buurtzorg wordt Buurtzorg Plus
Zutphen - In maart 2008 is Buurtzorg Zutphen van start gegaan. Sinds 
die tijd is Buurtzorg in Zutphen flink gegroeid en er zijn inmiddels 
drie Buurtzorgteams in Zutphen en één in Warnsveld.

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



Wat is: A. Be’duzeleg: 
  Bewusteloos. “Kom der mor neet ko(r)t bi’j: 
  hees slot ow beduzeleg, want hee is onmundeg helleg”.

 B. Heed: 
  1) Struikheide. “Tusken ‘t heed steet volle heedhekkele”.
  2) Heide, heideveld. “’t Heed brendt”.

 C. Noodriepe: 
  1) Overrijp. “De peern wordt noodriepe a’w ze neet gauw plukt”.
              2) “At ze noodriepe bunt, valt ze van de beume”.

Antwoorden
We’j nog van too?

afd. Dialect

Festival op zich
Het theaterprogramma 2011 is zo uit-
gebreid dat het een volwaardig festi-
val op zich is. Op de drie podia in de 
theaterweide is drie dagen lang een 
continu programma en er zijn voor-
stellingen die doorlopend in aparte 
tenten gespeeld worden, zoals De Stijle 
Want, Het Velodrome (B.),  Fatalia (D.), 
de eerste transparante kerk ter wereld, 
De Dichterskoets, Hans Zimmerman 
(D.), Pieter Post, Nieuw Lef, Komma 
4, Piepschuim en er is veel straatthe-
ater. Maar ook buiten de theaterweide 
veel theater; bijna de helft van alle 
acts gaan juist niet in de theaterweide 
optreden, maar op plekken als cross-
baan, fijnproeversweide, kinderweide, 
stuntarena, metalweide, reggaeweide, 
Loco arena, camping en andere plek-
ken op het Festivalterrein. Ook zonder 
de theaterweide is de Zwarte Cross uit-
gegroeid tot een van de grootste thea-
terfestival van Nederland.

Maatwerk
De Zwarte Cross is uniek in het zelf 
verzinnen van acts en hier artiesten 
bij te zoeken. Denk hierbij aan: Het 
Zwarte Cross museum, een kijkje in 
de hersenpan van Tante Rikie, Buurt 
maken met Reinier Sijpkens, de 30 
dansende kikkers, Animatiefilms met 
live muziek, de Hertog van Gelre van 
Raaftheater, een rijdende vintage bios-
coop, Postbodes van Theo Soontjes en 
Hans Mirck, de dagcolumn van André 
Manuel, beschilder een klomp voor 
thuis met Achterhoekse beeldende 
kunstenaars, de themadansavonden 
(Balkanbeats & Bluegrass swingnight), 
Achterhoekse Lingo, Vraag het Tante 
Rikie, de Grote meneer Kaktusshow 
voor volwassenen, de Zwarte Cross 
hoorcolleges van de hoogleraren v.d. 
Berg (Nanotechnologie), - Hilgenkamp 

(Supergeleiding) en - Brinkman (Te-
leportatie), Volkskrant cartoonist
Gummbah houdt een voordracht over
net niet verschenen boeken en arties-
ten als Jaqueline  Govaert geven een
eenmalig akoestisch optreden in de
theaterweide. Ook worden ook gratis
diverse cursussen gegeven, zoals Man-
dala’s tekenen, Buikdansen, Muziek-
instrumenten maken met groenten,
Lady Salsa,  een cursus Achterhoeks
voor gevorderden en kan iedereen
zich laten knippen en masseren in de
Knip - en Kneed-tent.

Cultuur uit of over de streek
Naast maatwerk programmeert de
Zwarte Cross veel uit en over de Ach-
terhoek. In de Achterhoek zit veel
talent en de Zwarte Cross is een eve-
nement dat haar afkomst niet verloo-
chent! Daarom veel artiesten uit de
streek en veel aandacht op de Zwarte
Cross voor tradities en streektaal. Niet
alleen in de programmering, ook in
de aankleding van het Festivalterrein
en in de muziekprogrammering. Deze
programmering is mede mogelijk ge-
maakt door de Provincie Gelderland. 

Muziek, Sport en Programma
voor kinderen
Naast theater is er een interessant
‘bijprogramma’ op het Zwarte Cross
Festival. Er zijn 23 verschillende po-
dia die drie dagen lang programma
bieden. Ook is er programma speciaal
voor kinderen. En op de baan zijn er
natuurlijk de fameuze optochten waar
ook het een en ander aan creativiteit
te bewonderen is. Voor het volledige
(theater)programma en het blokken-
schema verwijzen we naar de site.
Zwarte Cross Festival 2011; 
15, 16 en 17 juli 
Festivalterrein de Schans, Lichtenvoorde

Theaterprogramma Zwarte Cross definitief!

