
Het diamanten paar Bargeman - Wonnink samen met loco-burgemeester Arno Spekschoor.

Echtpaar Bargeman-Wonnink 60 jaar een gelukkig stel
VORDEN - De heer en mevrouw 
Bargeman delen lief en leed al 
zestig jaar. Dit vierden ze afge-
lopen woensdag met familie en 
vrienden. Ook loco-burgemeester 
Arno Spekschoor bezocht het paar 
en bracht de felicitaties namens de 
gemeente Bronckhorst over.

Door Alice Rouwhorst

Precies zestig jaar geleden gaven 
op twintigjarige leeftijd Mineke 
Wonnink en Herman Bargeman 
het ja-woord in het gemeentehuis 
in Vorden en ontvingen daarna de 
kerkelijke huwelijksinzegening. 
Als de heer en mevrouw Barge-
man vierden zij daarna feest in het 
plaatselijke café ‘de Zon’.

Afgelopen woensdag vierden ze in 
de middag dit heugelijke feit op-
nieuw, wederom in een plaatse-
lijke gelegenheid, met een borrel 
en een diner met zo’n vijftig gas-
ten, waaronder hun dochter Diny 
en schoonzoon Karli, kleindochter 
Sandra en haar man Pieter Willem 
en achterkleindochter Sophie. 
Vier generaties op één feest, een 
feit waar de echtelieden trots op 
zijn. ‘s Ochtends kwam loco-bur-
gemeester Arno Spekschoor na-
mens de gemeente het diamanten 
paar feliciteren. Onder het genot 
van koffie met gebak vertelde het 
feestelijk geklede echtpaar in een 
gemoedelijke sfeer in het dialect 
over hun lief en, zoals in elk men-
senleven, helaas ook leed.

Korte verkeringstijd
“We moesten trouwen maar niet 
omdat ik zwanger was”, zegt Mi-
neke, “maar om in mijn ouderlijk 
huis te mogen wonen. De woning 
kwam namelijk vrij, omdat mijn 
vader hertrouwde en bij zijn twee-
de vrouw introk. We konden erin, 
maar alleen als getrouwd stel. Dat 
was in die tijd zo. 

Daarom hebben we maar kort ver-
kering gehad en zijn we jong ge-
trouwd.” Twee jaar eerder was de 
vonk overgesprongen tussen de 

Vordense en de Veldhoeker op de 
Hengelose kermis. Veel waren zij 
niet samen, want zij moest thuis 
de huishouding doen, omdat haar 
moeder overleed en hij moest in 
dienst. 
“In de weekenden was hij er meer 
niet dan wel”, zegt Mineke la-
chend. Op de vraag naar de reden 
antwoordt de jubilaris: “Ja, ik was 
te ondeugend hè, ik zat dan in de 
bajes!”
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Landgoederen 
van Vorden door 
de eeuwen heen
VORDEN - Zondag 24 juli verzorgt 
IVN Noord-Midden Achterhoek 
een bijzondere fietstocht langs en 
over zes van de bij de kastelen ho-
rende landgoederen. Onderweg 
vertellen de gidsen vooral over de 
invloed van de eigenaren op de 
omgeving door de eeuwen heen. 
Niet de kastelen zelf staan dus cen-
traal, maar de landgoederen. De 
start is om 14.00 uur nabij de par-
keerplaats van Huize Wildenborch 
aan de Wildenborchseweg 20 in 
Vorden.De fietstocht is 23 kilome-
ter lang en duurt ongeveer drie uur. 
Onderweg is er koffie voor 50 euro-
cent per persoon. De tocht is gra-
tis, vrije gift is welkom. Aanmelden 
niet nodig. Inlichtingen: Gerard 
Wesselink, tel 0575 441489, email 
dikkieengerard@gmail.com.

Burgemeester 
maakt buurt in 
Linde
Burgemeester Marianne Bes-
selink van Bronckhorst kwam 
vorige week maandagavond 4 
juli ‘buurt maken’ met buurt-
schap Linde. Locatie was de 
theaterzaal en de foyer van de 
Lindesche Molen. 
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

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

West Achterhoek

“Een grote leesvaardigheid is cruciaal voor Nederland als kennis- en informatie-economie. 
Er bestaat een positief verband tussen de geletterdheidsscores van een land en de lange termijngroei 
van het bruto nationaal product.” De bibliotheek is er om leesvaardigheid te bevorderen. 
De bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Apparatuur goedkoper dan online!
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FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

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

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

STEMMEN / REPAREREN
REVISEREN

VERHUUR EN VERKOOP
PIANOLES / PIANOVAKANTIES

EXPOSITIES

ter kennisgeving

Op 92-jarige leeftijd is in Zwolle overleden

 

Joke Kolkman - van der Wijk
 

Zij was gedurende 17 jaar de levenspartner van 

Jan Eenink.

