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Koningin Mariska van Ditshuizen 
regeert jaar lang over Wildenborch

Booming Vorden 2015 brengt 
verrassende 3e editie

Bronckhorst
Noord

Wichmond - Al vier keer was hij in 
de afgelopen vijf jaar op uitnodiging 
van de Stichting Up4s voor een aan-
tal weken ter plekke. Nu gaat hij voor 
een periode van maar liefst een half 
jaar als ‘vertegenwoordiger’ van de 
stichting naar Oeganda. En als dat 
goed bevalt ‘plakt’ Evert Jan Pel-
lenberg (60) uit Wichmond er begin 
volgend jaar nog een half jaar aan 
vast. Zondag nam de in Wichmond 
geboren en getogen Evert Jan voor-
lopig - na afloop van het optreden 
van het Oegandese Kidsgear Child-
ren’s Choir in de plaatselijke Protes-
tantse Kerk - voor even afscheid van 
zijn familie, buren en vrienden.

Evert Jan Pellenberg kwam via een 
vriend in contact met de Stichting 
Up4s. De oprichters van de stichting 
zijn de Oegandese Sylvia Rus-Mba-
bazi en haar man Frank Rus uit De-
venter. De stichting heeft als doel het 
ondersteunen, bevorderen en/of op-
nieuw tot ontwikkeling brengen van 
het primair en secundaire onderwijs 
in Oeganda en het verbeteren van de 
sociaal maatschappelijke situatie al-
daar.

“En daar werk ik graag aan mee. Het 
is heel dankbaar werk. De omstan-
digheden in dit Oost- Afrikaanse land 
zijn niet te vergelijken met hier. Ik 
wilde iets zinvols toevoegen aan mijn 
leven. En die mogelijkheid vond ik via 
de stichting”, zo verklaart Evert Jan die 
middels het opsparen van vrije dagen 
en onbetaald verlof een half jaar vrij 
kan maken om zich voor de stichting 
in te zetten.
Als ICT medewerker van Gelre Zie-

kenhuizen in Zutphen en Apeldoorn 
zorgde Pellenberg de laatste jaren 
ervoor dat tientallen ‘afgeschreven’ 
computers van Gelre Ziekenhuizen 
verscheept konden worden naar het 
Oegandese plattelandsdorp Bukom-
ansimbi. Daar installeerde hij de com-
puters op de plattelandsschool. Nu hij 
voor een langere periode afreist kan 
Evert Jan meer en bredere werkzaam-
heden voor de stichting uitvoeren. 
“Zo ga ik me bezig houden met het 
onderhoud van de gebouwen en het 
terrein van de school en kan ik groe-

pen en stagiaires begeleiden.” De 450 
leerlingen tellende school die centraal 
staat voor de werkzaamheden van de 
stichting wordt voor een groot deel 
bezocht door weeskinderen.
In de afgelopen weken trok Evert Jan 
Pellenberg enkele dagen per week 
met het Oegandese Kidsgear Child-
ren’s Choir kinderkoor op als chauf-
feur. Het koor dat namens de stichting 
een kleine drie maand in Nederland 
verblijft om gelden te genereren, trad 
in de afgelopen weken bijna dagelijks 
op, Grotendeels op scholen en in ker-

ken in Oost-Nederland. Zo ook zon-
dag in Protestantse Kerk in Wichmond 
mede op uitnodiging van de diaconie 
van de kerk. En dat werd een groot 
feest. De kinderen in de leeftijd van 
rond de tien jaar zongen en dansten 
voor hun eigen toekomst en die van 
hun leeftijdsgenootjes in Oeganda. 
De blijdschap straalde er vanaf. Evert 
Jan Pellenberg: “En daar doe ik het al-
lemaal voor. Want de vreugde van de 
kinderen die is zo intens en onbetaal-
baar als je weet in welke omstandig-
heden deze kinderen leven.”

Evert Jan Pellenberg tussen het Oegandese kinderkoor dat optrad in de Protestantse kerk Wichmond.

Vorden - Ongekend Vordens touw-
trek succes afgelopen weekeinde 
tijdens de Nationale Kampioen-
schappen touwtrekken in Beltrum. 
Touwtrekvereniging Vorden zorgde 
voor een unicum. TTV Vorden werd 
namelijk nationaal kampioen in de 
680 kilogram klasse. Voor het eerst 
in de geschiedenis van de Neder-
landse Touwtrekkers Bond (NTB) 
werden de Nationale Kampioen-
schappen van verschillende klassen 
in één weekend gehouden. En dat 
pakte ongekend succesvol uit voor 
het Vordense team bestaande uit 
Bert Looman, Dick Schutte, Jan Bar-
tels, Gerrit Uilenreef, Gert Jan Vliem, 
Arnold Winkels, Ard Reinders, Ben-
nie Harmsen, Stefan Groot Nuelend 
en coach Hendrik-Jan Weenk.

“We hadden vooraf al wel het gevoel 
dat het er vandaag wel eens iets moois 
in kon zitten. Dit lukt alleen als alles 
meezit en dat deed het. Met toppers 
als TTV Eibergen, TTV Heure, Veens 
Boys en Vios Bisons Beltrum blijft het 
strijden tot aan het eind. Ze hebben 
er immers evenals ons allen hard voor 
getraind, daarbij denkende aan twee 
tot drie keer in de week”, aldus team-
speler Bert Loman na afloop van het 
kampioenschap. De poule bestond 
uit negen topteams. In de laatste pou-
lewedstrijd moest TTV Vorden aan-
treden tegen TTV Heure uit Borculo. 
Bert Loman: “De vereniging waarmee 
we samen trainen wat dan toch weer 
voor een extra strijd zorgde. Dat bleek 
doordat we elkaar niets cadeau gaven. 
Door strijd te blijven leveren wonnen 
we dan ook de wedstrijd en werden 

daarmee tweede in de poule. Hier-
mee plaatsten we ons voor de halve 
finales. Helaas begon het toen te re-
genen. Het kwam met bakken uit de 
hemel waardoor het veld in een mod-
derpoel veranderde.” In de halve fina-
le trad TTV Vorden aan tegen Veense 
Boys welke met een persoon minder 
trok door ongepast commentaar op 
de scheidsrechter. Hiermee waren ze 
geen match voor TTV Vorden en won-
nen de manschappen onder leiding 
van trainer Hendrik Jan Weenk deze 
wedstrijd ook eenvoudig en stonden 
ze met twee benen in de finale.
“De finale hebben al vaker bereikt tij-
dens het NK. Helaas waren we altijd 
nog tweede geworden. Dus waren we 
extra gebrand om nu eens eerste te 
worden. De andere halve finale werd 
heftig gestreden tussen Vios Bison en 

Eibergen waar Vios Bison het sterkst 
bleek te zijn. In de finale hielden we 
ons bij de tactiek om Vios Bison goed 
onderdruk te houden waarmee we 
ondanks de gladde baan ze uit de ga-
ten konden krijgen en de eerste trek-
beurt wonnen. De tweede trekbeurt 
bleek een glibberig gebeuren te wor-
den, maar door hoogte houden en de 
hakken goed vast te slaan konden we 
het goud binnen halen en daarmee 
werden we Nederlands kampioen in 
de 680 kilogram. Een unicum wat nog 
niet eerder door de vereniging is be-
haald”, aldus een gelukkige Loman. 

Naast de succesvolle deelname in de 
690 kilogram klasse nam TTV Vorden 
zaterdag ook deel in de 640 kilogram 
klasse. In deze klasse behaalde men 
een bronzen medaille.

Evert Jan Pellenberg: “Ik wilde iets zinvols
toevoegen aan mijn leven”

Unicum in Vordense touwtrek geschiedenis

TTV Vorden Nederlands kampioen in 680 kg klasse

Het nationale kampioensteam van TTV Vorden.
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 OP ALLE KEUKENS!

KIJK SNEL OP WWW.SCHEFFERKEUKENS.NL

Reageren op een artikel?
www.contact.nl



Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

“Het bijzondere zit vaak verborgen in het gewone”

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

• kleinschalige onderneming voor     
    een mooi, persoonlijk afscheid
• rustig, professioneel, betrokken
• waar u ook verzekerd bent
• uw wensen vooraf 
    kosteloos vastleggen

Na een periode van afnemende gezondheid is nog vrij 
onverwacht overleden onze zwager en oom

HERMAN GOSSELINK
echtgenoot van Maria Gerharda Ruesink

D.G. Gotink-Ruesink †

E.J. Gotink †

W. Enzerink-Ruesink

A. Enzerink †

neven en nichten

Hengelo Gld., 20 juni 2015

Na een bijzonder positief leven met warme belangstelling 
voor alles en iedereen om hem heen, hebben wij met 
veel verdriet afscheid moeten nemen van mijn lieve man, 
onze zorgzame vader en trotse opa

HERMAN GOSSELINK
gehuwd met Marie Gosselink-Ruesink
eerder gehuwd met Heintje Rietman † 1997

* Wichmond,  † Vorden, 
12 oktober 1929  20 juni 2015

 Vorden: Marie Gosselink-Ruesink

 Laren Gld.: Annie Eggink-Gosselink
  Gerrit Eggink
  Sijmen en Charlotte
  Wietske en Timo

 Warnsveld: Henny Makkink-Gosselink
  Martin Makkink
  Renske en Teun
  Wieger en Bianca

 Hengelo Gld.: Herman Gosselink
  Bianca Gosselink
  Thymen
  Sylke

Beatrixlaan 10, 7251 AN Vorden.

Onze welgemeende dank gaat uit naar alle medewerkers 
van Buurtzorg Vorden team Bosrand en huisartsenpraktijk 

Albers & Tanis en dr. Mud.

Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op 
woensdag 24 juni van 19.00 tot 20.00 uur bij ons thuis 
aan de Beatrixlaan 10.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, zal 
worden gehouden op donderdag 25 juni om 11.00 uur 
in de Hervormde Kerk, Kerkstraat 2 te Vorden.

Voorafgaand is er tevens de mogelijkheid van afscheid 
nemen van 10.15 tot 10.45 uur.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene 
Begraafplaats aan de Kerkhoflaan te Vorden. Na de 
begrafenis is er gelegenheid om de familie te condoleren 
in Hotel Bakker, Dorpsstraat 24 te Vorden.

Dankbaar voor alles wat hij voor ons is geweest, geven wij 
u kennis dat op 81-jarige leeftijd is overleden mijn lieve 
man, onze zorgzame vader en opa

Bertus Lammers
Bert

Wisch, Winterswijk,
11 augustus 1933 22 juni 2015

Bertie Lammers-Beernink

Rudy & Marga

Agnes & Steven
Niels
Anne

Goudenregenplein 14
7121 AR Aalten

Wij nodigen u uit aanwezig te zijn bij zijn afscheidsdienst 
op zaterdag 27 juni 2015 om 9.30 uur in het crematorium 
te Aalten, Romienendiek 2a, 7122 PA.

Na afloop is er gelegenheid de familie te condoleren.

Een aandeel in elkaar

www.stemophetcooperatiefonds.nl

Bent u lid van Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek? Breng dan

online uw stem uit. Zo bepaalt u samen met de andere leden welke

projecten een bijdrage uit het Coöperatiefonds ontvangen.

Breng voor 16 juli uw stem uit.

Steun uw
favoriete
projecten.

Rabobank
Coöperatie-

fonds
Haring Party
Vrijdag 26 juni
17.00-19.00 uur 

Met Vishandel Vrieze
Hollandse Nieuwe arrangement 
Met fris bier en wijn

€ 20,00

OPEN HUIS IKC HET HOGE
Zaterdag 27 juni staan de deuren van 10.00-13.00 
uur voor u open aan Het Hoge en bent u van harte 
welkom op ons Integraal Kind Centrum.
BSO Aquarius, KDV Avonturijn en school Het Hoge 
laten graag aan ouders, kinderen en andere belang-
stellenden zien hoe het onderwijs  en de opvang van 
nu er uit zien. Tevens vermelden we dat per eind au-
gustus er ook een peutergroep bij ons gaat beginnen! 

Wij bereiden ieder kind voor op het leven en werken 
in de 21e eeuw. Neem gerust opa, oma, buren en 
vrienden mee! Ook als uw kind ons centrum (nog) niet 
bezoekt, bent u van zelfspreken van harte welkom!

Alles onder één dak, leren en spelen 
voor kinderen van 0 tot 12 jaar, dat 
is gemakkelijk voor u en vertrouwd 
voor uw kind!

Het Hoge 36
7251 XX Vorden
Tel. 0575 552036
school@hethoge.nl
www.hethoge.nl

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Ludgertuin in Vierakker
Vierakker - Het waren onrustige 
tijden, de dagen dat Franken en 
Sasken met elkaar streden om de 
macht. Tussen al dat wapengeklet-
ter sprongen drie mannen eruit. 
Zij vertelden over het christelijke 
geloof en brachten een boodschap 
van vrede, van naastenliefde en 
barmhartigheid. Van deze drie zen-
delingen uit die tijd, de heilige Wil-
librord, de heilige Bonifatius en de 
heilige Ludger zijn de eerste twee 
het meest bekend. 

Bijna iedereen weet wel dat Bonifa-
tius in Dokkum is vermoord en ook 
van Willibord heeft men wel gehoord. 
Hij wordt doorgaans afgebeeld met 
een kerk op zijn hand. Ludger is in dit 
illustere rijtje de minst bekende. En 
toch heeft juist hij veel voor de Ach-
terhoek betekend.

Het was aan de IJssel bij Café Den 
Elter dat hij zijn eerste kerk bouwde. 
Een replica hiervan is te zien in Mu-
seum Smedekinck in Zelhem.

Maar aan de relatieve onbekendheid 
van Ludger lijkt een einde te komen. 
Ludger lijkt ineens hot! RTV Utrecht 
besteedde in zijn geschiedenisreeks 
uitgebreid aandacht aan wie hij was 
en ook TV Gelderland heeft zich op 
Ludger en zijn betekenis gestort.
Er wordt momenteel gewerkt aan een 
uitzending die in september zal wor-

den uitgezonden. Maar ook in Vierak-
ker heeft men Ludger omarmd. Daar 
wordt gedacht aan het realiseren van 
een Ludgertuin; een tuin met een ro-
mantisch slingerend pad met infor-
matieborden over Ludger: wie hij is, 
wat hij deed en waarom hij belangrijk 
is voor deze omgeving.

Filmpje
De omgeving van Vierakker/
Wichmond heeft al veel moois te bie-
den. Prachtige natuur, fiets- en wan-
delpaden, het mooiste ommetje van 
Gelderland, de Ockhorstroute, boe-
rengolf, een theetuin, de mooiste kerk 
van Gelderland en meer. De Ludger-
tuin zou hierop een mooie aanvulling 
zijn en de aantrekkelijkheid van de 
omgeving vergroten. Op youtube staat 
een leuk filmpje van 1.55 min. over de 
tuin: www.youtube.com - zoeken op 
Ludgertuin.

Stem ook
De initiatiefnemers van de Ludger-
tuin hebben een aanvraag ingediend 
bij het Coöperatiefonds van de Rabo-
bank. Iedereen die lid is van het Co-
operatiefonds van de Rabo kan een 
stem uitbrengen. Voor de Ludgertuin 
is dat: www.stemophetcooperatie-
fonds.nl - Stichting Beheer Ludgerus-
gebouw - Cultuur - Lochem/Bronck-
horst. Het zou fantastisch zijn als met 
uw stem dit idee werkelijkheid zou 
kunnen worden.

   

Optreden Kwart over 60 in 
Heiligenbeeldenmuseum
Kranenburg/Vorden - Zondagmid-
dag 28 juni verzorgt het koor Kwart 
over 60 een optreden in het Heili-
genbeeldenmuseum aan de Ruur-
loseweg 101 te Kranenburg/Vorden. 
Tussen 14.00 en 15.00 uur zullen ze 
kerkelijke muziek ten gehore bren-
gen.

Kwart over 60 bestaat uit Mieke 
Kluiver(sopraan) Joke Talens (Alt) 
Pieter Vegter (tenor) en Jos Divendal 
(bas). Als geschoolde amateurzangers 
vormen zij sinds een 4-tal jaren een 
kwartet en treden zij regelmatig naar 
buiten. Het plezier van het samen zin-
gen is de drijfveer die hen bindt. Het 
repertoire is zowel religieus als wereld-
lijk en bevat muziek van alle tijden.

Vanmiddag staat de kerkelijke muziek 
centraal en klinkt er muziek van o.a. 
Praetorius, Arcadelt, Purcell, Schubert 
en Stravinsky. Er zal een paar keer een 
Ave Maria klinken van deze compo-
nisten en ook het Pater Noster is in 2 
zettingen te horen.

Beide veel getoonzette werken klin-
ken ook in een versie vanuit de Rus-
sisch-orthodoxe traditie. Ook een gre-
goriaanse zetting ontbreekt niet.

Uit de boeddhiste traditie klinken 2 
liederen op vertaalde teksten van Ton 
Lathouwers en een traditionele me-
lodie. Enige liederen in het Engels, 
Duits en Frans maken het programma 
compleet. Kwartover60 opent al haar 
optredens met het “Audite Silete” (nu 
luister, wees stille..) en sluit af met 
een Ierse zegenbede: May the roads. 
In de prachtige akoestiek en sfeer van 
de museumkerk zal het zingen zeker 
goed tot zijn recht komen.

In een bijzondere expositie wordt 
dit jaar “Het levenswerk van Henk 
Ensink” tentoongesteld. Belangwek-
kende onderdelen uit deze religieuze 
collectie zijn nu te bewonderen, ook 
wordt een speciaal aan hem gewijd 
klankbeeld vertoond.

Openingstijden
Het museum is geopend van 11.00 tot 
17.00 uur op dinsdag, donderdag en 
zondag tot en met donderdag 29 okto-
ber, alsmede op Monumentendag 12 
en 13 september en de Gelderse Mu-
seumdag zaterdag 24 oktober. Voor 
meer informatie zie ook de website. 
   

 ▶ www.heiligenbeeldenmuseum.nl

Vorden - Over buurtschap Wilden-
borch regeert in de komende twaalf 
maanden een koningin. Mariska 
van Ditshuizen won zaterdag 20 
juni namelijk het vogelschieten. In 
de vierde ronde schoot ze de laat-
ste resten van de houten vogel met 
een welgemikt schot naar beneden. 
Van Ditshuizen is overigens niet de 
eerste vrouw in de Wildeborch die 
tot koningin werd uitgeroepen. In 
totaal namen 78 schutters deel aan 
het vogelschieten. 

Uitslagen Volksspelen Oranjefeest 
Wildenborch 2015: Vogelschieten: 
1. Romp: (Koningin) Mariska van 
Ditshuizen; 2. Kop: Jacques van 
Hooijdonk; 3. Rechter vleugel: Bruce 
Langwerden; 4. Linkervleugel: Bruce 
Langwerden; 5. Staart: Rob Holsbee-
ke.

Stoelendans: 1. Ingrid en Ise Addink; 
2. Johan Pardijs; 3. Niels Langwerden. 
Kegelen:1. Hugo van Ditshuizem; 2. 
Jelle Wezinkhof; 3. Henny Zweverink. 
Schijfschieten: 1. Johan Addink; 2. 
Harrie Dinkelman; 3. Frits Pladdet.

Dogkarrijden: 1. Hugo van Ditshui-
zen; 2. Mythe Langwerden; 3. Jelle 
Wezinkhof. Sjoelen: 1. Bennie de Kei-
zer; 2. Nico van Gils; 3. Appie Klein 

Brinke. Klootrollen: 1. Wim van Ar-
ragon; 2. Bruce Langwerden; 3. Rejan 
van Gils.

   

Jaarlijkse fietspuzzeltocht Medler
Medler - Op zondagmiddag 28 juni 
a.s. organiseert de Oranjecommissie 
Medlertol haar jaarlijkse fietspuz-
zeltocht. Dit gebeurt traditioneel 
een week vóór het Medlerfeest.

De fietspuzzeltocht, waaraan ieder-

een deel kan nemen, heeft een afstand 
van ca. 20 km en is daardoor geschikt 
voor jong en oud.

Terwijl u langs de mooiste plekjes van 
de Achterhoek fietst, kunt u onderweg 
deelnemen aan verschillende op-

drachten. Natuurlijk wordt onderweg 
weer voor een hapje en een drankje 
gezorgd.

Starten kan tussen 13.00 en 14.30 uur 
vanaf café restaurant ‘t Wapen van het 
Medler aan de Ruurloseweg.

Vorden - “Het is goed dat we hier bij 
elkaar zijn. Dat geeft ons een warm 
gevoel. Onze buurtschap is een 
hechte buurtschap. En daar mo-
gen we best trots op zijn.” Met deze 
woorden verwelkomde bewoonster 
Jennine van de Plassche-Staring van 
Kasteel Wildenborch zaterdagmid-
dag 20 juni de aanwezigen op het 
jaarlijkse Oranjefeest Wildenborch. 
In haar welkoms woord liet ze blij-
ken trots te zijn op haar buurtgeno-
ten waarbij de Wildenborchse Kapel 
op sociaal vlak het middelpunt voor 
de gemeenschap vormt. “Maar ook 
op De Wildenborcher. Het (buurt)
blad voor en door Wildenborchers 
waarin alle wetenswaardigheden 
over de buurtschap en haar inwo-
ners op zeer professionele wijze 
worden weergegeven. En natuurlijk 
op ons jaarlijkse Oranjefeest met 
een nadrukkelijke link naar ons 
Koningshuis. Dat verbind ons ook”, 
aldus Jennine van de Plassche-Sta-
ring.

Het was wethouder Arno Spekschoor 
van de gemeente Bronckhorst die het 
Oranjefeest officieel opende. Vervol-
gens werd het Wilhelmus gezongen 
en gingen de ballonnen van de kinde-
ren de lucht in. En naar goede traditie 
werd de reeks volksspelen geopend 
met de ‘stoelendans’ waarover in aan-
loop naar het feest volop werd gedis-
cussieerd. 

“Er heeft zich 
geen incident 
voorgedaan”

“Er werden soms halsbrekende toeren 
uitgehaald om als eerste een plankje 
te bemachtigen als de muziek ophield 
met spelen. Toch wilden we de ‘stoe-
lendans’ handhaven want het blijft 
een mooi openingsspel van het feest. 
We hadden de regels dit jaar daarom 

wat aangescherpt en hebben vier 
‘scheidsrechters’ ingezet die, als het 
nodig is een rode kaart kunnen uit-
delen” zo verklaarde voorzitter Har-
rie Dinkelman van Oranjevereniging 
Wildenborch. Het moest wel een leuk 
festijn blijven. En dat werd het ook 
op de unieke locatie voor het kasteel 
waar de nationale driekleur met wim-
pel fier wapperde.

