
Stichting Evenementen Vorden stopt na 13 jaar

Nieuw voltallig 
bestuur kon niet 
worden gevormd
VORDEN - De Stichting Evenemen-
ten Vorden, ook wel bekend als 
Stevo, houdt het naar jaren van or-
ganiseren voor gezien. Het huidig 
bestuur heeft aangeven ermee te 
willen stoppen en een nieuw vol-
tallig bestuur kon helaas niet wor-
den gevormd.

De Stevo heeft de afgelopen jaren 
maar liefst 26 feesten georgani-
seerd. Van mooie tentfeesten tot 
succesvolle Oud&Nieuw party’s. 
Trots zijn we erop dat we duizen-
den bezoekers hebben mogen 
ontvangen zowel op de feestweide 
bij kasteel Vorden, Sporthal ‘t Jeb-

bink en Het Kulturhus. Alle weers-
omstandigheden kwamen in die 
jaren voorbij. Wind, regen, sneeuw 
en natuurlijk ook de zon. En dit al-
les zonder noemenswaardige inci-
denten.

Het Midzomerfeest heeft door de 
jaren heen geweldige artiesten en 
bands mogen ontvangen zoals: 
Footloose, The Perfect Showband, 
Mash, De Heinoos, De Normaal 
Coverband, Kas Bandjen en De 
Vordense Soppers. Ook het latere 
Booming Vorden heeft z’n naam 
meer dan waargemaakt met na-
men zoals: The Fools, Paul Elstak, 
DJ Dune en Ronnie Ruysdael. 

“Wij willen graag de vrijwilligers 
bedanken die alle feesten van de 
Stevo mede mogelijk hebben ge-
maakt. Ook willen wij alle spon-

soren, de Vordense Ondernemers 
Vereniging en natuurlijk de ge-
meente (zowel Vorden als Bronck-
horst) bedanken. Zonder de me-
dewerking van al deze partijen zou 
het heel moeilijk zijn geworden 
om de feesten te kunnen organi-
seren.”, aldus de organisatie van 
Stichting Evenementen Vorden.

Desalniettemin, de Stevo stopt, 
maar de alom bekende kinder-
middag blijft bestaan. Deze wordt 

voortgezet door Marieke en Moni-
que Jansen onder de naam Stich-
ting Kindermiddag Vorden. De 
kindermiddag vindt plaats op 26 
juni 2016 van 14.00 tot 19.00. “Wij 
wensen de dames veel succes en 
hopen op een geslaagde eerste 
editie van de kindermiddag”. 
   

 ■ Volgende week meer over de 
kindermiddag in deze krant.

 

Biologische 
afbreekbare 
ballonnen 
Oranjefeest 
Wildenborch
VORDEN - Buurtschap Wilden-
borch viert vrijdagavond 17 juni 
en zaterdagmiddag 18 juni weer 
haar jaarlijkse Oranjefeest. Vrij-
dagavond vindt er in Kapel De 
Wildenborch een gezellige avond 
plaats met onder meer een buf-
fet die muzikaal wordt omlijst 
door Reinard ten Brinke. Zater-
dagmiddag verzamelen de Wil-
denborchers zich traditiegetrouw 
om 13.00 uur bij de oprit van het 
kasteel voor het Oranjefeest. Hier 
kunnen de kinderen weer ballon-
nen krijgen voor de ballonwed-
strijd. Het zijn dit jaar biologisch 
afbreekbare ballonnen zodat het 
milieu niet onnodig belast wordt. 
Vervolgens vertrekt men om 13.30 
uur onder leiding van de Harmo-
nie Vorden richting kasteel De Wil-
denborch waar op het voorplein de 
officiële opening plaatsvindt. De 
stoelendans mag natuurlijk niet 
ontbreken. Het Oranjecommissie 
Wildenborch zal de plankjes voor 
de stoelendans alvast klaar leg-
gen. Als men allemaal weer mee 
doet wordt het vast weer een suc-
ces. Verder zijn er deze middag de 
bekende kinder- en volksspelen, 
waaronder het traditionele vogel-
schieten.

Nieuwe leden 
werkgroep 
Kunstbus
De werkgroep van de KunstBus 
Vorden heeft na vorig seizoen 
afscheid genomen van Nienke 
Slabbekoorn en Josefine Me-
ijer, maar mocht Annie Meijer 
en Gerda Klein Geltink begroe-
ten als nieuwe leden. 
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Harbach open 
jeugd toernooi

VORDEN - Afgelopen weekend 
werd het Harbach open jeugd 
toernooi gespeeld op het Vordens 
Tennis Park “Overspoor”. In totaal 
deden 55 kinderen van meer dan 
10 verschillende verenigingen in 
de regio mee. De kinderen speel-
den enkel- en dubbel wedstrijden 
in de leeftijdscategorieën 10 jaar 
t/m 12, 11 t/m 14 jaar en 11 t/m 17 
jaar. In totaal werden er bijna 85 
wedstrijden gespeeld. Onder de 
Vordense deelnemers was er een 
winnaar: Rik Limpers. Hij dub-
belde samen met Sietse Flikkema 
uit Zutphen en zij werden eerste 
in de categorie jongensdubbel 11 
t/m 14 jaar. De organisatie kijkt 
terug op een geslaagd weekend 
en hoopt dat alle kinderen ook 
volgend jaar weer mee doen.

Foto: De gelukkige winnaars van het 

jeugdtoernooi. Foto: PR
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0573 - 25 17 61 Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

West Achterhoek

Vaardige lezers vinden makkelijker een baan, verdienen een hoger salaris en hebben betere uitzichten op een succesvolle loopbaan.
De bibliotheek maakt lezen voor iedereen bereikbaar.
De bibliotheek doet meer dan u denkt! 
Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

PIZZERIA AMON 

OPENT DEUREN 

NIEUW 

RESTAURANT

Restaurant Amon
Dorpsstraat 9

7251 BA Vorden
Tel: 0575-553535

Mob: 06-43019269
www.amonvorden.nl

zie artikel op pagina 3www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Nu tijdelijk met extra voordeel
ZOMERDEALS
Scheffer

Werkbladen 
Graniet of composiet
tegen een
Kunststofprijs
Keuze uit 21 kleuren

Voor een eerlijk en goed advies. 
E-Bike verkoop, service en onderhoud. 

Gespecialiseerd in Race en MTB

Van Slingerland Tweewielers 
Hengelosestraat 14, 7256 AC Keijenborg
0575-463441 www.vanslingerlandtweewielers.nl

Dinsdag

Jaargang 78



FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

AMBACHTSWEG 2A 
VORDEN
0575-552794 * 06-51098865
OPEN: ZA. 9.00-15.00 UUR
WWW.HET-KLAVIER.NL

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

persoonlijke uitvaartzorg
voorheen Jona

Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

wist u dat 

het fijn is om een uitvaart

vooraf te bespreken. U krijgt

een verslag met prijsindicatie

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 
:

11:00 – 16:00 uur

zondag 3 juli 2016

 

Weinig vragend
Geduldig dragend

Een vriendelijk woord voor iedereen
Zo liet ze ons alleen

Rustig is ze van ons heengegaan
Moeders, mama, oma, je hebt het goed gedaan

 

Na een langdurig ziekbed is heden van ons heengegaan
mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Wolly Bergenhenegouwen - Evers
M Jisp
8 oktober 1937

T Vorden
10 juni 2016

Koos Bergenhenegouwen
 

Erik Hans
 

Mark en Marion
   Pim en Tijn
 

Onze speciale dank gaat uit naar de medewerksters van
Buurtzorg Vorden, team "Bosrand" en de huisartsen G.
A. de Jong en J.M. Radstake voor alle liefdevolle zorg en
aandacht.
 

H.K. van Gelreweg 16
7251 XL Vorden
 
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op
woensdag 15 juni van 19.00 tot 19.30 uur in het
uitvaartcentrum van Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden.
 
De crematieplechtigheid zal in besloten kring
plaatsvinden.

Onze fijne broer, zwager en oom

Reint Aalderink
is op 12 juni jl. overleden

Uit allernaam: 
Fam. Aalderink

Op 8 juni 2016 is overleden ons erelid

 

Karel Hietbrink
 

Vereniging Volksfeest Linde

Bestuur, leden en kindercommissie

Linde, juni 2016

Ik zou zo graag
mijzelf zijn
maar mijn omgeving heeft
hier nogal moeite mee

Geheel in haar stijl hebben wij afscheid  

genomen van 

Thea Westerik-Kokke

Nijmegen,  Vorden, 

5 februari 1949 8 juni 2016

Echtgenote van Martin Westerik

Moeder van Leon

Zus en schoonzus van George en Corry

Kinderen en kleinkinderen  Micha en Carline, 

van Martin Nomi, Boaz

  Xander en Orissa,  

Amélie, Loran
De Eendracht 17
7251 GA Vorden

De crematie heeft maandag 13 juni 2016 in  
besloten kring plaatsgevonden.

Wij danken dokter De Jong voor de geweldige 

zorg en ondersteuning.



Pizzeria Amon opent deuren
Restaurant Amon
VORDEN - Op 24 juni 2016 opent 
Restaurant Amon het nieuwe 
restaurant en bent u van harte 
welkom aan de Dorpsstraat 9 
in Vorden. In het prachtig ver-
bouwde restaurant kan men ge-
nieten van de nieuwe gerechten. 
Naast de vertrouwde afhaal- en 
bezorgservice biedt Restaurant 
Amon nu ook verschillende 
steakgerechten, pasta’s en vege-
tarische gerechten. Ook zijn er 
diverse mogelijkheden op het 
gebied van catering. 

Pizzeria Amon bestaat sinds mei 
2001. Eigenaar Achmed Jawad 
is begonnen als medewerker bij 
Amon, deed ervaring op en kreeg 
in 2011 de mogelijkheid om de 
zaak over te nemen. “Die kans heb 
ik gegrepen en in juni heb ik sa-
men met mijn broer Nabil de zaak 
voortgezet. Wij komen zelf uit Af-
ghanistan en wonen nu 16 jaar in 

Nederland, waarvan 14 jaar in het 
mooie dorp Vorden. Dankzij het 
vertrouwen van onze klanten zijn 
we door de jaren heen gegroeid en 
daarom opzoek gegaan naar een 
andere locatie met meer mogelijk-
heden binnen het centrum. Ons 
oog viel op het voormalige pand 
van schildersbedrijf Boerstoel. Dit 
pand hebben we verbouwd tot een 
restaurant met afhaal- en bezorg-
dienst.”, aldus Achmed Jawad.

Het restaurant biedt plaats aan 50 
of meer personen. Op het terras, 
dat zich aan de voorzijde van het 
pand bevindt, is ruimte voor 20 
tot 25 personen. Daarnaast kunt 
u bij het nieuwe restaurant Amon 
terecht voor feesten en partijen 
met een drankje en/of hapje. Ook 
beschikt het restaurant over een 
ruime parkeergelegenheid aan de 
achterzijde.

Openingsaanbieding
Vanaf vrijdag 24 juni zijn de deu-
ren van Restaurant Amon voor 
iedereen geopend. Dit zal donder-
dag 23 juni worden ingeluid met 
een officiële opening, waar u al-
len van harte welkom bent tussen 
19:00 en 22:00 uur.

De rest van de maand juni profi-
teert u bovendien van tien procent 
korting op uw bestelling.

Voor meer informatie, kunt u tele-
fonisch contact opnemen.
   

 ■ Restaurant Amon ■ Dorpsstraat 9 ■ 7251 BA Vorden ■ 0575-553535 ■ 06-43019269 ■ www.amonvorden.nl

Inschrijven Vrienden van 
Medler ‘Live’
MEDLER - Stichting Oranjefeest 
Medlertol organiseert het eerste 
weekend van juli haar jaarlijkse 
buurtfeest, dat dit jaar zal plaats-
vinden in- en om restaurant ‘t 
Wapen van het Medler. Zondag 
26 juni wordt al een voorproef-
je genomen met de jaarlijkse 
fietspuzzeltocht van zo’n 20 kilo-
meter voor jong en oud.

Op vrijdagmorgen 1 juli organi-
seert basisschool de Kraanvogel 
de kinderspelen voor al haar leer-
lingen op het terrein van de touw-
trekvereniging. Vrijdagavond zal 
wederom ‘De Vrienden van Med-
ler Live’ plaatsvinden. De avond 
wordt ingevuld met verschillende 
acts, waarvoor men zich nog kan 
opgeven via info@medlerfeest.nl. 
Het publiek bepaalt uiteindelijk 
wie de winnaars worden van deze 
avond. Kijk voor meer informatie 

op www.medlerfeest.nl en klik op 
Medler ‘Live’. Voor informatie kunt 
u bellen met 06-22728258.

Volksspelen 
Zaterdagmiddag 2 juli staan de 
kinderoptocht en de volksspelen 
gepland welke om 13.30 uur door 
burgemeester Marianne Besselink 
geopend zullen worden. Zaterdag-
avond staat het traditionele vogel-
schieten op het programma, waar 
Niels Groot Jebbink zijn titel van 
2015 zal gaan verdedigen.

Aansluitend volgt de feestavond 
met medewerking van ‘de Slep-
pers’. Hoewel het Nederlands elftal 
niet aanwezig is op het EK, zal op 
beide avonden voor de echte voet-
balliefhebber de te spelen wed-
strijd te volgen zijn op een groot 
scherm.

   

38e Wielerronde Vorden
VORDEN - Wielervereniging RTV 
Vierakker-Wichmond organi-
seert zondag 26 juni voor de 38e 
keer de Rabobank Wielerronde 
van Vorden. Deze vindt plaats op 
bedrijventerrein Het Werkveld in 
Vorden. De start en finish is aan 
de Industrieweg.

Om 12.45 uur wordt er afgetrapt 
met de Rabobank Dikke Banden-
race voor kinderen van zeven tot 
twaalf jaar oud. Deze wedstrijden 
worden gereden in drie leeftijdsca-
tegorieën: zeven- en achtjarigen, 
negen- en tien jarigen en als laatste 
categorie de elf- en twaalfjarigen. 
De deelnemers kunnen medailles 
winnen en ze krijgen een extra pre-
sentje van de Rabobank.

Vervolgens is het de beurt aan de 
mannen van de Sportklasse. Om 
13.30 uur rijden zij hun wedstrijd 
over vijftig kilometer. Aan het 
vertrek voor de wielervereniging 

RTV Vierakker-Wichmond staan 
Martin Weijers en Peter Makkink. 
De afsluitende wedstrijd wordt 
gereden door de Elite, Beloften 
en Amateurs. Deze gemengde 
wedstrijd gaat over zeventig kilo-
meter en start om 15.00 uur. Daar 
zal Koen Jansen aan het vertrek 
staan namens de RTV Vierakker-
Wichmond.

RTV Vierakker-Wichmond renner 
Rens te Stroet heeft zaterdag met 
Cyclingteam Jo Piels de ploegen-
tijdrit in Gilze gewonnen. Tevens 
wist Te Stroet op de zondag van 
het Wielerweekend Gilze de eind-
streep als eerste te passeren. In de 
eindsprint was hij te snel voor Luuc 
Butger die tweede werd. Koen Jan-
sen is in de Scharenborg Ronde 
van Eibergen 19e geworden in de 
categorie amateurs, sportklasse en 
junioren. Chris Limpers reed bij de 
50+ categorie naar een 26e plaats.

   

Welkoop pakt uit met 
2+1 gratis
REGIO - Niet voor niets is Welkoop 
afgelopen jaar bekroond met de 
titel ‘Beste winkelketen’ in de cate-
gorie Dierenspeciaalzaken. Of het 
nu om uw hond of kat, konijn of ca-
via, paard of schapen, vogels, dui-
ven of kippen gaat, Welkoop biedt 
een zeer uitgebreid assortiment 
voor alle huis- en erfdieren. Onze 
medewerkers voorzien u graag van 
het juiste advies. Op zaterdag 18 
juni vindt er een unieke actie plaats 
bij Welkoop! Op het gehele dieras-
sortiment zal de actie: ‘2 + 1 gratis’ 

gelden. Het goedkoopste product 
ontvangt u van Welkoop gratis 
(vraag naar de actievoorwaarden 
in de winkel). Dit geldt voor het ge-
hele dierassortiment van Welkoop! 
Dus maak gebruik van deze kans 
en zorg voor voldoende voorraad 
voor de aankomende vakantiepe-
riode.

Zie de advertentie elders in deze 
krant voor de deelnemende win-
kels. Graag tot ziens bij Welkoop!

   

Bijeenkomst PvdA
Bronckhorst
HALLE - De openbare ledenver-
gadering van de PvdA afdeling 
Bronckhorst wordt gehouden op 
woensdag 22 juni, aanvang 20.00 
uur in Dorpshuis De Korenaar in 
Halle. Tijdens deze bijeenkomst 
komen de volgende thema’s aan 
de orde: 10. Integrale Kind Centra 
in Bronckhorst. Een Integraal kind 
centrum is een voorziening voor 
kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij 
gedurende de dag komen om te 

leren, te spelen, zich te ontwikke-
len en anderen te ontmoeten. Jan 
van der Gaast (bestuurslid en ba-
sisschooldirecteur) geeft info over 
de stand van zaken. 11. Wat wilt u 
met het buitengebied? Het nieuwe 
bestemmingsplan Luuk Preijde 
(raadslid) geeft info over de stand 
van zaken. De fractie hoort graag 
de zorgen, vragen en meningen. 
Meer informatie: Derk Jan Boven-
marsch, (06) 12218081.

VORDEN - Na maanden van voor-
bereiding komt het Kidsgear 
Children’s Choir uit Oeganda naar 
Nederland. De Oegandese kinde-
ren, in de leeftijd van 8 tot 12 jaar, 
zingen voor hun eigen toekomst 
en die van hun leeftijdsgenootjes 
thuis. Maandag 20 juni zal het koor 
de dag doorbrengen bij school Het 
Hoge. 

Het kinderkoor is afkomstig van 
de Kidsgear Primary school in Bu-
komansimbi, een school die een 
thuis biedt aan wees- en kansarme 
kinderen in Oeganda. De school 
werd in 2006 opgericht door de 
Nederlandse stichting UP4S. Op dit 
moment worden 80 weeskinderen 
volledig door de stichting onder-
houden, met behulp van donaties. 
Daarnaast krijgen 400 leerlingen uit 
het dorp en de nabije omgeving les 
op Kidsgear Primary school. Mede 
door de tournee in 2009 heeft de 
stichting in 2010 een middelbare 
school kunnen bouwen. Vanwege 
dit grote succes in de afgelopen 
jaren is besloten het Oegandese 
kinderkoor in de periode medio 
begin mei tot begin juli 2016 weer 
naar Nederland te laten overko-
men. De opbrengst van de tournee 

zal deze keer gaan naar verschil-
lende bouwwerkzaamheden, de 
ambachtsschool en maandlasten 
voor eten, kleding/schoenen en 
onderwijs. 

Na het muzikale welkom om 8.15 
uur op het plein geven de leden van 
het koor de hele dag zang- dans en 
djembéworkshops in de groepen. 
Om 14.00 uur ‘s middags is het spet-

terende slotoptreden op het plein 
waar de leerlingen, samen met het 
koor, zullen laten zien wat ze ge-
leerd hebben die dag. Tot 15.30 uur 
is er een Afrikaanse markt, waar u 
voor een klein bedrag artikelen van 
de stichting kunt kopen, maar ook 
spulletjes die de leerlingen vooraf-
gaand aan dit evenement gemaakt 
hebben. Ook voor een drankje en 
een hapje wordt gezorgd. 

Afrikaans kinderkoor op bezoek bij 
school Het Hoge

Het Kidsgear Children’s Choir uit Oeganda bestaat uit kinderen van 8 tot 12 jaar. Foto: PR

Huib Weeke, Martijn Greup, Achmed en Nabil Jawad, Stijn Wentink, Bas Abbink en Nabil Awad. Foto: Peter Tump
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Met het middel Biomass Sugar kunt u de engerlingen van o.a. de 
meikever, rozenkever en taxuskever op een veilige manier behan-
delen. Ook de larven van de langpootmug, de emelt, zijn te behan-

delen met dit middel. Het mooie van Biomass Sugar is dat het niet schadelijk is voor 
bijvoorbeeld regenwormen, maar ook hommels en bijen worden gespaart.

Indien u nu al schade aan uw gazon/planten ondervindt of engerlingen waarneemt kunt 
u het best meteen actie ondernemen. Als er teveel wortels zijn weggegeten kan herstel 
niet meer plaatsvinden. De kevers vliegen alweer een aantal weken en de meeste eitjes 
zijn inmiddels gelegd. Ongeveer 4 weken na uitkomst van de eitjes zijn de jonge en 
kwetsbare larven goed te behandelen, dit is het moment om te spuiten! Als u de nieuwe 
aanwas behandelt met Biomass Sugar is de schade aan uw mooie gazon of uw dure 
planten goed te beperken.