Fam. Eenink

Varssel

Wij willen u bedanken voor uw warme belang-
stelling en medeleven na het overlijden van mijn 
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en 
trotse opa

Herman van Gijtenbeek
Toos van Gijtenbeek-Gotink
Kinderen en Kleinkinderen

Warnsveld, juli 2016

Na een leven van zorg voor allen die haar 
dierbaar waren is van ons heengegaan 
onze lieve zorgzame moeder, oma en 
overgrootmoeder

Marie Wiggers-Roelvink
echtgenote van Hendrik Wiggers †

* 10 februari 1925 † 9 juli 2016

Harrie en Tonnie †
 Rob en Marie Claire, Syenna, Feline
 Moniek en Patrick, Sjors

Joke en Frans
 Mark en Ellen, Guusje
 Thomas en Sandra, Luna, Ise

Tonnie

Anja en Jan

Paul

Onze speciale dank gaat uit naar de 
medewerkers en vrijwilligers van 

Het Spijk-Hoeve te Eefde, 
voor de fijne, liefdevolle zorg.

Correspondentieadres:
Eikenlaan 8, 7251 LT Vorden.

Op donderdag 14 juli is er tussen 19.00 en 19.30 uur 
gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in 
het uitvaartcentrum aan Het Jebbink 4 te Vorden.

Tevens kunt u vrijdag 15 juli tussen 10.20 en 10.50 uur 
afscheid nemen in bovengenoemd uitvaartcentrum, 
waarna om 11.00 uur de gezongen uitvaart zal plaats-
vinden in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te 
Vorden. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden 
op het Parochiekerkhof te Kranenburg. Na de 
begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in zaal 
’t Wapen van ’t Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, kunt u 
deze advertentie als uitnodiging beschouwen. WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

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

, InnerChildWork.

RBCZ

√ Geen verwijzing nodig   √ Vergoeding vanuit de basisverzekering 
√ Spoedreparaties klaar terwijl u wacht, ook in het weekend  
√ Gratis controle   √ Opvullen dezelfde ochtend klaar!

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

De totale zorg voor een stralend kunstgebit
Een nieuw kunstgebit of een snelle reparatie, 
maak een afspraak met onze praktijk.

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

Liefde is leven

Alles waar je echt van houdt
Zal je warmte blijven geven
Ook al is het niet gebleven

’t Blijft altijd een deel van jou
Een stuk van je leven

Onze lieve papa en opa

Jaap Funke
* Winterswijk,  † Vorden,
11 juli 1949 8 juli 2016

Weduwnaar van Jeanette Funke-Heesen
27 september 1951 – 13 mei 1984

en
Thea Funke-Herkes

9 november 1937 – 21 december 2007

Groenlo: Muriël en René
  Twan
  Chiel
Vorden: Jasmijn en Ronald
  Anne
  Vera
Zutphen: Laura en Femke
  Gijs
  Saar
  Fie
Vorden: Frédérique en Henk
  Irene 
  Marloes en Bastiaan
Borculo: Yvonne en Bert
  Bas
  Daan

Correspondentieadres:
Burgemeester Galleestraat 19, 7251 EA Vorden

Gelegenheid tot condoleren op woensdagavond 
13 juli van 19.00 – 19.45 uur in uitvaartcentrum 
Monuta, Het Jebbink 4a te Vorden

Wij zijn Dr. de Jong en de Buurtzorg “team  
Veldzicht” erg dankbaar voor de geweldige zorg en 
ondersteuning.

De crematie vindt in besloten kring plaats.

Op nadrukkelijk verzoek geen bloemen, in 
plaats daarvan liever een donatie voor  
Stichting KiKa, collectebussen zullen hiervoor 
aanwezig zijn.

†

Na alle fijne jaren die wij met hem mochten beleven, 

hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen van 

mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader 

en trotse opa

Antonius Hermanus Jacobus

Nieuwenhuis
echtgenoot van Marijke Nieuwenhuis - de Baaij

* Angerlo, 29 mei 1944 † Doetinchem, 11 juli 2016

Marijke

Anthonie

Marijn en Jessica

 Glenn, Pam

Enrico en Bernadette

 Lois, Beau

Tramstraat 2

7255 XB  Hengelo (gld)

Anton is thuis in zijn vertrouwde omgeving.  De 

uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 16 juli. 

Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid om 

afscheid van hem te nemen van 8.30 - 9.15 uur in de 

H. Willibrord Kerk, Spalstraat 38 te Hengelo.

Aansluitend is de uitvaartdienst om 10.00 uur in 

bovengenoemde kerk. Na de dienst begeleiden we 

Anton naar zijn laatste rustplaats op de begraafplaats 

aan de Zelhemseweg te Hengelo.

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



 Marianne Besselink: ‘Ik sta 
steeds weer perplex’
    VORDEN - “Ik sta steeds weer per-
plex hoeveel activiteiten er in 
Bronckhorst worden ontplooid. 
En ook vanavond ben ik weer blij 
verrast. Alle initiatieven laten een 
grote sociale cohesie zien. En dat 
ervaar ik als zeer positief.” Dit liet 
burgemeester Marianne Besselink 
van Bronckhorst na afloop van een 
zeer geanimeerde bijeenkomst 
weten nadat ze maandagavond 4 
juli in de Lindesche Molen ‘buurt 
had gemaakt’ met buurtschap 
Linde.