Beslissend
Nadat de veertig deelnemers eerst 
rond de bloemenperk op het gras-
veld hun ‘dans’ afwerkten mochten de 
laatste vier overgebleven deelnemers 
voor het bordes van het kasteel het 
volksspel afwerken. Als eerste werd 
Wijnand Bijenhof uit de strijd geno-
men.
Vervolgens moest Niels Langwerden 
(15) de strijd staken en ging de alles 
beslissende laatste ronde tussen Jo-
han Pardijs (74) en Ingrid Addink (34) 
die aan haar hand met haar tweejarige 
dochtertje Ise deelnam. 

Op teken van Van Hooijdink begon 
de Harmonie Vorden weer te spelen. 
Maar plots staakten de muzikanten 
hun repertoire. Johan Pardijs had net 
de pech dat hij voorbij het plankje 
was. En zo kon Ingrid Addink en Ise 
de felicitaties in ontvangst nemen. Na 
afloop was Jacques van Hooijdonk te-
vreden over het verloop van de ‘aan-
gescherpte’ stoelendans. “Er heeft 
zich geen enkel incident voorgedaan.”

Samenzijn
Aansluitend vermaakten de buurt-
bewoners zich onder meer met vo-
gelschieten, dogkarrijden, kegelen, 
sjoelen en klootrollen. De kinderen 
vermaakten zich met diverse kinder-
spelen en konden naar harte lust op 
een springkussen spelen.
Vrijdagavond vond er in de Kapel in 
het kader van het Oranjefeest een ge-
zellig samenzijn plaats met een koud 
en warm buffet met medewerkring 
van troubadour Gery Groot Zwaaftink 
uit Vorden.

Na het Wilhelmus gingen de ballonnen van de kinderen de lucht in.

Mariska van Ditshuizen met haar Freddy van Ditshuizen. 

“Het is goed dat we bij elkaar zijn. Dat geeft 
ons een warm gevoel”

Koningin Mariska van Ditshuizen regeert 
jaar lang over buurtschap Wildenborch
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Nobelstraat 11, 7131 PZ Lichtenvoorde. Tel. 0544 378 680

www.wesselskeukens.nl

Door de week geen tijd om  
de toonzaal voor keukens en  

vloeren te bezoeken?

Kom dan op
zondag 28 juni

naar Wessels Keukens & Vloeren.

Bekijk de prachtige toonzaal,
de showroomkeukens en de  

acties op de PVC vloeren.

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W
ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

NIEUWE TOONZAAL

Meer dan 1000m² 

WESSELS
KEUKENS & VLOEREN

N
W
ONE-STOP-SHOPPING
KEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

NIEUWE TOONZAAL

Meer dan 1000m² 
WESSELSKEUKENS & VLOEREN

N
W
ONE-STOP-SHOPPINGKEUKENS, VLOEREN & SANITAIR

NIEUWE TOONZAAL
Meer dan 1000m² 

KOOPZONDAG

OPEN VAN 10.00

TOT 16.00 UUR

28 juni

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
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 

150 gram filet americain

samen

3

29

SPECIAL

Haas op stok

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensrack 

aan het stuk

5

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Verse 

kipspiesen

4DE GRATIS

MAALTIJD IDEE

Italiaanse 

Groente 

schotel

5

50

500 gram

SPECIAL

Haas op stok

  100 gram 245
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensrack
aan het stuk

500 gram 598

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt +
150 gram filet americain

samen 329

Aanbiedingen zijn geldig van 22 t/m 27 juni
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VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden gehakt + 

150 gram filet americain

samen

3

29

SPECIAL

Haas op stok

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Varkensrack 

aan het stuk

5

98

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Verse 

kipspiesen

4DE GRATIS

MAALTIJD IDEE

Italiaanse 

Groente 

schotel

5

50

500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Verse
kipspiesen

4DE GRATIS
MAALTIJD IDEE

Italiaanse
Groente schotel
 500 gram 550

TERUG IN ZUTPHEN VANAF 1 JULI!
MARILENE

EDELENBOSCH – DE JAGER
OPENT EEN NIEUWE CHIROPRACTIE- 

VESTIGING OP DE ZWEEDSESTRAAT 1.

AFSPRAKEN ZIJN AL TE MAKEN: 
WWW.CHIROPRACTIEZUTPHEN.NL

OF BEL: 06-51262668

vraagprijs: €  259.000,- k.k. 
Hengelo Gld
Banninkstraat 43

omschrijving: 
Op een prachtige vrije en groene locatie 
gelegen ruime eengezinswoning met forse 
garage/berging (ca. 100 m²), tuin en naastge-
legen perceel grond (830 m²), evt. geschikt 
als tuingrond of weide voor kleinvee. 
Ind.: hal, toilet, woonkeuken, kelder (ca. 10 
m²), woonkamer, hal/bijkeuken, badkamer 
met douche en v.w. 
1e Verd.: 4 slaapkamers (ca. 5, 9, 11 en 14 
m²), balkon. Vlizotrap naar zolderberging. 
Garage geschikt voor meerdere auto’s. Evt. 
geschikt te maken als stal met buitenbak op 
naastgelegen perceel. Bouwjaar 1960, inh. 
woonhuis ca. 415 m³. Nefit HR combi (2006). 
Totaal perceelopp. 1745 m².

vraagprijs: €  174.000,- k.k. 
Hengelo Gld
Hoge Es 23

omschrijving: 
In een rustige woonwijk gelegen, keurig 
onderhouden hoekwoning met diepe achter-
tuin en oprit geschikt voor 2 auto’s. 
Indeling: entree/hal, modern toilet, ruime 
woonkamer (29 m2) met laminaatvloer, open 
keuken met inbouwapparatuur. 
1e verd.: overloop, stookruimte, 2 slaapka-
mers (8 en 11 m2), moderne badkamer met 
douche en wastafel. 
2e verd.: vlizotrap naar bergzolder.  
De verzorgde achtertuin is voorzien van 
een ruime stenen berging en zonneter-
ras. Perceelsoppervlakte is 252 m2, inhoud 
woning ca. 250m3, bouwjaar 1987. De 
woning is voorzien van c.v. gas combi ketel 
(Vaillant 2003) en gedeeltelijk dubbel glas. 
Een keurige woning waar u zonder klussen 
in kan!

vraagprijs: €  249.500,- k.k. 
Hengelo Gld
Julianalaan 2

omschrijving: 
Aan de rand van het dorp gelegen, nabij het 
buitengebied, ruim en goed onderhouden 
helft van dubbel woonhuis met salon/prak-
tijkruimte met eigen opgang. 
Ind. woonhuis: hal, toilet, woonkamer ca. 
35 m², half open keuken met inbouwapp., 
bijkeuken en berging. 
1e verd.: 3 slaapkamers, luxe badkamer met 
bad, douche, badmeubel met dubbele wasta-
fel en toilet. Vaste trap naar… 
2e verd.: 2 leuke ruime slaapkamers, waarvan 
1 met dakkapel. 
Ind. salon/praktijkruimte: wachtruimte met 
garderobe, trap naar praktijkruimte v.v. 2 
grote dakramen, toilet, totaal ca. 30 m². CV 
gas Nefit HRC 2002. Bouwjaar 1983, perceel-
opp. 241 m², Inhoud ca. 600 m³.

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

NIEUW!!!
Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.

Bĳ  interesse bel 0575-550850.

Geldig van dinsdag 23 t/m maandag 29 juni.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden
Tel.: 0575-550850

DE LEKKERSTE UIT GRIEKENLAND

mooie grote donkere
KERSEN 500 gram   2.98
IN DE VOL SMAAK....

zacht/zoete sappige
NECTARINES 10 voor   2.98
IN DE VOL SMAAK....

mooie jonge hollandse
TUINBONEN heel kilo   0.99
OOK WEL GENOEMD BOS OF PLATTE PERZIK

hele mooie
PARAYUAYO’S heel kilo   1.98
DE LEKKERSTE VAN ONZE TELER V/D BELT

de beste
TROSTOMATEN heel kilo  1.25met advies

& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G



Vordens Mannenkoor in 
Openluchtmuseum
Vorden - Zaterdag 27 juni vindt de 
dag van de Gelderse Traditie plaats 
in het openluchtmuseum in Arnhem. 
Deze dag is een initiatief van Gelders 
Erfgoed, Nederlands Openluchtmu-
seum en Omroep Gelderland.

Er zullen allerlei activiteiten plaats-
vinden zoals muziek, dans en folklo-
re. Ook het Vordens Mannenkoor is 

gevraagd hier aan mee te werken. Zij 
zullen om 13.30 uur en 15.00 uur een 
optreden verzorgen in Hervormde 
kerk. Er zal door het koor een geva-
rieerd programma gebracht worden 
van typisch Gelderse muziek afgewis-
seld met meer bekende koorwerken.
   

 ▶ www.vordensmannenkoor.nl
   

Marjolein Dispa brengt
barok op kasteel Hackfort
Vorden - Altvioliste Marjolein Dispa 
is zondagmiddag 5 juli 2015 op-
nieuw te gast in kasteel Hackfort 
van Natuurmonumenten bij Vorden. 
Samen met violisten Reinier Reijn-
goud en Chris Duindam zal zij deze 
middag een gevarieerd barokpro-
gramma presenteren met o.a. wer-
ken van Bach, Merula en Telemann. 

Aanvang van het kasteelconcert is om 
15:00 uur. Voor leden van Natuurmo-
numenten is de entree € 10,00 voor 
het concert; voor niet leden € 15,00. 
Geïnteresseerden melden zich aan via 
de website. 

Strijktrio concert
Naast Marjolein Dispa behoren violis-
ten Reinier Reijngoud en Chris Duin-
dam tot dit bijzondere strijktrio. Sinds 
vele jaren maakt Marjolein Dispa deel 
uit van Amsterdam Sinfonietta en is ze 
een regelmatige gast bij verschillende 

internationale kamermuziekfestivals. 
Bovendien is zij vaste remplaçant bij 
het Combattimento Consort Amster-
dam.

Violisten Reinier Reijngoud en Chris 
Duindam behoren tot de vaste kern 
van dit kamermuziekensemble. Naast 
haar medewerking aan diverse ra-
dio- en televisieopnamen maakte zij 
inmiddels diverse CD’s met kamer-
muziek- en solowerken. De afgelo-
pen jaren speelde ze een concertserie 
rond de solowerken van Telemann en 
Bach. Daarnaast is Marjolein Dispa 
als Hoofdvakdocent Altviool en Ka-
mermuziek verbonden aan het Con-
servatorium van Amsterdam. Ontdek 
dit pareltje van het strijktrio in de 
sfeervolle Van Westerholtzaal op kas-
teel Hackfort!
   

 ▶ natuurmonumenten.nl/activiteiten
   

Gemeenteavond Hervormde 
gemeente Vorden
Vorden - De kerkenraad van de Hervormde gemeente Vorden houdt voor 
haar gemeenteleden een gemeenteavond. 

De avond vindt plaats op donderdag 
25 juni a.s. in de Dorpskerk en begint 
om 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. 

Zij wil de gemeenteleden na de kerken-
raadsvergadering van 18 juni infor-
meren over de stand van zaken rond 
het verenigingsproces. 

Vorden - Zaterdagmiddag 6 juni 
waren leerlingen en het leerlingen-
orkest, onder leiding van Harry ten 
Brinke, aan zet om van zich te laten 
horen in de grote zaal van het Kul-
turhus. Het traditionele Limona-
deconcert. Het “grote”orkest en de 
slagwerkgroep hadden hun beurt op 
9 april al gehad, nu was het het hon-
derd procent de beurt aan de jeugd.

Om klokslag 16.00 uur begon het or-
kest, voor een goed gevulde zaal, met 
“Rock Collector”. Ook de leerlingen 
die pas in september begonnen wa-
ren met lessen, mochten en konden 
al meespelen tijdens dit openings-
nummer. De optredens van het orkest 
werden afgewisseld door diverse solo-
optredens. Alle leerlingen kregen de 
mogelijkheid iets van hun vorderin-
gen te laten horen. De meesten maak-
ten hier graag gebruik van. Sommige 
lieten zich begeleiden door muziek op 
een cd, anderen hadden hun leraar of 
ouder uitgedaagd mee te spelen.

De blokfluitleerlingen onder leiding 
van Juf Jannie Bakker brachten enkele 
stukjes ten gehore. De blokfluitles legt 
een basis voor het bespelen en de keu-
ze voor een instrument. Als verrassing 
voor het publiek hadden de blokfluit-
leerlingen hun ouders gestrikt om sa-
men een nummer te spelen. De slag-
werk en drumleerlingen onder lei-
ding van Geert Jan Dijkerman deden 
goed hun best, op zowel kleine trom, 
drumstel en melodische slagwerk en 
natuurlijk solo. De leerlingen kunnen 
terugkijken op een geslaagde middag 

en het publiek heeft kunnen vaststel-
len dat er veel jeugdig talent is binnen 
Harmonie Vorden.

Zondag 14 juni heeft het leerlingen-
orkest van Harmonie Vorden deelge-
nomen aan een muzikaal spektakel in 
de tuinen van het landgoed Warmelo 
in Diepenheim. Er werden, onder lei-
ding van dirigent en inspirator Harry 
ten Brinke, twee optredens verzorgd 
in een goed georganiseerd spektakel 
waaraan maar liefst 800 muzikan-
ten aan deelnamen. Het was voor de 
leerlingen, aangevuld met enkele “er-
varen” muzikanten, een spannende 

dag. Veel oude rotten gaven de jeugd 
een compliment omdat maar ze zich 
erg goed presenteerden. Donderdag-
avond 9 juli, tijdens het Zomeravond-
concert, is het derde optreden in korte 
tijd voor het leerlingenorkest.

Nieuwsgierig geworden om ook een 
instrument te leren spelen? Kijk op de 
website, bel de leerlingencoördinator 
of kom eens kijken tijdens de lessen of 
de repetities op donderdagavond (op 
afspraak).
   

 ▶ www.harmonievorden.nl

Vorden - Aankomende zaterdag 
barst Booming 2015 los op de feest-
weide van kasteel Vorden. Na maan-
den van voorbereiding zal komende 
zaterdag Booming haar 3e editie be-
leven. Deze week is begonnen met 
het opbouwen van het festivalter-
rein. Ook dit jaar zal je weer verrast 
worden, dit keer met onder andere 
een podium in Romeinse stijl met 2 
danseressen, een mega gave licht- 
en lasershow en een Boomingstier.

Komende zaterdag zal overdag gestart 
worden met de Booming Kids Party. 
In de avond is het festivalterrein ge-
opend vanaf 20.00 uur. Buiten kan 
je in het Rock Café de gehele avond 
nummers aanvragen bij DJ Edwin 
Gotink, bekend van Discoteam Black 
Night.

In de tent zal DJ Arjano vanaf 20.30 
uur de tent opzwepen, voordat Dune 
om exact 22.00 uur zal gaan aftrappen 
met een mix van allerlei happy hard-
core knallers uit de 90’s. Voor vele be-
zoekers zal dit een bekende reis wor-
den terug in de tijd.

Vanaf 23.30 uur gaan the Fools, be-
kend van o.a. de Zwarte Cross 2014, 
de tent verder op de kop zetten. Vele 
bekende medleys en songs zullen te 
horen zijn, waarin ze teruggrijpen 
naar de populaire 80’s, 90’s en 00’s. 
Een feestband van de buitencategorie!

Booming Bull Rider
Uiteraard zal er ook dit jaar weer een 
Flügel promotie team aanwezig zijn. 
Daarnaast kan men mee doen aan de 
“Booming Bull Rider” competitie, de 
winnaar hiervan zal een leuk aanden-
ken krijgen.

Kaartverkoop
Houd voor het laatste nieuws de Stevo 
pagina op Facebook in de gaten. De 
kaarten zullen in de voorverkoop te 
verkrijgen zijn voor € 10,- bij de Fa-
shion Corner, de Weule en de Bruna. 
Aan de deur kan men kaarten kopen 
voor € 12,50. We zien jullie graag ko-
mende zaterdag!

Booming Kids Party
Clowns, popcorn, spelletjes, schmink, 
ranja, een paardenshow, ballonnen-
wedstrijd en nog veel meer! Dát is de 
Booming Kids Party! Op zaterdag 27 
juni nodigen we alle kinderen uit Vor-
den en omstreken uit voor een gezel-
lige en gratis kindermiddag.
Dit jaar staat de Booming Kids Party 
in het teken van het circus. Alle kin-
deren van 2 t/m 12 jaar (of ietsjes jon-
ger of ouder) kunnen deelnemen aan 
de circusspelletjes en gaan met een 
leuke prijs naar huis. Maar ook de al-
lerkleinsten kunnen zich vermaken 
op het springkussen of in de zandbak.

Paardenshow Nalanta
Samen met ouders, opa’s en oma’s en 
andere belangstellenden kunnen de 
kinderen genieten van de paarden-
show Nalanta. Een show waarin vrij-
heidsdressuur en samenwerking tus-
sen mens en paard centraal staat. Hoe 
de show eruit gaat zien blijft nog even 
een verassing, maar wat we al wel we-

ten is dat de paarden er zin in hebben! 
Daarnaast is het voor iedereen moge-
lijk om een ritje met één van de pony’s 
te maken.

Kleurplaten- en ballonnenwedstrijd
Bij de Bruna, Fashion corner en Tank-
station de Weule liggen kleurplaten 
klaar, hiermee zijn leuke prijzen te 
winnen. De kleurplaten mogen opge-
haald en uiterlijk 26 juni weer worden 
ingeleverd. Ook tijdens de Booming 
Kids Party mogen ze bij één van de 
clowns afgegeven worden.
Aan het eind van de middag worden 
de prijswinnaars bekend gemaakt, 
waarna we de middag afsluiten met 
een ballonnenwedstrijd!

Dus komt naar de Kasteelweide in 
Vorden, naast het kasteel tussen 13.30 
en 17.00 uur. Alle leeftijden welkom 
en opgave is niet nodig. De organi-
satie verwelkomt graag kinderen, ou-
ders, opa’s en oma’s en iedereen die 
zin heeft in een gezellige middag.

Dune zal knallen op Booming Vorden 2015  met 90’s happy hardcore. 

Muzikaal spektakel op het landgoed Warmelo in Diepenheim.

Podium in Romeinse stijl met danseressen, 
licht- en lasershows en diverse artiesten

Diverse geslaagde concerten door het
leerlingenorkest van Harmonie Vorden

Agenda
 23 - 30 juni Koersbal 10.00 – 11.00 uur
 23 - 30 juni Handwerken-Breien 10.00 – 11.30 uur
 23 - 30 juni Rummicub 14.30 – 15.30 uur
 9 juli Inloopspreekuur gehoorproblemen 10.00 – 12.00 uur
Locatie Kulturhus het Dorpscentrum.
 
Veel activiteiten hebben een zomerstop en starten weer in september a.s.

Duo-fiets voor inwoners van Vorden en omgeving
U kunt gebruik maken van deze 
bijzondere activiteit van maandag 
tot en met vrijdag. 

De duo-fiets is een veilige, elektri-
sche fiets waar twee personen naast 
elkaar een fietstocht kunnen maken. 
Een vrijwilliger gaat als begeleiding 
mee. Eindelijk weer eens een fiets-

tocht maken…... Voor informatie/
reserveren: Stichting Welzijn Vorden, 
dinsdag en woensdag tussen 9.00-
10.00 uur kunt u bellen: 553405 of 
mailen, w.gotink@welzijnvorden.nl 
of telefoon 0575-551021. 

Heeft u genoten van de fietstocht, mag 
u een kleine eigen bijdrage geven.   

Ontmoeting & Dagbesteding voor senioren 
in Vorden en omgeving
Ontmoeting en Dagbesteding orga-
niseert op dinsdag van 10.00-16.00 
uur een dagactiviteit voor zelfstan-
dig wonende senioren in Vorden 
e.o. Dit biedt hen de mogelijkheid 
om samen met andere senioren aan 
een gevarieerd programma deel te 
nemen. 

Er is begeleiding en aandacht van de 
vrijwilligers voor iedere deelnemer, 
zodat hij/zij zich thuis voelt. Door het 
bezoeken van de dagbesteding kun-
nen senioren langer zelfstandig blijven 
wonen.

Vrijwilligers
Wij zijn ook op zoek naar enthousias-
te, creatieve vrijwilligers, die affiniteit 
hebben met deze doelgroep en activi-
teit en het als een uitdaging zien om 
deze nieuwe activiteit vorm te gaan 
geven.

Voor vragen, informatie en aan-
melding voor zowel als deelnemer, 
als vrijwilliger 
Kunt u contact opnemen met 
Wilma Berns, tel. 06-20712125.
@:w.berns@bronckhorst.nl
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Bouma
     Zutphen, Rudolf Steinerlaan 47 (winkelcentrum Leesten),     Brummen, Ambachtstraat 38                                 

Iedere zondag open van 12.00 tot 18.00 uur   

 Gratis parkeren!PP

SHOW-
ROOM IN 

ONZE VESTIGING 
HENGELO IS 
VERNIEUWD!

Keukenacties
20% KORTING OP ALLE MIELE KEUKENAPPARATUUR 

Hengelo (Gld) Kruisbergseweg 13 Zevenaar Ampèrestraat 3 Telefoon (0575) 46 81 81 www.hci.nl

Kom voor meer acties naar onze showrooms.

Wij ontzorgen u 
van A tot Z met uw 

nieuwe keuken!



Vorden - Groep 5/6 van de Dorps-
school hoefde afgelopen week eens 
niet in het klaslokaal te zitten, maar 
mocht heerlijk naar buiten voor een 
heuse natuur buitenles Landschaps-
beleving. 

Deze buitenlessen hebben als thema 
‘Natuur kun je zien, ruiken en voelen’ 
en worden gegeven aan alle klassen 
van de deelnemende scholen aan het 
project van Luchtkasteel tot Dassen-
burcht. De lessen worden gegeven 
met behulp van het IVN en Natuur-
monumenten en vond voor de leer-
lingen van de Dorpsschool plaats op 
landgoed het Hackfort in Vorden.
   