1 liter van het middel is voldoende om ongeveer 100m² gazon/tuin mee te behandelen. 
Na spuiten dient het middel met ongeveer 8-10mm ingeregend te worden. Het mid-
del zorgt tevens voor een groeistimulans van de haarwortels waardoor de aangetaste 
graszoden/planten zich sneller kunnen herstellen.
Het middel werkt uitstekend mits correct toegepast. Het kan het grote probleem van 
de engerlingen helaas niet voorgoed oplossen. Zolang er rondvliegende kevers zijn 
zal nieuwe verspreiding plaatsvinden. Maar ja, als tuinliefhebber heb je soms geen 
keus…… niets doen helpt in geen geval!

Hoveniersbedrijf is exclusief dealer van Biomass Sugar voor Gelderland en Overijssel.
U kunt het middel bestellen via onze website of afhalen bij ons op het bedrijf.

U kunt betalen met uw pinpas.

Last van engerlingen? 
Wij hebben de oplossing!

verstand van tuin & dier

Combineren is mogelijk. Het goedkoopste artikel is gratis.

2+1 gratis
op alle dierproducten
zaterdag 18 juni
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Keurslager 
achterham

GRATIS 100 GRAM 
ASPERGESALADE

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pulled porc

695
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

4 BBQ 
speklapjes + 4 
BBQ worstjes

695
samen

SPECIAL

Haas op stok

245per 100 
gram

MAALTIJD IDEE

Rundvlees 
salade

398
500 gram

Aanbiedingen geldig van 13 t/m 18 juni

Hollandse BLOEMKOOL ...................per stuk 0.99
KNALLER VAN DEZE WEEK:
ASPERGES ......................................500 gram vanaf 1.25
Sappige SINAASAPPELEN   ............ 10 voor 1.99

GARRITSEN Kruisbrinkseweg 7, Toldijk. Tel. 0575-451361
WWW.DEKRUISBRINK.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten. Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen 
na 300 meter links. Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en actie’s!

KADOTIP!!
Doe het met een

streekproductenpakket!

NU VOLOP AARDBEIEN VOOR DE INMAAK 
DE LEKKERSTE UIT DE ACHTERHOEK

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Van onze Oosterburen...

BOSPEEN per bos 

Heerlĳ k zoet, VOL SMAAK...

Italiaanse CHARANTAIS MELOEN XL per st.

De allermooiste uit West-Friesland...

HOLLANDSE BLOEMKOOL per st.

Uit eigen keuken, deze week uit ons gehele assortiment... 
verpakte DAGVERSE AFHAAL MAALTĲ DEN

2e naar eigen keuze met 25% KORTING

1.99

0.99

Geldig van dinsdag 14 t/m 20 juni 2016

0.99

MET SVEN IN BED 

Dorpsstraat 17 Ruurlo   0573-454629   www.svenvoorogen.nl

Nachtlenzen® 
corrigeren je 
ogen terwijl 

je slaapt

Overdag scherp zien 
zonder bril of lenzen



Charles den Tex 
leest voor uit 
eigen werk
VORDEN - Thrillerauteur Charles 
den Tex uit Vorden komt op don-
derdagavond 23 juni naar Lochem 
voor een ‘zomerlezing op de pa-
tio’ over en uit zijn eigen werk. De 
avond vindt plaats in het kader van 
de Spannende-Boeken-Weken die 
dit jaar als motto hebben ‘Bloed in 
de polder’.

Den Tex (1952) won De Gouden 
Strop voor een aantal thrillers en 
de laatste twee titels werden ver-
filmd als televisieserie. Met De 
vriend (2012) won Den Tex de 
Crimezone Thriller Award. Het 
werk van Den Tex is onder andere 
bestempeld als ‘meesterwerk’ en 
wordt omschreven als een acht-
baan op papier, waar gebeurte-
nissen elkaar snel opvolgen. De 
boeken van Den Tex zitten vol met 
spanning, goede plotwendingen 
en veel verrassingen.

De lezing vindt plaats in de Biblio-
theek Lochem (bij mooi weer op 
de patio), Dr. Rivestraat 3, op don-
derdag 23 juni van 19.30 tot 21.30 
uur; zaal open om 19.00 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de Biblio-
theek Lochem.

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl

 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl
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verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30
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ContactNieuwe werkgroepleden KunstBus stellen zich voor

VORDEN - Aankomend wintersei-
zoen gaat hij voor het achtste jaar 
rijden: de KunstBus Vorden. Met 
ook dit keer bezoeken aan een 
museum en drie theatervoorstel-
lingen. De werkgroep heeft na vo-
rig seizoen afscheid genomen van 
Nienke Slabbekoorn en Josefine 
Meijer, maar mocht Annie Meijer 
en Gerda Klein Geltink begroeten 
om het programma samen met An-
toinette Timmer en Lamien Nijhoff 
vast te stellen.

Door Liesbeth Spaansen

Annie Meijer werd opgebeld door 
Lamien Nijhoff. “Ze vroeg of ze 
een kopje koffie kon komen drin-
ken. Dat was prima, gezellig”, lacht 
zij. “Na wat prietpraatjes vroeg ze 
of ik in de werkgroep wilde gaan 
zitten.” Annie dacht er niet lang 
over na. “Het leek me wel wat. Ik 
houd van kunst en ik houd van een 
schouwburg bezoeken. Ik heb toe-
gestemd.” Annie en haar man Henk 
waren een paar keer als gast met de 
KunstBus mee geweest. “Een gezel-
lige groep. De opstapplaats in het 
dorp is fantastisch. De bus gaat al-
tijd stipt op tijd weg en we zijn dus 
op tijd op bestemming. Een prach-
tige oplossing.”
Gerda Klein Geltink gaat al een 
aantal jaren heel graag naar Daniël 
Lohues en Het Gelders Orkest, naar 
het theater of een museum. “Ik 
neem de tijd om te kijken en lezen 
wat er bij staat. Of dat overeenkomt 
met wat ik er in zie, vind ik hele-
maal niet belangrijk.” Gerda vindt 
de KunstBus een uitkomst, omdat 
het theaterseizoen in de donkere 
maanden van het jaar is. Toen zij 
gevraagd werd in de werkgroep te 
komen, hoefde ook zij niet lang na 
te denken. “Je bent gelijkgestemd.”
De pluspunten van de KunstBus 
worden verder aangestipt door 

Antoinette Timmer. “Met z’n al-
len is het gezelliger, je staat in de 
pauze niet alleen en je hoeft geen 
parkeerplaats te zoeken, je wordt 
bijtijds opgehaald, voor de deur af-
gezet en hoeft niet in het donker te 
rijden. Alleen maar voordelen.”
Het programma van de KunstBus 
Vorden voor het seizoen 2016/2017 
is bekend. De werkgroepleden zijn 
druk met het rondbrengen van de 
affiches en folders met inschrijf-
formulieren. Zij hopen dat er veel 
aanmeldingen komen. “Ik heb al 
gezegd: neem iemand mee”, lacht 
Antoinette. Met de leeftijdsgrens 
van zestig jaar en ouder, wordt soe-
pel omgegaan. Ook mensen die 

wat jonger zijn mogen mee. “We 
zijn blij met vijftigplussers hoor!”, 
lacht Annie. “We zijn heel gastvrij.” 
Als kunsthistorica kent Antoinette 
alle musea in de buurt. Zij vertelt 
in de bus over de bestemming. De 
bus vertrekt vanaf vier opstapplaat-
sen: Museum voor Heiligenbeel-
den in Kranenburg, de Dorpskerk 
aan de Dorpsstraat en de Wehme 
in Vorden en de rotonde Beeklaan 
in Wichmond-Vierakker.
Het aanmeldingsformulier kan in-
gevuld worden gebracht bij Stich-
ting Welzijn Vorden in het Dorps-
huis, voor 16 augustus 2016. Na de 
inschrijftermijn krijgen de mensen 
een ontvangstbevestiging, later een 

informatiebrief met de tijden en 
opstaptijden van de bus.

KunstBus programma 2016/2017:
11 oktober: Tentoonstelling Anna 
Paulowna in Paleis Het Loo, Apel-
doorn; 8 november: Amerikaans 
dansgezelschap Momix ‘Alchemia’, 
Theater Amphion Doetinchem; 25 
januari: Opera van Puccini ‘Tosca’, 
Theater Amphion Doetinchem en 
9 maart: Diederink vanVleuten: 
‘Mijn nachten met Churchill’, The-
ater Hanzehof Zutphen.
   

 ■ www.welzijnvorden.nl/index.
php/activiteiten/kunstbus

Keuze uit diverse 
onderdelen van 
evenement
WILDENBORCH - In de tuinen van 
Kasteel de Wildenborch geeft het 
Simeonkwartet op zondag 3 juli 
twee concerten op vier prachtige 
Fazioli-vleugels. Ook met minder 
gunstige weersverwachtingen is 
rekening gehouden: in de tuin 
staan grote tenten opgesteld.

‘s Ochtends is er een koffieconcert 
met werken voor vier vleugels van 
Bach, Milhoud, Ravel en Piazzol-
la. De Boléro van Ravel en Liber-
tango van Piazzolla zijn speciaal 
voor het Simeonkwartet bewerkt. 
Het Simeonkwartet is opgericht in 
1996 en wordt gevormd door de 
pianisten Emile Engel, Cathelijne 
Maat, Esther Scheerder en Rien 
Wulffraat. 
aarna is er een zomerse lunch, 
verzorgd door Hotel Bakker te 
Vorden.

‘s Middags voert het kwartet de 
Canto Ostinato uit van Simeon ten 
Holt. Canto Ostinato (1979) is een 
fascinerend muziekstuk dat zon-
der onderbreking gespeeld wordt 
en de toehoorders meesleept langs 
onverwachte paden. Aangezien de 
pianisten veel improvisatievrij-
heid hebben, is elke uitvoering to-
taal verschillend. Simeon ten Holt 
heeft deze vrijheid uitdrukkelijk 
voorgeschreven. Canto is zijn eer-
ste werk in deze stijl.

Het publiek kan zelf een keuze 
maken uit deze evenementen: 
koffieconcert en/of zomerse lunch 
en/of Canto Ostinato. Alleen de 
lunch kan niet apart worden ge-
reserveerd. Bij dit concert is het 
toegestaan om zich tijdens de mu-
ziek te verplaatsen, mits anderen 
niet gehinderd worden. De tuinen 
van de Wildenborch zijn speciaal 
voor de bezoekers van de concer-

ten opengesteld. Dit concert wordt 
georganiseerd door de Stichting 
Dag Lochem en Buitenplaats de 
Wildenborch.

Tijden en kaarten
Locatie: Wildenborchseweg 20, 
7251 KG Vorden. De tuin is open 
vanaf 10.00 uur, het koffieconcert 
start 11.00 uur, de zomerse lunch 
om 13.00 uur en het Canto Osti-

nato om 15.00 uur. Entree: koffie-
concert: € 10,00, zomerse lunch: € 
25,00 en Canto Ostinato: € 30,00. 
Kaartverkoop: Boekhandel Lo-
vink, Lochem en de website van 
de Wildenborch. 
   

 ■ www.wildenborch.nl

Pianoconcerten in tuin van de Wildenborch

Antoinette Timmer (m.) stelt Gerda Klein Geltink (l.) en Annie  Meijer voor. Foto: Liesbeth Spaansen

Het Simeonkwartet. Foto: PR
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MEER VOOR JOU. 

Dorpsstraat 17 Ruurlo   0573-454629   www.svenvoorogen.nl

MOET JE ZIEN: ONZE
SUMMERSALE
BRILLENCOLLECTIE

  

AANBIEDING

NATUURLIJKALDI

SUPER PRIJS!

!

3.69
  600 G

2.69
  320 G

1.19
  500 G

0.99
  1 KG

2.49
  4 STUKS

2.99
  180 G

1.99
  200 G

0.99
  PER STUK

1.49
  500 G

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

VR 17 T/M ZO 19 JUNI

AANBIEDINGEN GELDIG VANAF VRIJDAG 17 JUNI

  

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

NECTARINES SPERZIEBONEN

ROOMBOTER APPEL FLAPPEN

VARKENSSCHNITZEL
AMERICANA*

KALKOEN BIEFSTUK*

RAFFAELLO RITTER SPORT MINI

GALIA MELOEN SNOEPTOMATEN

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

Gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en
lekker dichtbij!



Buitenspeeldag zwembad In de 
Dennen groot succes
“Buiten spelen is 
onmisbaar voor 
kinderen”
VORDEN - Woensdag 8 juni speel-
de heel Vorden buiten! Ook dit 
jaar deed zwembad In de Dennen 
weer mee aan de landelijke bui-
tenspeeldag, georganiseerd door 
Jantje Beton en televisiezender 
Nickelodeon. Het doel van de bui-
tenspeeldag is aandacht vragen 
voor het buitenspelen.

Het prachtige weer zorgde voor 
een extra grote opkomst. Op het 
gazon en in het water waren veel 
spelletjes te doen voor de kinde-
ren. Het maken, versieren en na-
tuurlijk oplaten van vliegers, het 
ringsteken op de fiets, het stelten-
lopen, de hersengymnastiek, het 
torenbouwen en het beklimmen 
van de waterspin vielen erg in de 
smaak.

Badmeester Max de Vries kon na 
afloop met genoegen stellen dat 
de buitenspeeldag 2016 in het 

Vordense zwembad een groot suc-
ces was. Alles verliep goed en de 
sfeer was geweldig, mede dankzij 
de waardevolle hulp van een aan-
tal vrijwilligers die de spelen bege-
leidden.

Bestuursl id  Mar ieke van 
Loo:”Buiten spelen was vroeger 

heel gewoon en vanzelfsprekend. 
In deze tijd is dat anders. Op een 
dag als deze, met activiteiten waar 
jong en oud elkaar ontmoeten in 
de omgeving van het zwembad, 
ben ik trots op het bad en en de 
inzet van vele vrijwilligers. Buiten 
spelen is onmisbaar voor kinde-
ren!”

   

Tuinfeest protestantse kerk Wichmond
WICHMOND - Bij de protestantse 
gemeente in Wichmond is op za-
terdag 2 juli van 11.00 tot 15.00 
uur een gezellig open tuinfeest 
georganiseerd. Die dag zijn er in 
en rondom pastorie en kerk aan 
de Dorpsstraat in Wichmond een 
keur aan leuke activiteiten voor 
jong en oud. 

Zo zijn er diverse kraampjes waar 

onder andere boeken, babykle-
ding, fotokaarten en planten te 
koop zijn. Ook zijn er tentoonstel-
lingen van lokale schilders, is er 
de mogelijkheid een rondje mee 
te rijden met de Jan Plezier en zijn 
er heerlijke hapjes verkrijgbaar die 
in de pastorietuin genuttigd kun-
nen worden.
Bovendien zijn er optredens van 
de koren A Capella en Reborn, de 

kopergroep van Jubal en wordt het 
orgel regelmatig bespeeld.

De toegang is gratis. Bij een aan-
tal activiteiten, zoals het spring-
kussen voor de kinderen en na de 
optredens, kunt u een vrijwillige 
bijdrage doen. De uiteindelijke 
opbrengst van de dag is bestemd 
voor het onderhoud van kerk en 
pastorie.

   

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap
HENGELO - Mevrouw Esseldien 
Wennink uit Doetinchem gaat op 
zondag 19 juni voor in de dienst 
van de Vrijzinnige Geloofsge-

meenschap Hengelo Gld. De kerk-
dienst begint om 10.30 uur in de 
kleine kerk aan de Banninkstraat 
nr. 9. Na de dienst is er gelegen-

heid elkaar te ontmoeten en om 
onder het genot van een kopje 
koffie/thee met elkaar na te pra-
ten. Iedereen is van harte welkom.

Meikaevers
‘t Is dit jaor weer raak wat de mei-
kaevers angeet. A’j d’r met te ma-
ken kriegt kan dat völle schade an 
ow tuin en bömen anbrengen.Zi-j 
beheurt töt de plaog- incecten. De 
Meikaever kump in ‘t veurjaor uut 
de grond en geet eerst een tiedje 
zich te goed doen an ‘’t blad van 
de eikebömen maor ok de beuk is 
gewild. Veural de beuke hegge mot 
d’t an geleuven en dat is soms te 
zien at ze al wat kaal begint te wor-
den. Now heurt dat bi-j de natuur 
zo’j denken,maor as ‘t um ow ei-
gen hegge ,gresveld of nötteboom 
geet, dan denk i-j door wel anders 
aover. Bi-j mien zwaoger was d’r 
dit jaor ok weer zo’n plaoge. Hi-j 
halen ze iedere kere van ‘t gres af 
en raken d’r ok bedraeven in um 
ze zo uut de loch te vangen. Hi-j 
kreeg door bie hulpe van de me-
rels die ze laevend van de grond 
op pikken of zo uut de loch pak-
ken.Ok de oelen vangt meikaevers.

Toen de buurman zo maor op de 
koffie kwam heuren hi-j van ‘t 
probleem en kwam met een op-
lossing. As ‘t duuster begint te 
worden dan hang i-j een sterke 
lampe an de mure en door onder 

zet i-j een grote kuup met water 
onder met betjen afwas spul d’r in 
.Moi natuurlek gin sop van maken, 
nee zo d’r in gieten dan spiegeld 
‘t water nog better. Zo gezegd zo 
gedaon. De volgende margen op 
tied uut bedde um te kieken of d’r 
iets gebeurt was en jao verduld de 
hele bak zat vol met meikaevers. 
Angezien ze niet kunt zwemmen 
wazzen ze allemaole dood. Han-
den vol halen hi-j d’r uut en dat 
dagen lang.

De meikaevers leg namelek pas 
nao zo’n 6 dagen eitjes at ze in 
kontact bunt ewest met een men-
neke. Die eitjes legt ze zo’n paar 
cm in de grond. Door komt dan de 
rupsen uut de z.g Engerlingen en 
die vret ow ‘t hele gazon kaal. D’r 
bunt voetbalvelden en golfbanen 
deur vernield. Ondanks dat wi-
j now al in juni zit , bunt d’r nog 
meikaevers, de olden gaot vanzelf 
dood maor de Engerlingen zörgt 
weer veur ‘t nao geslacht. Hebt i-
jleu door ok last van zörg dan da’j 
ze veur dat ze eitjes gaot leggen 
probeert of ze kunt zwemmen.

Goed gaon,

Gait de strieker (Gerbert Abbink)

Magnoliaweg 13, Zelhem

   

Start biljartvereniging 
‘Het Kulturhus’

VORDEN - Na afsluiting van de 
competitie 2015/2016, wilde een 
biljartteam wel eens wat nieuws. 
Het leek deze heren wel wat om 
iets te beginnen in Het Kulturhus. 
Uitbater Boudewijn vond dit een 
goed idee en na overleg werd er 
een plan opgesteld om het biljart 
eerst eens grondig te renoveren.

Zo zijn er nieuwe banden en laken 
op gekomen. Ook werden er nieu-
we ballen en een radiografische 
scorebord aangeschaft. Het geheel 
is een plaatje geworden, waar me-

nig biljartgelegenheid jaloers op 
zou zijn. Met ingang van septem-
ber 2016 gaan de tot nu toe vier 
heren, zich mengen in de biljart-
competitie van Biljartbond ‘’De 
Ijsselkring’’. Naar aanleiding van 
eerder behaalde resultaten starten 
deze biljarters in de B klasse.

Mochten er naar aanleiding van 
dit bericht nog biljarters zijn die 
graag een balletje willen stoten 
in de competitie en een gezellig 
team, neem dan contact op met 
Marco Horstman 0612108170.

Op het gazon en in het water waren veel spelletjes te doen voor de kinderen. Foto: PR

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

Teamcaptain Marco Horstman en Peter Bogers (achter). Toon Rust en Herman Brinkerink 

(voor). Foto: PR
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KEUKEN LASER
Creëer je eigen keuken, keuze uit vele opstellin-
gen en apparatuur. Zoals afgebeeld, met design 
afzuigkap, koel/vriescombinatie, gaskookplaat 
en combimagnetron.

Vanaf  € 3.999,-

wonen & keukens

Helmink Wonen
T. 0575 551514
Zutphenseweg 24
7251DK Vorden
info@helminkwonen.nl
www.helminkwonen.nl

HELMINK MAAKT 
JE INTERIEUR 
COMPLEET!