    Door Jan Hendriksen

    Het bestuur van Stichting de Lin-
desche Molen, Volksfeest Linde en 
de Lindese Vrouwen Groep (LVG) 
hadden vorig jaar gezamenlijk een 
verzoek ingediend bij het secreta-
riaat van burgemeester Marianne 
Besselink om met de burgemees-
ter ‘Buurt te komen maken’ in 
Linde. En zie de burgemeester 
honoreerde het verzoek. Locatie 
was de zeer recent gerenoveerde 
theaterzaal en de foyer van de Lin-
desche Molen. Diverse stichtingen 
en verenigingen presenteerden 
zich tijdens het ‘buurt maken’ aan 
de burgemeester.

    Penningmeester Marian Arfman 
van Stichting de Lindesche Mo-
len liet tijdens de kennismaking 
weten dat er afgelopen voorjaar 
een grote renovatie van het thea-
ter en de foyer van de molen heeft 
plaatsgevonden. “De vloeren zijn 
voorzien van vloerverwarming. Er 
is een nieuwe keuken geplaatst. Er 
is veel geschilderd en onderhoud 
gepleegd aan onder andere het 
ondertaf element (dit is een lig-
gende balk welke fungeert als dra-
gend deel van de achtkant waarop 
de molen staat Jan H.).”

    “En in de molen loods aan de 
zijde van de Lindeseweg hebben 
we een zogenaamd ‘Uutbloas-
huuske’ gerealiseerd. Deze is aan-
gesloten bij Stichting Rustpunt. 
Het is een onbemande ruimte 
waar voorbijgangers naar het 
toilet kunnen en zelf een kopje 
koffie of thee kunnen maken. 

Er is gelegenheid om binnen of 
buiten te zitten en bijvoorbeeld 
de elektrische fiets op te laden. In 
samenwerking met Eetcafé ‘t Pro-
athuus kunnen voorbijgangers nu 
tussen 7.00 en 19.00 of terecht bij 
‘t Proathuus of als zij gesloten zijn 
bij ‘t Luiwerk zoals we het ‘Uublo-
ashuuske’ hebben genoemd.”

     Kloppende hart 
Marian Arfman liet de burge-
meester nadrukkelijk weten dat 
diverse subsidies beslist nood-
zakelijk zijn om de Lindesche 
Molen te kunnen onderhouden 
en te behouden. “Denk aan de 
rijksdienst voor monumenten, de 
gemeente en provinciale subsi-
dies. Voor de renovatie van 2016 
hebben we provinciale subsidie 
ontvangen in het kader van leef-
baarheid in de kleine kernen. 

We zijn een ANBI instelling zodat 
de bijdragen welke door particu-
lieren worden gedoneerd extra 
aftrek betekend bij de belasting-
dienst. Alle activiteiten worden ge-
organiseerd door actieve vrijwilli-
gers. Wij gebruiken alle verworven 
inkomsten welke op dit terrein 
ontstaan om het geheel ‘draaibaar’ 
te houden. Het meest belangrijke 
voor ons is dat de Lindesche Mo-
len het kloppende hart van deze 
gemeenschap mag zijn en dat de-
ze mooie molen kan worden be-
houden. Dat er een ruimte is waar 
men zich thuis voelt, vanwaar di-
verse groepen en groepjes elkaar 
kunnen ontmoeten. Een initiatief 
dóór burgers vóór burgers van de 
gemeente Bronckhorst.”

   Volksfeest 
Namens Volksfeest Linde liet 
voorzitster Wilma Jolink de burge-
meester weten dat er in september 
diverse activiteiten in het kader 
van het 150-jarig bestaan van het 
Volksfeest worden georganiseerd 
zoals onder meer een verlich-
tingsroute en een speciale revue. 
Voorzitster Janny Tuinman liet 
weten dat de maandelijkse bijeen-
komsten van de veertig leden tel-
lende Lindese Vrouwen Groep in 

de Lindesche Molen in het teken 
staan van het elkaar ontmoeten, 
dat lief en leed met elkaar wordt 
gedeeld en er een sterke onder-
linge samenhorigheid heerst. “Het 
programma is door het jaar heen 
afwisselend, creatief en gewoon 
gezellig. En om de drempel te ver-
lagen voor nieuwe en jongere le-
den hebben we onze naam mede 
omdat de Hervormde Vrouwen 
Groep werd opgeheven in de Lin-
dese Vrouwen Groep veranderd.”

   Jongeren 
Namens de werkgroep Theater 
onder de Molen vertelde Renske 
Ruiterkamp het een en ander over 
de optredens van diverse arties-
ten in de molen. André Garritsen 
hield een warm pleidooi voor de 
aanwezige AED met al hun vrij-
willigers in Linde welke jaarlijks 
in de molen hun herhalingsles-
sen volgen. Enkele jongeren van 
de huiswerkbegeleidingsgroep en 
de jeugdclub onder leiding van 
respectievelijk Freerk Boekelo en 
Wim Gudde, die ook van de ruim-
ten van de Lindesche Molen ge-
bruik maken, presenteerden zich 
ook tijdens de bijeenkomst.