 ▶ www.ivn.nl
 ▶ www.natuurmonumenten.nlDe kinderen luisteren aandachtig naar wat er over de natuur verteld wordt. 

Interessante natuur buitenles voor leerlingen 
van de Dorpsschool

Vorden - De 48e avondvierdaagse 
Vorden zit er inmiddels weer op. Dit 
jaar voor de tweede maal in haar 
geschiedenis georganiseerd door 
voetbalvereniging Vorden. Met de 
feestelijke intocht werd op donder-
dagavond, door de ruim 600 lopers, 
nog eenmaal een ereronde door het 
dorp gemaakt.

Vier avonden lang stond het centrum 
van het dorp, met haar start en finish 
bij het Kulturhus in het teken van 
de jaarlijkse avondvierdaagse. Elke 
avond werd er door de groepen kinde-
ren en individuele lopers met het lo-
pen van de 5 of 10 km gestreden voor 
het behalen van de verdiende medail-
le, maar ook de prijs voor beste groep. 
De twee wisselbekers voor de beste 5 
km groep en de beste 10 km groep zijn 
dit jaar gegaan naar respectievelijk de 
Dorpsschool en de Garve.

Het was heerlijk wandelweer, waar 
zelfs op de laatste avond een extra 
flesje water geen overbodige luxe was 
door de hoge temperatuur. Dat op 
deze avond sponsor Albert Heijn Gro-
tenhuys onderweg klaar stond voor 
alle lopers met een lekker ijsje, kwam 
dan ook het perfecte moment. Op de 
andere dagen werd door Installatie-
bedrijf Wiltink, bakkerij Joop en bak-
kerij van Asselt een andere, heerlijke, 
energie boost uitgedeeld.

De gehele week was ook een team 
vrijwilligers van Stichting Litania 
aanwezig, welke op de donderdag-
avond geheel in de spotlight werden 
gezet, door een grote opgezette tent, 

gesponsord door Dutch PC. Op deze 
wijze gaven zij informatie over de 
stichting en waar zij voor staan. Na-
melijk het helpen van kinderen met 
een beperking. Binnen de gemeente 
Bronckhorst en directe omgeving 
proberen zij hen toch een zo normaal 
mogelijk leven te bieden .

De gehele week stond er bij de in-
schrijfbalie al een collectebus, evenals 
bij ijssalon Lekker en ijssalon Kerke-
pad, die overigens per loper een do-
natie doen van 10 cent aan Stichting 
Litania. Net voor de intocht werd er 

tot slot een grote collecte gehouden 
onder het publiek. Hiermee heeft de 
stichting maar liefst 275 euro op kun-
nen halen. Dit is een geweldig mooi 
resultaat en Stichting Litania wil dan 
ook iedereen bedanken die hier zijn 
bijdrage aan heeft geschonken. Een 
school uit Vorden deed zelfs nog een 
eigen donatie, wat door de Stichting 
enorm wordt gewaardeerd. Vrijwil-
ligers, sponsoren, muziekkorps de 
Harmonie, EHBO en verkeersrege-
ling Vorden, Stichting Litania en alle 
lopers ontzettend bedankt voor jullie 
medewerking afgelopen week!

Stichting Litania wil iedereen bedanken voor hun bijdrage.

Feestelijke afsluiting van de Vordense 
Avondvierdaagse

Vorden - In het weekend van 4, 5 en 
6 juni vond het clubkamp van de 
Protestantse gemeente in wording 
uit Vorden plaats. Het gehele week-
end stond in het teken van tal van 
activiteiten. Het thema was glitter 
en glamour.

Zo hebben de kinderen op vrijdag-
avond 4 juni geknutseld en zich ver-
maakt met een leuk spel. ‘s Avonds 
zouden groep 7 & 8 een spooktocht 
doen, maar helaas kon dat niet door-
gaan omdat het onweerde. In plaats 
daarvan is er toen voor gekozen om 
een zweedloop spel te doen.

Levend ganzenbord
Zaterdagochtend kreeg het Oud-Hol-
landse spel ganzebord een heel an-
dere betekenis, er werd namelijk le-
vend ganzenbord gedaan. ‘s Middags 
was het tijd om het bos in te gaan en 
daar een spannend spel te doen. Als 
avondeten heeft de groep gebarbe-
cued en toen het donker was heeft 
groep 7 & 8 een spooktocht gedaan. 

Groep 3 & 4 daarentegen hielden hun 
eigen discofeestje.

Laatste dag
Zondag konden de leiding en kinde-
ren uitslapen tot 10.00 uur en na het 

ontbijt was er een kerkdienst. Het 
onderwerp dat centraal stond was 
vriendschap. Om 14.30 uur werden ze 
allemaal weer door hun ouders opge-
haald. Erg jammer, want het was een 
super leuk kamp.

Het gehele weekend stond in het teken van tal van activiteiten. 

De kinderen vermaakten zich met knutselen, levend ganzenbord, spooktochten en disco

Clubkamp 2015 Protestantse gemeente

Voordelige bloemen

Prijsverlagingen
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Open dag De Klimop succes
Vorden - Zaterdag 30 mei hield Sen-
sire dagbegeleiding De Klimop een 
open dag. Dit naar aanleiding van 
de recente verhuizing van Delle 29 
naar de Weppel 5 in Vorden.

Het trotse team van medewerkers en 
vrijwilligers kon zich verheugen met 
een overweldigende opkomst en ont-
ving veel complimenten van bezoe-
kers. Er waren die dag genodigden, 
bezoekers met hun families, buurt-
bewoners en collega’s van de diverse 
klantlijnen van Sensire. Daarnaast 
mochten het team en de vrijwilligers 
een grote groep mensen ontvangen 
die de vooraankondiging hadden ge-
lezen en graag meer informatie wil-
den ontvangen.

De grotere multifunctionele locatie 
zag er die dag extra feestelijk uit. De 
ruime vertrekken en de sfeervolle in-

richting werd door velen genoemd. 
Bezoekers kregen van het team en de 
vrijwilligers rondleidingen en kregen 
een kijkje in de “huiskamer”, de keu-
ken, de dubbele rustruimten, de toi-
letruimte en de tuin met de veranda. 
“Wij zijn er in geslaagd om het warme 
thuisgevoel te behouden”. Aldus Di-
ana Bruil activiteitenbegeleidster. Het 
team en de vrijwilligers kunnen te-
rugkijken op een zeer geslaagde open 
dag en wil alle bezoekers danken voor 
hun getoonde belangstelling en hun 
enthousiasme.

Het ouderencentrum “De Klimop” 
biedt dagbegeleiding aan op alle 
werkdagen van 10.00 uur tot 16.00 
uur. Door deze volledige openstelling 
is het team in staat om de hele week 
een goed dagritme te bieden aan de 
deelnemers.

   

Haringparty bij de Herberg
Vorden - Het haringseizoen voor 
2015 is alweer van start. Laat je de 
Hollandse Nieuwe heerlijk smaken 
tijdens de Haringparty vrijdag 26 
juni bij café/restaurant De Herberg 
in Vorden. 

In samenwerking met Vishandel Vrie-
ze heeft De Herberg een Hollandse 

Nieuwe arrangement bedacht. Op 
vrijdag tussen 17.00 en 19.00 uur kan 
iedereen twee uur lang, voor slechts 
20 euro, onbeperkt genieten van bier, 
fris of wijn in combinatie met de over-
heerlijke Hollandse Nieuwe.
   

 ▶ www.deherbergvorden.nl
   

Staatssecretaris Martin van Rijn in Zelhem

Gesprek over de zorg
Zelhem - In gesprek met staatsse-
cretaris Martin van Rijn dinsdag 8 
september, 20.00 uur in Ellen’s Eet-
huisje in Zelhem met als onderwerp: 
“Decentralisatie zorg betekent dat 
de gemeente aan zet is.”

Het zorgbeleid is in grote lijnen be-
kend. De PvdA Bronckhorst voert dit 
beleid, samen met de coalitiepartijen, 
met verve uit, al staan we nog maar 
aan het begin. Minder groei in de uit-
gaven, meer zelf doen en een vangnet 
voor de meest kwetsbaren. Er lijkt een 
groot politiek draagvlak te zijn om de 
decentralisaties plaatselijk vorm te 
geven. Maar er is ook een roep om ge-
lijke behandeling en er worden lande-
lijk allerlei akkoorden gesloten. Daar-
om is het belangrijk dat de gemeente 
nadenkt over haar vermogen om zelf 
regie te voeren op het sociale domein. 
Op langere termijn kán de gemeente 
geen uitvoerder meer zijn van het 
Rijk. Gemeenten willen meer moge-

lijkheden om zelf de aard en de vorm 
van (jeugd)zorg en sociale zekerheid 
vorm te geven. Wie al dan niet aan-
spraak mag maken op publieke hulp-, 
zorg en dienstverlening, wordt dan 
niet meer bepaald door de wetgevers 
in Den Haag, maar door de gemeente. 
Gebaseerd op verordeningen die de 
gemeenteraad vaststelt. Niet het mi-
nisterie bepaalt, maar de lokale amb-
tenaar die aan de keukentafel zit van 
een hulpbehoevende burger.

Niet iedere burger en niet iedere poli-
tieke partij denkt hier hetzelfde over. 
De fractie van PvdA Bronckhorst gaat 
over decentralisatie in gesprek met 
de staatsecretaris. Martin Van Rijn is 
verantwoordelijk voor de wetten. Alle 
inwoners kunnen hierover in gesprek 
met de PvdA Bronckhorst en Martin 
van Rijn, de staatssecretaris. Een le-
vendig debat met uitstekende spre-
kers en veel ruimte voor de aanwezi-
gen! De toegang is vrij.

Vierakker - Op zondag 28 juni is de 
feestelijke ingebruikname van het 
nieuwe buitentheater bij Theetuin 
Vierakker. Speciale gast die dag is 
acteur Eric van der Donk, die verha-
len voor kinderen van (ongeveer) 8 
tot 12 jaar zal vertellen. 

Zijn verhalensessies worden afgewis-
seld met een open podium met aller-
lei muziek en andere voorstellingen. 
De feestelijke optredens worden ge-
houden van 14.00 tot 17.00 uur en zijn 
gratis toegankelijk.

Eric van der Donk
Acteur Eric van der Donk is vooral be-
kend van zijn verschillende rollen in 
televisie-series. Zo speelde hij de rol 
van Splinter Bussink in de serie Oud 
Geld, en die van Van Gilze senior in 
Pleidooi. Kinderen kennen Eric waar-
schijnlijk het beste van zijn rollen bij 
Het Klokhuis. Op 28 juni vertelt hij in 
drie sessies verschillende verhalen. 
Elke sessie heeft een eigen thema: na-
tuur, sprookjes en Griekse mythen.

Open podium
Ook organiseert de Theetuin die mid-
dag een open podium. Iedereen die 
het leuk vindt om op te treden voor 
publiek is van harte welkom. Wil je 
muziek maken, toneel spelen, een 
stukje cabaret of een gedicht voordra-
gen? Neem dan even contact op via 
het e-mailadres.
   

 ▶ info@theetuinvierakker.nl Auteur Eric van der Donk.

Eric van der Donk opent Buitentheater 
bij Theetuin Vierakker

Vorden - De afgelopen 14 juni ge-
houden KunstZondagVorden stond 
in het kader van buitengewoon bij-
zonder. Hoewel de dag grijs begon, 
brak steeds meer de zon door. Een 
uitgelezen dag voor de vele vakan-
tiegangers in de omgeving van Vor-
den om er op uit te trekken om de 
kunstroute te volgen. Ditmaal kwa-
men opvallend veel bezoekers uit 
het westen van het land. 

Sommigen waren toevallig in de om-
geving, anderen waren vaste bezoeker 
van een van de deelnemende gale-
ries en weer anderen combineerden 
een bezoek aan het nieuw geopende 
museum in Gorssel met een bezoek 
aan de kunstroute. Daarnaast kwa-
men ook veel bezoekers uit de directe 
omgeving van Vorden en verder uit 
Twente en de Achterhoek.

Allen waren aangenaam verrast door 
de kwaliteit en de inrichting van de 
exposities. Een bijzondere verrassing 
voor de KZV bezoekers was dat zij 
bij Beeldentuin 15 A als KZV bezoe-
ker geen entree hoefden betalen. Op 
alle locaties ontstonden geanimeerde 
gesprekken tussen het oprecht geïnte-
resseerde publiek en de kunstenaars/
vormgevers/galeriehouders over de 
werkwijze en inspiratiebronnen van 
de kunstenaars. Het ornithologisch 
laboratorium van de bij Galerie Ag-

nes Raben exposerende kunstenaar 
Jan Hein van Rooy trok veel bekijks. 
De combinatie van een expositie in 
Galerie De Burgerij van Sebastiaan 
Brinkhorst en de openstelling van zijn 
atelier bleek een heel goede. In de ga-
lerie zag men de eindresultaten, in het 
atelier kon men in het gesprek met de 
kunstenaar alles te weten komen over 
het ontstaan van de beelden. Sommi-
ge bezoekers aan de KZV gingen zelfs 

over tot aankoop van een kunstwerk of 
een afspraak maakten voor een work-
shop door de kunstenaar. Organisatie, 
deelnemers en publiek kunnen terug-
kijken op een bijzondere KunstZon-
dagVorden. Zet u 13 september alvast 
in uw agenda? Dan wordt de volgende 
KunstZondagVorden gehouden.
   

 ▶ www.kunstzondagvorden.nl

Bezoekers bij Beeldentuin 15 A.

Bezoekers KunstZondagVorden onder de
indruk van kwaliteit en inrichting exposities

Johannes de Heer samen-zangavond

Thema ‘Ik wil zingen van mijn Heiland’
Vorden - Op zondagavond 28 juni vindt er in de Gereformeerde kerk, Zut-
phenseweg 13 te Vorden voor het eerst een Johannes de Heer samen-zang-
avond plaats waarin alleen liederen uit de bundel van Johannes de Heer zul-
len worden gezongen. 

Johannes de Heer, voor velen een 
bekende naam. Vooral de bekende 
zangbundel van hem kom je in heel 
wat boekenkasten nog steeds tegen.

Begeleiding op orgel
Veel samenzang deze avond en ook 

informatie over het leven van Johan-
nes de Heer, zoals wie was Johannes 
de Heer. Waarom werd er vroeger 
heel veel uit deze zangbundel gezon-
gen en klinken er in 2015 nog steeds 
de liederen uit deze bundel?

De liederen zullen op het orgel wor-
den begeleid door Kees van Dussel-
dorp uit Vorden.

Samen-zangavond
De samen-zangavond begint om 
19.00 uur. Vanaf 18.30 uur is de kerk 
open. De toegang is gratis. Wel wordt 
er een collecte gehouden ter bestrij-
ding van de onkosten. Iedereen is 
van harte welkom. Kom meezingen, 
het wordt een mooie avond!

(Advertorial)

Prijswinnaars van de 
Slaaptest-actie van Morgana

Doetinchem, 19 juni j.l. ontvingen de 
prijswinnaars van de Slaaptest-actie 
van Morgana in de maand mei een 
gratis dekbedovertrek uit handen 
van Hessel en Petra Lubbers. De 
Morgana Slaaptest is een innovatief  
meetsysteem waarmee je in 8 mi-
nuten kunt ervaren wat jouw ideale 
bed is. Morgana is gevestigd op de 
Woonboulevard in Doetinchem.

Hessel Lubbers, dhr. Overkamp, mevrouw  van der Kooy en Petra Lubbers.
Mevrouw Damen ontbreekt op de foto.
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T 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   Zomeravond
 OPEN HUIS

Woensdag 1 juli 2015
van 18.30 tot 20.30 uur

Vrijstaand 
woonhuis nabij 

alle voorzieningen

Hengeloseweg 39, Zelhem

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

GAZELLE INNERGY 
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix

JUNI 
AANBIEDING

GAZELLE INNERGY 
DEMO E-BIKES

Orange/Medeo/Chamonix

Pure Nieuwprijs vanaf 1799.-  Demo prijs      899.-*

Plus  Nieuwprijs vanaf 1999.-  Demo prijs     999.-*

Excellent  Nieuwprijs vanaf 2499.-  Demo prijs 1099.-*

XT uitvoering + 100.- *Fietsen zijn gebruikt 
voor testritten fietsen worden 

rijklaar afgeleverd met 
nieuwe accu t.w.v. € 399.- 

(met 2 jaar GARANTIE op de 
accu) actie geldig de hele 

maand Mei (maar Op = Op).

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens
taxaties aan- en verkoop o.z.

Prinses Irenestraat 3 Zelhem, tel. (0314) 625113
info@kleinhesselinkmakelaars.nl

www.kleinhesselinkmakelaars.nl

OPEN HUIS Zaterdag 27 juni
van 12.00-15.00 uur

RESEDASTRAAT 4 ZELHEM
Op korte afstand van alle voorzieningen, een goed 
onderhouden vrijstaande bungalow, geschakeld 
d.m.v. de garage. Uitermate geschikt als senioren-
woning vanwege badkamer en slaapkamer op de 
begane grond.

Vraagprijs € 200.000,- k.k.

Bedrijventerrein ‘De Revelhorst’ Brinkhorst 7, 7207 BG Zutphen. Tel. 0575-572020. www.nijendijk.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 9.00 - 18.00 uur en zaterdag 10 - 17 uur.
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MERK MODEL TYPE KM-STAND BOUWJAAR PRIJS
CARAVANTREKKERS

KIA SPORTAGE 1.6 PLUS PACK 58861 26-1-2013 21999
KIA SPORTAGE 1.6 PLUS PACK 28750 17-1-2013 22799
KIA VENGA 1.4 X-TRA COMFORT PACK 30984 4-5-2010 12299
KIA CEE D 1.4 CVVT X-TRA SW 166630 16-5-2008 4999
KIA CEE D 1.6 PLUS PACK 27025 6-6-2013 18499
NISSAN QASHQAI 1.6-16V 2WD ACENTA 83845 5-6-2009 13999
RANGE ROVER SPORT HSE TDV8 3.6 Automaat 126005 31-3-2008 32499
TOYOTA Land Cruiser 3.0 D4D VX AUTOMAAT 273293 3-3-2006 16999
TOYOTA RAV4 4WD 2.0 VVTI DYNAMIC 48500 7-3-2013 30999
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-i L.Sol 229284 12-5-2005 6499
TOYOTA VERSO AUTOMAAT 1.8 VVTI MM-T Dynamic 175479 18-1-2007 8499
TOYOTA VERSO 5-persoons 1.8 VVT-I DYNAMIC Business 50000 4-3-2010 17999
VOLVO V50 2.0 D EDITION II 240000 6-4-2006 6499

GOEDKOOP IN GEBRUIK
FIAT Panda 1.2-12V Edizione Cool 5D 42800 29-4-2009 5899
KIA PICANTO 1.0 BASE A/C 3D 29114 18-2-2012 8499
KIA PICANTO 1.0 COMFORT PACK 25238 9-11-2013 9799
KIA PICANTO 1.0 COMFORT PACK 20186 14-11-2013 10599
KIA PICANTO 1.0 COMFORT PACK 25370 28-2-2014 10999
KIA PICANTO 1.0 COMFORTLINE 22035 13-5-2014 11799
KIA PICANTO 1.0 COMFORTLINE 20514 13-5-2014 11699
KIA PICANTO 1.0 COMFORTLINE 25861 13-5-2014 11499
KIA PICANTO 1.0 COMFORTLINE 22800 13-5-2014 11399
KIA PICANTO 1.0 COMFORTLINE 21411 13-5-2014 11099
TOYOTA IQ 1.0 vvti Aspiration 30502 30-7-2010 7999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVTI Sport Plus 106494 24-4-2008 5499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 81865 5-1-2012 7999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 28581 8-11-2013 9699
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 19715 8-11-2013 8999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 6001 26-2-2014 10799
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 25159 14-11-2013 9999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i NOW 21720 14-11-2013 9599
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 vvti COMFORT NAVIGATOR 10190 7-12-2011 8299
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 36900 18-10-2012 8499
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 DESIGN ASPIRATION 33920 8-11-2013 9999
TOYOTA AYGO 5-deurs 1.0 vvti DYNAMIC 89965 24-9-2011 7299

DIVERSEN OCCASIONS
KIA OPTIMA 2.0 HYBRID SUPER PACK AUT 50747 14-11-2013 29999
LEXUS IS 200 2.0 AUTOMAAT EXECUTIVE 148856 22-7-2005 7699
MERCEDES 220D W115 146000 31-3-1972 2499
MG F 145 1.8 16V VVC  Leder pack 166857 18-7-1996 3999
MG TF 135 + Hardtop in kleur 85750 16-5-2003 8299
MG ZR 105 1.4-16V Le Mans Xpower 64041 4-12-2006 6499
MINI ONE 1.4  16V PEPPER 135751 31-5-2007 7999
MINI ONE 1.4 3DRS AIRCO STRIPING 149270 5-10-2009 8999
MINI COOPER CABRIO 1.6 16v CHILI 31392 28-8-2009 16499
RENAULT Clio 1.4-16V RN A/C 164880 2-1-1999 2299
ROVER 25 5drs 1.6 16V STERLING 98450 4-8-2004 4699
ROVER 45 4drs 1.8 16V CLUB 130783 22-5-2004 3999
ROVER 45 5drs 1.8 16V Club 164099 5-1-2001 2499
ROVER STREETWISE 4SEATER 5DRS 1.4-16V 84302 19-3-2008 5999
ROVER 75 SEDAN 2.0 CDT 85KW BUSINESS 224336 3-4-2004 5299
ROVER 75 TOURER 2.0 V6 CLUB 155480 7-11-2001 5499
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVTI COOL 148000 22-11-2006 7299
TOYOTA YARIS 3-deurs 1.3 VVT-i LUNA MM-T 151852 29-7-2006 7799
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.3 VVTI COOL 88870 9-2-2011 9999
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.0 VVT-i Aspiration 72430 15-6-2012 10999
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.5 FULL HYBRID DYNAMIC 47637 31-7-2012 17899
TOYOTA YARIS 5-deurs 1.5 HYBRID ASPIRATION NAVI 12496 19-2-2014 18999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Dynamic Automaat 30549 5-8-2010 14299
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Automaat 66850 9-9-2010 13499
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Business Automaat 21735 4-1-2011 16499
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Automaat 90325 13-4-2011 14199
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Automaat 21544 15-6-2011 16799
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Business Automaat 82719 5-3-2012 15999
TOYOTA AURIS HYBRIDE 1.8 Aspiration Automaat 39244 18-3-2011 15499
TOYOTA AURIS HYBRIDE TS 1.8 CVT-AUTOMAAT LEASE PRO 10100 11-7-2013 25999
TOYOTA CELICA COUPE 1.8 T-SPORT 118556 8-3-2001 7999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 vvti COMFORT 182378 1-9-2005 5999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.5 VVTI BUSINESS EDITION 280000 16-3-2005 6499
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Dynamic 75077 9-6-2009 13999
TOYOTA PRIUS HYBRIDE 1.8 Aspiration 73437 8-9-2009 12999
TOYOTA RAV4 Van 2.0 D4-D 4WD LINEA SOL 313909 7-3-2003 5999
TOYOTA HIACE GBK BESTELWAGEN 128929 16-3-2001 5499
LDV MAXUS 2.8 VM 120 High Roof 93518 12-2-2008 7999

NU INCLUSIEF EUROPESE ASSISTANCE PAS

VAKANTIEAANBIEDINGEN

Tijdens A.B.C. Markt (Antiek – Brocante – Curiosa)
op zondag 30 augustus, in het centrum van Hengelo Gld.:

VEILING VAN A.B.C.-artikelen en 
PAARD- gerelateerde artikelen

o.a. dresseerkarren, menwagens, tuigen, paardenspullen.