GRATIS 3D TEKENING
5 JAAR GARANTIE
SNELLE LEVERTIJD
DUITSE KWALITEIT



 Opnieuw brommers kieken in 
de karke   
 STEENDEREN - In de Remigiuskerk 
staat, na een succesvolle eerste 
editie, de tweede tentoonstelling 
‘Brommers kieken in de karke’ op 
de agenda. Zaterdag 13 en zondag 
14 augustus is er van alles te bele-
ven met de brommer in het mid-
delpunt van de belangstelling.

    Door Liesbeth Spaansen

    De tentoonstelling wordt door de 
werkgroep georganiseerd in sa-
menwerking met de Stichting Ou-
de Gelderse Kerken (SOGK). Men-
no Leistra en Ali Klompenhouwer 
van de stichting zijn enthousiast 
over deze tweede editie. De op-
brengst helpt mee om de kerk in 
stand te houden.

    Tentoonstelling, 
toertocht en 
onderdelenmarkt

     Brommers in de Karke 
Kon vorig jaar de geschiedenis 
van de Zündapp worden gevolgd, 
dit jaar wordt een diversiteit aan 
brommers getoond. “We willen 
de opzet gelijk houden met vorig 
jaar, maar nu met allerlei typen 
brommers door elkaar”, vertelt Jan 
Bijvank, een van de organisato-
ren daarover. “Er zijn brommers 
voor woon-werkverkeer gebruikt, 
je hebt sportieve brommers en 
damesbrommers of zogenaamde 
eendagsvliegen waar er maar één 
of enkele exemplaren van gemaakt 
zijn. Het gaat dus om meer dan 
Zündapp alleen.”
Bij ieder tentoongesteld exem-
plaar komt een informatiepaneel 
te staan. Maar in deze tweede edi-
tie blijft het niet bij kieken alleen. 

“We willen een oproep doen aan 
mensen die al jaren een brommer 
hebben staan en er niks mee doen, 
om die te koop aan te bieden in 
de categorie betaalbaar voor jon-
geren.” De jeugd hoort op de ex-
positie die verhalen van vroeger, 
wat hun vader of hun opa hebben 
meegemaakt, over die vrijheid die 
ze toen hadden.” Er is een grote 
groep jongeren die het superleuk 
vindt om ritten te organiseren, 
met die brommers bezig te zijn. 
De techniek is ook verweven in de 
Achterhoek met bijvoorbeeld de 
landbouw en maakindustrie.”
  En daarnaast is er wederom aan-
dacht voor het aandeel van de 
bromfiets op het gebied van de 
mobiliteit, techniek en reclame 
uitingen in Steenderen. Hier-
voor worden nog oude foto’s en/
of promotiemateriaal en reclame 
gezocht om te worden geëxpo-
seerd. “De invloed hiervan is heel 
groot geweest, want toen hadden 
de mensen vrijwel geen geld om 
een auto aan te schaffen. Ieder-
een ging met de brommer. Ook de 
jeugd die kon met de brommer, 

bijvoorbeeld naar de disco knap-
pen.” Zaterdag 13 augustus is de 
tentoonstelling geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. Om 11.00 uur start 
een toertocht met oude brommers 
door de mooie Achterhoek.

     Onderdelenmarkt 
De onderdelenmarkt van zondag 
14 augustus is een idee van Ger-
rit Heezen. “Het mooiste is als we 
hier een tiental kramen hebben. 
Daarbij komen drie of vier food-
cars met lekkernijen voor de in-
wendige mens en live muziek van 
de JPR Strinxband”, vertelt hij. De 
onderdelenmarkt is van 12.00 tot 
19.00 uur. De expositie is deze dag 
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
  Voor deelname aan de onderde-
lenmarkt of de expositie, kunnen 
brommereigenaren telefonisch of 
per mail contact opnemen met de 
organisatie.
       

 ■     Jan Bijvank (06) 29585779 ■     Gerrit Heezen (06) 46717941 ■     brommerskiekenindekarke@
gmail.com   

 HENGELO - De Mettemaat bestaat 
al ruim vijftien jaar en biedt ver-
schillende vormen van dagbeste-
ding en begeleiding. Op zaterdag 
25 juni van 11.00 tot 16.00 uur 
kan iedereen een kijkje komen 
nemen op de zorgboerderij.

    Op doordeweekse dagen komen 
volwassenen vanaf 18 jaar en de 
oudste is op dit moment 74 jaar. 
“Ook hebben wij plek voor jeugd, 
dit kan alle dagen van de week 
maar vooral in het weekend. We 
verzorgen namelijk ook logeer-
weekenden”, vertelt Joke Groot 
Roessink.

    Diverse vormen 
dagbesteding en 
begeleiding

    “Maar we hebben ook een oude-
ren groep. Dit is een aantal men-
sen die in het woonhuis rustig 
kunnen zitten en rusten maar ook 
een rondje achter bij de dieren 
kunnen maken of gezamenlijk kof-
fie drinken in de kantine met de 
volwassenengroep. Voor ouderen 
die slecht ter been zijn hebben we 

een golfkar tot onze beschikking 
om toch achter te kunnen kijken.”

    Op de Mettemaat zijn veel dieren, 
onder andere ezels, rendieren, al-
paca’s, kamelen, grote en kleine 
geiten, pony’s, kalveren, poezen, 
een zebra en tapir.
“Wij hebben ook een kleinscha-
lig hondenpension, hier kan uw 
hond van één dag tot meerdere 
dagen verblijven in vakanties. De 
honden kunnen worden uitgela-
ten aan de riem maar ook lekker 
spelen in de speelweide. Verder 

laten wij op de open dag ook zien 
hoe onze mobiele kinderboerderij 
er uit kan zien. Deze kan in een 
uur neergezet worden en overal 
geplaatst, achteraf wordt uiteraard 
alles netjes weer opgeruimd.”
Wie meer wil weten over één van 
de bovenstaande activiteiten, 
komt gerust langs op de open dag 
op 25 juni van 11.00 tot 16.00 uur. 
De medewerkers zullen vragen 
graag beantwoorden.
       

 ■     www.demettemaat.nl   

 Zorgboerderij de Mettemaat houdt 
open dag   

 Rianne, Joke en Jan Groot Roessink van De Mettemaat. Foto: PR   

 Brommers Kieken met Menno Leistra, Ali Klompenhouwer, Jan Bijvank, Pim Bijvank en 

Gerrit Heezen. Foto: Liesbeth Spaansen   

 Stijging aantal bezoekers 
Land- & Tuinbouwbeurs
    ZELHEM - De agrarische markt is in 
beweging. Melkprijzen schomme-
len en staan erg onder druk en dit 
zorgt voor onrust onder boeren. 
Investeringen worden uitgesteld, 
uitgaven op een lager pitje. Stil-
zitten is echter geen optie, dus de 
jaarlijkse Land- & Tuinbouwbeurs 
kwam hierdoor juist wel op een 
goed moment. In 2015 passeerden 
18863 bezoekers de kassa, waar 
nu in 2016 19227 bezoekers zijn 
geteld.

    ‘Veel bezoekers komen nu uit de 
Achterhoek. Een eventuele nieu-
we locatie, waarin de Achterhoek 
zeker bij betrokken blijft moet 

meer bezoekers opleveren uit 
Twente maar ook geheel Overijs-
sel en Duitsland’, stelt Wolters, die 
in september meer duidelijkheid 
verwacht over de locatie van de 
beurs. Wolters is ervan overtuigd 
dat, nu steeds meer grotere par-
tijen de beurs ondersteunen, de 
keuze van een nieuwe locatie van 
de Land- & Tuinbouwbeurs nood-
zakelijk is om te kunnen groeien.

    ‘Daarnaast biedt de beurs meer 
kansen voor de grotere landelijke 
spelers’, vult de beursorganisator 
aan. ‘Wij hadden in deze tijd bij 
goede melk- en vleesprijzen een 
stijging van 15% zeker gehaald.’   

 Gebakje
    Vanuit de gemeente hadden ze 
vooraf het verzoek gekregen om 
de burgemeester niet op gebak te 
trakteren. Hooguit op een choco-
laatje. Maargoed, je bent als echt-
paar maar één keer zestig jaar ge-
trouwd. Als de burgemeester ter 
ere van dat jubileum op bezoek 
komt, dan wil je dat toch opluis-
teren met een lekker stukje taart. 
Daarom verschijnt er deze mid-
dag een dienblad vol gebak in de 
woonkamer van het jubilerende 
stel. En een schaaltje bonbons. 
Marianne Besselink kiest voor een 
stukje chocola.

    Ik snap dat. En ik begrijp ook de 
oproep om het in zo’n geval bij 
een kleine traktatie te houden. 
Helemaal als ik hoor dat de bur-
gemeester binnenkort in één 
week iedere dag een dergelijk 
bezoek heeft af te werken. Bin-
nen een week een complete taart 
opeten, daar wordt een mens niet 
beter van. Om ongemakkelijke si-
tuaties te voorkomen, is het goed 
om dit soort zaken vooraf aan te 
geven. De andere kant begrijp ik 
ook. Niemand wil dat zijn of haar 
gasten iets tekort komen.

    In de privésfeer is dat vaak geen 
probleem. Daar wordt indien ge-
wenst rustig een kleiner of soms 
zelfs groter stuk taart afgesne-
den. Werkmatig eten en drinken 
is echter een kunst op zich. Neem 
alleen al de koffie. Waar je ook 
komt, vrijwel overal krijg je het 
aangeboden. Vaak neem je dat 
aanbod uit beleefdheid aan. Be-
halve ‘s ochtends vroeg. Dan is 
koffie meer dan welkom. Toch 
moet je er rekening mee houden 
dat er diezelfde dag nog meer 
afspraken volgen waar ook een 
kopje koffie staat te wachten.

    Laatst weigerde ik daarom zon-
der er verder bij na te denken 
de tweede ronde. Ik wilde enkel 
voorkomen dat ik aan het eind 
van de dag zou stuiteren van de 
cafeïne. Dat viel niet helemaal in 
goede aarde. “Niet!?”, reageerde 
de gastvrouw verbaasd na mijn 
antwoord op haar vraag of ik nog 
een bakkie lustte. Ons tot dat 
moment soepele gesprek kreeg 
ineens een flinke tik te verwer-
ken. Voor haar leek het immers 
net alsof ik de koffie niet te drin-
ken vond.

    Nu kan een extra bak koffie uit-
eindelijk nog niet zo heel veel 
kwaad. Het wordt een ander ver-
haal wanneer je van het ene stuk 
taart via een appelflap naar het 
andere stuk taart gaat. Ergens 
komt er dan een moment waarop 
het lidmaatschap van de sport-
school flink hard op de deur be-
gint te kloppen. Sterker nog; daar 
is niet tegen te sporten. Wie calo-
rieënbom na calorieënbom naar 
binnen werkt, komt op een punt 
dat het onschadelijk maken ervan 
een gigantische - zo niet onmoge-
lijke - klus wordt.

    Een gebakje of een chocolaatje, 
het maakt voor de gezelligheid in 
de woonkamer van het bejubelde 
echtpaar deze lentedag geen ver-
schil. Zestig jaar huwelijk levert 
dan ook heel wat gespreksstof 
op. Na een middag vol verhalen 
loop ik met een goedgevuld klad-
blok de deur uit. En gelukkig had 
er vanuit de krant niemand naar 
het echtpaar gebeld met het ver-
zoek om de verslaggever hooguit 
een chocolaatje voor te schote-
len. Het was een heerlijk gebakje. 

LuukStamCO
LU

MN

 Overzicht gedeelte van het terrein Land- en Tuinbouwbeurs 2016. Foto: PR   
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

De Farm & Country Fair in Aalten, op 24 tot 
26 juni, is een zeer veelzijdig belevenis-
festival en kan worden vergeleken met de 
grote Britse plattelandsshows.

Ruim 400 bijzondere winkeltjes, duizenden 
dieren en een overvol programma met shows, 
workshops, muziek en tentoonstellingen zor-

Liefhebbers van aparte tuinplanten kunnen 

enorm assortiment aan culinaire producten, 
gebruiksartikelen en decoraties, kleding en ui-
terlijke verzorging, alles voor het houden van 

zich op het 22 voetbalvelden grote Fair-ter-

-
werken van wol zoals vilten,  spinnen en brei-

het podium op, ervaar de verschillen!

In het paardendorp vind je de meest uitéén-

-
tuigen, dorsmachines en tractoren van vroe-

echt pop-up vintage café en hier staan ook de 

-

Tijdens de Fair hebben bezoekers gratis toe-
gang tot de speciaal hiervoor gemaakte loop-

-
ledige collectie grijs gewolkt keuken-emaille en 

Farm & Country Fair, Aalten 

•  coniferen
• bomen 
•  laurier
• kerstbomen

 

 

 

 

 

Bloemendaal
Tuincentrum

www.tuincentrumbloemendaal.com       Rijksweg 14       6996 AC Drempt       0313 - 47 30 33

Open
Bloemen(daal)dagen

18 & 19 juni
met medewerking van

Zondagmiddag
Muziekgroep Puree

www.muziekgroeppuree.nl

Zaterdagmiddag
Koninklijk Doesborgh’s

Mannenkoor

www.kmddoesburg.nl

Springkussen voor de kleintjes en......
Openingstijden:

Zaterdag 18 juni van 10:00 uur tot 17:00 uur
Zondag 19 juni van 11:00 uur tot 17:00 uur

Goossen atomica
www.goossensatomica.nl

Demonstratie Bloemsierkunst

Imkerij de Raat
www.imkerijderaat.nl

Proeven van insecten

vaderdag
snor taartje
10,95

opgesnord
voor

vaderdag

Arnhemsestraat 4 
Brummen

Beukerstraat 97
Zutphen

Adelaarstraat 12
Doetinchem 



‘Sta jij achter biologisch? Kom Lekker naar de Boer!’
LOCHEM - Weten hoe biologische 
producten worden geproduceerd. 
Kom dan op zaterdag 18 en zondag 
19 juni ‘Lekker naar de Boer’. Tij-
dens deze Open Dagen openen bi-
ologische boeren en tuinders hun 
deuren en kan men zien en beleven 
hoe de biologische boer werkt. Een 
van die biologische boeren die zijn 
deuren wagenwijd openstelt voor 
het publiek is Boerderij Kelholt aan 
de Vordenseweg 10 in Lochem. Ie-
dereen is op beide dagen van 11.00 
uur tot 16.00 uur van harte welkom.

Door Jan Hendriksen

Johan (52), Ineke (50) en Jelte (18) 
Braakman zijn de bewoners van 
Boerderij Kelholt. Zij hebben een 
biologisch vleesvarkensbedrijf met 
vierhonderd varkens. Dit houdt in 
dat zij de varkens volgens de bio-
logische richtlijnen houden. De 
dieren liggen op stro en als ze er 
behoefte aan hebben kunnen ze 
naar buiten. De varkens krijgen 
kant-en-klare brokken te eten die 
gemaakt zijn van biologisch ge-
teelde grondstoffen, dus verbouwd 
zonder gebruik van kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen. “De big-
gen komen op ons bedrijf van een 
biologische varkensfokker als ze 

ongeveer vijfentwintig kilogram 
wegen. Ze groeien verder tot ze 
een gewicht van ongeveer 120 kilo-
gram hebben. Dan gaan ze naar de 
Groene Weg slachterij in Groenlo”, 
zo vertelt Johan Braakman die bin-
nen Boerderij Kelholt ook natuur-
beheer toepast. “We hebben sinds 
enige jaren een kikkerpoel omringt 
door knotwilgen. Deze worden 
regelmatig gesnoeid door vrijwil-
ligers van het IVN. Ook hebben 

we op ons erf een boomgaard met 
een meidoornhaag er omheen. 
Er hangen diverse nestkasten die 
door verschillende vogelsoorten 
bewoond worden.”

Goed gevoel
De familie Braakman staat volledig 
achter biologisch. Johan Braak-
man: “Biologisch groeit! En dat is 
logisch, want het zijn producten 
die diervriendelijk, milieuvriende-

lijk, zonder kunstmatige toevoe-
gingen en gentechvrij zijn. Het of-
ficiële keurmerk voor biologische 
voeding geeft aan dat het product 
voldoet aan Europese normen, 
die streng gecontroleerd worden. 
Tijdens het ‘Lekker naar de Boer’ 
weekend kan men zien dat de hele 
keten achter een product (van boer 
tot bord) echt biologisch is. Zo weet 
men dus zeker dat ook men met 
een goed gevoel achter biologisch 
kan staan.”

Activiteiten
Tijdens ‘Lekker naar de Boer’ or-
ganiseren Johan, Ineke en Jelte 
Braakman allerlei activiteiten op 
Boerderij Kelholt. Zo worden er 
rondleidingen verzorgt, is er een 
vleesproeverij en kan men de pas-
sie proeven waarmee de familie 
Braakman haar varkens verzorgt 
voor een (h)eerlijk stukje vlees. 
Ook vindt er vleesverkoop plaats. 
Verder zijn er diverse standjes, een 
tentoonstelling, treedt de folkloris-
tische dansgroep De Iesselschot-
sers uit Steenderen op en kunnen 
de kinderen zich vermaken op 
onder meer een springkussen en 
in een schminkhoek. Voor meer 
informatie: www.boerderij-kelholt.
nl.

RUURLO - J. Pardijs Hoveniers 
houdt zaterdag 18 juni van 15.00 
tot 18.00 uur een Open Dag. Enkele 
maanden geleden nam Jochem 
Pardijs zijn intrek in een bestaand 
bedrijfspand aan de Spoorstraat 
in Ruurlo. Tot voorkort had Pardijs 
een bedrijfsruimte in het buitenge-
bied in gebruik om zijn werkzaam-
heden te kunnen uitvoeren.

Door Jan Hendriksen

Jochem Pardijs (34) is sinds 2008 als 
zelfstandig hovenier werkzaam in 
Ruurlo en omgeving. Door de groei 
van zijn hoveniersbedrijf was de 
bedrijfsruimte in het buitengebied 
van Ruurlo ontoereikend gewor-
den. Jochem Pardijs nam daarom 
afgelopen winter een bedrijfspand 
aan de Spoorstraat in gebruik. “Op 
deze manier kunnen we al onze 
machines, bedrijfsauto’s en gereed-
schappen veel beter huisvesten”, zo 
verklaart de zelfstandige onderne-
mer. Na zijn tuinbouwopleiding 

aan het Agrarische Onderwijs Cen-
trum (AOC) en een opleiding tot 
zelfstandig beroeps beoefenaar in 
Enschede werkte Jochem diverse 
jaren bij een hoveniersbedrijf in 

Vorden. Jochem Pardijs Hoveniers 
is voor zowel particulieren als be-
drijven de ideale partner voor ont-
werp, aanleg en onderhoud van uw 
tuin. “We luisteren naar de klant en 

proberen zo tot een mooi en goed 
resultaat te komen.” Men kan bij 
Pardijs terecht voor onder meer 
beplanting, bestrating, grondwerk, 
schuttingen en vijvers.

Om elk seizoen optimaal te ge-
nieten van uw tuin biedt Jochem 
Pardijs diverse onderhoudscon-
tracten aan zoals een contract voor 
het volledig onderhoud het hele 
jaar door, een voorjaarsbeurt, een 
najaarsbeurt, haagknippen een 
onkruidbestrijdingscontract en 
een 24-uurs gladheidsbestrijding. 
Hoveniersbedrijf Pardijs beschikt 
sinds twee maanden over een spe-
ciale machine voor een optimale 
onkruidbestrijding. Door gebruik 
van heet water in combinatie met 
lage uitstroomdruk is deze zoge-
naamde WAVE onkruidmachine 
uitermate geschikt voor alle ver-
harde en halfverharde oppervlak-
ten. Voor meer informatie: www.
hovenierbedrijfpardijs.nl en de 
facbookpagina.

Open Dag Pardijs Hoveniers

Jochem Pardijs is begin dit jaar met zijn hoveniersbedrijf verhuist aan de Spoorstraat. 

Foto: Jan Hendriksen. 

Johan en Ineke Braakman tussen hun biologische vleesvarkens. Foto: PR. 

Dineren op stand in omgeving Vorden
VORDEN - Ergens in de omgeving 
van Vorden ontvouwt zich vrij-
dag 24 juni het pop-up restau-
rant van Gaon Etten in de Ach-
terhoek.

Net als alle voorgaande avonden 
van Gaon is het de organisatie 
weer gelukt om een zeer unieke 
locatie te vinden die het decor is 
voor het ééndaagse restaurant. 
Gasten krijgen twee dagen voor 
aanvang per mail bericht waar de 
lange, mooi gedekte tafels staan 
opgesteld. 