   Naambordjes 
Aan het slot van de avond werd 
door Lindenaar Henk Ruiterkamp 
geopperd om de naamborden die 
bij de invalswegen van de buurt-
schap staan te vergroten. “Die zijn 
klein maar fijn. Linde staat rede-
lijk op de kaart. Maar die bordjes 
kunnen naar mijn mening wel wat 
groter. Kijk hoe groot ze in een 
buurtschap als Medler zijn.” Bur-
gemeester Marianne Besselink 
‘neemt’ de opmerking van Ruiter-
kamp mee naar het gemeentehuis 
in Hengelo, zo liet ze weten.

     

    Daverende slotdag op De Garve Wichmond

    WICHMOND - Traditiegetrouw was 
er de laatste donderdag van het 
schooljaar op De Garve de slot-
dag. Al jaren organiseert de acti-
viteitencommissie deze ludieke, 
feestelijke dag. Met dit jaar als 
thema: De Elfstedentocht. In alle 
vroegte kwamen de rayonhoof-
den bijeen om te kijken of het 
ijs dik genoeg was. En om 8.45 
uur was, onder een daverend ge-
juich, het startsein: “it giet oan”. 
Gedurende de dag legden de kin-
deren een parcours af langs de elf 
steden van de Elfstedentocht tot 
hun stempelkaart vol was. Bij één 
van de steden leerden de kinderen 
een schitterende dans. Deze dans 
is aan het einde van de slotdag 
opgevoerd voor alle ouders. De 
Garve kijkt terug op een geslaagde 
slotdag. Een mooi begin van de 
zomervakantie!   

 “We doen alles in en om 
het huis nog zelf”
    Vervolg van voorpagina

    VORDEN - Na zijn diensttijd be-
gint Herman als molenaar bij de 
coöperatie in Ruurlo. Via andere 
banen komt hij uiteindelijk als 
chauffeur te werken bij een stuca-
doorsbedrijf in Zutphen. Hij rijdt 
in vijfentwintig dienstjaren voor 
deze baas door het hele land om 
materialen af te leveren bij voor-
namelijk (rijks)monumenten 
waar ze aan het werk zijn. Mineke 
bestiert de huishouding en zorgt 
voor hun dochter Diny die zo’n 
twee jaar na de huwelijksvoltrek-
king om half acht in de ochtend 
geboren wordt onder luid getoeter 
van de plaatselijke leerlooierij.

    Spekschoor verbaast zich over 
hun leeftijd, hij tachtig en zij bijna, 
in combinatie met hun jonge fris-
se uiterlijk en fitheid. “We hebben 
geen enkele zorg, doen alles in en 
om het huis nog zelf. Met uitzon-
dering van gas en elektra, dat laten 
we door de vakman doen. We ver-
zorgen de bloemen- en moestuin, 
klussen daar waar nodig is en stap-
pen nog geregeld op de e-bike met 
vrienden of gaan een paar dagen 
op pad in het land”, zegt Herman. 
Hij mag daarnaast graag paarden 
mennen en zij zwemt en gymt elke 

week. Met het ophouden van het 
bestaan van het Vordens dames-
koor hield haar lidmaatschap van 
meer dan vijftig jaar bij deze ver-
eniging op.

     Elke huisje heeft zijn kruisje 
Naast heel veel liefde delen de 
echtgenoten ook leed. Zoals die 
dag in ‘87 toen er brand in huis 
ontstond en zij en hun hond ter-
nauwernood aan de vlammen 
ontsnapten. Van hun huis was niet 
veel meer over. Ze hadden niets 
meer, alleen de kleren die ze aan-
hadden. Ze moesten tijdelijk bij 
hun dochter wonen. Of het onge-
luk dat Herman kreeg waarbij zijn 
hoofd klem zat tussen de klep van 
de laadbak en zijn vrachtwagen. 
Hij kan het nog navertellen en is 
daar heel dankbaar voor.

  Mineke stapt niet meer zo graag 
bij haar man in de koets, omdat 
zij er een keer uitgevlogen is. Her-
man ging tijdens het mennen iets 
te hard door de bocht… En zo zijn 
er natuurlijk in die zestig jaar tijd 
dingen gebeurd die minder prettig 
waren. Maar ze hebben het door-
staan en ze zijn zeker van plan om 
nog heel veel jaren samen door te 
gaan en te genieten van elkaar en 
wat het leven hen verder brengt.

       

    Actie bij AH Grotenhuys 
op herhaling
    Non-food voor 
vijft ig procent
    VORDEN - De actie van AH Gro-
tenhuys met non-food-producten 
voor de helft van de prijs krijgt een 
vervolg. Van donderdag 14 tot en 
met zaterdag 16 juli staat het voor-
malige onderkomen van de oude 
slijterij aan de Dorpsstraat weer 
bol van de zeer interessant zeer 
geprijsde artikelen.