Door de alom bekende veilingmeester Jan Breukelaar uit Aalten. Voor meer informatie: 
bekijk de website: www.abcbronckhorst.nl. E-mail: info@abcbronckhorst.nl



Tennis Clubkampioenen 
Rood en Oranje
Vorden - Op woensdagmiddag 17 
juni werden op het Vordens Ten-
nispark de Clubkampioenschappen 
voor de allerjongsten gespeeld in de 
categorie Rood en Oranje.

In de week, dat ook de junioren en se-
nioren hun wedstrijden op heel veld 
speelden, was er een middag voor 
hen georganiseerd . Zij spelen nog op 
een aangepast veld. Er konden veel en 
lange partijtjes gespeeld worden en 
het was tot het einde toe reuze span-
nend. Een echte finale moest aan het 

eind van de middag gespeeld worden 
om te kijken wie de winnaar werd.

De gelukkige winnaars van de middag 
zijn uiteindelijk geworden in de cate-
gorie Rood Levi Klein en in de catego-
rie Oranje Bo Limpers. De jeugdcom-
missie bedankt alle ouders die mee-
geholpen hebben om deze sportieve 
middag weer goed te laten verlopen.

   

 ▶ www.vordenstennispark.nl

   

Uitslag 55+ viswedstrijden
Vorden - Uitslagen HSV De Snoek-
baars. Op 4 juni is er bij Stiggoor te 
Lochem een matige vangst gevangen. 

1. W. Bulten: 420 gram.
2. F. Cornelissen:120 gram.
3. W. Vreeman: 60 gram en F. Bleu-
mink.

Op 18 juni 3 de wedstrijd in Groene 
kanaal te Eefde bij een zeer goede 
vangst waarvan G Hiddink een karper 
ving van 73 cm met een gewicht van 
5020 gram.

1. G. Hiddink: 6094 gram.
2. J.C v. Amerongen:2094 gram.
3. F. Cornelissen: 1360 gram.

   

VAMC Kastelentoertocht
Vorden - De Graafschaprijders hou-
den op zondag 28 juni hun jaarlijkse 
Kastelen motortoertocht. Iedereen 
die motor rijdt kan hier aan mee 
doen.

De toerrit is ongeveer 180 kilometer 
lang en gaat door de mooie Achter-
hoek, Twente en een stukje Duits-
land. Langs kastelen, landhuizen en 

prachtige boerderijen, maar bovenal 
over mooie motorwegen. De start is 
het Clubgebouw aan de Eikenlaan 
2a in Vorden/Kranenburg. De toerrit 
vindt plaats vanaf 09.00 tot 12.00 uur. 
Kosten zijn 5 euro. De route is op GPS 
voor Garmin en TomTom.
   

 ▶ www.vamc.nl

Vorden - Floris van Zeeburg van HSV 
De Snoekbaars is federatie kampi-
oen hengelsportfederatie Midden 
Nederland in het zoetwater henge-
len jeugd en plaatst zich voor het NK 
op 5 september 2015 in Urk. 

Om de jongens (Max, Twan, Ties, To-
mas en Floris) goed op de wedstrijd 
voor te bereiden, was er voorafgaand 
aan de selectiewedstrijd een training 
gepland op vrijdagavond 5 juni. Deze 
verliep dramatisch, er werden door 
Ties slechts twee kleine visjes gevan-
gen. Floris, die er vrijdagavond niet 
bij kon zijn, heeft de zaterdag erop 
zijn training in “De Puls” gemaakt, 
ook hier geen resultaat. Dat beloofde 
weinig goeds voor de wedstrijd.

Op zondag 14 juni was het dan zo-
ver, de selectiewedstrijd zoetwater 
hengelen van de Federatie Midden 
Nederland voor de jeugd. De jongens 
hadden allemaal naar deze dag toege-
leefd, want het zal je maar gebeuren...
plaatsen voor het Nederlands Kampi-
oenschap. Vanuit Vorden werd er om 
7.30 uur in de morgen vertrokken naar 
het wedstrijdwater in Winterswijk. Al-
les was tot in de puntjes verzorgd en 
ook het weer was uitstekend. Plaats 
van loting vond plaats in de zaal/
kantine van camping Het Winkel. Om 
09.00 uur werden de wedstrijdkaarten 
uitgedeeld en ging iedereen naar het 
prachtige wedstrijdwater “De Puls”. 
Deze selectiewedstrijd werd georga-
niseerd door Hengelsport Federatie 
Midden Nederland in samenwerking 
met WHV De Karper Winterswijk.

Om 9.30 uur mochten de jongens be-
ginnen met de voorbereidingen: kist 
opbouwen, hengels optuigen, dobber 
uitpeilen, voer en aas klaarmaken. De 
oorspronkelijke voorbereidingstijd 
was twee uur, maar omdat iedereen 
ruim op tijd wedstrijdklaar was, werd 
er om kwart voor elf gestart met de 
wedstrijd. Er werd gevist in drie leef-
tijdscategorieën, namelijk: categorie 
A, B en C. Tomas Oonk, Ties Dekkers 
en Floris van Zeeburg visten in de ca-
tegorie C (9 t/m 12 jaar). Twan Mep-
pelink en Max Bruinsma visten in de 
categorie B (13 t/m 16 jaar).

Er werden door enkele deelnemers al 
snel een paar visjes gevangen, Tomas 
had ook al redelijk snel zijn eerste 
visje in het net liggen. Bij de andere 
vissertjes duurde het wat langer, uit-
eindelijk wist Ties door de tactiek wat 
aan te passen (vissen op half water) 
twee vissen kort achter elkaar te van-
gen. Niet lang daarna kon ook Max 
zijn eerste visje binnen halen. Floris 
en Twan hadden op dat moment nog 
steeds een nul te noteren. Twan had, 
bleek achteraf, een minder goede stek 
geloot en het zou een zware strijd 
worden om er nog iets van te kunnen 
maken, maar ook dat hoort bij het 
wedstrijd vissen. Tomas ving rustig 
door en had ondertussen al drie visjes 
in het net.

Floris en Twan stonden, met nog 
een half uur te gaan, nog steeds op 
de nul. Er werd van alles geprobeerd 
maar voor Twan leverde dat uitein-

delijk helaas niets op. Floris had ook 
nog geen vis dus werd er alles op alles 
gezet om te proberen een brasem te 
verschalken. Een pier aan de haak en 
de onderlijn 20 cm op de bodem. Het 
was alles of niets. En, het werd alles, 
want 10 minuten voor het eindsignaal 
zakte de dobber van Floris onder het 
waterniveau. Floris tikte behendig aan 
en de vis was gehaakt. Uit het aantal 
centimeters elastiek dat uit de hen-
geltop van Floris kwam, bleek al snel 
dat het om een wat groter exemplaar 
zou gaan. Uiterst zorgvuldig werd de 
vis richting het landingsnet gedrild en 
uiteindelijk kon Floris een mooie bra-
sem in zijn leefnet laten glijden, wat 
later genoeg bleek voor de eindover-
winning van de C klasse.
Na het eindsignaal ruimde iedereen 
zijn spullen op en keerde terug naar 
camping Het Winkel voor de prijsuit-
reiking. Daar wachtte hen een verras-
sing, iedereen kreeg een bord patat 
met snack en een consumptie, aan-
geboden door de federatie. Daarna 
volgde de prijsuitreiking.

Uitslag C- klasse
1e Floris van Zeeburg: 1810 gram.
9e Tomas Oonk: 530 gram.
11e Ties Dekkers: 520 gram.

Uitslag B-klasse
9e Max Bruinsma: 580 gram.

Na de prijsuitreiking werden er nog 
enkele foto’s gemaakt van alle kampi-
oenen en zijn we huiswaarts gekeerd. 
Ook werd er nog een foto gemaakt van 
het team van HSV de Snoekbaars (zie 
contact.nl). Het jeugdbegeleiders-
team van HSV De Snoekbaars wil bij 
deze nog bedanken: de hengelsport 
Federatie Midden Nederland en WHV 
De Karper voor de uitstekende orga-
nisatie, maar natuurlijk ook de ‘eigen’ 
vissertjes Max, Tomas, Ties, Floris en 
Twan. Jullie hebben het uitstekend 
gedaan, alles eruit gehaald wat erin 
zat en zijn allemaal een mooie erva-
ring rijker. Het is mooi om te zien hoe 
enthousiast de kinderen zijn en lang-
zaam maar zeker beginnen de inspan-
ningen van de jeugdbegeleiders zijn 
vruchten af te werpen.

Voor Floris breekt er een nieuwe pe-
riode aan om naar uit te kijken. Het 
Nederlands kampioenschap, deze 
word gevist in de Urkervaart te Urk. 
Het jeugdbegeleiders team gaat er al-
les aan doen om Floris zo goed moge-
lijk voor te bereiden op dit kampioen-
schap.

   

Shirtsponsor VTP jeugdleden Coates
Poedercoatings in het zonnetje gezet
Vorden - Afgelopen week is de shirt-
sponsor van alle competitie spelen-
de tennisjeugdleden van VTP, Erik 
Rakitow van Coates Poedercoatings, 
bedankt door de VTP jeugdcommis-
sie.

Coates Poedercoatings heeft 4 jeugd-
teams van VTP Vorden in de leeftijd 
van 6 t/m 17 jaar gesponsord in de 
voorjaars - en najaarscompetitie 2015. 
Daarvan zijn 2 teams, meisjes 11 t/m 
14 en meisjes 11 t/m 17 jaar, kampi-
oen geworden in de voorjaarscompe-
titie 2015. De najaarscompetitie be-
gint na de schoolvakantie weer. 

Floris met fraaie beker en een zeker zo fraai delfts blauw herinneringsbord

Kampioen hengelsportfederatie Midden Nederland in het zoetwater hengelen jeugd

Floris van Zeeburg is federatie kampioen

(Advertorial)

Chiropractie Edelenbosch – de Jager 
brengt lichaam weer in balans
Zutphen – Chiropractor Marile-
ne Edelenbosch-de Jager start op 
1 juli een eigen praktijk aan de 
Zweedsestraat 1-14 in Zutphen. 
Een chiropractor behandeld pa-
tiënten met stoornissen aan de 
wervelkolom en andere gewrich-
ten om ze van de pijn af te helpen 
en balans terug te brengen in het 
lichaam.

Na haar 5-jarige universitaire oplei-
ding Chiropractie in Engeland heeft 
ze sinds 2004 in meerdere praktijken 
de afgelopen 10 jaar ervaring opge-
daan. Ze heeft een holistische werk-
wijze; ze gaat uit van een wisselwer-
king tussen de mechanische (fysie-
ke), emotionele (geestelijke) en ook 
chemische (voeding) componenten. 
Als deze uit balans zijn, kunnen ze 
“stress” geven op het lichaam. Duurt 
dit te lang, dan raakt het lichaam in 
dysbalans en ontstaan er (pijn)klach-
ten. 

In haar praktijk behandeld ze onder 
andere zwangere, baby’s en kin-
deren. De behandeling bestaat uit 
lichte druktechnieken om zenuwen 
te prikkelen en om blokkades te cor-
rigeren. Het is belangrijk dat baby’s 
en jonge kinderen een goede start 
maken, omdat dysbalans kan lei-
den tot ontwikkelingsproblemen en 

stoornissen op latere leeftijd. Ove-
rigens behandeld ze het hele gezin, 
van jong tot oud met uiteenlopende 
klachten. Meer informatie over chiro-
practie en haar praktijk, kijk op: 
www.chiropractiezutphen.nl

Chiropractie Edelenbosch-de Jager
Zweedsestraat 1-14, tel. 06-51262668

Het mooie van chiropractie is het stimu-
leren van het zelfhelend vermogen van 
het lichaam zonder chirurgische inter-
ventie of medicatie.

Shirtsponsor Coates Poedercoatings, Erik Rakitow en VTP jeugdleden.

Deelnemers VTP Clubkampioenschappen Rood en Oranje.
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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 intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere afspra-
ken (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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

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. 
De locaties en inloopuren vindt u op 
www.bronckhorst.nl/socialeteams.

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

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

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

Afspraak maken? 
Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 
één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 
tel. (0575) 75 03 84. 

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

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 
Informatie’ is een uitgave van de 
gemeente Bronckhorst.
Redactie: afdeling communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl. 
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.
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Heeft u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u thuis 
kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld 
omdat diegene uw boodschappen 
doet, regelmatig voor u kookt of 
schoonmaakt? Dan waardeert u 
dat natuurlijk zeer. 

Ook de gemeente waardeert de inzet 
van deze mantelzorgers enorm en 
realiseert zich dat zij onmisbaar zijn 
voor veel inwoners. Om dit te laten 
zien, hebben wij een nieuwe regeling 
‘Waardering mantelzorgers’. Deze is 
in de plaats gekomen van het lande-
lijke ‘Mantelzorgcompliment’, dat 
sinds dit jaar niet meer bestaat. De 
nieuwe regeling van de gemeente 
gaat 1 juli in en houdt in dat uw man-
telzorger in aanmerking kan komen 
voor een geldbedrag van € 100,- voor 
het jaar 2015. Een bedrag dat hij of 
zij naar eigen inzicht kan besteden. 
U kunt uw mantelzorger aanmelden 
als deze langere tijd (minimaal 
3 maanden) en intensief (minimaal 
8 uur per week) voor u zorgt. Het gaat 
om extra zorg die de gebruikelijke 

zorg voor elkaar in een huishouden 
overstijgt. Uw mantelzorger mag 
uiteraard in een andere gemeente 
wonen. 

U kunt uw mantelzorger vanaf 1 juli 
voor het geldbedrag aanmelden via 
www.bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Dit kan tot 1 oktober 2015. 

Bent u mantelzorger? 
Kom naar speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantelzorgers 
graag in het zonnetje tijdens een 
speciale verwendag voor mantel-
zorgers. Deze bijeenkomst is op 10 
november 2015 op de Dag van de 
Mantelzorg. Het programma en de 
locatie zijn nog een verrassing, 
maar het is in de buurt en belooft 
een heerlijk uitje te worden voor 
mantelzorgers. Bent u mantelzor-
ger? Dan kunt u zich vanaf 1 juli 
voor deze bijeenkomst aanmelden 
via www.bronckhorst.nl/mantel-
zorg. Ook dit kan tot 1 oktober 2015. 
Er zijn geen voorwaarden verbon-
den aan het aantal uren dat u zorg 
verleent en de bijeenkomst kost u 
niets.

Voor beide mogelijkheden kunt u ons 
ook bellen via tel. (0575) 75 02 50 
of bij een sociaal team in uw buurt 
langsgaan. 

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het!

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro van de gemeente

Douwe Egberts en het Oranje Fonds 
organiseren dit jaar alweer de 
10e Burendag, deze keer op 26 
september. Met Burendag willen zij 
mensen dichter bij elkaar brengen. 
Daarom krijgen buurtorganisaties 
met een goed idee voor een leukere 
buurt tot € 450,- om dit op Burendag 
uit te voeren. 

Dus, koppen bij elkaar en aan de 
slag! Wat doet u op Burendag? 
U kunt een bijdrage aanvragen 
als u Burendag viert. Zorg dat u 
er snel bij bent want op = op! Het 
aanvraagformulier en de voorwaar-
den staan op www.burendag.nl
Het Oranje Fonds heeft dit jaar 
1 miljoen euro beschikbaar.

Burendag 26 september 
Doe mee en krijg 450 euro voor uw activiteit 

De gemeente is gevraagd of een groep 
van ca. 6 jongeren tussen de 15 en 18 
jaar en hun begeleiders op zaterdagen 
in de openbare ruimte wat werkzaam-
heden kunnen verrichten. Zij vervullen 
hiermee een lichte werkstraf en doen 
zo iets terug voor de maatschappij en 
krijgen werkervaring.
Als maatschappelijke organisatie 
willen we dit mogelijk maken. 
We hebben een aantal activiteiten 
(schoffelen, blad en takken oprui-
men, onderhoud wilgenbomen etc.) 
waar ze mee aan de slag gaan. Dit 
gebeurt in juni en juli in onder meer 
Drempt, Steenderen en Hummelo.

Jongeren met werkstraf 
aantal weken aan slag in 
openbare ruimte Bronckhorst

De Vordense moeders Linda en Mir-
jam hebben op allerlei manieren geld 
ingezameld voor een rolstoelfiets. 
Deze fiets is door iedereen uit Vorden 
en die Vorden bezoekt te gebruiken. 
Wij vinden dit als gemeente zo’n 
prachtig initiatief dat wij een rol-
stoelfiets inclusief een rolstoel 
beschikbaar hebben gesteld. 

Op 21 juni is de fiets aangeboden 
tijdens de spinningmarathon van 
Cycling Team Vorden. Tijdens deze 
actie werd nog meer geld opgehaald 
voor Rolstoelfiets Vorden. Voor meer 
info: www.rolstoelfiets-vorden.nl. 
Hierop staan ook de voorwaarden 
en mogelijkheden voor gebruik van 
de fiets.

Mooi initiatief

In maart 2014 zeiden b en w van 
Bronckhorst  principemedewerking 
toe aan de planologische procedure 
voor de bouw van een vrieshuis van 
35 m hoogte op het bedrijfsterrein 
Aviko. Van 9 april t/m 20 mei 2015 lag 
op verzoek van Aviko B.V. het vooront-
werp-bestemmingsplan ‘Steenderen; 
herziening bedrijfsterrein Aviko’ ter 
inzage. Hierop ontvingen wij 63 schrif-
telijke reacties. Daarnaast kregen 
we tijdens de inloopbijeenkomst op 
13 april in Steenderen diverse 
(anonieme) mondelinge reacties. 

B en w hebben de reacties bestudeerd. 
Een aantal leiden tot aanpassingen in 
het plan. Zo wordt het fietspad langs 
de nieuwe weg om het bedrijfsterrein 
naar de buitengebiedzijde van die 
weg verplaatst. Ook worden de schet-
sen en tekeningen bij de toelichting van 
het bestemmingsplan verduidelijkt. 
Verder willen b en w voorlopig en 
onder voorwaarden meewerken 
aan afwijking van het geldend 
bestemmingsplan voor de bouw van 
het vrieshuis. De raad behandelt dit 
9 juli 2015.

Stand van zaken procedure voorontwerp-
bestemmingsplan ‘Steenderen, 
herziening bedrijfsterrein Aviko’



Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Het glasvezelargument van 
Femme Taken, buitengebied 

Wichmond:

“Draadloze verbin-
dingen zijn minder 

betrouwbaar dan glasvezel”
Femme Taken werkt in Amsterdam. Hij is de oprichter 

van Tweakers, een website over technologie en elektronica. Femme: “Mijn werk is niet naast de 
deur, maar ik woon hier zo mooi buitenaf bij Wichmond, dat ik de reistijd voor lief neem. Ik ben in 

het buitengebied van Ruurlo opgegroeid. Ik wil niet weg uit de Achterhoek. Als hier glasvezel wordt 
aangelegd, dan hebben we het helemaal voor elkaar!” Gezien zijn werk volgt hij de technologische 

ontwikkelingen, maar zeker ook het glasvezelproject voor het buitengebied op de voet. 

4G
“Ik heb van alles uitgezocht en geprobeerd, waaronder 4G en satelliet. Mijn conclusie: draadloze verbin-

dingen zijn minder betrouwbaar. 4G is de opvolger van 3G, de huidige standaard voor mobiel internet. 
Het is de nieuwste technologie op het gebied van mobiel dataverkeer. Op dit moment gebruik ik 4G in 
combinatie met ADSL. Maar ik heb puur geluk dat ik goede ontvangst heb, want ik profiteer van de hoge 
antenne die bij Van den Brink diervoeders aan de Lankhorsterstraat op het dak staat. Eigenlijk is een 
4G-abonnement niet geschikt voor een vaste internetverbinding. Met het ruimste abonnement van KPN heb 
ik een datalimiet van 20GB, maar dat is vaak onvoldoende om het eind van de maand te halen. Ik kan alsnog 
niet zonder de ADSL-verbinding. Ook al zou je wel onbeperkt kunnen internetten, dan nog is 4G niet geschikt 
voor iedereen. We hebben veel bos in de Achterhoek. Prachtig natuurlijk, maar door de bomen is de ontvangst 
slecht. En op enorme ontvangstmasten in de achtertuin zit niemand te wachten”, legt Femme uit.

Satelliet
“Dan is er nog als alternatief voor glasvezel een satellietverbinding. In de ruimte, in een geostationaire baan 
op 35.000 km hoogte, hangen satellieten. De lange afstand naar de aarde heeft natuurlijk effect op de snel-
heid. Ik heb het uitgeprobeerd: de downloadsnelheid is wel hoger dan ADSL, alleen zit er wel vertraging op 
de lijn. Elke interactie die plaatsvindt over een satellietverbinding heeft een minimale responstijd van bijna 
een seconde, zo’n zeventig keer langzamer dan glasvezel. Daardoor is satellietinternet ongeschikt om op 
te gamen. Ook zijn de datalimieten bij de betaalbare aanbieders in de praktijk erg beperkt waardoor je er 
maar een paar films per maand mee kunt kijken. Glasvezel biedt een stabiele verbinding met een hoge 
snelheid en een onbeperkte datalimiet. We kunnen echt een behoorlijke tijd vooruit met deze techniek!”
Naast het runnen van de website Tweakers, is Femme geïnteresseerd in domotica (huisautomatisering). 
Thuis probeert hij van alles uit met digitale aansturing van camera’s, verlichting, verwarming en andere 
apparatuur. “Hier ligt de toekomst”, weet Femme. “Voor de wat oudere Achterhoekers zou domotica een 
goed argument kunnen zijn om glasvezel aansluiting te nemen.”