Dat is één van de verrassende in-
grediënten van een avond uit met 
Gaon. Wilt u ook zo’n mailbericht 
ontvangen? Meld u dan aan voor 
dit evenement vol Achterhoekse 
gemoedelijkheid. U beleeft een 

fantastische, compleet verzorgde 
avond waarvan u nog lang zult na-
genieten. 
Uw smaakpapillen worden ver-
wend met een driegangendiner 
van verse streekproducten van het 
seizoen met onbeperkt Achter-
hoekse wijn, bier en sappen. En 
uw ogen en oren worden getrak-
teerd op entertainment in de vorm 
van regionale kunst, cultuur of een 
mix daarvan.

U bent van harte welkom in de 
omgeving van Vorden, óók als er 
geen adellijk bloed door uw ade-
ren stroomt… Op de website vindt 
u meer informatie en kunt u een 
plek reserveren.
   

 ■ www.gaon.nl Klinken met Achterhoekse wijn op een gezellige avond. Foto: Achterhoekfoto/Henk den 

Brok

 

www.sensire.nl
bel 0900 8856

De kracht van 
creativiteit
Dianne (41), 
wijkverpleegkundige: 

In de zorg is het steeds belangrijker 
dat je creatieve oplossingen kunt 
bedenken om met minder geld meer 
voor elkaar te krijgen. Maar als 
wijkverpleegkundige zie ik ook vaak 
hoe creatief mensen zélf zijn. Zo was 
ik laatst bij een mevrouw die sinds 
kort een rollator heeft. Ik vond het 
tijd voor meer aanpassingen in huis, 
maar ik wilde niet overhaasten. Ze 
moest al erg wennen aan alle 
veranderingen. Wat bleek? Haar zoon 
was mij voor geweest. Van 
steigerbuizen had hij een handsteun 
voor het toilet gemaakt. Het resultaat 
zag er prachtig uit, was oersterk en 
ook nog eens veel goedkoper dan een 
handsteun uit de winkel.

Stoute schoenen
In mijn werk probeer ik dit soort 
creatieve uitspattingen te stimuleren. 
Daarvoor moet je soms de stoute 
schoenen aantrekken. In mijn wijk 
woont een vriendelijke dertiger die 
altijd rond zijn huis aan het klussen 
is. Een paar huizen verder woont een 
van mijn klanten, meneer Veenstra, 
die laatst was gevallen toen hij de 
douche in wilde stappen. Ik polste 
zijn buurman: had hij misschien tijd 
om te helpen de douche veiliger te 
maken? Vol enthousiasme plaatste hij 
nog diezelfde dag een handig deurtje 
in de douche. Meneer Veenstra was als 
een kind zo blij. Ik voelde me net een 
koppelaarster!

Bed in de huiskamer
Of neem het verhaal van mevrouw 
Luttikholt. Zij verhuisde na een 
ziekenhuisopname naar een 
verpleeghuis. Daar ging het niet goed 
met haar: ze miste haar omgeving en 
at bijna niet meer. We moesten dus op 
zoek naar een alternatief. Via haar 
dochter, die zelf ver weg woont, kwam 
ik erachter dat mevrouw een goede 
vriend in het dorp heeft. Die meneer 
miste zijn maatje en voelde zich 
eenzaam. We zijn bij elkaar gaan 
zitten en hebben alles op een rijtje 
gezet. De oplossing? Mevrouw 
Luttikholt trok in bij haar vriend, waar 
ze een bed in de huiskamer kreeg. Het 
bleek een schot in de roos. Niet 
eerder heb ik twee mensen in korte 
tijd zó zien opbloeien. Het wijkteam, 
dat in het begin nog zes keer per dag 
langskwam, neemt nu nog maar eens 
per dag een kijkje. Zo krachtig kan 
creativiteit zijn!

‘Om de privacy van onze klanten 
te waarborgen, zijn de namen in

deze column gefingeerd.’

Praktijkverhaal 
over de zorg

Wilt u reageren op de column? 
Stuur dan een e-mail naar 

communicatie@sensire.nl
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Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

ORANJEFEEST 
WILDENBORCH 
Op VRIJDAGAVOND 17 JUNI is er in de 

kapel een gezellige avond met

WARM EN KOUD BUFFET
Aanvang 20.00 uur in de kapel.
Opgeven voor dinsdag 16 juni
tel. 0575-556532 of via e-mail

j.vanhooijdonk@tele2.nl

Op ZATERDAG 18 JUNI:

13.25 uur BALLONOPTOCHT
 vanaf de Nijlandweg
13.30 uur Opening, ballonnen oplaten, 

daarna volks- en kinderspelen

www.jandewinkel.nl

Zelhemseweg 22a

7255 PT
Hengelo gld

Zet je vader 
aan het werk!

STIHL ACCUPAKKET HSA 66
(2X ACCU AP 200 + LADER AL 300)*

STIHL ACCUPAKKET FSA 85
(2X ACCU AP 200 + LADER AL 300)*

ACCUHEGGENSCHAAR

ACCUMOTORZEIS

€ 599 ipv 
€ 709

€ 599 ipv 
€ 709

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een
ENTHOUSIASTE COMMERCIEEL-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER (m/v) (ca.16 uur)

De werkzaamheden bestaan o.a. uit :

• Debiteurenbeheer
• Urenadministratie

Wij zoeken : Wij bieden :

Weulen Kranenbarg 
Tuin en Erf  is sinds jaren 

specialist in de verkoop van 
tuinmaterialen, zoals sierbe-
strating, tuinhout, overkap-

pingen en bijbehorende 
tuinproducten.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Geweldig avontuur voor Van den Hoek 
van Performance Racing Achterhoek
HENGELO - Jochem van den Hoek 
en Olaf Romijn waren de twee 
Nederlandse deelnemers aan de 
Isle Man TT 2016. Beiden rijders 
zijn Hamove-lid en lieten als 
nieuwkomers een sterke indruk 
achter gedurende de twee weken 
op de Mountain Course. En het 
allerbelangrijkste, beide cou-
reurs gingen zonder kleerscheu-
ren huiswaarts.

Jochem van den Hoek is één van 
de coureurs van Performance Ra-
cing Achterhoek uit Hengelo Gld. 
van team eigenaar Tonnie Was-
sink. Eén van de monteurs van 
het team is Marcel Ritzer, die vo-
rig jaar zelf nog actief was in de 
Zijspanklasse. Van den Hoek reed 
in 2015 al verschillende road race 
wedstrijden, waaronder de North 
West 200 en de Ulster GP. Dit deed 
hij allemaal ter voorbereiding om 
zijn droom te verwezenlijken: de 
Isle Man TT rijden in 2016. Het 
doel werd bereikt en hoe! Van den 
Hoek werd de beste nieuwkomer 
in de Superstock-klasse en kreeg 
voor deze prestatie een bronzen 
replica. Daarnaast reed de Bra-
bander twee Superbike wedstrij-
den.

Van den Hoek was dan ook zeer 
enthousiast na afloop van de laat-
ste wedstrijd op Ilse Man: “Het was 
zo bijzonder om eindelijk eens op 
deze baan te mogen rijden. Het is 
altijd al mijn droom geweest. Het 
is echt fantastisch hoe we dit als 
team hebben gedaan. De jongens 
hebben zo hard gewerkt om iedere 
keer de motor weer klaar te krij-
gen voor de volgende training of 
wedstrijd. Het is echt geweldig om 
met deze snelheden door de stra-
ten te vliegen. Het was ook mooi 
om in de picture te staan als beste 

nieuwkomer in de Superstock, iets 
om nooit te vergeten.”

De tweede Nederlander Olaf Ro-
mijn reed in de Supersport-klasse 
en reed daarnaast met zijn Su-
perTwin in de ‘Lightweight TT’. 
De coureur uit Nijmegen was na 
afloop van de trainingsdagen de 
snelste nieuwkomer in de Supers-
port. Romijn zijn reactie na afloop 
van de trainingen: “Poeh, het is 
een hele ervaring. Na al het huis-
werk werd het tijd om de baan op 
te gaan. Na enige ronden begin ik 
gevoel te krijgen voor de verschil-
len in het wegdek. Daarnaast is 
mijn pitcrew goed ingespeeld op 
het evenement. Na twee ronden 
kom ik binnen voor bijtanken of 
overstappen naar de SuperTwin. 
Ze weten we iedere keer zonder 
technische problemen het maxi-
male uit de sessies te halen.”

Romijn reed drie wedstrijden, 
twee in de Supersport en één met 

zijn SuperTwin, die hij allemaal 
tot een goed einde wist te brengen. 
Het was tevens het laatste kunstje 
van Romijn: “Dit was het dan, drie 
wedstrijden en drie finishes. Mijn 
racecarrière kan ik afsluiten op 
mijn hoogtepunt, zoals ik het voor 
ogen had.”
Zaterdag 11 juni werd er de derde 
wedstrijd van het seizoen ver-
reden voor de OW Cup races op 
het TT Circuit Assen. Bij de NK 
Supercup 1000 was er succes voor 
Hamove lid Cliff kloots. Kloots ein-
digde als derde achter winnaar Ni-
gel Walraven en de als tweede gefi-
nishte Jaco Boonen. De leden Jar-
co Grotenhuis en Yme-Jan Hofstee 
werden respectievelijk negende 
en tiende. Regionaal rijder Thijs 
Peeters werd zevende in de NK 
Supercup 600. De winst ging ver-
diend naar Ricardo Brink. Brink 
won pas z’n tweede wedstrijd uit 
zijn carrière. Lokale rijder Niels 
Bikkel eindigde als twintigste in de 
Sportcup 600.

Live@Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 15 juni 
staat de ‘HusBand’ centraal in 
het programma live@ideaal, dat 
tussen 20.00 en 22.00 uur vanuit 
de iBeat Recording Studio in Zel-
hem wordt uitgezonden. De band 
speelt live en de bandleden wor-
den uitgenodigd om in interview-
vorm over de band te vertellen.

HusBand is een coverband met 
een repertoire, dat je bijna hele-
maal kunt terugvinden in de top 
2000. Dat betekent dat er qua 
muziekstijl en nummers een zeer 
uiteenlopende setlist is samen-
gesteld met Pop, rock, funk, soul 
en disco. Van Doobie Brothers tot 

Pointer Sisters, van B52’s tot U2, 
van James Brown tot Simply Red, 
van Queen tot Prince, van Ooster-
huis tot Winehouse en van Robbie 
tot Pharrel Williams. In de band 
spelen Fred Geerling-bas en zang, 
Peter van Hulst-toetsen, Frank 
Bisselink-drums, Kees Rietveld-
gitaar en Silvia Hogeboom-zang,

Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via 
www.ideaal.org.

HENGELO - Daniël Willemsen en 
Peter Beunk leken zo goed op weg 
in de strijd om het wereldgoud 
maar tijdens het GP in het Duitse 
Schopfheim ging het mis. In de 
kwalificatiewedstrijden kwamen 
zij zaterdag op het loodzware cir-
cuit in botsing met het zijspan van 
de Brit Wilkinson. Daniël Willem-
sen raakte gewond en moest naar 
het ziekenhuis worden vervoerd, 
waar hij zondag aan zijn kaak is 
geopereerd. Naar verluidt ‘ziet hij 
er weer goed uit’. Hengeloër Peter 
Beunk kon na een korte behande-
ling van een snijwond aan zijn kin 
het ziekenhuis weer verlaten. Een 
fikse tegenvaller voor het Achter-
hoekse duo, dat zo knap de leiding 
had in het WK-klassement. Na 
twee rode platen zakten ze terug 
naar de zesde plaats. Voorlopig zit 
de koppositie er niet meer in, af-
hankelijk van het herstel van Da-
niël Willemsen.

Door Willy Hermans

De Grand Prix in Schopfheim 
werd gewonnen door Giraud voor 
Adriaensen en de verrassend goed 
presterende Vanluchene. Giraud 
won in de modderbrij beide man-
ches en nam de leiding over in de 
tussenstand van het WK-klasse-
ment. Bij de start was het einde-
lijk opgehouden met regenen en 
ging Adriaensen als snelste weg. 
Giraud nam de kop over om deze 
niet meer af te staan. Achter hem 
deden de Belgen het goed door 

als tweede (Vanluchene), derde 
(Adriaensen) en vierde (Santer-
mans) te eindigen.

De andere Hengeloër in de top 
van het zijspangeweld was even-
min erg succesvol. Koen Her-
mans kwam in de eerste manche 
niet verder dan een 22e plaats en 
viel dus buiten de punten. Direct 
bij de start raakte hij betrokken 
bij een crash. Hij was een beetje 
dizzy, maar kon wel verder. In de 
modder was het lastig inhalen, 
zodat Hermans/Van Gaalen niet 
verder kwamen dan de 22e plaats 
en buiten de punten vielen. In de 
tweede manche was Hermans nog 
niet optimaal fit, maar wist deson-
danks naar een vijftiende plaats 

te sturen, zodat in elk geval nog 
zes punten konden worden bijge-
schreven. Hij bleef daardoor nog 
net in de Top 10 van de ranglijst. 
Als beste Achterhoeker presteerde 
Gert van Werven, die met een 6-7 
klassering 29 punten veroverde.

Zondag 19 juni staat de volgende 
Grand Prix alweer op het pro-
gramma. Voor de tweede maal dit 
jaar in Nederland, nu op het Euro 
Circuit in Valkenswaard. Tussen-
stand in het WK-klassement: 1. 
Giraud 150, 2. Adriaenssen 147, 3. 
Vanluchene 143, 4. Brown 134, 5. 
Hendrickx 129, 6. Willemsen 122, 
7. Cermak 103, 8. Santermans 91, 
9. Bax 76, 10. Hermans 73, 13. Van 
Werven 60.

Willemsen en Beunk verliezen
koppositie na zware crash

Daniël Willemsen en Peter Beunk in betere tijden. Foto: Albert Schreuder

Jochem v.d. Hoek, Tonnie Wassink en Marcel Ritzer. Foto: Henk Teerink

(Advertorial)

Bosman Groenspecialist    
‘Snoeit voor Leven’
Inzamelingsactie snoeisel taxus baccata 
loopt van 15 juni tot 31 augustus
Veel VHG-hoveniers leveren 
een bijdrage aan de strijd tegen 
kanker door mee te doen aan de 
actie ‘Snoeien voor Leven’. Bij 
hun werkzaamheden staat in 
de maanden juni, juli en augus-
tus de taxus centraal. Uit het 
snoeisel van de taxus baccata, 
de meest voorkomende taxus-
soort, wordt baccatine gewon-
nen, een belangrijke grondstof 
voor chemotherapieën. Ho-
veniers knippen en verzamelen 
de jonge scheuten. Eén kubieke 
meter snoeisel levert genoeg 
baccatine op voor één chemo-
therapeutische behandeling. 

In de Achterhoek neemt Bosman 
Groenspecialist uit Hengelo (Gld) 
deel aan de actie. ‘Kanker is een 
vreselijke ziekte. Als je er in je om-
geving mee te maken krijgt voel 
je je machteloos. ‘Iedereen kent 

in zijn familie of vriendenkring 
wel mensen die met die akelige 
ziekte worden geconfronteerd. 
Door verzamelen en inleveren 
van taxussnoeisel dragen we bij 
aan het laag houden van de kos-
ten van een chemotherapie. Het 
is mooi om, via ons eigen vak, 
een bijdrage te kunnen leveren 
aan de strijd tegen kanker’. 

De hoveniersbedrijven werken bij 
de actie ‘Snoeien voor Leven’ sa-
men met de stichting Vergroot de 
Hoop. Deze stichting neemt het 
transport van het snoeisel voor 
haar rekening. Ook particulieren 
kunnen bij Bosman Groenspeci-
alist taxus snoeiafval inleveren. 
‘Snoeien voor Leven’ is een initi-
atief van VHG, branchevereniging 
voor ondernemers in het groen.
   
www.bosman-groenspecialist.nl

Farm & Country Fair, hét belevenisfestival!
Al veel gehoord over de Farm & Country Fair maar er nog nooit 
geweest? Kom dan nu kennismaken met de leukste fair 
van Nederland!

Tegen inlevering van deze bon krijg je op vrijdag 24 en 
zaterdag 25 juni ’s avonds vanaf 18.00 uur maar liefst € 7,50 
korting op de toegangsprijs. Toegang voor kinderen van 4 – 
14 jaar € 5,-, tot 4 jaar gratis. 

Postcode: ……………………………………………………

Geniet van veelzijdige stands, bijzondere shows en 
mooie muziek.

Alle info op www.countryfair.nl,
www.Facebook.com/FarmCountryFair en 
www.youtube.com/user/countryfairaalten

De live-uitzending met ‘HusBand’ komt weer vanuit de iBeat Studio. Foto: PR
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Dorpstraat 15   
7251BA Vorden  
 T 0575 775976   

www.vansinckel.nl

sinds

2016

ONDERNEMERS UIT VORDEN E.O. PRESENTEREN ZICH!

MAROPE
o p  L a n d g o e d  Z e l l e

Nieuw bij Het Kacheltje !
Met de zomer binnen handbereik attenderen wij u graag op onze nieuwste aanwinst binnen 
ons uitgebreide assortiment van hout- en pelletkachels : De stoofpot, tevens vuurkorf. Met 
deze stoofpot kunt u buiten in de tuin een heerlijke zomerse goulash of maaltijdsoep op een 
hout gestookt vuur bereiden.  Gezellig met familie en vrienden genieten van de geur van een 
heerlijke maaltijd en na het eten stookt u een behaaglijk vuur in de korf. Deze stoofpot is te 
bekijken bij Van Sinckel in het centrum van Vorden en natuurlijk ook in onze showroom aan 

Atelier De Hoge Hoed
De Hoge Hoed is een klein bedrijf gerund door twee enthousiaste vrouwen uit Zutphen alwaar zij ook hun atelier hebben. Hun 

ontwerpen zijn uniek en handgemaakt. Vandaar dat ieder kledingstuk er weer anders uitziet.In van Sinckel hangt dameskleding 
tot en met maat 46/XL maar in overleg kunnen grotere maten ook geleverd worden. Voor advies op maat  mag men altijd contact 

opnemen met de dames zelf. Er wordt altijd erg goed gelet op de pasvorm zodat er binnen iedere nieuwe zomer en wintercollectie 

toekomst komt er een kleine collectie verkleedkleding in de rekken te hangen. Momenteel liggen er enkele kussens op de bank 
buiten en die keuze wordt voor de zomer ook uitgebreid.  De dames zullen in ieder geval eens per maand zelf in van Sinckel aan-

wezig zijn, een aantal malen per jaar diverse acties houden en met regelmaat de collectie aanvullen of zelfs vervangen. Het een en 
ander zal via de website van henzelf, www.dehogehoed-zutphen.nl aangekondigd worden en via de facebookpagina.

Graag tot ziens bij van Sinckel.

 Tijdloos en stijlvol, tassen die bij je passen...

EigenwijZ Speelgoed 
verkoopt origineel, duurzaam en houten speelgoed. We zijn trots op onze kwalitatieve en mooie merken 

mooie collectie zon- en strand- artikelen met o.a. kleurige strandsetjes, schepjes, gietertjes, klossen en 

www.eigenwijzspeelgoed.nl

Oldenhave
Smederij

Bunzlau Castle
Dit prachtige servies wordt al gemaakt sinds de middeleeuwen in Boleslawiec . Voorheen heette dit 
plaatsje Bunzlau. Nog steeds wordt hier al het servies grotendeels met de hand gemaakt en bestempeld 

een eigen uitstraling en zoveel sfeer. Bovendien is het geschikt voor oven, magnetron en vaatwasser. 

decoren en kleuren. Wil je de tafel helemaal dekken voor het diner? De echte kristallen glazen 
zorgen voor een luxe uitstraling. Bunzlau Castle Servi  nu ook verkrijgbaar bij Van Sinckel.

www.mijnbunzlau.nl
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Ieder kind moet kunnen meedoen! 
Dat is het motto van het Jeugdsport-
fonds en Jeugdcultuurfonds. Ook de 
gemeente vindt het belangrijk dat 
alle kinderen kunnen sporten en 
zich cultureel kunnen ontwikkelen. 
Daarom hebben we ons aangesloten 
bij beide fondsen en hiervoor    
€ 40.000,- beschikbaar gesteld. 

Het Jeugdsportfonds en Jeugd-
cultuurfonds Gelderland zorgen 
ervoor dat kinderen die graag wil-
len sporten of aan cultuur willen 
doen (bijvoorbeeld muziek of to-
neel), maar dat niet kunnen omdat 
hun ouders te weinig geld hebben, 
toch kunnen meedoen. De fondsen 
betalen de contributie of het les-
geld rechtstreeks aan de sport-
vereniging of culturele aanbieder 
en vergoeden eventueel benodigde 
materialen en/of kleding. Voor 
sport is dit tot een maximum 
van € 225,- per jaar per kind. 
Voor cultuur is dit maximaal 
€ 425,- per kind per jaar.
 