    Onder meer huishoudelijke ar-
tikelen, kleding, servies, pannen 
en bijvoorbeeld zeeppoeder zijn 
te koop tegen vijftig procent kor-
ting (zie de advertentie op de ach-
terpagina van deze krant). Het 
pand voor AH Grotenhuys aan de 
Dorpsstraat, waar voorheen de 

oude slijterij een plek had, krijgt 
een nieuwe invulling. Wilbert Gro-
tenhuys, eigenaar van de Albert 
Heijn-winkel, heeft diverse plan-
nen voor de 38 vierkante meter 
vloeroppervlakte, om te beginnen 
een tijdelijke uitverkoop van non 
food-producten. Later wordt het 
beeldbepalende pand door Gro-
tenhuys waarschijnlijk ingericht 
als seizoenswinkel.

    Hoewel er ook nog wel wat an-
deren ideetjes leven, volgens de 
Vordense supermarkteigenaar die 
te kennen heeft gegeven het pand 
in eigen beheer te willen houden. 
“We gaan in ieder geval zorgen dat 
het voor een levendige uitstraling 
zorgt.” Te beginnen het eind van 
deze week.

       

    Beiaardiers spelen orgel 
tijdens miniserie
    VORDEN - Voor het tweede con-
cert in deze miniserie reizen 
twee Zutphense musici op 14 
juli af naar Vorden. Gert Olden-
beuving, emeritus stadsbeiaar-
dier van Zutphen en een groot 
promotor in binnen- en buiten-
land van het carillon, samen 
met Christa Kelderman op blok-
fluit verzorgen dit concert vanaf 
15.30 uur. 

    Christa is afgestudeerd aan het 
conservatorium van Hilversum/
Amsterdam bij Saskia Coolen. 
Daarnaast heeft zij hobo gestu-
deerd bij Pauline Oostenrijk. Na 
een noodgedwongen stop heeft ze 
sinds zes jaar de blokfluit weer op-
gepakt en speelt ze in verschillend 
kerken, tuinen, bejaardenhuizen, 
bij kunstroutes en exposities.
    Gert Oldenbeuving studeerde aan 

het Utrechts Conservatorium or-
gel en kerkmuziek. Hij is emeritus 
beiaardier van Zutphen en was 
tot zijn pensionering organist van 
de Helenakerk te Aalten. Nu is hij 
actief in de Stichting Henrick Ba-
derorgel in Zutphen en bespeelt 
hij het Naberorgel in de dorpskerk 
van Voorst.

    Beiden hebben een mooi laag-
drempelig programma samen-
gesteld met werk van Pachelbel, 
Jacob van Eyck, Scheidt, J.S. Bach, 
Moszynski, Feike Asma en Händel.

De toegang is vrij, wel is er na af-
loop een collecte. Kijk voor meer 
informatie op de website. 
       

 ■     www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl   

 Burgemeester Marianne Besselink sprak de Lindenaren toe in het theater van de Linde-

sche Molen. Foto: Jan Hendriksen.    

 Aan het einde van de slotdag werd een dans opgevoerd. Foto: PR   
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VLEESWARENKOOPJE

100 gram spareribrollade + 100 
gram snijworst

samen 285

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Rosbief aan 
het stuk

775
500 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Bij 500 gram 
satévlees

GRATIS BAKJE 
SATÉSAUS

SPECIAL

Ricotta 
kussentje

245
100 gram

MAALTIJD IDEE

gegrillde
Kippenpoten

498
4 stuks

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK BEN 
WEER EEN 
GELUKKIG
MENS

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

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

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

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
wegens succes herhaald groot voordeel !!!!
nieuwe oogst 
FRIESLANDER AARDAPPELEN            5 kilo 

van onze vaste teeler Vhal ....     
mooie blanke HOLLANDSE WITLOF  500 gram

ze zĳ n er weer.....kom proeven !!!                                      
heerlĳ ke zoete VICTORIA XL DRUIVEN    500 gram  

de lekkerste koopt u bĳ  u agf specialist !!!
WILDE/BOS PERZIKEN PARAGUAYO’S    500 gram                         

0.69

2.49

Geldig van dinsdag 12 juli t/m 18 juli 2016

4.98

1.49

ACDGBHABA
Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84  www.spannevogel.nl

Check Facebook voor 
speciale acties!

M E U B E L -  E N  TA P I J T E N H U I S

De Spannevogel Zomerkolder:

GG
DE SPANNEVOGEL 

ZOMERZOLDER ACTIE 

LOOPT VAN 9 JULI TOT 

21 SEPTEMBER 2016 

Alle actiemodellen vindt u 

in onze vestiging in Hengelo 

en natuurlijk ook op 

www.spannevogel.nl

Zomer, tijd om geld te verdienen. De helft van Nederland op vakantie, komkommers in het nieuws en... 
De Spannevogel met de zomerkolder in het hoofd. Spectaculaire kortingen op actuele design interieurs. Topkwaliteit van 

topmerken, geselecteerd uit het aanbod van de beste designstudio’s en gekende meubelmakers, nu voor absolute 
bodemprijzen. Profi teer van onze ZomerZolder opruiming. 