Glasvezel in het buitengebied
Glasvezel biedt de voordelen van een snelle internetverbinding: zorg op afstand, flexwerken, 
dataopslag in the cloud, tv on-demand etc. Naast de maandelijkse abonnementskosten voor inter-

net, tv en telefoon, betalen de bewoners in het buitengebied een eenmalige bijdrage van 500 euro. 
Voorwaarde is dat minimaal 50% van de bewoners zich aanmeldt voor deelname. 

Witte gebieden
Aanleg mag alleen in de zogenoemde ‘witte gebieden’, waar nog geen 

andere breedband-voorziening aanwezig is, zoals bijvoorbeeld de 
coaxkabel. In Bronckhorst gaat het om zo’n kleine 5.000 adressen 

in het witte gebied. 

Dorpsbelangenorganisaties
In een later stadium benadert de gemeente de bewoners 

in de witte gebieden met de vraag of zij aangesloten 
willen worden op het glasvezelnetwerk. 

Wij werken hierin nauw samen met de 
dorpsbelangenorganisaties.

Femme Taken

De vakantie staat voor de deur en het 
is weer tijd van de jaarlijkse kermis-
sen. Tijd voor ontspannen en veel 
gezelligheid. Wat denkt u dat uw kind 
zal zeggen als hij/zij bier krijgt aan-
geboden? Als ouder wilt u uiteraard 
dat uw kind weerbaar is en nee zegt.

Brief
Alle ouders met een kind in de leeftijd 
rond 12 jaar krijgen volgende week 
een brief van ons over het voor-
komen van alcoholgebruik onder 
kinderen. Alcoholgebruik neemt snel 
toe op het voortgezet onderwijs. 
Voor kinderen is extra schadelijk, 
omdat ze nog volop in de groei zijn 
en de ontwikkeling van de hersenen 
verstoord kan raken. 

Uit onderzoek blijkt dat alcohol voor 
scholieren het aantrekkelijkste 
genotmiddel is. 28% van de tweede-
klassers drinkt en in de vierde klas 

is dit gestegen naar 75%. Als ze een-
maal alcohol drinken, drinken ze 
vaak meerdere glazen per keer. 
Ouders weten vaak wel dat hun zoon 
of dochter drinkt, maar denken dat 
de hoeveelheid wel mee valt. 

Stel regels en ben consequent  
Het helpt om duidelijk te zeggen dat u 
niet wilt dat uw kind voor zijn 18e 
drinkt. Praat met uw kind over drin-
ken en neem daar rustig de tijd voor. 
Wissel ervaringen uit met andere 
ouders, zij zitten in dezelfde situatie. 
Kijk op www.hoepakjijdataan.nl voor 
meer concrete tips en videofilmpjes.

Hulp nodig?
Heeft u vragen of bent u op zoek naar 
praktische persoonlijke ondersteu-
ning op maat? Dan kunt u contact 
opnemen met onze sociale teams 
via het telefoonnr. (0575) 75 02 50    
of per e-mail info@bronckhorst.nl

Een stoere brugklasser drinkt?
Nee, toch? Daar kunt u als ouders iets aan doen!

De gemeente wil de Kasteelheuvel 
bij stadje Bronkhorst en het direct 
omringende gebied beleefbaarder en 
toegankelijker te maken. De plannen 
kunt u inzien op onze website. 

De vergunning voor het ontwerp is 
inmiddels aangevraagd. Hierover 
leest u binnenkort meer op deze 
gemeentepagina’s. 

Plannen
De wandelroutes over de Kasteel-
heuvel en rondom de vogelweide 
worden verbeterd en we leggen een 
verbinding met de wandelroute langs 
de Groote Beek en het Kunstgemaal. 
We onderzoeken hoe we de zicht-
lijnen vanaf de Kasteelheuvel op het 
landschap (kerktoren van Brummen 

en Zutphen) kunnen verbeteren. 
Daarnaast zijn er ideeën voor de 
vestiging van een historisch informa-
tiecentrum in het koetshuis. Ook zijn 
er plannen voor nieuwe informatie-
panelen, passend bij de historische 
uitstraling van het gebied, en om de 
voormalige stadspoorten aan de 
Bovenstraat en de Onderstraat weer 
in het straatwerk zichtbaar te krijgen.

Tijdens een informatiebijeenkomst in 
april presenteerden wij het voorlopig 
ontwerp voor de Kasteelheuvel en 
omgeving. Een aantal ingediende 
reacties hebben geleid tot het 
schrappen van een aantal planonder-
delen of aanpassing van het plan. 
De plannen zijn besproken met 
Belangengroep Stad Bronkhorst. 

Plannen Kasteelheuvel 
Bronkhorst ter inzage

voormalige stadspoorten aan de Bovenstraat en de Onderstraat weer in het straatwerk 
zichtbaar te krijgen.

Tijdens een informatiebijeenkomst in april presenteerden wij het voorlopig ontwerp voor de 
Kasteelheuvel en omgeving. Een aantal ingediende reacties hebben geleid tot het schrappen 
van een aantal planonderdelen of aanpassing van het plan. De plannen zijn besproken met 
Belangengroep Stad Bronkhorst. 

<<Foto Kasteelheuvel>>

 
Een stoere brugklasser drinkt?
Nee, toch? Daar kunt u als ouders iets aan doen!

De vakantie staat voor de deur en het is weer tijd van de jaarlijkse kermissen. Tijd voor 
ontspannen en veel gezelligheid. Wat denkt u dat uw kind zal zeggen als hij/zij bier krijgt 
aangeboden? Als ouder wilt u uiteraard dat uw kind weerbaar is en nee zegt.

Brief
Alle ouders met een kind in de leeftijd rond 12 jaar krijgen volgende week een brief van ons 
over het voorkomen van alcoholgebruik onder kinderen. Alcoholgebruik neemt snel toe op 
het voortgezet onderwijs. Voor kinderen is extra schadelijk, omdat ze nog volop in de groei 
zijn en de ontwikkeling van de hersenen verstoord kan raken. 

Uit onderzoek blijkt dat alcohol voor scholieren het aantrekkelijkste genotmiddel is. 28% van 
de tweedeklassers drinkt en in de vierde klas is dit gestegen naar 75%. Als ze eenmaal 

De Welzijnsstichtingen organiseren 
samen met de sociaal consulenten 
van de gemeente informatieve 
huisbezoeken. Vrijwilligers gaan in 
oktober 2015 inwoners die 70 jaar 
zijn of worden thuis bezoeken. Deze 
mensen krijgen informatie over het 
zo lang mogelijk zelfstandig blijven 
wonen. Welzijn, zorg, vrijwilligers-
werk en wonen zijn onderwerpen 
die aan de orde komen in deze ge-
sprekken. Voor deze huisbezoeken 
zoeken wij voorlichters. 

Wat doet de voorlichter precies?
Van oktober 2015 t/m januari 2016 
bezoekt u ongeveer 10 tot 15 senio-
ren thuis. U maakt zelf de afspraak 
op een tijdstip dat het u en de men-
sen het beste uitkomt. 

Over het algemeen is dat overdag. 
U staat er niet alleen voor. U krijgt 
begeleiding van de sociaal consu-
lent. Het is de bedoeling dat deze 
bezoeken zich jaarlijks herhalen bij 
telkens een andere groep senioren.

Wat bieden wij?
Als voorbereiding op de gesprekken 
krijgt u een cursus van 3 dagdelen. 

De cursus wordt georganiseerd 
door VIT - hulp bij mantelzorg en 
vindt plaats op de ochtenden van 
9, 16 en 23 september 2015 in het 
gemeentehuis in Hengelo (Gld). 
Verder krijgt u een reiskosten-
vergoeding en een collectieve 
vrijwilligersverzekering.

Ook niet onbelangrijk: het levert u 
leuke contacten en gesprekken op 
én u leert er zelf ook nog iets van!

Aanmelding en/of meer weten
Lijkt deze leuke vrijwilligersfunctie 
u iets? Meldt u zich dan aan.

Dit  kan bij de sociaal consulent in 
een van de sociale teams:
Drempt, Hummelo & Keppel:      
Ans Vermeulen 06-20711388
Hengelo:                                             
Ans Vermeulen 06-20711388
Steenderen:                                      
Ineke Bijsterbosch 06-20711077
Vorden:                                                
Wilma Berns 06-20712125
Zelhem:                                                
Paul Tiggeloven 06-20711283

U kunt uiteraard ook bij hen terecht 
voor meer informatie.

Vrijwillige voorlichters gezocht 
voor huisbezoeken (m/v) 



Uit de raad

Commissievergadering 
1 juli 2015
De raadscommissie vergadert op      
1 juli om 20.00 uur in de raadzaal van 
het gemeentehuis. Hieronder vindt u 
de vergaderagenda van deze open-
bare vergadering. U bent van harte 
welkom om de vergadering bij te 
wonen! De commissie spreekt o.a. 
over:
• Omgevingsvergunningprocedure 

nieuwbouw vrieshuis Aviko 
Steenderen

 B en w stellen de raad voor te ver-
klaren voorlopig geen bedenkin-
gen te hebben tegen de afwijking 
van het geldend bestemmingsplan 

‘Steenderen Dorp’ en het daaraan 
gekoppelde beeldkwaliteitsplan 
voor de bouw van een vrieshuis 
van 35 meter hoogte (zie ook el-
ders op deze gemeentepagina’s)

• Nota van Uitgangspunten 
Basismobiliteit

 

Gemeenten hebben door de nieu-
we zorgtaken ook meer taken op 
het gebied van het (doelgroepen)
vervoer gekregen. De provincie 
stopt per 1 januari 2017 met de 
uitvoering van de Regiotaxi. De ge-
meenten moeten in regioverband 
deze taak zelf verzorgen en laten 
uitvoeren. Hiervoor is een nota 
met uitgangspunten opgesteld. De 
raad wordt gevraagd in te stem-
men met deze nota

• Nieuwe regeling voor het 
Nederlands-Duitse openbare 

 lichaam EUREGIO
 In de grensstreek werken Neder-

landse en Duitse regio’s en ge-
meenten (waaronder Bronckhorst) 
samen. Bijv. op gebied van ver-
keer, vervoer en infrastructuur, 
scholing en arbeidsmarkt en re-
creatie en toerisme. De raad wordt 
gevraagd in te stemmen met de 
nieuwe regeling voor dit samen-
werkingsverband EUREGIO

• Jaarstukken 2014 en begroting 
2016 Stadsbank Oost Nederland

• Voortzetting AED-project 
Bronckhorst

 Hartveilig Wonen is georganiseer-
de burenhulp, waarmee het aantal 
sterfgevallen door een hartstil-
stand kan verminderen. Begin 
2015 is de projectperiode 2010-
2014 geëvalueerd. Geconcludeerd 

is dat een goed functionerend 
AED-netwerk is opgezet met een 
groot aantal betrokken vrijwilli-
gers. Een AED is een draagbaar 
apparaat dat via gesproken op-
drachten helpt bij het reanimeren. 
De raad wordt voorgesteld de ver-
antwoordelijkheid voor scholing 
aan vrijwilligers en onderhoud van 
de AED’s aan partijen buiten de ge-
meente over te dragen. De kosten 
voor de basis van het netwerk blij-
ven voor rekening van de gemeen-
te.. Dit zijn de registratie- en alar-
meringskosten van vrijwilligers en 
de kosten voor het verlenen van 
nazorg aan vrijwilligers

Volg de vergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u ver-
gaderingen van de raad live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft hier-

voor dus niet meer per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten 
horen?
Tijdens de raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
staan kunt u inspreken tijdens de 
commissievergadering. Over onder-
werpen die niet op de agenda staan 
heeft u hiervoor de mogelijkheid tij-
dens het agendapunt ‘Mogelijkheid 
tot inspreken over niet-geagendeer-
de onderwerpen’ in de commissie-
vergadering.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een aan-
tal spelregels, zoals min. 48 uur voor 
de vergadering aanmelden en spreek-
tijd max. 5 minuten per persoon. 
Voor meer informatie of aanmelden 
voor het spreekrecht kunt u contact 
opnemen met de griffie, via tel. (0575) 
75 02 50 of griffie@bronckhorst.nl

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de 
agenda staan 
verwijzen wij u 
naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code.

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 ontvangen, 
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 bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Dambroek 2, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Dambroek t.h.v. 20-22-24, parkeren grote voertuigen, ontheffing verleend

Bronkhorst:
• Kasteelheuvel, verbetering routing en informatievoorziening, aanvraag ontvangen
• Kasteelweg 5, functiewijziging koetshuis, aanvraag ontvangen
• Onderstraat en Bovenstraat, informatievoorziening voormalige stadspoort, aanvraag ontvangen  

Halle:
• Dorpsstraat 11-13, organiseren School- en Volksfeest, vergunning verleend
• Varsseveldseweg 1, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo (Gld):
• Openbare ruimte tussen Regelinkstraat, Raadhuisstraat en de Kerkstraat, toekennen naam  

Geurtzenplantsoen, naam toegekend
• Bekveldseweg  5, het organiseren van oogstdag 2015, vergunning verleend
• Raadhuisstraat 37, 39 en 41, bouwen 3 woningen en plaatsen erfafscheiding, vergunning verleend

• Schapendijk 8, veranderen erker, vergunning verleend
• Spalstraat  1, het organiseren van kermis Hengelo 2015, vergunning verleend
• Steenderenseweg 23, actviteit milieu: interne aanpassing stal, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 40, bouwen werktuigenberging, aanvraag ontvangen
• Varsselseweg 43, kappen 3 lindebomen, vergunning verleend
• Vloed, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen

Hoog-Keppel:
• Monumentenweg 30 (Sporthal De Hessenhal), organiseren Kruisbergtocht, vergunning verleend 

Hummelo:
• Domineespaadje 1, vervangend bouwen orangerie/kapschuur, vergunning verleend

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat 4, het organiseren van de reünie 99 jaar St Joannes, vergunning verleend

Toldijk:
• Hoogstraat 21, activiteit milieu: plaatsen silotank en mestsilo, vergunning verleend
• Lamstraat 8, bouwen ligboxenstal en veranderen inrichting, vergunning verleend  
• Zutphen-Emmerikseweg 37, het organiseren van Toldieks feest 2015, vergunning verleend

Vorden:
• Deldensebroekweg 5, vergroten melkveestal, aanvraag ontvangen
• Dorpsstraat 1, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet tijdens Zomerfeesten, vergunning verleend
• Onsteinseweg 2, het organiseren van Oranjefeest Medlertol, vergunning verleend
• Reeoordweg  2a, het organiseren van Open dag de Vijfsprong 2015, vergunning verleend
• Smidsstraat 54, plaatsen dakkapel, vergunning verleend

Zelhem:
• Dahliastraat, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Eeltinkweg 4, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Everhardinkweg  5, het organiseren van buurtfeest Dunsborg 2015, vergunning verleend
• Hummeloseweg 73a, plaatsen erfafscheiding, aanvraag ontvangen
• Korenschoof 4, aanleggen paardenrijbak, vergunning verleend
• Markt-Stationsstraat-Smidstraat, het organiseren van oudhollandse spelen Zelhem 2015, 
 vergunning verleend
• Nijmansedijk 1, plaatsen zonnepanelen, vergunning verleend

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ELEKTRISCH VERSTELBARE 
BOXSPRING COMPLEET.

AFM. 160-180 x 200, 
INCLUSIEF MONTAGE

NU VOOR SLECHTS 
€ 1.395,00 

Vraag naar de voorwaarden 
in onze winkel in Hengelo Gld.

Maandaanbieding JUNI
BEEREN ONDERGOED 
‘OOK BIJ U OP MARKT’
Woensdagmorgen:  BORCULO
Vrijdagmorgen:  VORDEN
Zaterdag (hele dagmarkt):  ZUTPHEN

Franken Ondermode Zutphen - www.conta.nl

Re-integratie, coaching & supervisie op de boerderij

 gsm  06-23433706 
 adres  Stikkenweg 21, 7021 BN Zelhem 
 e-mail  caroline@carolineboenink.nl 
 internet  www.carolineboenink.nl



Kijkdag bouw van 
BoerenTempel
Zelhem - Op zondag 5 juli van 11.00 
uur tot 15.00 uur is er een Kijkdag 
voor belangstellenden die met eigen 
ogen willen zien hoe de bouw van de 
BoerenTempel op het erf van melk-
veehouderij Boenink aan de Stik-
kenweg 21, vordert.

“De BoerenTempel wordt als het ware 
geënt op het leven op onze melkvee-
houderij. Van het ritme op ons bedrijf 
gaat een natuurlijke rust en vanzelf-
sprekendheid uit. De koeien geven het 
goede voorbeeld, zij nemen de tijd om 
te herkauwen en halen zo het grootste 
rendement uit hun maaltijden.
In mijn eigen praktijk zie ik terug dat 
mensen daar ook bij gebaat zijn: kau-
wen en blijven kauwen op de thema’s 
die zich aandienen en zo, stap voor 
stap, zelfinzicht ontwikkelen.

Ik geloof dat wij in ons deel van de we-
reld voldoende vruchtbare grond, zon 
en regen hebben om die persoonlijke 
verdieping op onze eigen manier te 

doen: nuchter, respectvol, gegrond en 
vanuit het besef dat er meer is tussen 
hemel en aarde. We kunnen teruggrij-
pen op onze eigen tradities en wijs-
heid”, aldus Caroline Boenink.

De BoerenTempel wordt gevestigd in 
de oude deel die daartoe momenteel 
verbouwd wordt. Wie geïnteresseerd 
is in de voortgang van de bouw en 
meer wil weten over de BoerenTem-
pel zelf, is van harte welkom. Tijdens 
de Kijkdag worden er doorlopend 
rondleidingen en presentaties gege-
ven, zowel in de BoerenTempel als in 
de melkveehouderij.

Ter ontspanning wordt op het terras 
BoerenTempelthee geschonken. Naar 
verwachting opent de BoerenTempel 
begin 2016 officieel de deuren. De 
BoerenTempel zal ook te huur zijn 
voor teambuilding, eigen program-
ma’s van bedrijven of cursussen van 
anderen.

   

Jongeren gevraagd om
gedichten te schrijven
Doetinchem - Op en rond Wereld-
Alzheimerdag (21 september) 
houdt de afdeling Doetinchem en 
Omstreken van Alzheimer Neder-
land diverse activiteiten. Een daar-
van is een gedichtenpresentatie van 
en voor de jeugd. De afdeling wil 
jongeren namelijk nadrukkelijk bij 
het onderwerp dementie betrekken.

Als onderdeel van het WereldAlzhei-
merDag-programma zijn in ‘t Brewinc 
in Doetinchem gedichten te lezen van 
middelbare scholieren uit Borculo die 
hun ervaringen over de omgang met 
dementerende familieleden, veelal 
opa’s en oma’s, hebben willen delen.
De Alzheimer-afdeling wil dit idee 
doortrekken naar de jeugd van Doe-
tinchem en omgeving.

Daarom worden jongeren die in hun 
directe omgeving te maken hebben 
of hebben gehad met iemand met de-
mentie, uitgenodigd hun ervaringen 
op papier te zetten en die aldus te de-
len met anderen.

Ervaringen verwoord in een gedicht 
of een kort verhaaltje kunnen voor 15 
augustus per email gestuurd worden 
naar doetinchem@alzheimer-neder-

land.nl. De ‘mooiste’ inzendingen 
worden tijdens de WereldAlzheimer-
Dag-activiteiten voorgedragen in ‘t 
Brewinc. Dat kan ook door de schrij-
ver zelf.
Aan de top 3 is een prijsje verbonden. 
De beoordeling van de inzendingen 
staat onder leiding van Thomas Ver-
bogt, schrijver en columnist van De 
Gelderlander.

De activiteiten van de afdeling Doe-
tinchem en Omstreken hebben plaats 
van donderdag 17 tot en met zaterdag 
19 september. In het uitgebreide pro-
gramma in ‘t Brewinc en De Gruit-
poort wordt veel aandacht besteed 
aan een dementievriendelijke samen-
leving.

Met onder meer een expositie, een 
theatervoorstelling en de film Still 
Alice kunnen de inwoners van Doe-
tinchem kennis nemen van wat het 
betekent om dementerend te zijn in 
onze samenleving en hoe vervolgens 
de samenleving daarmee het beste 
kan omgaan.

   

 ▶ doetinchem@alzheimer-nederland.nl
   

Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag zomerbridge op donderdag 18 juni. Deze donderdagavond 
was het weer goed bridgen met 24 paren in 2 lijnen.

Zeer verrassend; de paren die in de 
uitslag het dichtst bij 55,55%, 49,49% 
of 44.44% zaten mochten een prijsje 
uitzoeken. Maar toch blijven de eerste 
plaatsen in de lijnen de mooiste!

Uitslag:
Lijn A: 1. Rina Wigman & Anneke On-
stenk 57,08%, 2. Els van ‘t Padje& Ria 
van Bosheide 55,42%, 3. Renate Lubke 
& Bert Kraayenhagen 53,75%.
Lijn B: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 67,50%, 2. Theo Schut & Theo 
Damen 62,92%, Gertie Hissink & Dick 
Weijers57,50%.
Op donderdag 25 juni de zesde avond 
Zomerbridge en dan zes weken niet. 
Op donderdag 20 en 27 augustus weer 
Zomerbridge op onze vaste locatie: 
Café Restaurant Den Bremer, Z.E.-
weg 37 te Toldijk.
Graag uiterlijk 19.15 uur in de zaal 
aanwezig zijn in verband met het op-
stellen van het wedstrijdschema. Ie-
der is van harte welkom, zo mogelijk 
als bridgepaar. Geen partner? Bel voor 
bemiddeling de wedstrijdleiding.