Wie komt in aanmerking?
Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 

17 jaar, waarvan de ouders weinig 
geld hebben. Denk hierbij aan 
gezinnen die leven van een uitke-
ring, in de schuldsanering zitten 
of een inkomen hebben onder 
120% van het sociaal minimum. 
Alle kinderen uit het gezin komen 
in aanmerking. Maar niet iedereen 
heeft recht op een vergoeding van 
het Jeugdsportfonds of Jeugdcul-
tuurfonds. Het is een particuliere 
organisatie en geen overheidsin-
stantie. Voor ondersteuning moet 

voldaan worden aan de criteria 
van het Jeugdsportfonds en 
Jeugdcultuurfonds Gelderland. 

Vraag vergoeding aan via 
sociale teams 
Ouders en hun kinderen of aan-
bieders van sport en cultuur, zoals 
verenigingen) kunnen zelf geen 
aanvraag indienen bij de fondsen. 
Deze kunnen alleen ingediend 
worden door de volgende mede-
werkers van onze sociale teams. 

Kees Gerardts
sociaal team Bronckhorst Midden; 
gebied Hengelo, Keijenborg, 
Veldhoek, Velswijk en Varssel
Josien Wierbos
sociaal team Bronckhorst Noord; 
gebied Vorden, Kranenburg, 
Wichmond/Vierakker
Luke Arends
sociaal team Bronckhorst West; 
gebied Steenderen, Bronkhorst, 
Toldijk, Olburgen, Baak en Rha
Ellen Snelder
sociaal team Bronckhorst Zuid; 
gebied Hummelo, Voor-en Achter 
Drempt, Hoog-en Laag-Keppel, 
Eldrik
Kirsten Remerie
sociaal team Bronckhorst Oost; 
gebied Zelhem, Halle

Maak een afspraak met één van 
deze collega’s bij het sociaal team 
bij u in de buurt. Zie hiervoor www.
bronckhorst.nl/socialeteams. 

Meer informatie over de fondsen 
vindt u op www.jeugdsportfonds.nl 
of www.jeugdcultuurfonds.nl. 

Sport en cultuur is voor ieder kind
Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds in Bronckhorst 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond 17.30-19.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Voor veel voorkomende producten 
zoals paspoort of rijbewijs en voor een 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30-16.30 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Na de zomer start 
de gemeente met de 
uitvoering van het 
speelruimteplan in 
Steenderen. Als inwo-
ner van Steenderen 
wilt u natuurlijk weten 
wat dat betekent voor 
uw woonomgeving. 
Daarvoor organiseren 
wij twee informatie-
avonden. Eén avond 
voor het oostelijk deel 
van Steenderen en één 
voor het westelijk deel.

Denk mee op 22 en 30 juni
Graag willen wij met u in 
gesprek over de speelplekken 
in Steenderen. Tijdens de infor-
matieavonden vertellen wij u 
over onze plannen en kunt u uw 
reactie geven. Ook hoort u wat 
u kunt doen om een speelplek 
te behouden.

Op 22 juni is er een informatie-
avond over de speelruimte in het 
oostelijk deel van Steenderen. 
Het gaat hier om de straten 
ten oosten van de Bronkhorster-
weg en ten noorden van de 
Dr. A. Ariënsstraat. 

Op 30 juni is er een informatie-
avond voor Steenderen-West. 
Het gaat om de straten ten 
westen van de Bronkhorster-
weg en ten noorden van de 
J.F. Oltmansstraat.

De avonden beginnen om 
19.30 uur en duren tot ongeveer 

21.00 uur en vinden plaats in 
het Anker, J.F. Oltmansstraat 7 
in Steenderen. 

Speelruimteplan
In Steenderen zijn er nog veel 
kleine speelplekken. In onze 
gemeente wonen steeds minder 
kinderen. Daarom gaan wij 
minder speeltoestellen beheren. 
Uitgangspunt is een centrale 
speelplek met uitdagende toe-
stellen per kern of speelwijk.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u 
contact met ons opnemen 
via info@bronckhorst.nl of 
telefoon (0575) 75 02 50. 
Het speelruimteplan kunt u 
bekijken op www.bronckhorst.nl. 
Zoek op: speelruimteplan. 

Reactie op plan
Wilt u reageren op dit plan? 
Van 22 juni tot 9 september 2016 
kunt u schriftelijke reageren. 
Op de informatieavond kunt u 
een reactieformulier met 
antwoord-envelop meenemen. 

Informatieavonden over spelen   
in Steenderen

Kids in Laag-Keppel opgelet!
Ben jij tussen de 5 en 11 jaar?
Dan bepaal jij welk nieuw speel-
toestel er straks aan de Van Pal-
landtlaan komt te staan! Het klim-
toestel op deze speelplek gaan wij 
vervangen. En wie weten nu beter 
welk speeltoestel het leukste is? 
Jullie natuurlijk! 

Kom op 23 juni om 16.00 uur naar 
de speelplek aan de Van Pallandt-
laan en help ons het leukte toestel 
te kiezen. Je kunt kiezen uit een 
aantal toestellen en we laten je 
ook zien hoe de speelplek eruit 

komt te zien. Om 17.00 uur tellen 
wij alle stemmen en vertellen 
we welk toestel gewonnen heeft. 
Ben je erbij? De ranja staat klaar!

Parkeerverbod Bronkhorsterweg 
in Steenderen
De gemeente stelt een parkeer-
verbod in langs de westzijde van 
de Bronkhorsterweg in Steen-
deren. Hiermee willen we de 
verkeersveiligheid op de weg 
verbeteren. Regelmatig kregen 
we meldingen van gevaarlijke 
verkeerssituaties bij de kruising 
Dr. A. Ariensstraat-Bronkhor-
sterweg-J.F. Oltmansstraat in 
Steenderen. Doordat auto’s 
vlakbij de kruising op de rijbaan 
van de Bronkhorsterweg par-
keren, moeten passerende voer-
tuigen uitwijken naar de andere 
weghelft van de Bronkhorster-
weg. Ook ontstaan gevaarlijke 
situaties door slecht overzicht. 
Bestuurders uit de Bronkhor-
sterweg en Dr A. Ariensstraat 
zien elkaar niet aankomen. 
In overleg met Steenderens 

Belang en de politie besloten wij 
het parkeerverbod in te stellen. 
Het parkeerverbod geldt over 
een lengte van 35 meter. Via een 
gele onderbroken markering op 
de trottoirband geven we de 
locatie aan. 

U hebt zes weken de gelegenheid 
om bezwaar te maken tegen dit 
besluit. Na de bezwaartermijn 
voeren we de werkzaamheden 
gelijktijdig uit met andere 
markeerwerkzaamheden.
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statushouders

Hummelo
Half mei organiseerden woning-
corporatie Sité en de gemeente 
een bijeenkomst in Hummelo om 
met omwonenden te spreken over 
de invulling van het pand van Sité 
aan de Pennekampweg. Dit pand 
komt leeg. Het is de bedoeling om 
hierin tijdelijk (voor maximaal 
10 jaar) huisvesting te gaan bieden 
volgens een Magic Mix-project. 
Dit houdt in dat verschillende type 
mensen (zelfstandig) gemengd 
gaan wonen, zoals statushouders, 
jongeren en senioren. Hiervoor 
hebben omwonenden ideeën 
aangedragen. Sité bekijkt nu hoe 
de invulling plaats kan vinden. 
Naar verwachting start Sité in 
of aan het eind van de zomer het 
traject om ontheffing te krijgen 
voor de bestemming van het pand 
(van zorg naar wonen) voor vijf 
jaar met mogelijke verlenging van 

nog eens vijf jaar. Als dit traject 
start, vindt u hierover informatie 
op onder meer www.overheid.nl 
en deze gemeentepagina’s. 

Vorden
Daarnaast blijven we mogelijkheden 
onderzoeken om statushouders 
te huisvesten in leegstaand vast-
goed op verschillende locaties in 
Bronckhorst. Zo zijn we bijvoor-
beeld nog steeds in overleg met 
de eigenaren van Villa Nuova in 
Vorden. 

Voor meer informatie over de 
vestiging van statushouders 
(vluchtelingen met een verblijfs-
vergunning die een nieuw bestaan 
in Nederland mogen opbouwen) 
kunt u terecht bij de gemeente via 
info@bronckhorst.nl of tel. (0575) 
75 02 50. U kunt ook kijken op www.
bronckhorst.nl/statushouders.

T2 bouw b.v. uit Hengelo (Gld), 
Alferink installatietechniek uit 
Groenlo en NTP infra b.v. uit Ze-
venaar zijn de regionale partijen 
die de nieuwbouw van de brand-
weerpost/gemeentewerf aan de 
Zelhemseweg in Hengelo gaan 
uitvoeren. De partijen zijn gese-
lecteerd na een meervoudig 
onderhandse aanbesteding. Zij 
hebben op het ingediende ontwerp 
van Van Pelt Architecten de scherp-
ste aanbieding gedaan. De werk-
zaamheden voor het nieuwe 
pand starten deze zomer en zijn 
naar verwachting in maart 2017 
afgerond. De planning is dat het 
complex in april 2017 in gebruik 
wordt genomen. 

In de nieuwe brandweerpost/
gemeentewerf delen beide 
gebruikers kleedruimten, 
werkplaats, kantine, huiskamer 
en keuken. Wel hebben brand-
weer en gemeente op het terrein 
eigen stallingsruimten voor hun 
voertuigen en een eigen in- en 
uitgang. Dit is noodzakelijk van-
wege de logistiek op het terrein. 
De gevelbekleding met panelen 
en glas geeft het pand een eigen-
tijdse aanblik. Het is een duurzaam, 

functioneel en toekomstbestendig 
gebouw.

Achtergrond nieuwbouw
Om de veiligheid van onze inwo-
ners te waarborgen en te voldoen 
aan de wettelijke brandweerzorg 
heeft de post Hengelo een nieuwe 
kazerne nodig. De huidige brand-
weerpost in het dorp is 60 jaar 
oud en voldoet niet meer aan de 
wettelijke (Arbo-)eisen. Zo is de 
stallingsruimte voor de voertuigen 
te klein en is er nauwelijks kleed-
ruimte. De huidige locatie ligt ook 

midden in een woonwijk waar geen 
ruimte is voor een oefenterrein 
en de parkeergelegenheid is daar 
te beperkt.

Om het beheer van de openbare 
ruimte efficiënter uit te kunnen 
voeren, is het voor de gemeente 
belangrijk dat het cluster Buiten 
vanuit één centrale locatie werkt. 
De huisvesting van brandweer-
post en gemeentewerf in één 
pand levert door gezamenlijk 
gebruik van ruimten efficiëncy-
voordelen op. 

Partijen geselecteerd voor bouw brandweerpost/
gemeentewerf 

Vorden verdient een mooie entree!
Denk mee over de aankleding van de nieuwe rotonde

De nieuwe rotonde in Vorden is 
inmiddels klaar. Om deze rotonde 
aan te kleden en het centrum van 
Vorden daarmee een entree te 
geven die het verdient, maken we 
ruimte voor een ‘object’. Dit kan 
kunst zijn, maar het mag ook een 
natuurlijk element of iets anders 
zijn, het kan abstract of meer 
figuratief zijn. Kortom, veel is 
mogelijk. 

Denk mee!
Bent u inwoner van Vorden? Denk 
dan mee! U hebt nu de kans om 
richting te geven aan de invulling 
van de entree, zoals de stijl, vorm 
en de exacte locatie waar het 
object moet komen. Dit kunt u 
doen door vóór 1 juli 2016 enkele 
vragen te beantwoorden op 
www.bronckhorst.nl/entreeVorden 
of scan de QR-code.

Ontwerp 
Aan de hand van uw antwoorden 
kiest een commissie enkele 
kunstenaars en bedrijven uit die 
een ontwerp mogen maken. De 
commissie bestaat uit: Martine 
Letterie (kinderboekenschrijfster), 
Ad Borest (galeriehouder), Jeroen 
Geubels (eigenaar Hotel Bakker), 
Martine Smit (eigenaresse wijn-
handel Smit) en Jan Engels 
(wethouder). 

Stem straks ook op uw favoriete 
ontwerp
Zodra de ontwerpen zijn gemaakt, 
komen we weer bij u terug. 
Inwoners van Vorden kunnen 
dan stemmen op hun favoriete 
ontwerp. Het ontwerp met de 
meeste stemmen 
wordt vervolgens 
gemaakt en zal de 
entree van Vorden 
gaan sieren. 

Inwoners van de gemeente 
Bronckhorst kunnen ook dit jaar 
weer snoeisel van de Taxus bac-
cata gescheiden inleveren. Het 
eenjarig snoeisel van de taxus 
wordt gebruikt voor de productie 
van medicijnen tegen kanker. 
Initiatiefnemer Vergroot de Hoop 
werkt voor deze actie landelijk 
samen met regionale inzamelaars, 
waaronder Circulus-Berkel. 

In Nederland wordt de Taxus 
baccata veel aangeplant als 
haag. De baccatine in het 
snoeisel van deze conifeer is 
een belangrijke basisgrondstof 
voor verschillende soorten 
chemotherapie. Voor één chemo-
therapie is ongeveer een kubieke 
meter aan taxussnoeisel nodig. 
Met het verzamelen en geschei-
den inleveren van het snoeiafval 
levert u dus een belangrijke 

bijdrage aan de productie van 
kankerbestrijdende genees-
middelen.

Jong en schoon materiaal
Alleen de eenjarige scheuten van 
de taxus zijn bruikbaar. Verder is 
het van belang dat het snoeisel 
niet vervuild is met aarde of 
ander groenafval. De inzameling 
vindt plaats tot 31 augustus. 
Inwoners van de gemeente 
Bronckhorst kunnen hiervoor, 

op vertoon van de milieupas, 
gratis terecht bij het Recycleplein 
aan de Boggelderenk 3 in Zutphen 
en het gemeentelijk brengpunt 
aan de Havenstraat 80 in Doetin-
chem. Openingstijden vindt u op 
www.circulus-berkel.nl 

Goede doelen
Het ingezamelde materiaal 
wordt wekelijks opgehaald en 
naar België gebracht waar de 
werkzame stof uit het snoeisel 
wordt gewonnen. Vergroot de 
Hoop keert per ingezamelde 
kubieke meter taxussnoeisel 
30 euro uit aan goede doelen 
die zich richten op de bestrijding 
van kanker. 
  
Meer informatie over de inza-
meling van taxus vindt u op 
www.circulus-berkel.nl en 
www.vergrootdehoop.nl

Lever uw taxussnoeisel in voor medicijnen tegen kanker
Inzameling tussen 15 juni en 31 augustus



Feestelijke presentatie van 250ste editie De Moespot
LAREN - Al bijna zestig jaar verschijnt het ‘tiedschrift’. Vier keer per 
jaar valt het op de deurmat en in de brievenbus bij de dialectliefheb-
bers: De Moespot. Zaterdag 11 juni werd tijdens een feestelijke bijeen-
komst bij hotel-restaurant Stegeman in Laren de 250ste uitgave in een 
geheel nieuwe omslag gepresenteerd.

Door Jan Hendriksen

Uit handen van voorzitter Gerard 
Uwland van het Verbond van Ne-
dersaksische Dialectkringen nam 
Henk Dijkslag (88) uit Heerde als 
eerste de vernieuwde jubileumuit-
gave in ontvangst. Henk Dijkslag 
is met 166 verhalen en gedichten 
‘recordhouder’ wat het aantal pu-
blicaties in het driemaandelijkse 
‘tiedschrift’ betreft. Nadat Dijk-
slag het nieuwe exemplaar van De 
Moespot in ontvangst had geno-
men, had de Heerdenaar een na-
drukkelijke boodschap.

Hij sprak zijn zorg uit over het 
verdwijnen van dialect als spreek- 
en schrijftaal en over de vergrij-
zing binnen de dialectkringen. 
“De vruchten groeien niet meer. 
De wortels sterven langzaam af. 
We geven het onze kinderen en 
kleinkinderen niet meer mee. De 
Moespot is een gezamenlijke uit-
gave van de Dialectkring Achter-
hook en Liemers, Dialectkringe 
Salland en Oost-Veluwe en de Ver-
eniging Vrienden van de Streek-
taal Lochem en Umgeving. “In 
De Moespot hebben leden van de 
drie aangesloten verenigingen de 
mogelijkheid tot het publiceren 
van eigen in het dialect geschre-
ven proza of poëzie. Ter wille van 
de leesbaarheid en uniformiteit 
heeft de Dialectkring Achterhook 
en Liemers als regel dat alle ge-

plaatste verhalen en gedichten 
worden omgezet in de spelling zo-
als vastgelegd door de Streektaal-
organisaties in het Nedersaksische 
Taalgebied, de SONT-spelling. 
“We maken van De Moespot te-
vens gebruik voor het bekendma-
ken van verenigingsnieuws, van 
nieuw verschenen dialectboeken 
en redactionele dialect artikelen”, 
zo verklaart Uwland, tevens secre-
taris van de Dialectkring Achter-
hook en Liemers uit Winterswijk.

Schrijftalen
Professor Dr. Hendrik Entjes 
schreef ooit in 1977 in De Moespot 
dat het ‘tiedschrift’ een podium is 
waarop dialectschrijvers eigen en 
andermans werk kunnen meten 
en van elkaar kunnen leren met 
taal, de moederspraak, en zo op 
schrijvende wijze met elkaar om 
kunnen gaan. ‘Maar van spreken 
naar schrijven overgaan is een 
grote stap. Onze streektalen zijn 
spreektalen van huis uit en geen 
schrijftalen. Meer dan honderd 
jaar geleden was men het al niet 
met elkaar eens over de spelling. 
Heden ten dage ook niet en mis-
schien over honderd jaar nog niet. 
Eén spelling in het Nedersaksi-
sche taalgebied zal dan ook altijd 
een wensdroom blijven’, zo schreef 
Entjes. “En aan deze woorden is in 
veertig jaar niets veranderd”, zo liet 
Gerard Uwland tijdens de presen-
tatie weten.

De Moespot verscheen voor 
het eerst in februari 1958 als De 
Moospot. Destijds een tweemaan-
delijks ‘tiedschrift’ van de Sal-
landse Schrieverskring. Gerard 
Uwland: “De Moespot is afgeleid 
van ‘moes’, ‘moos’ of ‘mous’. In een 
aantal dialecten ‘greunte’ en niet 
alleen boerenkool. Doorgekookte 
en fijngehakte groente wordt ook 
wel ‘moes’ genoemd. ‘Pot deur 
mekare’, van alles wat. Van alles 
wat dat is ook De Moespot, zoals 
verhalen, gedichten, recepten, in-

terviews en anekdotes. Ze zijn al-
lemaal welkom in De Moespot.”

Bij de verandering van de omslag 
is het bekende beeldmerk, de pot 
boerenkool hangend boven een 
los vuur, nog steeds op de omslag 
te zien, weliswaar wat minder pro-
minent.

Verhalen
Tijdens de feestelijke presentatie 
van het jubileumnummer lazen 
Herman Veldsink van de Vereni-

ging Vrienden van de Streektaal 
Lochem en Umgeving, Dick van 
der Veen van de Dialectkringe 
Salland en Oost-Veluwe en Her-
bert Leerink van de Dialectkring 
Achterhook en Liemers elk een 
verhaal voor, dat in het jubileum-
nummer is opgenomen. Het duo 
Alles Andés bestaande uit Hans 
Beernink uit De Heurne en Wim 
Jansen uit Dinxperlo zorgde zater-
dag voor het muzikale intermezzo 
en na de pauze werd er een dialec-
tquiz gespeeld.