*

      DE 
ZOMERZOLDER 

OPRUIMING

Hengelo Gld - Ruurloseweg 2 - Tel. (0575) 46 14 84  www.spannevogel.nl

KOM NU EN KIES UIT ONS 
VOLLEDIGE ZOMERZOLDER 

ASSORTIMENT. 

HAVANNA 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.428,- voor 

1.028,-
NICK Fauteuil
van 300,- voor 

209,-

ROMY 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.128,- voor 

812,-
EDDY Fauteuil
van 252,- voor 

169,-

FOX 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.524,- voor 

1.097,-

SARA 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 1.284,- voor 

925,-
JOHN Fauteuil
van 252,- voor 

170,-

MILAN 6 stuks 
Eetkamerstoel
van 900,- voor 

567,-

Eetkamerstoelen 
prijs per 6 stuks

MANON Fauteuil
van 234,- voor 

158,-

K

A

E

C

AC DIVON bank
2 + 2 ½ zits
van 1.340,- voor 

965,-

NIKI hoekbank
3 + hoek + 2 ½ 
+ Ottomane
van 2.299,- voor 

1.595,-

BRAM hoekbank
3 + 2 ½ zits
+ eindstuk
van 1.450,- voor 

1.000,-
DAFNE bank
2 + 2 ½ zits
van 1.280,- voor 

922,-

DUKE bank
2 + 2 ½ zits
van 1.200,- voor 

864,-
DINO bank
2 + 2 ½ zits
van 1.160,- voor 

835,-



Luisterliedjes 
en knallende 
meezingers

BAAK - Op zondag 31 juli treedt 
het Duo DiJon op in het Martinus-
huus in de St. Martinuskerk in het 
dorp. Zij toveren met hun muziek 
een blije glimlach op een gezicht.  
 
Dit optreden wordt georganiseerd 
door Podium Boak. Het Duo DiJon, 
bestaande uit Dies Nicolaï (trek-
harmonica’s) en John de Winter 
(zang en gitaar) zijn ervaren muzi-
kanten die met veel enthousiasme 
al elf jaar met veel plezier samen 
muziek maken. Hun repertoire be-
slaat een breed terrein van ingeto-
gen luisterliedjes in verschillende 
talen, bekende meezingers tot 
instrumentale stukken. Aanvang 
is om 14.30 uur en de entree be-
draagt 7,50 euro, kinderen gratis.  
 
De opbrengst is bestemd voor 
het Martinushuus in ontwikke-
ling, een centrum met (mogelijk) 
dorpshuisfuncties, in de kerk. Bij 
mooi weer wordt het podium in de 
tuin naast de kerk opgebouwd.
   

 ■ www.duodijon.nl
 

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

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl

daarvan in welke vorm dan ook is uitsluitend
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ContactJong Gelre zoekt podiumtalenten voor de Revue 2016

Toneel-, zang- en 
danstalent kan 
zich aanmelden
VORDEN/WARNSVELD - In Vorden, 
Warnsveld en omstreken staat 
de revue van Jong Gelre bekend 
om een enthousiaste groep jon-
geren met uiteenlopende talen-
ten die zang, dans en toneel in 
één geheel weten te verpakken. 
De revue wordt al sinds het be-
gin van deze eeuw weer jaarlijks 
opgevoerd. Het sleutelwoord dat 
mensen tot de revue beweegt is 
‘enthousiasme’, daarnaast heerst 
er ook veel saamhorigheid. De 
revue wordt dit jaar opgevoerd 
op zaterdag 12, vrijdag 18 en za-
terdag 19 november, wederom in 
de grote zaal van het Dorpscen-
trum in Vorden.

Momenteel wordt er volop ge-
schreven aan de revue, deze is 
in de zomer klaar. De revuecom-
missie zorgt ondertussen voor de 
randzaken. In september komt 
echt alles rondom de revue in be-
weging. Toneelspelers, zangers, 
muzikanten en danseressen be-
ginnen met repeteren en de de-

corbouwers vervaardigen het de-
cor. Uiteindelijk vallen alle puzzel-
stukjes op hun plaats en kan Jong 
Gelre in november met gepaste 
trots de bezoekers verwelkomen 
bij de revue.

Voor het opvoeren van een revue 
zijn mensen op de planken uiter-
aard essentieel. Voor een groot 
deel kan de vereniging putten uit 
jongeren die eerder hebben mee-

gedaan, maar zij verwelkomt ook 
graag nieuwe deelnemers! Mee-
doen aan de revue houdt in dat je 
eens per week aanwezig bent bij 
de repetities en daarbij het nodige 
enthousiasme aan de dag legt.

Daarvoor krijg je ook heel wat te-
rug. Je doet bijvoorbeeld nieuwe 
contacten op in een gezellige 
groep, je ontwikkelt je vaardighe-
den en ook andere activiteiten van 

Jong Gelre zijn de moeite waard 
om aan deel te nemen.