   

 ▶ (06) 53548080

Baak - De Stichting Vrienden van de 
Parel van Baak vraagt leden van Ra-
bobank Noord-Oost Achterhoek om 
hun stem in het coöperatiefonds uit 
te brengen op deze stichting.

De Stichting Vrienden van de Parel 
van Baak zet zich vrijwillig in voor 
het in stand houden van de prachtige 
St. Martinuskerk. Het gebouw is een 
aantal jaren geleden bij een grondige 
renovatie in tweeën gedeeld. In het 
ontstane lege achterste gedeelte or-
ganiseren De Vrienden van de Parel 
elk jaar activiteiten, zoals een plein- 
en kerstmarkt met hulp van een grote 
groep onmisbare vrijwilligers. Elke 
donderdagmiddag is de kerk van be-
gin april tot eind september open-
gesteld voor bezichtiging van 13.30 
tot 16.30 uur. Daarnaast organiseren 
ze samen met ‘Podium Boak’ enkele 
concerten in en rond de kerk.
De Stichting richt zich nu op de reali-
satie van een multifunctionele ruimte 
in het leegstaande deel van de kerk 
voor de gehele Baakse bevolking en 
omgeving. Voor het optimaal gebruik 
van de ruimte en voor het ontplooien 
van diverse evenementen en het ge-
ven van concerten in de toekomst 
is het noodzakelijk dat de akoestiek 
wordt verbeterd, verlichting, verwar-
ming, toiletten en een keuken worden 
aangelegd. Als eerste wil de Stich-
ting de akoestiek verbeteren. Samen 
met de Locatieraad, de Parochie HH. 
Twaalf Apostelen en Baaks Belang 

worden gesprekken gevoerd en plan-
nen gemaakt om dit te realiseren.

Coöperatiefonds
Voor de benodigde financiële midde-
len is een aanvraag ingediend bij het 
Coöperatiefonds van de Rabobank 
Noord-Oost Achterhoek. Op de web-
site www.stemophetcooperatiefonds.
nl is het plan van De Stichting Vrien-

den van de Parel van Baak te vinden 
en kan tevens een stem worden uit-
gebracht. Alleen mensen met een 
rekeningnummer van de Rabobank 
Noord-Oost Achterhoek en als ze lid 
zijn kunnen stemmen. Rekeninghou-
ders die nog geen lid zijn, kunnen dat 
osteloos worden via de website. Zie 
ook de advertentie elders in deze uit-
gave.

St. Martinuskerk Baak.

Voor de benodigde financiële middelen is een aanvraag ingediend

Steun gezocht voor verbetering akoestiek

Keijenborg - De kermis in Keijenborg zit er weer op. Vier dagen gezelligheid 
met allerlei activiteiten. Jammer was dat de 50ste editie van de optocht in 
het water viel, nadat een wolkbreuk een eind maakte aan een periode van 
droogte. De regen mocht voor de deelnemers en de bezoekers de pret niet 
drukken.

16 grote wagens
Het aantal wagens was ten opzichte 
van vorig jaar fors gestegen. Liefst 16 
grote wagens namen deel, maar ook 
de hoge kwaliteit viel op. Alle buurt-
schappen, verenigingen en vrienden-
groepen hadden er veel werk van ge-
maakt, zodat er weer allerlei creatieve 
en innovatieve technieken bewon-
derd konden worden.
Er was een enorme verscheidenheid 
en grote originaliteit onder de deel-
nemers. Van Peter Pan tot Zomercar-
naval, van Night at the Museum tot 
Grüsse aus Kirchberg, van Venetië tot 
de Smurfen. Terug in de tijd ging het 
naar Typisch Jaren 70 en Make Love 
Not War. Red de Zorg ging in op de 
actualiteit, net als de start van de Tour 
de France in Utrecht.

Pipo-wagen
Opvallend was de Pipo-wagen, geheel 

in de stijl van de eerste optocht in 
1966. Alle hoofdrolspelers uit die tijd 
waren van de partij: Pipo, Mammalou, 
Klukkluk, Dikke Deur en zelfs ezel No-
nonono. Pipo (Oscar Hermans) werd 
gespeeld door de zoon van de eerdere 
vertolker (Henk Hermans).

Spectaculair 
straattheater  
door U’mtata

Winnaar bij de grote wagens was ‘Ve-
netië, sprookjesachtige stad aan de la-
gune’, waarmee de Kerkstraat de wis-
selbeker heroverde.

Grote wagens (zelfbouw):
1. Venetië - Kerkstraat - 973 punten, 
2. De avonturen van Peter Pan en ka-
pitein Haak - Past. Thuisstraat e.a. - 
966, 3. Typisch jaren 70 - Geltinkweg 
/ Koepelweg - 936, 4. Night at the Mu-
seum - Uilenesterstraat - 897, 5. Tiet 
veur zomercarnaval - C.V. de Keidar-
pers - 869. Bij de gehuurde grote wa-
gens won de Hummeloseweg met de 
Torii van Japan.

Overige uitslagen:
Bij de jeugd won M&M’s bij de loop-
groepen en de Ontsnapte Draak bij de 
kleine wagens.

Night at the Museum won zowel de 
originaliteitsprijs als de publieksprijs. 
De aanmoedigingsprijs won ‘Make 
love, not war’ van de V.K.K.

Na de prijsuitreiking barstte het feest 
in de tent weer los. Hoogtepunt was 
het optreden van Boh Foi Toch.

   

 ▶ www.kermiskeijenborg.nl

De winnende Venetië-wagen van de Kerkstraat. Foto: Achterhoekfoto.nl

Originaliteit en creativiteit bij natte optocht 
in Keijenborg

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT

DE GRAVIN VAN VORDEN
. . .

Dan toch eindelijk zomer!
Dit weekend de nieuwe 

zomerkaart.
Kom ervan genieten op ons 

heerlijke tuin-terras.

Bekijk de kaart v.a. vrijdag op
www.degravinvanvorden.nl

of in de advertentie van 
volgende week!

Voor info: www.degravinvanvorden.nl
Stationsweg 24, Vorden. Tel. 0575-551227
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(Advertorial)

Uw Poelier, de lekkerste basis voor een geslaagde barbecue

Warnsveld - Het barbecueseizoen is in volle gang en dat laat poelier van 
Hunen natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Met een keur aan producten 
en mogelijkheden laat het team iedereen genieten, buiten én binnen. Al 
veertig jaar staan ze voor u klaar om het u op culinair gebied helemaal naar 
de zin te maken, met de beste specialiteiten en de lekkerste producten.

Met het jubileumpakket kan er vanaf 
20 personen voor € 9.99 per persoon 
worden genoten van vlees en prach-
tige salades. Achteraf hoeft u de leen-
barbecue niet schoon te maken, dat 
wordt voor u gedaan.

Wilt u eens wat anders? Met de party-
pan kunt u zelfs binnen barbecueën. 
U hoeft er niet voor in de keuken te 
staan, de kant en klare partypannen 
zijn er in kleine en grote porties. Han-
dig als u gasten krijgt. Voor het rooste-
ren van specialiteiten is er de barbecue 
met deksel (met kok). Met een groep 
van 40 personen of meer is live cookin-
gideaal; het menu met kok die alles 
verzorgt (vanaf € 15,75 p.p). Wilt u met 
familie, vrienden, uw bedrijf of (buurt)
vereniging samen barbecueën? Met de 

BBQ-groepspakketten die compleet 
voor u verzorgd kunnen worden, kan 
het smulfeest beginnen! Uw barbecue 
kan zeven dagen per week worden be-
zorgd met gekoeld vervoer. Voor grote 

barbecuepartijen is er tevens een koe-
laanhangwagen te huur. Niet barbe-
cueën, maar wel lekker eten? Kijk dan 
eens naar het grote aanbod in buffet-
ten, warm en koud of allebei. Geleverd 
in warmhouders, inclusief wegwerp 
borden, bestek en servetten.

Uw Poelier is de vakman die met heel 
veel zorg zelf de producten maakt. Het 
rundvlees voor de barbecue komt uit 
de regio en is van topkwaliteit voor 
fijnproevers. U kunt alles rustig bekij-
ken op www.poeliervanhunen.nl

Uiteraard krijgt u van Uw Poelier een 
bereidingsadvies zodat uw specialitei-
ten op de juiste wijze bereid kunnen 
worden. 

Poelier van Hunen 
wenst u smakelijk eten
www.poeliervanhunen.nl
info@bbqslagerij.nl
0575  52 25 94
06 47 91 73 76

JUBILEUM-
PAKKET 
- Gemarineerde kipfilet 
- Gemarineerde karbonade 
- 2 Stokjes saté 
- Hamburger 
- BBQ worstje 
- 2 soorten rauwkost
- 2 soorten salades
- 3 soorten sauzen
- ongesneden stokbrood
- kruidenboter
- wegwerpbestek
- borden
- servetten
- geen gaskosten
- geen huur voor de BBQ
- gratis schoonmaken van de BBQ
- gratis bezorging in Warnsveld  
 en Zutphen
- gratis ophalen van de BBQ in  
 Warnsveld en Zutphen
- bezorgkosten in andere 
 plaatsen in overleg

Vanaf 20 pers.    

9.99
 p.p. 

40 ja
ar 40 jaar

40 ja
ar40 jaar



Doesburg - Op 19 september 2014 was het exact 777 jaar geleden dat Does-
burg stadsrechten verwierf. De Stichting Doesburg 777 viert dit feit tot 19 
september 2015. Het HanzeWaterkantfestival moet met drie dagen feest, 
markten, zang, muziek, dans en een grootse vlootschouw het hoogtepunt 
worden van het feestjaar.

Désirée Kester, Yolanda Goppel en Jan 
van Amstel van de stichting zitten in 
Hotel Doesburg, aan de kade waar het 
HanzeWaterkantfestival zal plaats-
vinden. De beide dames dragen kle-
ding van eind Middeleeuwen. “Deze 
kleding is gemaakt door een vrijwil-
ligster van Kasteel Rosendael. Zij is 
coupeuse en wij mogen deze kleding 
van haar lenen voor het HanzeWater-
kantfestival.” Ook de andere dames en 
herenkleding die door leden van de 
organisatie dragen tijdens dit festival, 
komen uit haar collectie. Gebruikelijk 
zou zijn om 700 of 750 jaar te vieren. 
“Wij vieren 777 jaar. Daarom is het 
getal 7 heilig en organiseren we zeven 
evenementen,” lacht voorzitter Jan 
van Amstel. “De gemeente gaf daarbij 
aan verbinden belangrijk te vinden en 
het moest nieuw zijn.”

Een bijzonder gevarieerd jaarpro-
gramma is gepresenteerd. Geopend 
werd op de IJsselkade met een stads-
ballade, gemaakt door de stadsdich-
ter. In 7 stijlen voerden musici een 
werk uit, naast een klassiek concert, 
een film en afgevuurde kanonnen. 
Het 777 programma bevatte vervol-
gens een sportdag, een smaakparade, 
verwendag voor de ouderen, histori-
sche evenementen en muziektheater. 
“We willen ook iets met het water, 
Doesburg ligt aan de rivier, is een 
Hanzestad. Vandaar nu het HanzeWa-
terkantfestival.” Het tweede van zeven 
watergedichten wordt door Does-
burgse stadsdichter Jan Vijn gemaakt 
en voorgedragen. 

Het HanzeWaterkantfestival wordt 
vrijdagmiddag 10 juli om 16.00 uur 
officieel geopend als het 14e-eeuwse 
Hanze Koggeschip uit Kampen in 
Doesburg aankomt. Aan de vloot-
schouw doen ook andere Oudhol-
landse schepen mee. “Het Koggeschip 
is een exact nagebouwde replica van 
een wrak dat ze gevonden hebben 
in de buurt van Kampen, de Kamper 
Kogge uit 1336,” weet Jan. “Het is de 
enige varende kogge in Nederland. Als 
de wind goed is, komt hij hier zeilend 
naar toe, opgehaald door de water-
sportvereniging.” De streekproducten 
van de beide Hanzesteden worden 
dan geruild. Streekeigen producten 
uit Doesburg zijn mosterd, balletjes, 
kaas, wijn, bier en chocolade.

Het bijzondere Koggeschip is tijdens 
het festival te bezichtigen, naast nog 
veel andere activiteiten. “We organi-
seren rondleidingen, er is een rond-
vaartboot, er zijn specifieke stadswan-
delingen en een torenbeklimming,” 
vertelt Désirée enthousiast. “We heb-
ben aardig wat kinderactiviteiten, zo-
als een kindermodeshow op de rode 
loper door Doesburgse basisschool-
leerlingen en Kids Living Statues. 
Ook de Scouting Doesburg is actief 
aan de bovenkade. Zij wordt met hun 
spelactiviteiten geholpen door Scou-
ting Sweder van Voorst uit Hummelo. 
Verder zijn er heerlijke jams, chut-
neys, eigengemaakte worsten, wild en 
gevogelte, maar ook kersen, bessen, 
aardbeien en veel verse groenten. Op 
dezelfde markt is eveneens een bio-

logische bakker waar verantwoorde 
taarten en snoepgoed te koop zijn.

Op de creatieve markt zijn demon-
straties van schilderen, hout bewer-
ken, mozaïeken en sieraden maken. 
Kinderen kunnen met recyclebaar 
materiaal knutselen. Muziek is er ook 
volop. “Er zullen twee podia zijn. Een 
waar jongeren een kans krijgen om 

hun kwaliteiten te laten zien en een 
podium op de benedenkade.” Het 
feestjaar wordt ook afgesloten met 
een feest. “Het heet de Expeditie 777 
en is zes avonden lang muziekthea-
ter. Dan doen allemaal Doesburgers 
mee,” vertelt voorzitter Jan van Am-
stel. “Muziekgezelschappen, acteurs 
die op 18 locaties muziektheater gaan 
maken.” Op 19 september is de laat-

ste avond en wordt het jubileumjaar 
afgesloten.
“Vrijdag 10 juli aanvang van het Han-
zeWaterkantfestival om 15.30 uur met 
muziek en onthaal vaan het Kamper 
Koggeschip. De markten zijn zaterdag 
en zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
   

 ▶ www.doesburg777.nl/hanze

HanzeWaterkantfestival: Middeleeuwse sferen langs de IJssel van Hanzestad Doesburg.

HanzeWaterkantfestival Doesburg 777: 10, 11 en 12 juli

HanzeWaterkantfestival moet het hoogtepunt worden van het feestjaar

(Infotorial)

Fysiotherapie Jentha biedt bekkenfysiotherapie bij klachten in 
buik- en bekkengebied

Myrthe van der Veen, bekkenfysio-
therapeute bij Fysiotherapiepraktijk 
Jentha (Hengelo Gld.), behandelt 
mensen met klachten in het buik- 
en bekkengebied. Problematiek in 
dit gebied kan lichamelijke, psychi-
sche én sociale consequenties heb-

ben. Omdat de klachten zich in een 
intiem en kwetsbaar deel van het 
lichaam afspelen, is de bekkenfysio-
therapeut speciaal geschoold. Bij de 
bekkenfysiotherapeut van Jentha 
bent u op de juiste plek voor een op-
lossingsgerichte behandeling.

Incontinentie 
De bekkenbodem is een spierlaag onder 
in de romp, die als een soort hangmat 
de buikorganen ondersteunt. Bij een 
niet goed functionerende bekkenbo-
dem kunnen klachten ontstaan, bijvoor-
beeld incontinentie. Dit is het onvrijwil-
lig verliezen van urine of ontlasting, 
bijvoorbeeld bij buikdrukverhogende 
momenten zoals hoesten of opstaan uit 
een stoel. Ook kunt u incontinent zijn bij 
aandrang: het heel nodig naar het toilet 
moeten en dit niet meer droog halen. 
Incontinentie komt bij veel meer men-
sen voor dan gedacht: man en vrouw, 
jong en oud. Het kan voorkomen tijdens 
of na de zwangerschap, als nadelig ef-
fect van een ziekte, na een operatie in 
het buik- en of bekkengebied, bij ver-
zakkingsklachten, door veroudering of 
door verkeerd toiletgedrag.  

Andere bekkenbodemgerelateerde 
klachten
Incontinentie is niet het enige waar-
voor u terecht kunt bij de bekkenfysio-
therapeut. Andere klachten zijn: pijn in 
de buik, onderrug/bekken of in de ge-
slachtsdelen, moeizaam kunnen plas-
sen, het moeizaam kwijt kunnen van 
ontlasting of een niet te onderdrukken 
aandrang om te plassen of ontlasten. 
Ook kunt u denken aan pijn tijdens sek-
suele gemeenschap, bekkenbodemge-
relateerde erectie- of orgasmeproble-
men, ontspanningsproblemen of bek-
kenpijn tijdens of na de zwangerschap. 
Op veel van deze klachten heerst een 
taboe, maar bij de bekkenfysiothera-
peut bent u op de juiste plek!

Met of zonder verwijzing
U kunt zowel met als zonder verwij-
zing bij de bekkenfysiotherapeut van 
Jentha terecht. Als een huisarts of spe-
cialist incontinentie heeft vastgesteld, 

heeft u recht op 9 behandelingen. De-
ze worden vergoed vanuit de basisver-
zekering. Jentha heeft contracten met 
alle zorgverzekeraars. Als u aanvullend 
verzekerd bent, worden er bijna altijd 
een aantal bekkenfysiotherapeutische 
behandelingen vergoed. 

Meer informatie
Wilt u meer informatie over bekken-

fysiotherapie of wilt u een afspraak 
maken met de bekkenfysiotherapeut, 
dan kunt u contact opnemen met Fy-
siotherapiepraktijk Jentha via tele-
foonnummer 0575-464440 of e-mail 
info@jentha.nl. 

Fysiotherapiepraktijk Jentha
Kampstraat 2
7255 XC Hengelo (Gld.)
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 Rob en Anja nemen bedrijf over van Dik en Zwennie

    Opvolging Autobedrijf Langwerden geborgd
    Wichmond - Dik en Zwennie Langwerden heb-
ben na 25 jaar hun bedrijf overgedragen aan 
hun zoon Rob en zijn vrouw Anja Langwer-
den. Dik en Zwennie bouwden het bedrijf op 
tot wat het nu is. “Rob gaat nu verder in onze 
voetsporen.” Ze hebben een goed gevoel bij 
deze opvolging. “Als je het bedrijf aan een 
wildvreemde moet overdoen, zal dat meer 
zeer doen. Nu kunnen we er nog van genie-
ten.”

    Dik en Zwennie begonnen in 1982 hun Autobe-
drijf Langwerden in een schuurtje aan de Hack-
forterweg in Wichmond. In 1985 kwam de eerste 
werknemer in dienst. Voor uitbreiding werd ge-
zocht naar een ander pand met de vereiste ver-
gunningen. Het werd Lankhorsterstraat 28.

    Het bedrijf groeide en de (groenten)tuin moest 
plaatsmaken voor de te verkopen auto’s. In 1997 
kwam er nieuw gedeelte aan de werkplaats .Ger-
rit Lijftogt is al 30 jaar in dienst, Stef ten Broeke 
18 jaar. Tom Berends kwam een jaar geleden in 
de werkplaats. In 2010 werd het woonhuis voor 
het bedrijf verwijderd en kreeg de werkplaats 
een opknapbeurt.

    Als kind begon Rob al met sleutelen, eerst met 
brommers. Na een beroepenweek moest hij toch 
kiezen tussen Electro en Motorvoertuigen, het 
werd het laatste. Hij werkte enkele jaren bij een 
Citroen en een Renault dealer.
“Ik vond dat mooi om te doen, maar het is niet 
voor jezelf,” vertelt Rob, die in 2006 in het bedrijf 
van zijn ouders kwam. “Een eigen bedrijf is fijn, 
je kunt echt je eigen ding doen. Je weet wat de 
klant van je verlangt en hoe je het op kunt los-
sen.”

    Dik ging het werken afwennen. Hij nam een dag 
in de week vrij en na het wennen daaraan, steeds 
een dag meer. “Het is eerst wel moeilijk. Nu is 
het geweldig.” Hij vindt het prettig om nog wat 
voor het bedrijf te betekenen. “Even onderdelen 
halen, opruimen, auto’s halen en brengen.”

    Zwennie heeft ook altijd gewerkt in het bedrijf. 
Zij deed de administratie en poetste in het begin 
zelfs ook auto’s als die verkocht waren.
    Anja haakte de laatste drie jaar aan om de admi-
nistratie van haar over te nemen. “Ik ben crea-
tief, bloemist,” vertelt ze. “Dat is heel wat anders 
dan op kantoor werken, maar ik vind het een 
leuke uitdaging.”

    Het feest voor Dik en Zwennie Langwerden is 
inmiddels achter de rug. “Er heeft al twee keer 
een bord aan de weg gestaan dat ze 65 geworden 
zijn,” zegt Rob. “Ze willen geen afscheidsrecep-
tie, ze gaan niet weg. Ze blijven helpen.”
       

 ▶     Autobedrijf Langwerden, Lankhorsterstraat 
28, 7234 ST Wichmond, (0575) 441621

 ▶ www.autolangwerden.nl   

www.autobedrijfmelgers.nl

PEUGEOT 308 
1.6 VTI XT 
127.772 KM 

2008 

€ 8.950,-

FIAT PANDA 0.9 TWINAIR LOUNGE 36.538 KM 2013 €  7.950,-
KIA CEE’D 1.4 CVVT X-TRA 30.565 KM 2012 €  13.950,-
MITSUBISHI COLT 1.1 INCHARGE 34.501 KM 2008 €  6.250,-
PEUGEOT 307 CC 2.0 16V-130KW 3BRFKC 188.544 KM 2005 €  6.950,-
PEUGEOT 308 1.6 VTI XT 127.772 KM 2008 €  8.950,-
RENAULT CLIO ESTATE 0.9 TCE AUTHENTIQUE 12.319 KM 2014 €  15.250,-
SUZUKI SWIFT 1.3 GA 94.376 KM 2006 €  6.250,-
VOLKSWAGEN GOLF Plus 1.6 TDI Comfortline BlueMotion 101.503 KM 2012 €  16.950,-
VOLKSWAGEN LUPO 1.4-16V 50.824 KM 2004 €  3.950,-
VOLKSWAGEN POLO EASYLINE 59.800 KM 2013 €  12.250,-

Citroën  Berlingo  1.6 HDI elektr pakket / cruise control. sep-08 110.987 €  6.250
Dacia  Sandero  1.4 Ambiance jan-09 77.702 €  5.750
Ford  Focus  Wagon 1.8-16V Futura 38144 km!! jan-08 38.144 €  9.950
Mitsubishi  Colt  1.3 Edition Two aug-11 38.985 €  9.950
Opel  Astra  Wagon 1.6 Business jun-07 106.622  €  7.950
Peugeot  307  Break 1.6 HDiF 110 pk mrt-06 162.508  €  5.750
Renault  4  R 4F4 mei-88  111.706  €  5.950
Renault  Scénic  2.0-16V Business Line sep-07 114.723 €  7.950
Seat  Altea  1.4 TSI Lmv /Ecc okt-09 108.122 €  9.950
Toyota  Aygo  1.0-12V airco / cv / cruise control mei-08 117.045 €  5.250
Volkswagen  Golf  Variant 1.6-16V airco / cruise control dec-04 173.215 €  4.250
Volkswagen  Polo  1.4-16V Comfortline jul-04 183.350 €  3.950

RENAULT  SCÉNIC  
1.5 DCI NAVIGATIE

141.604 KM

€  10.750

Lankhorsterstraat 28
7234 ST Wichmond 
T  (0575) 44 16 21
E  info@autolangwerden.nl
I  www.autolangwerden.nl

                                www.autolangwerden.nl

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

 Dik en Zwennie Langwerden, Gerrit Lijftogt, Stef ten Broeke, Tom Berends en Rob en Anja Langwerden.   