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen 
week officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u 
op eenvoudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom 
geen rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen 
het besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij 
de bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvan-
gen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl 
op de e-mailservice voor bekendmakingen. U kunt daarbij 
aangeven van welke bekendmakingen (bijvoorbeeld 
‘binnen een straal van’, maar ook welk soort bekend-
making) u een attendering wilt ontvangen. U kunt hier-
voor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Bronckhorst:
• diverse wegen, organiseren Barchemse vierdaagse, vergunning verleend

Halle:
• Dorpsstraat 13, organiseren school- en volksfeest Halle, vergunning verleend
• Halseweg 50, plaatsen erfafscheiding, aanvraag ontvangen
• Landeweerweg 6, wijzigen inrichting, aanvraag van 2 juni 2016 ingetrokken
• Landeweerweg 6, wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• Roggestraat 50, organiseren rommelmarkt SV Halle, vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• Bronkhorsterstraat 9, plaatsen mini windmolen, aanvraag ontvangen
• Bronkhorstertsraat 9, plaatsen 2 windmolens, aanvraag van 23 januari 2015 ingetrokken 
• Meidoornstraat, tijdelijk afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend
• Plataanweg 24, vergroten dakkapel, vergunning verleend
• Ruurloseweg 59, verbouwen woning, vergunning verleend
• Kapelweg, tijdelijk afsluiten weg voor buurtfeest, ontheffing verleend 

Hoog Keppel:
• Burg. Van Panhuysbrink, organiseren Proef Keppel, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Van Pallandtlaan 21, kappen esdoorn, vergunning verleend

Steenderen:
• Bronkhorsterweg 29, verbouwen woning, aanvraag ontvangen
• Kastanjelaan 33, aanleggen uitrit, aanvraag ontvangen 
• Kuilenburgerstraat 4, activiteit milieu: het wijzigen van het bedrijf, ontwerpbesluit
• Prins Bernhardlaan 9, vervangen kuststoftank, melding beoordeeld

Vorden:
• Handelsweg 10, activiteit milieu: veranderen inrichting, ontwerpbesluit
• Het Jebbink 37, veranderen kozijn, vergunning verleend
• Ruurloseweg 114, organiseren Oranjefeest Medlertol, vergunning verleend
• Wildenborchseweg 20, organiseren Oranjefeest Wildenborch, vergunning verleend

Wichmond:
• Baron Van der Heijdenlaan 15, kappen eik, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Aaltenseweg 18, organiseren buurtfeest De Meene, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 1, organiseren Normaal Verzamelbeurs, vergunning verleend
• Terborgseweg 10A, veranderen van het bedrijf, melding beoordeeld

Henk Dijkslag uit Heerde mocht als eerste het jubileumnummer van De Moespot in ontvangst nemen. Foto: Jan Hendriksen. 

Amino: ‘Ik ben gevlucht uit Somalië.  
Nu wil ik graag weer studeren.’

Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen

Kijk op www.uaf.nl

Geef om talent en maak deze studie mogelijk! 



Farm & Country Fair,   
ook dit jaar verrassend
IJZERLO - Tussen Dinxperlo en 
Aalten verrijst ook dit jaar weer 
het buitengebeuren Farm & 
Country Fair aan de Dinxperlo-
sestraatweg in IJzerlo. Vanuit de 
centrale ‘ring’ voeren speciaal 
aangelegde ‘straten’ naar de vele 
bijzondere bezienswaardighe-
den. Dieren, voeding, ambach-
ten, muziek, gekkigheden, hand-
werken, vintage, boerenleven, 
bijzondere winkeltjes. Alles is 
anders opgesteld, bezoekers zijn 
van harte welkom om te komen 
kijken, voelen, beleven en shop-
pen. Er is voor elk wat wils, voor 
jong en oud, man en vrouw, een 
heerlijk dagje uit voor het hele 
gezin! Aaltens Nieuws nam een 
kijkje op het nog lege terrein van 
de Farm & Country Fair en sprak 
met de organisatie.

Door Karin Stronks

Nieuw dit jaar zijn indrukwek-
kende loopgraven. Zeventig meter 
lang, compleet met zandzakken en 
schuttersgaten, naar Amerikaans 
model nagebouwd. We lopen naar 
beneden langs een schuur die 
gedeeltelijk in puin ligt door een 
bombardement. Gebukt leggen 
we de 70 meter af, onderweg tref-
fen we een ruimte voor gewonden 
aan. Een beklemmend gevoel is het 
om je te realiseren dat veelal jonge 
soldaten in deze omgeving hebben 
gevochten voor hun leven en voor 
dat van vele anderen. “We probe-
ren elk jaar iets nieuws, unieks toe 
te voegen aan de Fair, om mensen 
te blijven verrassen. We zijn er heel 
trots op dat we hier de loopgraven 
kunnen presenteren! Mariël heeft 
een legervoertuig aangeschaft en 
ze is lid van ‘Keep Them Rolling’, 
de organisatie die militaire voer-
tuigen, maar ook de verhalen in 
stand wil houden en doorgeven 
aan nieuwe generaties. Mariël heeft 
ervoor gezorgd dat de loopgraven 
hier worden gerealiseerd.” Aan het 
woord is Joke Ruesink, organisator 
van de Farm & Country Fair.

Vrijwilligers
Joke is samen met haar dochter Ma-

riël het hele jaar door bezig met alle 
zaken rondom de Fair. Ze bezoeken 
beurzen, ook in het buitenland, om 
ideeën op te doen en zorgen voor 
het onderhoud, de administratie, 
contact met standhouders, maken 
van een maquette en verdere werk-
zaamheden. Joke glimlacht: “Veel 
mensen vragen een paar maanden 
voordat de Fair begint of we al bezig 
zijn met de voorbereidingen. Maar 
daar zijn we eigenlijk altijd mee 
bezig! We mogen gelukkig rekenen 
op een groot aantal vrijwilligers die 
vaak wekelijks maar ook wel pro-
jectmatig helpen met de organi-
satie van de Farm & Country Fair. 
Er zijn zelfs vrijwilligers die speci-
aal voor de Fair een week vakantie 
nemen. Zonder hen zou dit evene-
ment niet eens door kunnen gaan!”

Bomenhoroscoop
De eeuwenoude Keltische Bomen-
horoscoop, maakt eveneens deel 
uit van de Farm & Country Fair. 
Welke van de 21 bomen past bij 
welke geboortedatum? Op de bo-
men worden bordjes bevestigd met 
de bijbehorende eigenschappen 
en de betekenis. Speciaal voor de 
Farm & Country Fair worden de 21 
bomen in een cirkel op het terrein 
geplaatst. Joke: “Net zoals een mo-
derne horoscoop vertelt de boom 
van jouw geboortedatum je alles 
over je karaktereigenschappen. We 
vonden het gewoon leuk om toe 
te voegen aan de Fair!” De diverse 

‘themadorpen’ zijn ook dit jaar 
weer op de Farm & Country Fair te 
bezoeken. De nadruk ligt op de te-
genstellingen. Joke legt uit: “Witte 
en zwarte kippen, grote en kleine 
dieren. Er zijn veel reptielen te zien 
en er is een caviafotowedstrijd. Alle 
inzendingen worden getoond, op 
zondag maken we de winnaar be-
kend. De themadorpen zijn dit jaar 
groter, vooral het honden- en paar-
dendorp zijn uitgebreid. Ook zijn er 
veel koeienrassen op de Fair te zien 
en we geven voorlichting over de 
agrarische sector.”

Insecten 
Nog een bijzonder item op de Farm 
& Countryfair is het koken met in-
secten. “Dat is misschien wel de 
toekomst! Het is gezond en eiwit-
rijk. Maar ja, het is al net als slak-
ken eten, we moeten er aan wen-
nen vrees ik”, aldus een enthousi-
aste Joke. De Farm & Country Fair 
wordt dit jaar gehouden op 24, 25 
en 26 juni. Kaarten zijn tot 19 juni 
online verkrijgbaar voor € 13,50 
euro. Aan de kassa kost een entree-
bewijs € 17,50 euro. Kinderen en 
jongeren tot en met 14 jaar betalen 
€ 5,- euro, kinderen jonger dan 3 
jaar mogen gratis mee. Parkeren 
kost € 2,50 euro per dag. Elders in 
deze krant vindt u informatie over 
een lezersactie.
   

 ■ www.countryfair.nl

   

Wedstrijden HSV de Snoekbaars
ZUTPHEN - Op woensdagavond 9 juni is de eerste onderlinge wedstrijd 
gevist met de vaste stok. Het was aanvankelijk de bedoeling om deze 
wedstrijd te vissen in Leesten Oost, maar het water in Leesten Oost is 
helaas al dichtgegroeid met waterplanten, waardoor het onmogelijk 
werd om hier te vissen.

Als alternatief was er aangevraagd 
om in de Berkel te mogen vissen, 
maar door de sterke stroming was 
het ook niet mogelijk om hier te 
vissen. Uiteindelijk hebben we de 
wedstrijd gevist in het Pompka-
naal te Zutphen. Dit is een eigen 
water van hengelsport vereniging 
“Ons Belang Zutphen”. 

Na overleg met Ons Belang Zut-
phen kregen we toestemming om 
hier te mogen vissen. Nogmaals 
dank aan “Ons Belang Zutphen” 
voor het beschikbaar stellen van 
het wedstrijdwater. Er kwamen 10 
vissers op af en er werd gevist in 
twee vakken. Vak B bleek uitein-
delijk het vak waar een visje was te 
vangen. In vak A wist helaas geen 
enkele deelnemer vis te vangen. 
In dit vak had de wind vrij spel en 
was het water een stuk dieper dan 
in vak B, mogelijk dat dat van in-
vloed was op het uitblijven van de 
aanbeten. In vak B deden Marcel 
Dekkers en Rob Golstein goede 
zaken. Beiden wisten 380 gram vis 
te vangen en mochten hierdoor de 

eerste plaats op eisen. Totaal werd 
er slechts 1160 gram gevangen.

Uitslag
VAK A: Geen uitslag, geen vis ge-
vangen. 
VAK B: 1 Marcel Dekkers: 380 
gram; 1 Rob Golstein: 380 gram; 
3 Freddy Cornelissen: 260 gram; 
Barry Wassink: 140 gram.

De volgende wedstrijd is op 
woensdagavond 22 juni, er word 
wederom gevist met de vaste stok. 
Het wedstrijdwater is onder voor-
behoud het Groene Kanaal bij 
Eefde.

Derde wedstrijd jeugd
Op dinsdagavond 7 juni 2016 heb-
ben de jeugdleden van HSV De 
Snoekbaars hun 3e wedstrijd ge-
vist. Ook dit keer in de Oude Ber-
kel in Borculo. Het was bij aanvang 
nog maar de vraag of het weer 
roet in het eten zou kunnen gaan 
gooien. Maar we hadden geluk, de 
temperatuur was uitstekend, de 
onweersbui trok langs en tot het 

eind van de wedstrijd hebben we 
het droog gehouden. Er hadden 
zich 11 vissertjes aangemeld voor 
deze wedstrijd en er werd gevist 
van 18.45 tot 20.00 uur. 

De vangst was gemiddeld geno-
men een stuk beter dan de eerste 
twee wedstrijden. Maar helaas 
waren er toch twee vissertjes die 
geen visje konden bemachtigen. 
Er werd van alles geprobeerd 
maar het lukte gewoonweg niet. 
Het blijkt wel weer dat ook een 
gunstige loting van invloed is. 
In het midden van het parcours 
bleek dat het de eerdere wedstrij-
den daar ook al moeilijk was om 
een visje te vangen. Samen vingen 
ze 72 vissen met een totale lengte 
van 9,64 meter.

Uitslag
Categorie 6 t/m 10 jaar: 1. Twan 
Rouwenhorst: 10 stuks, 138 cm; 2. 
Sven Plant: 5 stuks, 73 cm; 3. Stan 
Dekkers: 6 stuks, 70 cm.
Categorie 11 t/m 16 jaar: 1. Ties 
Dekkers: 16 stuks, 223 cm; 2. Floris 
van Zeeburg : 17 stuks, 188 cm; 3. 
Thijmen van Dijk: 9 stuks, 142 cm.

De volgende wedstrijd wordt ge-
vist op dinsdag 21 juni 2016 in de 
Oude Berkel te Borculo.

Brandweerpost Hengelo 
zoekt nieuw talent
HENGELO - De leden van de brand-
weerpost Hengelo Gelderland zoe-
ken nieuwe collega’s (m/v). Wie 
benieuwd is of de vrijwillige brand-
weer wat voor hem of haar is, kan 
op zaterdag 2 juli tussen 10.00 en 
16.00 uur naar de inloopdag bij de 
brandweerkazerne aan de Iekink 
13 in Hengelo. Tijdens deze dag 
krijgen belangstellenden een goed 
beeld van dit fascinerende beroep 
en is er gelegenheid om vragen te 
stellen aan de vrijwilligers van de 
post. Iedereen tussen de 18 en 45 
jaar is van harte welkom die dag. Bij 
de brandweerpost is vooral behoef-

te aan mensen die overdag beschik-
baar zijn en dat is ook de reden dat 
bijvoorbeeld huisvrouwen of -man-
nen met nadruk wordt gevraagd 
om te reageren. Is er iemand in de 
omgeving die ook aan het profiel 
voldoet, niet in Hengelo of Keijen-
borg woont maar wél werkt, dan is 
hij of zij ook van harte welkom tij-
dens de inloopdag. Brandweerpost 
Hengelo maakt samen met tien an-
dere posten deel uit van het brand-
weercluster Achterhoek-West.
   

 ■ www.brandweerachterhoekwest.nl

Zomerse temperaturen
Warm in de stad
De zomerse temperaturen zorgen 
ervoor dat er meer olijven, smeer-
dips en Heks’nkaas wordt verkocht. 
We spelen daar op in door het as-
sortiment hierin flink uit te breiden. 
Natuurlijk valt er veel te proeven bij 
de Zuivelhoeve! Of het nu de zoe-
te olijven zijn, de Taggiasche of de 
mooie grote knoflookolijven, voor 
iedere smaak hebben we wat in 
huis. Met een pikante Franse saucis-
son of Spaanse fuet mag een avond 
op het zomerse terras lang duren. 
Drink daarbij een Spaanse rioja bij 
van vinos Y más en het vakantiege-
voel is compleet.

Warme kaas
Geregeld wordt me gevraagd hoe 
de kaas het beste bewaard kan 
worden. Zeker met deze warmte 
is het van belang om hier rekening 
mee te houden. Uit praktisch oog-
punt ligt het bij de meeste mensen 
onder in de koelkast in kaaspapier 
of een kaasdoos. Omdat schim-
melvorming bij lage temperaturen 
langzamer gaat, is dit voor het be-
waren uitstekend, maar voor de 
smaak minder gunstig. Die is juist 
het beste op kamertemperatuur. 

Dus eerst een uurtje uit de koeling 
en dan serveren en opeten. Bewaar 
de kaas wel in kaaspapier of in een 
kaasdoos met gaatjes. De kaas 
wordt dan niet helemaal afgesloten 
en kan nog enigszins ademen.     

Graskaas
Inmiddels hebben we deze in huis – 
en het was het wachten waard! Een 
topkaas met een uitmuntende, volle 
smaak. Smeuïg, een perfecte balans 
tussen zacht en stevig, en precies 
lang genoeg gerijpt. De echte boe-
renkaas van boer Cock Verweij uit 
Polsbroek of de Zuivelhoeve Subliem 
graskaas van de CONO kaasmakers 
uit de Beemsterpolder. Allebei heer-
lijk en toch verschillend. Kom proe-
ven en kies voor uzelf welke gras-
kaas u ’t lekkerst smaakt! Want u 
weet het: proeven is kopen, zodat u 
er later ook thuis van kunt genieten.

Bonus
En om het wachten te belonen, 
krijgt u bij een kilo graskaas GRATIS 
een beker van die heerlijke Zuivel-
hoeve-yoghurt met onderin stukjes 
perzik! Hoe leuk is dat?

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten

(Advertorial)

Open Bloemen(daal)dagen 
op 18 en 19 juni
In het Vaderdag weekend van 
18 en 19 juni houdt Tuincen-
trum Bloemendaal voor de eer-
ste keer de Open Tuindagen. 
Bezoekers kunnen dan uitge-
breid kennis maken. Er komt 
onder meer een route over het 
bedrijfsterrein, waarbij ook het 
kwekerij-gedeelte kan worden 
bezocht. Diverse andere bedrij-
ven zijn present, zoals Goos-
sens Atomica uit Keijenborg 
met onder meer tuinmeubilair, 
een imker en een proeverij van 
insecten, en nog véél méér. Ook 
aan de kinderen is gedacht! 

Kom kijken, genieten en proeven 
op de Open Bloemen(daal)dagen 
van 
zaterdag 18 juni van 10.00 tot 
17.00 uur en zondag 19 juni van 
11.00 uur tot 17.00 uur. 

Zomer openingstijden: 
Ma. t/m do.  8.00 tot 18.00 uur
Vrijdag van  8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van  8.00 tot 17.00 uur

Vanaf 2 oktober elke zondag 
open tot eind december van 
10.00 tot 17.00 uur.

Tuincentrum Bloemendaal telt 
vier facetten, de kwekerij, het 
tuincentrum, de bloemsierkunst 
en het hoveniersbedrijf, is ge-
vestigd aan de doorgaande weg 
van Doesbrug naar Doetinchem.

Tuincentrum Bloemendaal
Rijksweg 14, 6996 AC Drempt
0313 - 473033
www.tuincentrumbloemendaal.com

Op de fair is van alles te zien en te beleven. Foto: PR Farm & Country Fair
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Heerlijk Ruurlo:
Nog meer te proeven 
en te beleven!
De vierde editie van Heerlijk 
Ruurlo, het gezellige evenement 
in het dorpshart, staat voor een 
groot deel in het teken van lekker 
eten. Er zijn legio kraampjes met 
allerhande hapjes en proeverijtjes 
en met een heuse kinderboerderij, 
een demonstratie vrijheidsdres-
suur en Zeeuws ringrijden is er ver-
maak voor jong en oud. Dus kom 
zondagmiddag 19 juni en beleef 
Heerlijk Ruurlo! 

Wel eens Moeder Aarde soep ge-
proefd? Of authentieke goulash uit 
een Hongaarse kookketel? Het zijn 
maar een paar voorbeelden van de 
bijzondere gerechten die tijdens 
Heerlijk Ruurlo te proeven zijn. Turk-
se gehaktbroodjes, spareribs, cup-

tjes, champignongerechtjes: met 
zoveel lekkernijen is er zeker voor 
ieders smaak wat wils. 

Natuurlijk zijn er ook kraampjes 
met niet-eetbare maar toch heer-
lijke producten, zoals Deense op-
timistische poppetjes en vilten 
woonaccessoires, lekkere bad-
bruisballen, decoratie- en feestar-
tikelen.

Ook dierenliefhebbers kunnen op 
Heerlijk Ruurlo hun hart ophalen. 
Er is een kinderboerderij waar kip-
pen, konijnen, cavia’s, poezen en 
een pony, rendieren en alpaca’s te 
bewonderen en aaien zijn. De bijzon-
dere vrijheidsdressuurshow van Na-
lanta mag je niet missen. Ook de de-
monstratie authentiek ringrijden van 
de Achterhoekse Hofrijders is een 
waar spektakel. De winkels in het 
centrum zijn tijdens Heerlijk Ruurlo 
geopend. Wie wat koopt krijgt een 
lootje voor het Rad van Fortuin en 
maakt kans op prachtige prijzen. 

Zondag 19 juni 2016  •  13.00-18.00 uur  •  Centrum Ruurlo

HEERLIJKRUURLO

Ook dit jaar komen de 

Achterhoekse Hofrijders naar Heerlijk 

Ruurlo voor een spectaculaire 

demonstratie authentiek ringrijden.

Dreamteam
De organisatie van 
Heerlijk Ruurlo is 
in handen van een 
gloednieuw ‘dream-
team’, allen leden van 
de Ruurlose Onder-
nemers Vereniging 
(ROV).

Jesse Drent met Nalanta op 
Heerlijk Ruurlo
Paardenmeisjesidool Jesse Drent 
komt naar Ruurlo! Samen met 
Eva Roemaat vormt Jesse show-
team Nalanta. Zij laten met hun 
pony’s sterke staaltjes van vrij-
heidsdressuur zien. Paarden le-
ren zitten, liggen, gapen of kus-
jes geven: niets is onmogelijk in 
de show van Nalanta. 

• Cateraar Mams en Bakkerij Oude 
Besselink – Kinderen mogen popcorn 

• Ribhouse Texas Chuckwagon – 

diverse grills mee. Bereiding van kip en 

• Sjef’s Moeder Aarde soep – Natuur- 

• MIJN Schoonheidsspecialiste

• Het Taarten Paradijs Ruurlo/
Djeemz Kinderkleding 

springkussen.
• Aniko’s Piac 

de herders op de poesta dat vroeger 
deden. 

• Wereldwinkel

• Scouting Ruurlo

• Discus Dierenwinkel

• Marskramer 
voor kinderen. De maker van de mooi-
ste tekening die te maken heeft met 

• Schoonheidssalon Melanie – Heer-

• Deense Winkel

• Inspirazie – Decoratie- en feestarti-
kelen. Ludiek met vader op de foto en 

• Ezelstal de Edelingen – Dieren 

derij. 
• Nalanta – Eva Roemaat en Jesse 

Proeven en beleven:
Meer weten over Heerlijk Ruurlo? 
Ga naar onze Facebookpagina!