Aanmelden
Ben jij enthousiast en in de leef-
tijd van 16 tot 30 jaar, dan kun je 
je vanaf nu aanmelden om mee te 
doen met de revue van Jong Gelre. 
Je kunt je aanmelden voor zang, 
dans en toneel. Ook als je niet op 
de planken wilt staan, maar graag 
‘achter de schermen’ (bijvoor-
beeld bij decor, grime of kleding) 
wat wilt betekenen, nodigt Jong 
Gelre je uit om je aan te melden.

Opgeven kan tot medio augustus. 
Ook deelnemers uit voorgaande 
jaren dienen zich opnieuw op te 
geven.

Voor opgave of nadere informatie 
over de revue kun je een e-mail 
sturen naar revuejg@gmail.com. 
Geef bij je aanmelding aan of je 
zang, dans, toneel of iets anders 
wilt doen. Verder ook graag leef-
tijd, e-mailadres en telefoonnum-
mer vermelden. Zie ook de Face-
bookpagina.
   

 ■ www.facebook.com/revuejg

VORDEN - Donderdagavond 7 juli 
2016 werd door Harmonie Vor-
den het muzikale seizoen 2015-
2016 afgesloten met het zomer-
avondconcert op het Dorpsplein 
in het centrum van Vorden.

Klokslag 19.30 opende voorzitter 
Wout Dekkers het concert en wer-
den de belangstellende welkom ge-
heten. Vele bezoekers hadden een 
plaatsje gevonden op het daarvoor 
ingerichte terras voor restaurant de 
Rotonde. In de avondzon en met 
een ideale temperatuur werd het 
concert door het harmonieorkest 
onder leiding van Berjan Morsink 
geopend met de mars Mont La 
Ville en vervolgens voortgezet met 
een selectie uit de liedjes van Lio-
nel Richie. Vervolgens maakten de 
leden plaats voor het opleidings-
orkest van Harry ten Brinke. Met 
ondersteuning van enkele leden 
van het harmonieorkest werden 
door de jeugdleden van harmonie 
Vorden een drietal nummers ten 
gehore gebracht. Het harmonie-
orkest vervolgde het concert met 
een paso doble Churumbelarias 

en muziek van Leonard Bernstein 
met een selectie van muziek uit de 
West side Story. Daarna nam de 
slagwerkgroep het stokje over en 
werden onder leiding van Patrice 
van Schie een drietal bewerkingen 
voor melodisch slagwerk ten ge-
hore gebracht. De slagwerkgroep 
van harmonie Vorden werkt sinds 

augustus 2015 samen met SMD 
uit Doetinchem. Met deze samen-
werking is het repertoire uitgebreid 
met melodische werken. Het con-
cert werd vervolgd door het harmo-
nieorkest met On my Way uit de te-
kenfilm Brother Bear en muziek van 
de componist John Williams. Ver-
schillende thema’s van filmmuziek 

die hij geschreven heeft, kwamen 
voorbij zoals E.T., Jaws en Star Wars. 
De slagwerkgroep liet vervolgens 
een bewerking horen van Mu little 
Lady, de Eurovisiemars en Eloise.
Het concert werd afgesloten met 
een selectie van de liedjes van Ram-
ses Shaffy. In het slotwoord van de 
voorzitter werden donateurs be-
dankt voor hun financiële bijdrage 
en de bewoners van Vorden voor 
hun bijdragen in de slaatjes- en 
oliebollenactie en de collecte voor 
het Prins Bernhardcultuurfonds.

25 augustus vangt het nieuwe sei-
zoen 2016-2017 weer aan. Vanaf 
dan wordt er gerepeteerd voor het 
najaarsconcert op 29 oktober in de 
Dorpskerk van Vorden, waarbij de 
harmonie samen met twee solisten 
optreedt, te weten Diederik Ornee 
op klarinet en Annelies Vrieswijk 
op saxofoon. Dit zal tevens het af-
scheidsconcert van de dirigent Ber-
jan Morsink zijn, die na tienjarig 
dienstverband op zoek gaat naar 
een ander orkest in de regio. In-
middels is een sollicitatieprocedure 
voor een nieuwe dirigent gestart.

Zomeravondconcert Harmonie afsluiting van seizoen

In de avondzon genieten van de diverse orkesten van de Harmonie. Foto: Achterhoekfoto.

nl/Paul Harmelink

Scène tijdens de revue ‘La Moustache’ 2015. Foto: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink

Nieuwe winnaars Shell Groot Jebbink Prijzen Festijn
VORDEN - Mirthe Kreunen van 
Shell Groot Jebbink en Saskia Pe-
ters van Bosch Car Service Groot 
Jebbink hebben onlangs de win-
naars geselecteerd voor de derde 
ronde van het Shell Groot Jebbink 
Prijzen Festijn. Omdat het tank-
station aan de Rondweg 2 dit jaar 
45 jaar bestaat worden maande-
lijks 20 prijzen weggegeven.