Het adres voor:
* nieuwe en gebruikte auto’s, zie ons aanbod 

op www.autobedrijfwassink.nl
* nieuwe en gebruikte bedrijfswagens
* reparatie personen- en bedrijfswagens en 

campers
* APK (moderne uitleesapparatuur)
* airco-service
* auto wasplaats
* schade-herstel
* verkoop banden
* opslag zomer- en winterbanden

Banninkstraat 24 • Hengelo (Gld)
(0575) 46 12 62 • info@autobedrijfwassink.nl

Wilt u ook adverteren
op deze pagina?

Kijk voor meer informatie op

www.contact.nl



 

€ 2.000,-
VOORRAAD-
VOORDEEL

€ 2.000,-
VOORRAAD-
VOORDEEL

* Consumentenadviesprijs Nissan QASHQAI 1.2L DIG-T 115 Visia v.a. € 24.150,- (o.b.v. de meest recente prijslijst, incl. BTW en BPM, excl. recyclingbijdrage à € 45,- en kosten rijklaar maken). Korting geldig op basis van huidige prijslijst, incl. BPM voordeel en lopende acties en alleen i.c.m. inruil van een auto. Aanbieding geldig op geselecteerde voorraad auto’s, 
zolang de voorraad strekt. Afbeelding kan afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten voorbehouden.

QASHQAI-gamma: 3,8-5,8 l/100 km, resp. 26,3-17,2 km/ltr. CO2-uitstoot variërend van 99 gr/km tot 129 gr/km. Alle wijzigingen voorbehouden aan Nissan Nederland.

www.herwers.nl/nissan

Kruisbergseweg 8
7255 AE Hengelo GLD
Tel. (0575) 46 22 44

Kelvinstraat 2
6902 PW Zevenaar
Tel. (0316) 52 35 23

Laan v.d. Dierenriem 29
7324 AB Apeldoorn
Tel. (055) 369 62 12

Solingenstraat 3
7421 ZN Deventer
Tel. (0570) 519 360

NISSAN QASHQAI
VOORRAADVOORDEEL!

OP VOORRAAD MET € KORTING!NOG 1 8 2 0 0 0
Er is al een nieuwe Nissan QASHQAI v.a. € 24.150,-*

v.a.  20%  bijtelling

ook leverbaar als  automaat

Onderhoud - APK - Banden - Velgen - Uitlaten - Schokbrekers - Accu’s - Remmen - Carkits

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

Openingstijden: Maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur - Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

Tevens zijn wij op zoek naar een zelfstandig monteur. Bel voor meer info.

Peugeot 307 1,6 
16V Griffe - Leder 

- Zwart 06-2007 
166.000 km € 6450,- 

AUTOMOTIVEREND

Citroen C1  1,0 Selection 3drs Airco 
 wit 02-2012 41.000 km € 7450,-
Citroen C3 1,2 Puretech Collection (nieuw) 
 grijs  04-2015 4 km € 17950,- 
Citroen C3  1,4 Difference Airco - Trekhaak 
 grijs  01-2005  114.000 km  € 4450,-
Fiat 500  1,2 Sport Half Leder Climate   
 zwart     02/2008  115.500 km  € 6950,-
Mini Cooper  1,6 Sportief 
 zwart  04/2007  192.000 km   € 6950,-
Peugeot 107  1,0 12V Millesim 5drs  
 grijs  01/2011  34.000 km  € 6450,-
Renault Clio  1,2 Special line Airco  
 grijs     07/2008  41.000 km   € 6250,-

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak 
Tel. (0575) 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl

ONDERHOUD ALLE MERKEN

OPEL ZAFIRA 1.6 MAXX 2004 €  5.450
OPEL CORSA 3-DRS SPORT 2008 €  6.450
OPEL VECTRA ELEGANCE 2005 €  5.450
OPEL VECTRA AUTOMAAT 2005 €  5.950
OPEL ASTRA TURBO 5-DRS 2012 €  14.850
OPEL MERIVA TURBO MPV 2011 €  13.450
PEUGEOT 107 2011 €  5.650
PEUGEOT 207 2006 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.450
RENAULT TWINGO  2010 €  6.950
VOLVO C30 MOMENTUM 2.0D 2008 €  9.950
FIAT PUNTO 1.3 MULTIJET 2011 €  6.950
CITROEN C4 PICASSO AMBIANCE 2008 €  9.950
VW POLO 5-DRS 1400 2011 € 10.950
VW GOLF 5-DRS TRENDLINE 2004 €  6.450
VW GOLF PLUS TDI 2008 €  8.950
CHRYSLER 300 C 2006 € 11.950
SKODA OCTAVIA STATION 2010 € 12.900
CITROEN BERLINGO 1.9 D 2001 €  2.850
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI 2004 €  4.850



Collecte Epilepsiefonds

Ruim achthonderd euro 
voor epilepsiebestrijding
Vorden - De collecte van het Epilepsiefonds heeft in Vorden 831,33 euro op-
gebracht. De opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk 
onderzoek, voorlichtingsactiviteiten, het organiseren van aanpaste vakantie 
voor mensen met epilepsie en individuele hulp.

Van 8 tot en met 13 juni gingen in heel 
Nederland ruim 30.000 vrijwilligers 
op pad om huis aan huis te collecte-
ren voor het Epilepsiefonds.

Hoe epilepsie ontstaat, is nog steeds 
niet bekend. Er is dus geld nodig voor 
onderzoek. MAar zeker ook voor voor-
lichting: veel mensen weten niets over 
de aandoening epilepsie. Naast het 
subsidiëren van onderzoek en het ge-
ven van voorlichting, organiseert het 
Epilepsiefonds vakanties voor men-

sen met epilepsie. Voor veel kinderen 
en volwassenen is dit de enige moge-
lijkheid om met vakantie te gaan. Ook 
verleent het fonds individuele hulp 
aan mensen met epilepsie.

Heeft u de collectant gemist? Maak 
dan een bijdrage over op giro 222111 
(IBAN: NL83 INGB 0000 2221 11) ten 
name van het Epilepsiefonds te Hou-
ten of sms EPILEPSIE naar 4333 (een-
malige gift van 2 euro).

   

Discussie Basisinkomen 
D66-Bronckhorst
Bronckhorst - Het basisinkomen is weer helemaal terug in de belangstel-
ling. Bij het huidige uitkeringenstelsel is de ‘armoedeval’ spreekwoordelijk 
geworden. En dit jaar is het jaar van de drie transities: rijk en provincie dra-
gen veel verantwoordelijkheden over aan de gemeenten. Hét moment voor 
gemeenten om eens te bekijken of het onvoorwaardelijk basisinkomen niet 
(deels) de plaats kan innemen van het woud aan uitkeringsregelingen als 
bijstand, Wwb, WSW, Wajong, huursubsidie, WAO, ...

Zo studeren (onder andere?) Gronin-
gen, Tilburg, Nijmegen, Wageningen 
en Zutphen op experimenten met 
onvoorwaardelijke bijstand. Groen-
Links en D66 hebben zich onlangs 
op landelijke congressen voorstander 
getoond van (experimenten met) het 
basisinkomen, andere partijen zijn 
opmerkelijk verdeeld over dit onder-
werp.
Afdeling Bronckhorst van D66 hield 
eerder al openbare discussies over 
‘Locale Democratie’ en over ‘Grijs-Te-
gen-Krimp’. Woensdagavond 24 juni is 
‘Onvoorwaardelijk Basisinkomen’ het 
onderwerp.

Inleider is Zutphenaar Johan Luijen-
dijk, die al zo’n tien jaar is gefasci-
neerd door deze eenvoudige manier 
van sociale zekerheid. Hij heeft zelf in 
de WAO gezeten, inspireert velen om 
ondernemend de uitkering uit te gaan 
en verzorgt jaarlijks vele belasting-
aangiftes. Wat is het allemaal ingewik-
keld geworden. Ja, een uitkering ver-
schaft financiële zekerheid, maar wat 
is de barrière naar actief meedoen in 

de maatschappij hoog geworden. Dat 
moet toch anders kunnen.

Johan is aan het rekenen geslagen, 
heeft met Gerrit Zalm gesproken en 
is bij het CPB langs geweest met zijn 
cijfers. Inderdaad, het basisinkomen 
is betaalbaar. Als vurig voorstander 
vertelt Johan graag zijn verhaal. Bo-
vendien praat hij belangstellenden 
graag bij over de laatste ontwikkelin-
gen rondom een heus burgerinitiatief.

In het deskundigenpanel zal naast 
Johan ook D66-wethouder Jan Engels 
plaatsnemen, die zich in het onder-
werp heeft verdiept. Josée van der 
Staak zal de discussie in goede banen 
proberen te leiden.

De openbare discussie vindt plaats 
in de kapel van groepshotel ‘Klooster 
van Kranenburg’ vanaf 20.30 uur. In-
loop vanaf 20.15 uur, Ruurloseweg 99, 
7251 LD Kranenburg/Vorden. Eenie-
der die geïnteresseerd is in dit onder-
werp is hierbij van harte uitgenodigd.

   

Staatssecretaris komt naar Zelhem

In gesprek met Van Rijn 
over decentralisatie
Zelhem - In gesprek met staatsse-
cretaris Martin van Rijn dinsdag 8 
september, 20.00 uur in Ellen’s Eet-
huisje in Zelhem met als onderwerp: 
“Decentralisatie zorg betekent dat 
de gemeente aan zet is.”

Het zorgbeleid is in grote lijnen be-
kend. De PvdA Bronckhorst voert dit 
beleid, samen met de coalitiepartijen, 
met verve uit, al staan we nog maar 
aan het begin. Minder groei in de uit-
gaven, meer zelf doen en een vangnet 
voor de meest kwetsbaren.

Er lijkt een groot politiek draagvlak te 
zijn om de decentralisaties plaatselijk 
vorm te geven. Maar er is ook een roep 
om gelijke behandeling en er worden 
landelijk allerlei akkoorden gesloten. 
Daarom is het belangrijk dat de ge-
meente nadenkt over haar vermogen 
om zelf regie te voeren op het sociale 
domein. Op langere termijn kán de 
gemeente geen uitvoerder meer zijn 
van het Rijk.

Gemeenten willen meer mogelijk-
heden om zelf de aard en de vorm 
van (jeugd)zorg en sociale zekerheid 
vorm te geven. Wie al dan niet aan-
spraak mag maken op publieke hulp-, 
zorg en dienstverlening, wordt dan 

niet meer bepaald door de wetgevers 
in Den Haag, maar door de gemeente. 
Gebaseerd op verordeningen die de 
gemeenteraad vaststelt.

Niet het ministerie bepaalt, maar de 
lokale ambtenaar die aan de keuken-
tafel zit van een hulpbehoevende bur-
ger.

Niet iedere burger en niet iedere poli-
tieke partij denkt hier hetzelfde over. 
De fractie van PvdA Bronckhorst gaat 
over decentralisatie in gesprek met 
de staatsecretaris. Martin Van Rijn is 
verantwoordelijk voor de wetten. Hoe 
zorgt hij ervoor dat straks de gemeen-
ten aan zet zijn? Hoe kijkt de PvdA 
Bronckhorst naar deze uitdaging?

Eén ding is zonneklaar: de gemeen-
teraad krijgt meer te zeggen over de 
zorg. Alle inwoners, jong en oud, met 
of zonder hulpvraag, werkend, vrijwil-
liger of mantelzorger kunnen hierover 
in gesprek met de PvdA Bronckhorst 
en Martin van Rijn, de staatssecre-
taris. Een levendig debat met uitste-
kende sprekers en veel ruimte voor de 
aanwezigen! De toegang is vrij.
   

 ▶ www.bronckhorst.pvda.nl

Hengelo - De weersvoorspellingen 
waren niet heel gunstig, maar als 
de eerste Achterhoekse Klavertje-
4Daagse van start gaat schijnt het 
zonnetje en blijkt het uitstekend 
fietsweer. Wethouder Antoon Pep-
pelman verrichtte de opening op 
vrijdag 19 juni. Hij gaf te kennen blij 
te zijn met het organiseren van dit 
soort evenementen die de mooiste 
gemeente van Nederland op de kaart 
zetten.

De eerste fietsers waren al op pad langs 
de mooie routes die door Henk Wullink 
zijn uitgestippeld. Frappant was dat de 
eerste inschrijvers om 8.00 uur wande-
laars waren, die de route gebruiken als 
oefening voor de Nijmeegse Vierdaag-
se. Op vrijdag begonnen de fietsers 
met de Hessenwegenroute, zaterdag 
Bronkhorstroute, zondag Wolfersveen-
route en maandag Kastelenroute. Op 
de eerste dag waren er al enkele hon-
derden inschrijvingen, in het weekend 
kwamen daar de dagdeelnemers bij. 
Onderweg konden de deelnemers een 
bezoek brengen aan bijvoorbeeld een 
wijnboerderij of ijsboerderij die hun 
deuren hiervoor hadden opengesteld. 
Bij terugkomst van de fietstocht wa-
ren er tal van activiteiten op het plein 
bij organisator Eetcafé Jansen en Jan-
sen, zoals demonstraties van Aerofitt, 
roofvogels en oude motoren en auto’s. 
Daarnaast allerlei muziek en dans van 
Wi-j eren ‘t olde. De inschrijvingen en 
de koffie werden verzorgd door de da-
mes van Pink Spirit die geld inzamelen 
voor het KWF. Wethouder Peppelman en Henk Wullink bij de opening van de Klavertje4Daagse.

Succesvolle eerste Achterhoekse Klavertje4Daagse

Wethouder opent eerste fietsvierdaagse

O.B.S. De Steenuil in Steenderen sluit de deuren

Herinneringen ophalen in de school

Opening door Graafschapspelers Ted van de Pavert en Hidde Jurjus

Vernieuwde Koen Kampioen route
Hengelo - Op zondag 12 juli or-
ganiseert Camping Kom-es-an in 
samenwerking met Stichting Ach-
terhoek Toerisme ‘Koen Kampioen-
dag’ met een spectaculaire opening 
van de vernieuwde Koen Kampioen 
route en uiteraard veel sportiviteit.

De vernieuwde kinderroute, die ver-
huisd is van boerderij ‘t Riefel naar 
Camping Kom-es-an, zal op deze 
middag worden geopend door Graaf-
schapspelers Ted van de Pavert en Hi-
dde Jurjus. Ook zal Martijn Meerdink 
Voetbalschool / Clinics een voetbal-
clinic geven voor de aanwezige kin-
deren. De officiële opening van de 
nieuwe Koen Kampioen route is om 
14.00 uur met aansluitend Koen Kam-

pioen voetbalspellen en de voetbalcli-
nic. Het programma duurt tot 16.30 
uur. Kinderen en hun ouders zijn de-
ze middag van harte welkom aan de 
Handwijzersdijk 4 in Hengelo.
De Koen Kampioen route is gebaseerd 
op de succesvolle Koen Kampioen 
kinderboekenserie van schrijver Fred 
Diks, waarvan inmiddels al 400.000 
boeken zijn verkocht. De Koen Kam-
pioen kinderroute heeft niet alleen 
een nieuwe locatie gekregen, maar is 
ook in een digitaal jasje gestoken. De 
route kan straks volledig genavigeerd 
via de smartphone (Abellife app) 
gelopen worden. Voor de sportieve 
opdrachten onderweg hebben deel-
nemers een sporttas met attributen 
nodig, verkrijgbaar bij de receptie van 

Camping Kom-es-an. Via de app krij-
gen ze onderweg ook nog leuke na-
tuurweetjes en gekke voetbalfeitjes. 
De Koen Kampioen route is één van 
de vijf kinderroutes in de gemeente 
Bronckhorst die op dit moment ver-
nieuwd worden. Dankzij een financi-
ele bijdrage en de inzet van betrokken 
ondernemers, toeristische platforms, 
de gemeente Bronckhorst en Stich-
ting Achterhoek Toerisme ondergaan 
ook de Smoks Hanne tocht (Zelhem), 
Expeditie Bronckhorst (Vorden), In de 
Sporen van Berend (Vorden) en Ka-
bouterpad Jena (Hummelo) een ware 
metamorfose. De vernieuwde kinder-
routes zijn vanaf medio juli verkrijg-
baar via VVV en Toeristische Informa-
tie Punten in Bronckhorst.

Steenderen - Op 10 juli komt er een 
definitief einde aan een lange pe-
riode van openbaar onderwijs in 
Steenderen. Op deze datum sluit 
openbare basisschool De Steenuil 
voor de laatste keer haar deuren. 
Een school die in de afgelopen de-
cennia een belangrijke plaats heeft 
ingenomen in de gemeenschap in 
de kern Steenderen.

Een plek waar velen hun onderwijs 
hebben genoten en waar de basis is 
gelegd voor een succesvolle maat-
schappelijke carrière. Een schoolge-
bouw in het hart van het dorp, naast 
de kerk, vlakbij de bank en tegen-
over de supermarkt. De basisscholen 
in Steenderen gaan in het nieuwe 
schooljaar samen verder als De Pan-
nevogel.
Op donderdag 2 juli worden met 
leerlingen, ouders, oud leerlingen, 
leerkrachten, oud leerkrachten en 
belangstellenden nog een keer herin-
neringen opgehaald in de school. Nog 
een keer de lokalen in, nog een keer 
door de gangen lopen, nog een keer 

over het plein wandelen, nog een keer 
kletsen in de hal... Op een informele 
wijze, onder het genot van een drankje, 
een hapje en een praatje nemen we af-
scheid van de school. Iedereen is van 

harte uitgenodigd om op 2 juli tussen 
19.00 en 20.30 uur aanwezig te zijn.
   

 ▶ www.obssteenuil.nl

Leerlingen van Openbare Basisschool De Steenuil.
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Bridgen in Toldijk
Toldijk - Uitslag zomerbridge op 
donderdag 18 juni. Deze donder-
dagavond was het weer goed brid-
gen met 24 paren in 2 lijnen.

Zeer verrassend; de paren die in de 
uitslag het dichtst bij 55,55%, 49,49% 
of 44.44% zaten mochten een prijsje 
uitzoeken. Maar toch blijven de eerste 
plaatsen in de lijnen de mooiste!

Uitslag:
Lijn A: 1. Rina Wigman & Anneke On-
stenk 57,08%, 2. Els van ‘t Padje& Ria 
van Bosheide 55,42%, 3. Renate Lubke 
& Bert Kraayenhagen 53,75%.

Lijn B: 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 67,50%, 2. Theo Schut & Theo 

Damen 62,92%, Gertie Hissink & Dick 
Weijers57,50%.
Op donderdag 25 juni de zesde avond 
Zomerbridge en dan zes weken niet.

Op donderdag 20 en 27 augustus weer 
Zomerbridge op onze vaste locatie: 
Café Restaurant Den Bremer, ZE-weg 
37 te Toldijk.
Graag uiterlijk 19.15 uur in de zaal 
aanwezig zijn in verband met het op-
stellen van het wedstrijdschema. Ie-
der is van harte welkom, zo mogelijk 
als bridgepaar.
Geen partner? Bel voor bemiddeling 
de wedstrijdleiding.
   

 ▶ (06) 53548080

EvaSchuurman
Column

Hengelo - GOMA-directeur Foppe Atema mocht vorige week Stef Blok, mi-
nister voor Wonen en Rijksdienst, bij een werkbezoek aan de Achterhoek op 
het Hengelose bedrijf verwelkomen. Hierbij waren ook de burgemeesters 
van Bronckhorst en Doetinchem en een delegatie van het ministerie aanwe-
zig. Doel van het bezoek was het aanbieden van de Samenwerkingsagenda 
Achterhoek en Rijksoverheid 2015-2020.

Na het welkomstwoord van waar-
nemend burgemeester Huijbregts 
en de gezamenlijke lunch vertelden 
afgevaardigden van het Dremptse 
dorpshuis over het burgerinitiatief 
dat noodgedwongen is ontstaan door 
de terugtrekkende overheid. Bij een 
rondleiding door de GOMA was Blok 
zeer geïnteresseerd, ook omdat hij als 
minister daar maar zelden aan toe-
komt. Plaatwerkbedrijf GOMA is een 
voorbeeld van een bedrijf dat zich 
aanpast aan de veranderende markt 
en inzet op innovatie. Atema vertelt 
dat dat nodig is om te kunnen groei-
en: “De Achterhoek heeft de wereld 
met haar sterke maakindustrie veel 
te bieden. De technologische en digi-
tale ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Kijk wat er via internet en met mobiel 
mogelijk is. Bedrijven moeten deze 
mogelijkheden verwerken en het pro-
ductieproces en de dienstverlening 
steeds vernieuwen en verbeteren. 
Daarom moet de regio inzetten op 
de ontwikkeling van Smart Industry, 
want door de ontwikkeling en toepas-
sing hiervan zijn er volop kansen om 
de regionale economie te versterken.”

Uitvoeringsagenda
Het is een van de speerpunten van 
Achterhoek 2020, waar Atema sinds 
een jaar voorzitter van is. “Sinds kort 
hebben we een uitvoeringsagenda 
met als hoofdthema’s Werken, Wonen 
en Bereikbaarheid. Dat geeft hou-
vast, anders verzandt het snel in een 
praatclub waar niets uitkomt. Dat is 
ook niets voor mij, ik wil aanpakken. 