Theater op Zwarte 
Cross is festival an sich
Het theaterprogramma op de Zwarte Cross is rond. Meer dan 450 voor-
stellingen in drie dagen, meer dan 800 artiesten, een speciale theater-
weide, 3 speciale theaterpodia, veel maatwerk en veel verschillende
disciplines: poëzie, literatuur, muziek, dans, cabaret, straattheater,
beeldende kunst en stand up comedy. Een vreemde combinatie met
motoren en rockmuziek? Volgens de organisatie, de Feestfabriek Alles
Komt Goed BV, is dit juist een prachtige combinatie!

De routes gaan dit jaar in de rich-
ting van Delden-Bekveld, Eefde, Kra-
nenburg-Wildenborch en Barchem. 
De start is tussen 18.30 en 19.00 uur 
vanaf het Dorpscentrum te Vorden. 
Het inschrijfgeld bedraagt € 6,00 

voor vier avonden inclusief medaille 
en € 5,00 exclusief medaille. Er kan 
eveneens worden gekozen om per 
avond mee te fietsen, opgeven kan 
dan op de avond zelf. De inschrijf-
kosten bedragen € 2,00 per avond. 

Onderweg wordt voor een drankje 
en een lekkere versnapering ge-
zorgd. Opgeven voor de gehele fiets-
vierdaagse kan vanaf maandag 4 
juli bij de start. Voor meer inlichtin-
gen kan men een e-mail sturen naar 
info@jong-gelre.nl

Fietsvierdaagse Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld
Vorden - Jong Gelre Vorden/
Warnsveld organiseert van 
maandag 4 juli tot en met don-
derdag 7 juli haar jaarlijkse 
fietsvierdaagse. Per avond wordt 
er een route uitgezet van 25 ki-
lometer.

Het lijvige boekwerk met maar liefst 
356 pagina’s en verlucht met hon-
derden werkelijk prachtige foto’s 
is samengesteld door Maria van der 
Post en Mario Nieuwenhuis die hulp 
hebben gekregen van heel veel leden 
en ook van oud-leden die prachtige 
herinneringen, anekdotes en foto’s 
leverden. Vier jaar is er gewerkt aan 
dit boek dat de titel draagt: ‘Herinne-
ringen aan 75 jaar Scouting Groenlo’ 
met een boventitel ‘over pioniers en 
avonturiers’.

Zowel Maria van der Post als Mario 
Nieuwenhuis verhaalden over het 
monnikenwerk dat is verricht om 
het allemaal voor elkaar te krijgen. 
“Soms is het maar goed dat je van te-
voren niet weet waar je aan begint”, 
zo was een van hun ludieke stellin-
gen. Het was aanvankelijk de bedoe-
ling dat het boek vorig jaar in het 
jubileumjaar vóór Sinterklaas zou 
worden gepresenteerd, maar er was 
zoveel materiaal dat werd besloten 
de presentatie uit te stellen en boven-
dien konden op deze wijze de festivi-
teiten in het jubeljaar 2010 nog wor-
den meegenomen. “Maar het is toch 
gelukt om het boek vóór Sinterklaas 
uit te brengen”, aldus een humoris-

tische Mario Nieuwenhuis. Scouting 
Groenlo is al 75 jaar springlevend; dat 
is eigenlijk wel heel treffend als je het 
boek leest en de foto’s bekijkt. De ma-
kers hebben ook nog de nodige goede 
raadgevingen gehad van de Oudheid-
kundige Vereniging die ook een aan-
tal boeken afneemt voor haar leden.

BRIEF
Voorzitter van Scouting Groenlo, 
Mike Ruikers, kon aan het begin van 
de bijeenkomst een groot gezelschap 
welkom heten. Maar er had zich één 
persoon afgemeld; niet direct de min-
ste want dat was prinses Máxima 
die een uitnodiging had gekregen 
vanwege haar functie als bescherm-
vrouw van Scouting Nederland. Ze 
was verhinderd, maar bracht de 
dank en de bewondering voor Scou-
ting Groenlo schriftelijk over. Gerard 
Wissink, voorzitter van de St. Ludger-
groep constateerde dat de oude en de 
nieuwe tijd hier prachtig samengaat 
en over de periode dat aan het boek 
gewerkt is constateerde hij dat als 
iets langzaam groeit het langer stand 
houdt.