Verbouw  Onderhoud - Renovatie 

MARTIJN NIJENHUIS 

Beatrixlaan 41 
7261 XW  Ruurlo 
 

06-12096066 
info@nijwo.nl 

• Meubelen 
• Slaapsystemen
• Parket
• Laminaat 
• PVC vloeren 
• Tapijten  
• Gordijnen 

Ruurloseweg 2, Hengelo Gld. (0575) 46 14 84 • Dorpsstraat 27, Ruurlo (0573) 45 31 93
www.spannevogel.nl               Volg ons nu ook op facebook

Gun uzelf de luxe van 
een exclusief en stijlvol 
interieur.

• Zonwering 
• Shutters
• Projectstoffering
• Kom Kijk Shop
• Schuifdeursystemen op maat

De Spannevogel: ruim 3000 m2 gezellig wonen!

    V

Catering &
BBQ specialist

3e gerecht
t.w.v. € 8,50

GRATIS

Tegen inlevering van deze advertentie het 3e gerecht 
per persoon t.w.v. € 8,50 GRATIS (max. 4 pers)

(H)EERLIJK GENIETEN 
VAN ONZE KEUKEN

Dorpsstraat 2 - Ruurlo - (0573) 451122 - www.avenarius.nl
* lever deze bon in voor 30 september 2016



Bij Heppe
Kerkplein 2a      Ruurlo      www.bijheppe.nl

GOUDSMID SIERADEN KADO’S

Ruurlo  Dorpsstraat 5  T 0573 452556

LEKKER IN JE HAAR



STUDIO ANNELOES
L.O.E.S.
CECIL

STREET ONE
SOYACONCEPT

GEISHA
ZOSO

BUENA VISTA
MUSTANG

KEY LARGO
STUDIO MO

RED BUTTON
ELVIRA CASUALS

NAKETANO

 

BODYFASHION VOOR HEM & HAAR

DORPSSTRAAT 64 RUURLO | 0573-453070 | LUSANNELINGERIE.NL

DE NIEUWE COLLECTIE BADMODE IS BINNEN!



Tijdens
(H)eerlijk Ruurlo

hebben wij (h)eerlijke
zepen en bad

bruisballen die eruit
zien om op te eten.

Gratis DIY receptenboekje!

Maak thuis zelf je eetbare
maskers.

Maak kans op
(h)eerlijke prijzen

door deze
advertentie in te

leveren
bij onze kraam.

Wij zijn genomineerd!
Stemt u ook op ons?

Ga naar
www.beautysalontop100.nl 

en zoek Melanie

 

Gastronomie

Genieten op ons terras of in de serre?

Gastronomie De Luifel 

Dorpsstraat 11 

7261 AT  Ruurlo

0573 - 451312

info@deluifel.nl 

www.deluifel.nl

3 gangen à la carte keuzemenu

€ 24,50

Keuken dagelijks vanaf 11.00 uur

geopend

0573 - 25 17 61



Sale

Nu tot 50% korting 
op veel dames- en herenmode 
en 70% korting op restanten.

Dorpsstraat 60    -    7261 AX Ruurlo    -    T 0573 451 438    -    www.teunissenmode.nl 

Heerlijk
Ruurlo

Koopzondag
19 juni 

vanaf 12:00 uur.



Kleurrijk Folklorefestival in Bronckhorst

BRONCKHORST - Dansgroepen van binnen en buiten Europa nemen 
deel aan het Internationaal Folkloristisch dansfestival welke gehouden 
wordt van vrijdag 8 t/m maandag 11 juli in Bronckhorst. Folkloristische 
dansgroep De Iesselschotsers uit Steenderen organiseert dit festival om 
hun 35-jarig bestaan te vieren.

Een bonte mengeling van kleur-
rijke dansers en opzwepende mu-
ziek zal dit weekend te horen en te 
zien zijn, tijdens de verschillende 
optredens in het Kulturhus in Vor-
den, op het Marktplein in Steen-
deren en op twee dansvloeren in 
het stadje Bronkhorst. 

De deelnemende buitenlandse 
groepen zijn: Ballet Traditionel-
les et Folkloriques ‘Tifermasc’ uit 
Martinique, Folk Dance Group 
‘Podlasie’ uit Polen, Folklore En-
semble ‘Pentla’ uit Tsjechië en 
Volkskunstgroep ‘De Krekels’ uit 
België.

Disctrictfestival 
Als rode draad loopt het disctrict-
festival van district Oost van de 
FFGN, waarbij De Iesselschotsers 
zijn aangesloten, door dit festival. 
Tijdens de verschillende voorstel-

lingen zullen deze Nederlandse 
groepen de folklore uit hun eigen 
streek uitdragen.

Het programma dit weekend:
Zaterdag 9 juli
Om 14.00 uur een matineevoor-
stelling en om 20.00 uur de ga-
lavoorstelling in het Kulturhus, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden.

Zondag 10 juli 
Om 10.00 uur zal er een kerkdienst 
plaatsvinden in de NH kerk te 
Steenderen met aansluitend een 
kort optreden op het marktplein. 
Zondagmiddag vanaf 13.00 uur is 
er een openlucht voorstelling met 
folkloremarkt en workshops in het 
stadje Bronkhorst. De workshops 
ambachten is een project van het 
IOV & CIOFF in samenwerking 
met het KIEN om traditionele am-
bachten te laten zien op festivals 

in Nederland. In Bronkhorst zul-
len de workshops Tingieten, Hin-
delooper schilderkunst en Kralen 
breien worden gegeven. Parkeren 
mag bij sportpark Het Hooge Wes-
sel in Steenderen. De gasten wor-
den met de gratis pendelbus naar 
Bronkhorst gebracht.

Meer optredens
Maandagmiddag 11 juli om 14.00 
uur een Doedansmiddag met de 
groepen uit Martinique en Tsje-
chië in zaal De Nieuwe Aanleg, 
Scheggertdijk 10 in Almen
Dinsdag 12 juli zullen deze groe-
pen ‘s middag tussen 13.00 en 
15.30 uur nog een optreden ver-
zorgen in het Nederlands Open-
luchtmuseum te Arnhem.

Entreekaarten voor de Matinee en 
Galavoorstelling op zaterdag 9 juli 
zijn voor € 5,00, telefonisch of per 
mail te reserveren.
   

 ■ www.iesselschotsers.nl ■ iesselschotsers@hotmail.com ■ (0575) 572462

   

Primeur voor DoesburgseKadeDagen
Inschrijving     
voor de markt    
en historische 
boten geopend
DOESBURG - Dit jaar is de primeur 
voor de DoesburgseKadeDagen. 
Het is een vervolg op het Hanze-
Waterkantfestival in 2015. Dat was 
een groot succes met ruim 5000 
bezoekers. De KadeDagen belo-
ven een uniek festival te worden 
op en rond de IJsselkade in Does-
burg op 24 en 25 september 2016.
 
Twee dagen feest met onder an-
dere een grote markt met 100 kra-
men, zang, muziek, demonstra-
ties, modeshows, wateractiviteiten 
en historische schepen aan de 
kade. Vertier voor jong en oud.

Creatieve & kunstzinnige markt
Op de markt staan veel creatieve 
en kunstzinnige kramen met daar-
naast een gedeelte waar bezoe-
kers (h)eerlijke streekproducten 
kunnen ontdekken, proeven en 
kopen. Streekproducten die grote 
bekendheid genieten binnen en 
buiten Doesburg. Verspreid over 

de markt zijn meerdere terrassen 
waar heerlijk kan worden genoten 
van een hapje en een drankje. Dit 
jaar is ook de frietfiets aanwezig: 
de beste frietbakker van Neder-
land!

Programma voor jong en oud
Er zijn uiteenlopende activiteiten 
zoals: modeshows, Kids Living 
Statues, sportpresentaties, podia 
met dans en theater en muziek 

van (jeugd)bands, dj’s en andere 
artiesten (ook op de zaterdag-
avond). Ook zijn er meerdere 
wateractiviteiten, waaronder een 
kinderwaterbaan, waterballen en 
rondvaarten. Kortom een fantas-
tisch feest voor iedereen; met ver-
maak voor jong en oud.
   

 ■ Zie de rubriekadvertentie 
achterin deze krant

Dansgroep Tifermasc uit Martinique treedt op  tijdens het Internationaal Folkloristisch dansfestival in Bronckhorst. Foto: PR

Kerk en radio
ZELHEM - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.

Op maandag 20 juni zal mw. I. 
Hoekstra uit Zelhem een over-
denking houden. Mw. Gerrie Vos 
- Hiddink uit Hengelo zal aan de 
uitzending van maandag 27 juni 
meewerken. Op maandag 4 juli 
is er een overdenking van Ds. T.P. 
Wiersum uit Wichmond. Het pro-
gramma ‘De Muzikale Ontmoe-

ting’ wordt iedere maandagavond 
tussen 19.00 en 20.00 uur uitge-
zonden via Radio Ideaal. Muzikale 
verzoekjes kunnen t/m vrijdags 
voor de uitzending aangevraagd 
worden via telefoon (0314) 622878.

De kabelfrequenties van Radio 
Ideaal zijn voor heel Oost-Gelder-
land: FM 91.1 of 94.00. De etherf-
requenties zijn 99.5 t/m 107.7 en 
via internet.
   

 ■ www.ideaal.org

   

De VakantieBieb met    
digihulp
BRONCKHORST - De VakantieBieb 
is open van 1 juni t/m 31 au-
gustus 2016. In juni staan er 30 
jeugdtitels in, in juli komen hier 
30 volwassen titels bij. Download 
de gratis app vanaf 1 juni op je 
tablet of mobiel. Meer lees je op 
VakantieBieb.nl

Wie niet zo handig is in het 
downloaden: er is Digihulp! Tij-
dens het digihulp spreekuur 
wordt getoond hoe de ebooks 
zijn te downloaden of maak ge-
bruik van de gratis vakantiebieb. 
Digihulp is aanwezig: donder-

dagmorgen 16 juni in biblio-
theek Vorden van 10.00-12.00 
uur, donderdagavond 16 juni in 
bibliotheek Hengelo van 18.00-
20.00 uur, dinsdagavond 21 juni 
in bibliotheek Zelhem van 18.00-
20.00 uur en vrijdagavond 24 juni 
in bibliotheek Zelhem van 18.00-
20.00 uur.

De bijeenkomsten zijn gratis. Ie-
dereen is van harte welkom. Kijk 
ook op de site.
   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl

Achterhoek
Mocht er ooit een soort hitlijst 
worden gemaakt van de meest 
bekende, beroemde, beruchte 
dan wel betekenisvolle Achter-
hoekers (Bennie Jolink komt 
natuurlijk op nummer 1), dan 
heeft Willem Sluyter op zijn minst 
recht op een plekje in de top tien. 
Sluyter verdiende weliswaar zijn 
brood als hervormd predikant in 
Eibergen, maar het ruime beleg 
op die boterhammen financierde 
hij met zijn gebundelde gedich-
ten. Bestsellers waren dat in de 
zeventiende eeuw (Sluyter leefde 
van 1627 tot 1673), en nog heel 
lang daarna. Nog maar honderd 
jaar geleden hadden heel wat 
Achterhoekers slechts twee boe-
ken in huis: de Bijbel en een van 
de bundels van Sluyter.

Ik zal niet pretenderen Sluyters 
gedichten te kennen. Ooit had 
ik wel een dik, in de achttiende 
eeuw uitgegeven boek met zijn 
verzameld werk. Maar dat heb ik 
cadeau gedaan aan museum De 
Scheper in Eibergen. Dat bezit 
een unieke Sluyter-collectie, dus 
daar was het beter op z’n plaats 
dan in mijn boekenkast. Ik keek er 
namelijk toch nooit in.
Nee, de taal van Sluyter spreekt 
mij niet meer aan. Op die ene re-
gel na dan, die ik pakweg vijftig 
jaar geleden voor het eerst las en 
die daarna mijn gedachten nooit 
meer verliet: Waer iemand dui-
zend vreugden soek, Mijn vreugd 
is in dees’ achter-hoek.

Ik zou het persoonlijk misschien 
iets anders uitdrukken, maar ik 
ben het helemaal met die ouwe 
dominee eens. Ook ik vind onze 
Achterhoek zo’n beetje het mooi-
ste stukje Nederland. Mooier in 

ieder geval dan menig andere 
streek. Dat realiseer ik me vooral 
als ik met mijn liefste een stuk ga 
fietsen. En helemaal als ik op va-
kantie ga. Of beter gezegd als ik 
terugkom.

Ik zeg wel eens gekscherend, dat 
ik liever niet aan de verkeerde 
kant van de IJssel kom, maar dit 
voorjaar kozen mijn vrouw en ik 
toch voor Zeeuws-Vlaanderen als 
vakantiebestemming. Omdat dat 
de enige regio in ons land was, 
waar ik nog nooit was geweest. 
Maar ook (en vooral), omdat ik 
er naast zon, zee en strand een 
Vlaams, lees: bourgondisch ‘joie 
de vivre’ dacht aan te treffen.

Ik moet zeggen, met dat bourgon-
dische zat het wel snor. Het was er 
goed van eten en drinken. Je kon 
goed merken dat de calvinisten, 
die geestverwanten van Sluyter, 
nooit hun stempel hebben kun-
nen drukken op dit stukje België 
dat eigenlijk slechts per vergissing 
bij de noordelijke Nederlanden 
is gevoegd. Maar verder…. Nee, 
verder was de Zeeuws-Vlaamse 
vakantie niet echt een succes. 
Jongens, wat was het daar koud. 
En wat stormde het er. Na een 
dag of tien hebben we de caravan 
weer achter de auto gespannen 
en hebben we ons in oostelijke 
richting laten terugblazen.

Toen we bij Oud-Dijk vanaf de 
A12 de A18 opdraaiden kregen we 
prompt de toch redelijk indrin-
gende geur van varkens in onze 
neuzen. “Ja hoor”, sprak mijn ge-
liefde licht sarcastisch, “we zijn 
weer thuis.” Waarop ik slechts kon 
antwoorden: “Tja, waar iemand 
duizend vreugden zoekt…...”

Zwaleman

Honderd kramen tijdens het HanzeWaterkantfestival in 2015. Foto: PR
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Lage rugklachten; feiten en fabels
Lage rugklachten komen veel voor; 80% van alle mensen krijgt 
er eens in zijn leven mee te maken. Ondanks dat rugklachten zo 
“gewoon” zijn, bestaan er veel misverstanden over. Het gevolg 
is dat mensen vaak onnodig lang met klachten lopen of dat de 
rugpijn regelmatig blijft terugkeren. Chiropractie Zutphen benadert 
rugklachten volgens de laatste inzichten. Tijd om een aantal feiten 
en fabels op een rijtje te zetten.

Rugklachten gaan vanzelf over
Toegegeven, rugpijn wordt na een 
aantal dagen vaak al een stuk min-
der, maar zeker niet altijd. Een re-
cent Nederlands onderzoek heeft 
aangetoond dat bij 65% van de 
rug patiënten er naar een jaar nog 
steeds klachten zijn. Het meren-
deel van de mensen ontvangt dus 
niet de juiste behandeling of ad-
viezen met betrekking tot hun rug-
klachten.  Wij adviseren om vooral 
niet te lang met rugklachten te 
blijven lopen. Als de klachten bin-
nen 5 dagen niet duidelijke beter 
zijn en u bent nog steeds beperkt 
in uw houdingen en bewegingen, 
dan is het verstandig een afspraak 
bij ons te maken. Langer wach-
ten betekent een grotere kans 
op het chronisch worden van de 
klachten. Ook wanneer klachten 
regelmatig terugkomen is het ver-
standig dat er door een van onze 
chiropractoren er eens naar kijkt. 

“Het zijn m’n spieren!”
Rugklachten worden vaak toege-
schreven aan een spier- of aan-
hechtingsprobleem. Het is echter 
aangetoond dat de meest voorko-
mende oorzaak van rugpijn of spit 
een verrekking of irritatie is van de 
tussenwervelschijf of wervelge-
wrichten. Pijnvermindering wordt 
in dat geval het snelst bereikt door 

gebruik te maken van gewrichts-
manipulaties.  Spieren spelen 
vaak wel een rol bij het ontstaan 
van rugklachten. Vaak zien we 
dat bepaalde spieren zijn verkort, 
terwijl anderen juist weer zijn ver-
zwakt. Tevens kunnen in bepaalde 
spieren spierknoopjes of trigger-
points ontstaan, die bijdragen 
aan het klachtenbeeld. Bij Chiro-
practie Zutphen worden zowel de 
spieren als gewrichten onderzocht 
met een scala aan houdings- en 
bewegingstesten. Zo kunnen wij 
een behandeling op maat bieden, 
waarbij uw spieren weer in balans 
worden gebracht en gewrichten 
weer soepel bewegen.
 
Niet elke rugklacht is hetzelfde
Hoewel de pijnklachten vaak 
sterk op elkaar lijken; kunnen de 
oorzaken die aanleiding hebben 
gegeven tot uw rugklachten heel 
verschillend zijn. Daarom is er 
ook niet 1 methode, behandeling 
of oefening die voor elke patiënt 
met rugklachten de oplossing is. 
Was het maar zo simpel! Rugzorg 
is maatwerk; alleen een uitgebreid 
houdings- en bewegingsonder-
zoek kan een compleet beeld ge-
ven van uw beweeglijkheid, spier-
functie en stabiliteit. Op deze ma-
nier kunnen we u bij Chiropractie 
Zutphen een behandeling bieden 

die bij u past. Naast een “hands-
on” behandeling bevat onze be-
handeling oefeningen en bewe-
gingsadviezen waardoor u sneller 
herstelt en klachten minder snel 
terugkeren.

Oefenen met een “zwakke” rug
Oefeningen zijn een belangrijk 
onderdeel tijdens het herstel en 
preventie van rugklachten. Juist 
als er nog sprake is van pijnklach-
ten, luistert het heel nauw welke 
oefeningen “verstandig” zijn. We 
krijgen veel mensen in de praktijk 
die rugoefeningen doen waarmee 
klachten juist in de hand worden 
gewerkt. Er wordt vaak teveel na-
druk gelegd op krachtoefeningen, 
terwijl juist stabiliserende oefe-
ningen en bewegingscorrigeren-
de oefeningen belangrijker zijn. 
Bij Chiropractie Zutphen kunnen 
wij u adviseren welke oefeningen 
voor u geschikt zijn. Dit zijn vaak 
oefeningen die u makkelijk thuis 
kunt doen zonder ingewikkelde 
apparatuur.

Chiropractie Zutphen
Zaadmarkt 84a, 7201 KM Zutphen
Tel. 0575 - 793030
www.chiropractie-zutphen.nl
U kunt zonder verwijzing een 
afspraak maken.
Chiropractie wordt vaak 
(groten-)deels vergoed vanuit het 
aanvullend pakket. 

(Infotorial)

Fietscomfort voor iedereen
Al bijna 25 jaar is Profile Bleumink de fietsspecialist in de regio 
Zutphen en Vorden. Wij proberen ons continue te verbeteren, te 
verjongen en te specialiseren voor uw fietsplezier! 

In samenwerking met Fysiotherapie Praktijk Jansen van den Berg, 
willen wij het mogelijk maken dat iedereen vrolijk en comfortabel 
op de fiets stapt. En zonder ‘de bekende pijntjes’ veilige kilometers 
kan fietsen.

Praktijk Jansen van den Berg is 
een praktijk voor gespecialiseerde 
fysiotherapie, gevestigd in Het Ge-
zondheidscentrum Vorden. 

Onze fysiotherapeuten zijn spe-
cialisten in hun eigen vakgebied 
binnen de fysiotherapie. Daarom 
bent u bij Praktijk Jansen van den 
Berg verzekerd van de juiste fysio-
therapeutische zorg.

De samenwerking met Profile 
Bleumink is ontstaan omdat zo-
wel Profile Bleumink als Praktijk 
Jansen van den Berg vaak klan-
ten en patiënten hebben met fiets 
gerelateerde klachten. Om deze 
klachten te verminderen of te 
voorkomen hebben wij samen het 
programma ‘Fietscomfort voor ie-
dereen’ ontwikkeld. 
 
Het doel van het programma is 
om fietsers te helpen bij de idea-
le afstelling van hun fiets met be-
trekking tot hun fietshouding. Een 
goede fietsafstelling is namelijk 
essentieel voor comfort, veiligheid 
en blessurepreventie. 