Maar ik merk wel dat het een heel an-
dere dynamiek brengt dan het leiden 
van een bedrijf, waar je snel besluiten 
kunt nemen. Bij Achterhoek 2020 heb 
je wel eens te maken met gemeenten 
die hun eigen belang voorop stellen 
en ook wel met partijpolitieke belan-
gen.”

Meer Duits in onderwijs
De Achterhoek heeft sinds vorig jaar 
het etiket krimpregio. Dit betekent dat 
de regio vanaf 2016 een miljoen euro 
per jaar van het rijk krijgt. Atema vindt 
het belangrijker dat het rijk op allerlei 
gebied samenwerkt en ondersteunt. 
“Door de krimpstatus wordt de expe-
rimenteerruimte groter en de wet- en 
regelgeving bij pilots versoepeld. Es-
sentieel zijn ook co-financiering en 
het wegnemen van hindernissen voor 
grensoverschrijdende arbeid. Werken 
aan beide kanten van de grens moet 
gemakkelijker worden door meer op 
elkaar af te stemmen. Wederzijdse di-
ploma-erkenning is van groot belang 
en we stimuleren dat er meer Duits 
op school wordt gegeven. Ik merk het 
bij de GOMA zelf. We zijn sterk geori-
enteerd op Duitstalige landen en als 
we dan op een beurs staan moeten de 
medewerkers Duits kunnen spreken. 
Je kunt veel werk hier naar toe halen 
als je daar op inspeelt.
Het begint allemaal met werk. Zorg 
dat er werk is en de mensen komen 
of blijven hier wonen, anders trekken 
ze weg. Als regio moet je aantrekke-
lijk blijven voor jongeren. Iedereen 
beseft nu dat het noodzaak is om iets 

te doen. Er worden simpelweg te wei-
nig baby’s geboren en dat merken ze 
het eerst op de basisscholen. Scholen 
en sportverenigingen fuseren al. Heel 
belangrijk is te zorgen voor een goede 
spreiding van voorzieningen over de 
regio, dat er geen witte vlekken ont-
staan en er een goede leefbaarheid 
blijft bestaan. Daarvoor is sturing van 
bovenaf nodig, die dan lokaal kan 
worden ingekleurd.”

Slim inzetten van ICT
Achterhoek 2020 zet ook op andere 
gebieden stappen. Voor het thema 
Wonen is het project Kernenfoto’s in-
gezet dat in kaart heeft gebracht wat 
de kansen en belemmeringen in de 
kernen zijn. Daarover worden nu ver-
volgafspraken gemaakt en ook wordt 
de leegstand gezamenlijk besproken 
en aangepakt.
Een ander initiatief is het inzetten van 
tien innovatiehubs, waar studenten 
worden ingezet voor innovatievragen 
bij bedrijven en begeleiding krijgen 
van HBO’ers die net zijn afgestu-
deerd. Atema onderstreept nog eens 
het belang van de ICT: “Slim inzetten 
van ICT zal ook in andere branches 
worden toegepast. Kijk naar het zorg-
landschap, dat verandert bliksem-
snel. Zorg op afstand is mogelijk door 
de technologische ontwikkelingen. 
Daarom moet je meebewegen met de 
markt en als bedrijf je voortdurend 
aanpassen. Als voorzitter van Ach-
terhoek 2020 heb ik twee missies: te 
zorgen dat alle gemeenten het Achter-
hoeks belang voorop stellen en dat de 
Achterhoek vooraan komt te staan in 
de digitale wereld.”

Minister Blok verzamelt de samen-
werkingsagenda’s van alle krimpre-
gio’s in Nederland en komt in het na-
jaar met een gezamenlijke agenda.

   

Normaal zegt ‘Ajuu, de mazzel!’
Achterhoek - Normaal stopt, het is over en uit. Normaal sluit op 19 december 
2015 haar 40-jarig bestaan af met een spectaculair afscheidsconcert, geti-
teld ‘Ajuu, de mazzel!’ in het GelreDome in Arnhem. Met een spectaculaire 
show, waarin de band terugblikt op de afgelopen vier decennia, belooft het 
een grootse en memorabele avond te worden voor zowel de band als haar 
vele anhangers. 

Op 14 mei jongstleden vierde de band 
nog met 12.000 anhangers het 40-ja-
rig jubileum in Lochem; de plek waar 
het ooit allemaal begon. Dit jubileum-
optreden vormde het startschot voor 
de laatste veldtocht (tour). Daarnaast 
kwam er een nieuwe cd uit, getiteld 
“40-joar HØKEN” en verscheen er op 
27 mei bij de VPRO een film over de 
band Normaal welke door meer dan 1 
miljoen kijkers werd bekeken.

Voor de band Normaal is nu het mo-
ment aangebroken om te stoppen en 
er definitief een punt achter te zetten. 
Ben Jolink: “Een keer is de koek op en 
i-j moet stoppen op ‘t hoogtepunt..

Gelredome wordt Achterhoekse 
bruine kroeg
Normaal zou Normaal niet zijn zon-
der hier een feestelijke gelegenheid 
en een verrassend laatste optreden 

van te maken. Normaal zal verschil-
lende sets verzorgen waarbij de band 
een greep doet uit haar rijke reper-
toire en de band zal het GelreDome 
omtoveren tot een grote feesttent 
met haar opzwepende muziek, maar 
daarnaast ook tot een knusse Achter-
hoekse bruine kroeg met akoestische 
nummers.
De deuren van het GelreDome zullen 
openen om 16.00 uur, na 2 voorpro-
gramma’s zal de show van Normaal 
starten om 20.00 uur. De voorverkoop 
voor ‘Ajuu, de mazzel!’ start op 18 juni 
om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl.
   

 ▶ www.normaal.nl

Rondleiding in de GOMA. Links minister Blok, daarnaast Foppe Atema en burgemeester Helmi Huijbregts. Tweede van 
rechts burgemeester van Doetinchem, Niels Joosten.

Aanbieding Samenwerkingsagenda Achterhoek en Rijksoverheid 2015-2020

Bezoek van minister Blok aan GOMA

Oma
De buurvrouw speelt graag Rummi-
kub. 
Dat doet me denken aan mijn oma. 
Bij oma stond de radio op klassiek. 
En als wij langskwamen zette ze em 
op Skyradio, dat was hip genoeg voor 
ons en nog net dragelijk voor haar. 
Wij vonden het altijd een groot ge-
baar. 
Ze had beschuit met verse aardbeien 
en slagroom, er was prik en je mocht 
in haar ergonomische draaistoel zit-
ten. 
Ze had een traplift en een scootmo-
biel, voor beiden ben ik klein genoeg 
geweest om daarin bij haar op schoot 
te mogen. 
Ze keek graag naar ‘get the picture’ 
en wanneer ze zich iets niet kon her-
inneren wees ze naar haar agenda en 
zei: 
‘Mijn geheugen ligt op tafel. Op de wc 
wist ze alles, zei ze, want daar hing de 
verjaardagskalender.

Opa ging lang voordat zij de eeuwige 
Rummibuk-velden betrad 
en dat kwam ze nooit te boven.
Terwijl ze een tissue pakte, zei ze dat 
het als olie op het water was, het 
dreef altijd boven. 
Iets dat ik nooit in het echt zag, maar 
dat beeldend tot leven kwam tijdens 
haar verdriet.

Oma werd net geen overgrootoma, al 
scheelde het slechts een paar maan-
den. Terminaal en dementerend 
hoorde ze mij weemoedig vertellen 
dat ik in verwachting was.
Dat te zullen vertellen was een lastige 
beslissing, want het had haar heel 
verdrietig kunnen maken. 
Volslagen gelukkig en met een zalige 
glimlach zei ze: ‘Dan hebben we iets 
om naar uit te kijken.’ 
‘Isn’t she lovely’, speelde Skyradio op 
de achtergrond. En dat was ze.

En nu we een buurvrouw hebben met 
de leeftijd die oma nooit bereikte, 
moet ik steeds weer aan haar den-
ken. 
Ontroerd ze me opnieuw en mis ik 
haar weer. 
Komen haar woonkamer, stopwoord-
jes en haarddracht te pas en te onpas 
voorbij. Danst haar ochtendgymnas-
tiek door mijn hoofd en ruik ik soms 
de geur van haar dagcrème weer. 
Denk ik aan het logeren bij oma en 
haar stoeltje in de douche, 
dat niet heel comfortabel was maar 
waar je toch altijd even op wilde zit-
ten. En voel ik weer hoe trots het me 
maakte toen ze eens - bijna onhoor-
baar - tegen mijn tante zei: ‘Eva, dat 
is een bijzondere.’

Mijn dochter wil leren Rummikub-
ben, zodat ze dat met de buurvrouw 
spelen kan. Ik zal haar dat net zo ge-
structureerd en zorgzaam leren 
zoals mijn oma het deed. Met rechts 
op de tafel een rijtje voor de series 
van dezelfde nummers en links de 
oplopende cijfers. 
En alles op kleur gesorteerd. Als ze 
een ronde niet kan en daarom een 
steen pakken moet, zal ze zeggen: ‘Ik 
eet er nog een.’ 
En na verlies tellen we de overgeble-
ven punten op, waarbij het bezit van 
een joker kapitaal onfortuinlijk blijkt. 
We oefenen net zo vaak tot de ste-
nen gewassen moeten worden in een 
bakje met sop, want oma had ook 
geen afwasmachine. 
Er zal muziek zijn en lekkers. En de 
tijd mag even stil staan. 
Maar eerst moet ik haar vrienden-
boekje nog even invullen.

Naam: ‘Mama’ 
Adres: ‘Thuis’ 
Ik hou erg van: ‘Jou’ 
Wat ik later worden wil: ‘Oma’

30 augustus in Hengelo

A.B. C. Markt Bronckhorst
Hengelo - Op zondag 30 augustus 
organiseren de samenwerkende 
instanties Marktvereniging Henge-
lo, Rallycommissie Hamove, Muse-
um 40-45 en Marktvision Groenlo 
weer een Antiek, Brocante en Curi-
osa (A.B.C.)-markt in het centrum 
van Hengelo.

De Marktvereniging neemt het vei-
linggedeelte voor haar rekening. De 
vereniging is op zoek naar artikelen 
die men wil laten veilen door een 
ervaren veilingmeester. Daarbij den-
ken zij aan oud boerengereedschap, 

oud instrumentarium, oud keuken-
gerei en paardgerelateerde artikelen.

Die artikelen zijn na voorafgaande 
telefonische melding bij de Markt-
vereniging in te leveren.

Er wordt vooraf ook een kijkdag ge-
houden ter informatie.
   

 ▶ Melding bij: A. van Ingen (0314) 
641076, J. Dinkelman (0575) 
462030, B. Schlief (0575) 462220.

 ▶ www.abcbronckhorst.nl
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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.

Assistent kok m/v
Heb jij grote affiniteit met horeca en koken?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor ver-
schillende ondersteunende werkzaamheden in de 
keuken. Als Assistent kok ben je dagelijks bezig 
met het voorbereiden van soepen en broodjes 
voor diverse opdrachtgevers. Het is belangrijk dat 
je graag in de keuken staat, netjes te werk gaat en 
flexibel inzetbaar bent. Je assisteert bij de lunch en 
treft voorbereidingen voor de avond maar het kan 
ook voorkomen dat je in de bediening zal moeten 
helpen. In de keuken ben je voornamelijk verant-
woordelijk voor de koude kant, zoals het opmaken 
van hapjes en voor- en nagerechten.

Medewerker Bedrijfsbureau m/v
Heb jij affiniteit met de bouw en kun jij zelfstandig 
planningen en orderprocessen beheersen?

Functieomschrijving
Ter vervanging tijdens zwangerschapsverlof zijn wij 
op zoek naar een parttime (20-30 uur) Medewerker 
Bedrijfsbureau. In deze functie houd je je bezig met 
de orderadministratie en ben je daarnaast verant-
woordelijk voor het beheersen  van de orderflow. Je 
controleert het orderproces en signaleert problemen 
in dit proces. Je neemt ook bepaalde taken over van 
de projectcoördinator, zoals zelf de transporteur 
regelen (binnen bestaande afspraken) en je houdt 
de interne planning in de gaten (van de tekenkamer 
en de productieruimte). Vanuit het contact met rela-
ties  (aannemers, leveranciers en klanten) signaleer 
je problemen in het orderproces. Uiteraard reageer 
je hierop met een adequate oplossing, zodat het 
proces geen vertraging oploopt. Voor deze functie 
is het belangrijk dat je zelfstandig kunt werken, je 
bent namelijk geheel verantwoordelijk voor je eigen 
werkzaamheden. Je bent zeer nauwkeurig en werkt 
secuur. Verder heb je een proactieve houding en 
een commerciële instelling. De functie is tenmin-
ste vanaf juli 2015 tot januari 2016, maar bij goed 
functioneren is er in verband met verwachte groei 
binnen het bedrijf ook de mogelijkheid dat het om 
een functie voor langere tijd gaat.

Monteur m/v
Heb jij een afgeronde technische MBO opleiding 
en ervaring met het onderhoud aan technische 
installaties?

Functieomschrijving
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het ver-
richten van elektrotechnisch of werktuigbouwkun-
dig onderhoud aan treinen en bussen. Bovendien 
voer je inspecties uit en verhelp je storingen en 
defecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
het uitvoeren van eindcontroles op het onderhoud 
en het beproeven van de treininstallaties alsmede 
het technisch vrijgeven van de treinen voor inzet op 
de treindienst. Kortom, dat betekent dat je zelfstan-
dig kan werken en kennis hebt van zaken op het 
gebied van onderhoud van technische installaties.

Technisch monteur m/v
Ben jij een ervaren monteur en beschikbaar in de 
bouwvak?

Functieomschrijving
Voor meerdere opdrachtgevers zijn wij in de bouwvak 
op zoek naar Technische Monteurs. In de functie van 
Technisch Monteur ben je verantwoordelijk voor het 
demonteren en reviseren van machines. Maar ook voor 
het verplaatsen van draaibanken en luchtafvoeren. Het 
is belangrijk dat je als Technisch Monteur zelfstandig 
diverse sleutelwerkzaamheden kan uitvoeren voor het 
reviseren van pompen en elektromotoren.

Gereedschapsbeheerder m/v
Heb jij ervaring met het beheren van gereed-
schappen binnen een moderne organisatie?

Functieomschrijving
Voor onze opdrachtgever die gespecialiseerd is in het 
produceren van nauwkeurige gereedschapssystemen 
zijn wij op zoek naar een ervaren en kundige gereed-
schapsbeheerder. In deze functie ben je verantwoor-
delijk voor het beheren van de gereedschappen en 
het geven van advies met betrekking tot het gebruik 
en de inkoop van (verspanings)gereedschappen. Je 
verantwoordelijkheden vallen gedeeltelijk binnen het 
productiegebied, waarbij je je bezig houdt met het 
vervangen, meten en stellen van gereedschappen. 
Tevens beheer je de voorraad en zorg 
je ervoor dat de gereedschappen wor-
den geslepen. Verder doe je verbeter-
voorstellen, heb je periodiek overleg 
met leveranciers, adviseer je opera-
tors over verspaningscondities en de 
inzet van gereedschappen en houd je 
je bezig met het periodiek ijken van 
het gereedschap-voorinstelapparaat. 
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor 
de inkoop, waarbij je rekening houdt 
met de instellingen in het ERP-systeem 
en de raamovereenkomsten met leve-
ranciers. Je fiatteert besteladviezen en 
stelt inkoopopdrachten op. Je contro-
leert orderbevestigingen en bewaakt 
levertijden. Tot slot behoort informatie-
beheer (leveranciersgegevens, inkoop-
gegevens, logistieke instellingen etc.) 
ook tot je takenpakket.

HK Logistics BV en Kloostrans BV te Zelhem zijn zuster-
bedrijven die zich bezig houden met opslag en trans-
port van hoofdzakelijk voedingsmiddelen. Onze ambitie 
is om met onze groep gemotiveerde medewerkers onze 
relaties op een hoog service niveau te bedienen.

Voor de ondersteuning van ons operationele team (Kloostrans, afdeling transport) zijn wij op zoek naar 
een:

Chauffeur binnenland (m/v) - 40 uur
Functieomschrijving:
Transport van zeecontainers vanaf Zelhem naar de havens van Rotterdam/Antwerpen/Emmerich

Funtie-eisen:
• In het bezit van rijbewijs CE en geldige bestuurderskaart  
• In het bezit van een chauffeursdiploma     
• Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met trekker/oplegger
• Een correcte en zeer nauwkeurige manier van werken
• Geen 9 tot 5 mentaliteit (bereid tot het maken van overuren en incidenteel een overnachting)
• Afgeronde code 95 is een pré

Wij bieden u:
• Modern materieel 
• Een prettige werksfeer binnen een informeel team
• Beloning volgens de CAO voor het Beroepsgoederenvervoer

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met mevrouw A. van der Veer, 
tel. nr. (0314) 35 98 00.

Indien je geïnteresseerd bent, richt dan je sollicitatie aan:

Kloostrans BV 
t.a.v. A. van der Veer 
Wassenaarweg 1 - 7021 PA  Zelhem
e-mail: anouk@kloostrans.nl

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Vacature sluit woensdag 1 juli 2015.

Werken in Bronkhorst,
het kleinste stadje van Nederland?

Ter versterking van ons keukenteam zoeken wij een

Sous-chef
of 

zelfstandig werkende kok.
Voor reacties kunt u mailen naar 

keuken@herbergdegoudenleeuw.com
Of bellen met Ruud van Bussel, 06-23408220.

www.herbergdegoudenleeuw.com

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK NAAR EEN VAKBEKWAME MEDEWERKER?

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws en verschijnt
in een oplage van 4.500 exem-
plaren in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch en Delden.

Uitgave: Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever behoudt zich ten 
aanzien van de inhoud van deze 
uitgave en/of website zowel het 
auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1, sub 4 van de Auteurs-
wet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de volledige 
inhoud van deze krant en het 
 openbare archief.

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 € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (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. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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 af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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:
27 - 28 juni, R.C. Boersma, Vorden, tel. (0575) 55 19 08.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

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 buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 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 eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. 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 algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, dieet 
en voeding, maaltijdservice, personenalarmering en thuis-
begeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag 
bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.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 verpleegkundige 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 mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
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 
woensdagmorgen, 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.

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

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 (juli/augustus t/m 16.00 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, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners 
van Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 
18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 28 juni, Gereformeerde kerk, 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg
Dorpskerk, 10.00 uur: ds. J. Kool, 1e C: Pax Kinderhulp; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 28 juni, Gereformeerde kerk, 
10.00 uur: ds. F.W. Brandenburg
Dorpskerk, 10.00 uur: ds. J. Kool, 1e C: Pax Kinderhulp; 
2e C: Eredienst & Pastoraat.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 28 juni, 10.00 uur, Zangdienst.
  
R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 juni, 17.00 uur, Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 juni, 9.30 uur, Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester. 

Buurtvereniging Delden orga-
niseert de 27e Vordense Kloot-
schietmarathon voor verenigin-
gen, straten, buurten, bedrijven 
etc. op zondag 5 juli 2015. Af-
standen: 10 km en 5.7 km. Start-
tijd resp. 10.00 en 12.00 uur bij 
fam. Scheffer, Nieuwenhuisweg 
1. Opgave voor 4 juli 18.00 uur 
bij: Dick Regelink 0575-551328.
   

Loods te huur in Vorden 200 
m2 € 600,- p.m. incl. nutsvoor-
zieningen, toilet/kantoorunit 
aanwezig. Tel.: 0575-530113 / 
06-13386085.
   

Te koop: Nissan Note, bj. 2014. 
Kleur: zwart. 10.000 km. Tel.: 
0575-450024.
   

KRINGLOOP De Boedelhof 650 
m2 winkelplezier Enkweg 17b 
in Vorden di t/m vrij 9.00-17.00 
zaterdag 9.00-16.00 laatste zat. 
v/d maand magazijnverkoop 
Tel. 0575-555456
   

Engelse les, verbeter je spreek-
vaardigheid voor vakantie, werk 
of school. Lessen door een ech-
te Brit. Mobiel nr. 06-12291855. 
   

Ze zijn er weer nieuwe aardap-
pelen Frieslanders. Tevens ver-
kopen we BBQ vlees. Woensdag 
de gehele dag en donderdag-
morgen gesloten. Fam. Schef-
fer, Nieuwenhuisweg 1, Vorden 
(Delden) Tel. 0575-551333 06-
53949484.
   

Heeft u last van wespen, mol-
len of ander ongedierte??? Bel: 
06-1049 9025.
   

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

KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. 06-12971503.
   

Aangeboden: hulp bij onder-
houd tuin of andere werkzaam-
heden. Tel. 0575 - 46 17 33
   

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG 
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08 
Alleen op afspraak.
   

VERHUISD: Een groet voor alle 
mensen die ik ken in Vorden en 
omg. Netty Balfoort en teckel 
Sjors verhuizen naar Woerden.
   

Te koop gevraagd: antiek, cu-
riosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboe-
dels. Verzamelhuis Warnsveld, 
Rijksstraatweg 35, (0575) 52 29 
19.
   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

24 t/m 30 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 24 juni Aspergesoep/Karbonade de Rotonde, aardappelen en 
 rauwkostsalade             
Donderdag 25 juni Spies Hawaii met kerriesaus, frieten  en  rauwkostsalade
 Yoghurt frisss…
Vrijdag 26 juni Tomatensoep/Wokki wokki van vis, rijst en rauwkost- 
 salade
Zaterdag 27 juni Huisgemaakte gehaktbal met aardappelen en  groente
 IJs met slagroom (alleen afhalen/bezorgen) 
Maandag 29 juni Gesloten 
Dinsdag 30 juni Wiener schnitzel met frieten 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... kook-
workshop, feestjes en meer! Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen 
en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u komt even 
binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.
Het Grand Bistro de Rotonde team! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Kramen te huur voor
Hobby & Rommelmarkt
Camping Het Zwarte Schaar

25 & 26 juli 2015
0313-473128

info@zwarteschaar.nl

WOLINNAME
Zaterdag 4 juli

van 9.00 tot 11.00 uur
Lage Lochemseweg 5

Warnsveld. 

Voor info: J. Wolf
tel. 06-10262418