VORMGEVING
Veel lof werd door de Scouting vrij-

dagavond ook gebracht aan Weevers 
Grafimedia die de vormgeving heeft 
verzorgd en dat op een werkelijk in-
drukwekkende manier heeft gedaan. 
Namens Weevers Grafimedia, lokatie 
Groenlo, sprak Tonnie Zieverink die 
wees op de unieke vormgeving en dat 
het bedrijf de opdracht met veel ple-
zier heeft uitgevoerd. Volgens hem 
heeft Weevers Grafimedia die toch al 
heel lang met dit bijltje hakt zelden 
een boek van dergelijke omvang op 
de markt gebracht. Aanvankelijk had 
hij een offerte moeten maken voor 
128 pagina’s, maar dat bleek later net 
genoeg voor één hoofdstuk!

SCHRIJVERSBANK
Na de presentatie van het boek was 
er nog een verrassing voor de beide 
samenstellers want op het prach-
tige terrein van Jongensstad was een 
schrijversbank geplaatst die straks 
kan worden gebruikt voor diepzin-
nige overpeinzingen en waar de beide 
samenstellers met veel plezier plaats 
op namen.

Het boek is verkrijgbaar voor 25 euro 
en het is vanaf 18 juni te bestellen via 
www.scoutinggroenlo.nl en het boek 
kan ook worden gekocht bij Weevers 
Grafimedia in de Nieuwstad 17a in 
Groenlo.
Het boek is tevens op de vestingdagen 
van 25 juni en 23 juli te koop in de 
scoutingstand die dan is te vinden in 
de Beltrumsestraat. In totaal zijn er 
1200 exemplaren gedrukt.

‘Vier jaar hard aan gewerkt’

Jubileumboek Scouting Groenlo 
enthousiast ontvangen

Groenlo - Met veel enthousiasme en met een daverend applaus voor 
de samenstellers is vrijdagavond op Jongensstad het boek van 75 jaar 
Scouting Groenlo officieel ten doop gehouden. Het eerste exemplaar 
ging naar de oudste scout, good old Gerrit Arink, de man die zich zijn 
hele leven eigenlijk al voor scouting Groenlo inzet en vrijdagavond 
nog in ‘volledig tenue’ verscheen!

Gerrit Arink met boek en links Mario Nieuwenhuis en rechts Maria van der Post

In de poule wedstrijden waarin alle 
ploegen het in twee trekbeurten te-
gen elkaar opnemen, plaatsen de 
beste vier zich voor de halve finale, 
hierin ging de strijd tussen Veense-
boys en Valleitrekkers, waarin Veen-
seboys zich plaatsten voor de finale, 
waar zij het op moesten nemen tegen 
Eibergen die in de halve finale Vios 
Bison verslagen had.
Nadat beiden een trekbeurt hadden 
gewonnen, won Eibergen de beslis-
sende derde trekbeurt en is daarmee 
Nederlands kampioen in de 640kg 
klasse. Om 3 uur in de middag be-

gon eindelijk de 720 kg klasse met 
wederom tien deelnemende ploegen. 
Ook hier plaatsten de beste vier zich 
voor de halve finale. In de poule wed-
strijden ging Vorden fel van start en 
wist de eerste zes wedstrijden zonder 
problemen te winnen, in de zevende 
wedstrijd was de tegenstander Ko-
apman uit Tilligte, die in de tweede 
trekbeurt flink de aanval inzette om 
Vorden uit balans te brengen, met 
enige moeite wist Vorden stand te 
houden en kon hierna ook deze trek-
beurt winnend afsluiten. Hierna was 
Heure uit Borculo de tegenstander, 

maar tegen de kracht van deze ploeg 
moest Vorden het beide beurten af-
leggen. Na de laatse poulewedstrijd te 
winnen was er een tweede plek in de 
poule. In de halve finale ging de strijd 
tegen Gelderswoude, na enige tegen-
stand werden ook hier beide trek-
beurten gewonnen ,dus een plaats 
in de finale. Ook Heure plaatste zich 
voor de finale door Koapman te ver-
slaan in de halve finale. Heure de 
Nederlands Kampioen van 2010, was 
ook in deze finale de winnaar van 
beide trekbeurten.

Zaterdag 25 juni zal TTV Vorden 
wederom deelnemen aan de Neder-
landse Kampioenschappen, ditmaal 
in Renswoude in de 680kg klasse en 
in de 540kg klasse voor zestallen.

Nederlandse Kampioenschappen

Vordense touwtrekkers in finale 
ten onder
Vorden - Bij de Nederlandse kampioenschappen touwtrekken in het 
Twentse Tilligte behaalde TTV Vorden een verdienstelijke tweede 
plaats in de 720 kg klasse. In het morgen programma was er al een 
hevige strijd in de 640 kg klasse met 10 deelnemende ploegen.