Wij helpen u uw fiets ‘zo ideaal’ 
mogelijk af te stellen, afgestemd 
op uw fysieke mogelijk- en onmo-

gelijkheden en de technische mo-
gelijkheden van de fiets. Wij willen 
ervoor zorgen dat u weer comfor-
tabel naar uw werk kunt fietsen of  
op een prettige manier de wieler-
sport kan beoefenen.

De kosten zijn € 75,- (incl. btw). Dit 
is exclusief de kosten van materi-
alen. Een gedeelte van dit bedrag 
kan declarabel zijn bij uw zorgver-
zekering. Dit hangt af hoe u bent 
verzekerd, de hoogte van uw eigen 
risico en het aantal fysiotherapeu-
tische behandelingen dat u gedu-
rende het jaar al heeft gehad. Meer 
informatie hierover kunt u vragen 
bij Praktijk Jansen van den Berg. 

U kunt zich bij Profile Bleumink 
aanmelden voor het program-
ma ‘Fietscomfort voor iedereen’. 
Eenmaal per maand kunt u op 
afspraak terecht bij Profile Bleu-
mink om deel te nemen aan dit 
programma. Het betreft een één-
malige afspraak. 

Dit programma is geschikt voor ie-
dereen die graag fietst. Of u nu ‘ge-
woon’ een fietser bent, een toer-
fietser of wielrenner, wij helpen 
iedereen die graag comfortabel op 
zijn fiets wil zitten.

Vorden, Dorpsstraat 12
(0575) 55 13 93

Zutphen, Spittaalstraat 34
(0575) 51 95 26

Warnsveld, De Runneboom 14
(0575) 57 04 95

www.profilebleumink.nl Zutphenseweg 23c, Vorden
Tel. 0575 - 551507

www.jansenvdberg.nl



Werken in een hecht thuiszorgteam

Om dichtbij je thuiszorgcliënten en -collega’s te staan, 

werk je bij Markenheem in een klein, hecht thuiszorgteam. 

Zo kennen we onze cliënten en onder steunen we elkaar. 

Je start iedere thuiszorgdienst met je collega’s vanuit een 

thuiszorgkantoor, waar we de dag samen doornemen. 

Thuiszorg bij Markenheem is daardoor geen individuele 

baan, maar een echte teamsport! In onze Markenheem 

Academie kun je je carrière bij Markenheem bovendien 

verder vormgeven. 

Op onze Woonzorglocaties in de gemeenten Doetinchem 

en Bronckhorst hebben we bovendien plek voor: 

• Woonbegeleiders VIG, niveau 3

• Verpleegkundigen, niveau 4

Meer informatie

Heb jij interesse in één van deze uitdagende functies? 

Kijk voor meer informatie  op www.werkenbijmarkenheem.nl 

of neem direct contact op via 0314 - 37 60 10.

Markenheem biedt kwalitatief hoogwaardige zorg die afgestemd is op de persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten. 

Dat doen we door dichtbij te staan. Dichtbij onze cliënten en hun familie, maar ook dichtbij onze collega’s en de (zorg)partners 

waarmee we samenwerken. Die nabijheid maakt Markenheem een betrouwbare partner die met enthousiaste en vakkundige 

medewerkers zorg dichtbij levert. Zo creëren we samen een fi jne leefomgeving voor onze cliënten.

Binnen ons Thuiszorgteam in de gemeenten 

Doetinchem en Bronckhorst hebben wij plek voor: 

Verzorgenden IG, niveau 3
Taken: Lichamelijke en huishoudelijke hulp, verpleegtechnische handelingen, sociale 

begeleiding en verzorging op basis van zorgplannen en roosters (diverse contract-

groottes).

Verpleegkundigen, niveau 4
Taken: Intensieve zorgverlening, verpleging, begeleiding en stimulatie van cliënten, 

observeren, signaleren en rapporteren gezondheid cliënten, kartrekkersrol binnen 

team, coaching zorgteam (diverse contractgroottes).

Wijkverpleegkundigen, niveau 5
Taken: Zorgcoördinatie, eerstverantwoordelijke bij complexe tot zeer complexe zorg-

inhoudelijke situaties, verrichting verpleegtechnische handelingen, coaching zorgteam, 

bijdragen aan zorgbeleid (diverse contractgroottes).

www.werkenbijmarkenheem.nlT. 0314 – 37 60 10

onze cliënten en collega’s?
Sta jij dichtbij

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR JOU!

voor zorg dichtbij



Fabrikant van specialistische apparatuur op 
het gebied van:

 mengen en roeren
 dispergeren, homogeniseren en (nat)vermalen
 doseren en afvullen
 poeders oplossen
 industriële machines voor de voedingsmiddelen-,

   farmaceutische- en chemische industrie

Gronfa bouwt klant specifieke, voornamelijk RVS procesmachines voor verschillende 
industrieën. Wij streven naar hoge kwaliteit en optimale service, zodat onze klanten 
tevreden zijn en blijven. Gronfa biedt een uitdagende, gevarieerde, no-nonsens werk-
omgeving, met veel aandacht voor kwaliteit en ruimte voor doorontwikkeling.

Voor de afdeling engineering zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 

ENGINEER WTB
Voorkomende werkzaamheden zijn o.a.:
• overzichts- en detail engineering van apparaten en installaties met een 

3D tekenprogramma; 
• maken en bijhouden van projectstuklijsten;
• inkoop materialen en werkvoorbereiding;
• technisch-administratief werk zoals beheer van technische dossiers en 

het schrijven van handleidingen voor apparaten en installaties;
• wekelijks project overleg en nauw contact met verkoop en productie over 

voortgang en uitvoering van de machines.

Functievereisten zijn o.a.:
• opleiding en/of werkniveau HBO werktuigbouwkunde;
• minimaal 5 jaar ervaring met tekenen en construeren van machines;
• bij voorkeur ervaring met hygiënisch ontwerpen;
• ervaring met HiCad is een pré;
• teamplayer in een klein team, maar ook zelfstandig kunnen werken en 

realiseren.

Meer informatie voor de vacature: Gerben te Velthuis, tel. 0575 - 52 30 00.
Sollicitatie met cv richten aan Gerben te Velthuis: info@gronfa.com.
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gronfa Procestechniek BV, Brinkhorst 14, 7207 BG Zutphen
www.gronfa.nl

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Poedercoater m/v

Zoek jij een vaste baan als poedercoater?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze veelzijdige functie als poedercoater ben je samen met 
collega’s verantwoordelijk voor het goed ophangen van de mate-
rialen. Veel materialen worden machinaal behandeld, maar de lijn 
komt niet goed op alle plekken. Van jou wordt verwacht dat je de 
onderdelen spuit en klant specifieke onderdelen geheel handmatig 
bewerkt.

Inkoper m/v

Ben jij een gedreven persoon die elke uitdaging aan 
gaat?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als inkoper ben je samen met jouw directe collega verantwoorde-
lijk voor een tijdige beschikbaarheid van benodigde materialen, 
onderdelen en diensten volgens vastgestelde condities. Als inko-
per verricht je de leveranciersselectie, bewaak je de leverancier-
sprestaties en je onderhoud goede contacten met de leveranciers. 
Ook intern zorg je voor een goede informatievoorziening en speel 
je adequaat in op afwijkingen. Je zoekt, selecteert en onder-
handeld met (potentiële) leveranciers aangaande kwaliteit, prijs, 
leverbetrouwbaarheid en technische eisen. Met jouw proactieve 
houding en technische kennis weet je moeiteloos te handelen en 
treed je daadkrachtig op. Je legt snel verbanden en kan collega’s 
aansporen om het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Hoewel 
de nadruk op commercie ligt, is aantoonbare kennis van techniek 
(metaalproductie, -technieken en –processen) een belangrijke 
factor.

Orderpicker m/v

Ben jij een ervaren orderpicker en ben je op zoek naar 
een fulltime baan?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Voor een opdrachtgever in de omgeving van Eibergen zijn wij 
op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde orderpickers. Het is 
belangrijk dat je onder druk zeer nauwkeurig blijft werken. Het gaat 
om een fulltime werkweek en de dagen waarop je ingezet kunt 
worden vallen op zondag t/m vrijdag. Je begint in de middagdienst 
en de werktijden zijn van 14.00 tot 22.15 uur.

Transportplanner m/v

Ben jij een ervaren transportplanner die het telkens 
weer een uitdaging vindt om de planning voor elkaar te 
krijgen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
De planner maakt deel uit van een team met 3 andere planners en 
samen zijn jullie verantwoordelijk voor de inzet van de vrachtauto’s 
en chauffeurs. Als planner werk je zelfstandig, maar wel binnen het 
team. Je werkt met een geautomatiseerd planpakket en hebt veel 
contact met klanten en chauffeurs. Je bent in staat om in de hectiek 
de planning voor elkaar te krijgen.

Lasser m/v

Ben jij een allround lasser?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie ben je meer dan een lasser. Je wordt ingezet op 
diverse laswerkzaamheden. Je bent met name MIG/MAG aan het 
lassen, maar ook kan het voorkomen dat je bij de lasrobot staat. 
Hier zijn je taken het goed wegpakken van het eindproduct en de 
keuring van de las. Ook kan het voorkomen dat je assisteert in de 
productie bij minder werk op de lasafdeling.

Vakantiekracht m/v

Ben jij op zoek naar vakantiewerk?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de vakantieperiode hebben wij diverse banen 
die geschikt zijn voor vakantiekrachten. Het 
werk is veelal van uiteenlopende aard en hierbij 
kan je denken aan werken in een magazijn, in 
de productie, assisteren bij de montage van 
meubilair door heel Nederland, interne verhui-
zingen bij bedrijven, in de groenvoorziening of 
bijvoorbeeld de horeca.

VACATURE        Medewerker vleesvarkens te Hengelo gld.
Wij zoeken:
- Een enthousiaste medewerker met aantoonbare ervaring in de varkenshouderij voor 
 40 uur per week.
- Je bent inzetbaar om 1x per 3 weken een weekenddienst te werken.
- Je hebt je MAS diploma, bij voorkeur met specialisatie varkenshouderij.
- Je bent gedreven, resultaatgericht en kunt goed in teamverband werken
- Je hebt kennis op het gebied van brijvoerinstallatie (weda machine).
- Je hebt technisch inzicht en pakt ontwikkelingen op ICT gebied snel op.
- Je werkt hygiënisch en secuur en hebt oog voor diergezondheid en dierenwelzijn
- Je bent in staat zelfstandig beslissingen te nemen aangaande het verzorgen van de varkens.

Wij bieden:
- Een afwisselende baan op ons bedrijf met 6600 vleesvarkens waar je de verantwoorde- 
 lijkheid krijgt over de vleesvarkensstal. 
- Een grote mate van zelfstandigheid
- Een gemotiveerd team met een prettige werksfeer op een familiebedrijf.
- Een goed salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Dierhouderij.
- Scholingsmogelijkheden.

Durft u deze uitdaging aan?
Stuur uw cv met motivatie voor 15 juli 2016 naar: mts.hakvoort@kpnmail.nl
Voor meer informatie bel met Roel Hakvoort (06-13618132).

Kom jij ons team versterken?
Ben jij een allround medewerker die parttime of fulltime wil werken? Let 
dan goed op! Ben jij een goede magazijnmedewerker die ook kan verkopen 
of een monteur die reparaties en plaatsingen van kachels kan verrichten? 
Misschien wel de perfecte monteur met verkoopkwaliteiten? Dan ben jij 
onze nieuwe medewerker.

Voldoe jij aan twee of meer van onze criteria? Stuur een cv en korte motivatie 
naar info@hetkacheltje.nl. Graag voor vrijdag 1 juli a.s. 

Het Kacheltje, voor de warmte bij u thuis.
Wij verkopen en plaatsen houtkachels, pelletkachels, gas- en
electrische haarden en rookkanalen en zijn gevestigd in Vorden.

Kerkhoflaan 11 • 7251 JW  Vorden • 0575 470354 • www.hetkacheltje.nl

HET KACHELTJE
Voor de warmte bij u thuis

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het maken van 
nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw huidige kunstgebit. 
Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 of 06-51446299.

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

Tandarts:
18 - 19 juni, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

Calamiteiten gemeente
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. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-middelen zoals een 
niet-werkende scootmobiel of tillift verzoeken wij u tijdens kantoortijden 
het gemeentehuis te bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, 
als het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag een verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-ten Arve. 
Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur. Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, Het Hoge 3, 
7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 juni, 10.00 uur, mevr. ds. P.J. Vlasblom-Bennink (Nunspeet).

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 19 juni, 2.0-dienst, 10.00 uur, ds. J. Kool.
1e C: Pax kinderhulp; 2e C: Plaatselijk jeugd en jongerenwerk.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 19 juni, 10.00 uur, Ds Tim Wiersum, gezinsdienst. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 19 juni, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. M. Peters, 
pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 juni, 9.30 uur, Eucharistieviering, vg. J. Auping.

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti 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 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Kraamhouders gezocht voor 
DoesburgseKadeDagen: onder-
nemers, particulieren en food-
trucks. Markt voor streekpro-
ducten en creatieve producten 
op 24 en 25 september 2016. 
Wees er snel bij want vol = vol! 
Inschrijven via www.Doesburg-
seKadedagen.nl/deelnemers. 
Wie heeft een historische boot 
en wil op 24 en 25 september 
aanmeren in Doesburg aan de 
IJsselkade, vul dan het formu-
lier in op de website. Bij deelna-
me krijgt u een gratis ligplaats 
en elektra en douche facilitei-
ten aan de nieuwe kade of in 
de nieuwe passantenhaven. 
Voor iedere deelnemer is er een 
Doesburgse verrassing.
   
Appartement gezocht in Vor-
den/ Hengelo voor 1 senior da-
me. Huurprijs max. € 550 p/m. 
Info: anna@irq.org.
   
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   
Zondag 3 juli 28e Vordense 
klootschietmarathon. Voor 
straten, bedrijven, verenigin-
gen, buurten, etc. Org. Buurt-
vereniging Delden. Afstanden 
van 10 en 4,5 km. Opgave & info 
voor 2 juli 18.00 uur bij: Dick Re-
gelink: 0575-551328. Start: van-
af 10.00 uur bij Fam. Scheffer, 
Nieuwenhuisweg 1 Vorden.
   
Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   
Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhausen, 
tel (0575) 55 29 16, (06) 51 60 15 
16.
   
Heeft u last van ratten, mollen, 
wespen of ander ongedierte? 
Bel Don Veenhuis 06- 10499025.

Voergeldstallen en huurstallen 
gevraagd. Tel: 06 27 00 70 38.

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.
   
Opruimhulpen gezocht. Bi-
bliotheek Vorden heeft weer 
plaats voor nieuwe opruim-
hulpen. Ben je 15 jaar en heb 
je tijd over? Meld je dan aan in 
bibliotheek Vorden of stuur een 
mail naar m.beerten@biblio-
theekwestachterhoek.nl. Werk-
tijden in overleg.   
   
Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmid-
dag van 13.30 tot 17.00 terecht 
voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke ar-
tikelen, boeken enz. Inbrengen 
van goed verkoopbare artike-
len kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische af-
spraak (06-44629049) of email: 
vcdewerf@gmail.com. Tevens 
kunt u via ons telefoonnummer 
een afspraak maken voor het 
ophalen van spullen.
   
KIPPENMESTKORRELS het bes-
te voor uw gazon,groente,fruit 
en siertuin per zak 5 euro 6 zak-
ken (90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   
Loods te huur in Vorden, 200 
m2 € 600.00 p. mnd. incl. 
stroom/water. Tel. 0575-530113 
of 06-1338 6085.

15 t/m 21 juni
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.) Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en 

dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 15 juni Lente uiensoep/Hachee met aardappelkroketten 

en groente

Donderdag 16 juni ½ Haantje met frieten, appelmoes en 

rauwkostsalade/Apfelstrudel met slagroom

Vrĳdag 17 juni Groentesoep/Zalmfilet met dillensaus, 

aardappelen en groente

Zaterdag18 juni Italiaanse cordon bleu met aardappelen en groente 

 (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 20 juni Gesloten

Dinsdag 21 juni Wiener Schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nlOPENLUCHT 
VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Voetbalvelden 
naast HESSENHAL

Zondag 19 juni
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30
Bij slecht weer in de hal

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl



 

Jersey hoeslakens
100% gekamde katoen.
Lekker zacht en comfortabel.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
1-persoons  van  23,95  voor  17,95

1-persoons XL  van  24,95  voor  19,95

twijfelaar  van  32,95  voor  24,95

2-persoons  van  39,95  voor  26,95

lits-jumeaux  van  44,95  voor  29,95

lits-jumueax XL  van  49,95  voor  34,95

Lakens 100% katoen
wit en gebroken wit
160/260  van  29,95  voor  19,95

200/260  van  39,95  voor  24,95

240/260  van  49,95  voor  29,95

60/70 slopen per 2 verpakt. 
 van  15,95  nu voor 12,95

Katoenen zomerdekbed
Vulling: 100% katoen. Tijk: 100% katoen.
Een echte aanrader voor de zomer! 
1 pers. 135/200 van 69,95 voor 39,95

1 pers. xl  135/220 van 79,95 voor 44,95

2 pers.  200/200 van 105,- voor 59,95

2 pers. xl  200/220 van 115,- voor 64,95

litsjum.  240/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. xl  240/220 van 139,- voor 79,95

ZOMERDEKEN
Soepele wafeldeken van 100% katoen 
Ideaal voor de zomer!
1-persoons van 69,95 voor 49,95 
Lits-jumeaux van 99,95 voor 79,95

Texellent Wollen 4-seizoenen dekbed 
met 100% scheerwol en een katoenen 
tijk.
1 pers.  140/200 van 129,- voor 89,- 
1 pers. xl  140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers.  200/200 van 169,- voor 139,-
litsjum.  240/200 van 209,- voor 159,-
litsjum. xl  240/220 van 229,- voor 179,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

DEKBEDDEN
Nightkiss donzen dekbed Voor een 
zeer scherpe prijs. 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 90% ganzendons.
1 pers.  140/200 van 319,-  voor 199,- 
1 pers. xl  140/220 van 349,- voor 219,-
2 pers.  200/200 van 509,- voor 339,-
litsjum.  240/200 van 565,- voor 359,-
litsjum. xl  240/220 van 639,- voor 379,

Gilder 4-seizoenen dekbed
Anti-allergisch. 60º wasbaar
100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,-  voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl  200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum.  240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
litsjum. xxl  260/220 van 349,- voor 219,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering.

ZINDERENDE ZOMEROPRUIMING

Hoeslaken 100% katoen 
Uitstekende pasvorm, rondom elastiek.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
80/200 van 27,95 voor 17,95

90/200 van 29,95 voor 18,95

90x210/220 van 31,95 voor 20,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 46,95 voor 31,95

180/220 van 49,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 69,95 voor 49,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor 59,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.

ZOMERDEKBEDDEN

LAKENSETS VANAF 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   9,95

Cookaware keukenset  NU    9,95

Linnen glazendoeken  NU  6,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Strandlakens
Keuze uit vele dessins vanaf 14,95

Zijden zomerdekbed
Vulling: 100% zijde. 
Tijk: 100% perkal-katoen.
Dit dekbed is het ideale zomerdekbed!
1 pers.  135/200 van 89,95 voor 49,95

1 pers. xl  135/220 van 99,95 voor 54,95

2 pers.  200/200 van 125,- voor 69,95

2 pers.  200/220 van 139,- voor 79,95

litsjum.  240/200 van 159,- voor 89,95

litsjum. xl  240/220 van 179,- voor 99,95

GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

De Witte Lietaer badgoed Dolce 
Super drogende handdoeken van
Egyptisch katoen
Baddoek 60/110  van  19,95 nu voor 14,95

Badlaken 70/140  van  30,95 nu voor 24,95

Gastendoek 30/50  van  6,75 nu voor 4,75

Washand 16/22  van  3,95 nu voor 2,75

KUSSENS
Synthetisch kussen Nightkiss
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.

van 34,95 p/st.   nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.

van 39,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

Climasoft stevig veren kussen 
70% ganzenveertjes en 30% dons

van 79,95 p/st.  nu voor 49,-

White pearl hoofdkussen
3 kamer comfort kussen
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.

 nu 89,95

PIP HOMEWEAR
NU MET 

50% KORTING*
* uitgezonderd nieuwe collectie

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in diverse kleuren

nu met 25% Korting

 openingstijden:  ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur. Elke laatste zondag van de maand koopzondag.

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl
Nieuw fi liaal : Haverstraatpassage 31  7511 EV  Enschede    tel. 053 - 4358359  enschede@bedshop.nl   Parkeertip: Irene Parkeergarage  o
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