De 20 winnaars van de maand juni 
zijn:

Dhr./mevr. Mombarg (1 dag gratis 
Pak ‘N Bak), dhr./mevr. Hazelaar 
(gratis Tankbeurt), Gerard Sarink 
(weekend weg met onze oldti-
mer), Dhr./mevr. Groot Wassink, 
Petra de Greef, Erik Zweers, Mattia 
Kleinjan en dhr./mevr. Lenselink 

(allen 5 euro shop tegoed), Dhr./
mevr. Baurce, dhr./mevr. G. Esse-
link, Erik Knoef, Harry Priest, dhr./
mevr. Janssen, en Gerda Ilbrink 
(allen Koffie card), D. Regelink (re-
conditioneringsbeurt voor de au-
to), dhr./mevr. Beerning, Gerben 
Vruggink (beiden Shell reinigings-
pakket), Dhr./mevr. Loman, dhr./
mevr. J.E. Meijer (beiden LEGO 
pakket), Dhr./mevr. H. Schuerink 
(set Bosch ruitenwisserbladen).

Vierde ronde in september
Vanaf 1 september start de vierde 
ronde van het Prijzen Festijn. Dit 
betekent dat na de zomer nog in 
september, oktober en november 
maandelijks 20 prijzen worden 
vergeven; goed voor in totaal 60 
keer kans op een leuk cadeau!

Mirthe Kreunen (r) van Shell Groot Jebbink en Saskia Peters van Bosch Car Service Groot 

Jebbink hebben onlangs de winnaars geselecteerd. Foto: PR
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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

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

  

AANBIEDING

1.69
  350 G

4.39
  550 G

0.49
  PER STUK

1.49
  500 G

1.99
  500 G

www.aldi.nl

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

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

  

  

VA N A F  N U
A LT I J D  V E R K R I J G B A A R

EN NOG VEEL MEER

BOTERKOEK

VR 15 T/M ZO 17 JULI

VARKENSHAAS* GEMARINEERDE 
KIPDELEN*

In ovenschaal.

KOMKOMMER HOLLANDSE 
KERSEN*

AGENDA JULI

EENN OVOVERRZICCHTT VAANN ZOZOMEERSSE FFESTTIVAALS
&& EVVENNEMMENNTENN IN DDE AACHHTERHOOEKK

Theater & podium
Muziek & festival

Kunst
(Streek)cultuur

Film & poëzie

WWWWW.CULLTUUURRZOOMERRACCHHTERHHOEEK.NL

HISTORISCH FESTIJN 
VORDEN
Bij het Historisch Festijn Vorden draait alles om geschiedenis. Het is een 
echte tijdreis, beginnend in de prehistorie  en eindigend in de 20ste eeuw. 
Gasten kunnen verschillende kampementen van Levende Geschiedenis-
groepen uit binnen- en buitenland bezoeken. Daarnaast kunnen ze zich 
vergapen aan allerlei demonstraties variërend van militaire uitbeeldingen 
(marcherende Romeinen, stoutmoedige ridders en stoere soldaten) tot 
aan ambachtslieden die hun handen het werk laten doen!

LOCATIE   Vorden
WEBSITE   www.historischfestijn.nl 

16 
& 17 
JULI

ST
RE

EK
/F
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WASDAG 
‘WAS OP DE BLEEK’
Op zondag 24 juli wordt op het terrein van het boerderijmuseum De Leb-
benbrugge in Borculo een demonstratie gegeven van “WAS OP DE BLEEK”, 
een ouderwetse manier van wassen uit een tijd ver voor dat de wasmachi-
ne werd uitgevonden. De deelnemers zijn zoals gebruikelijk allen gekleed 
in kledij van zo’n honderd jaar geleden. Dit openluchtgebeuren is vrij 
toegankelijk. Museumboerderij de Lebbenbrugge is nog  tot 31 oktober 
van 11 tot 17 uur geopend.
 
LOCATIE   Lebbenbrugge, Borculo
WEBSITE   www.lebbenbrugge.nl 

24 
JULI

ST
RE

EK

DATA EVENEMENT/ACTIVITEIT PLAATS

13, 14, 15, 16 juli Doesburg Binnenstebuiten Doesburg

16, 17 juli Historisch Festijn Vorden

17 juli Achterhoeks Streekfestival Eibergen

21, 22, 23, 24 juli Zwarte Cross Lichtenvoorde

24 juli Wasdag Borculo

‘16



Tijdreis door ruim tweeduizend
jaar geschiedenis

VORDEN - Marcherende Romei-
nen, plunderende Vikingen en slag 
leverende middeleeuwse ridders. 
Dit alles en nog veel meer is te 
zien tijdens het eerste ‘Historische 
Festijn’ op zaterdag 16 en zondag 
17 juli, beide dagen van 10.00 tot 
17.00 uur, rond Kasteel Vorden aan 
De Horsterkamp.

Liefst vijftig ‘Levende Geschiede-
nisgroepen’ uit Nederland, Duits-
land, België, Engeland en Polen met 
totaal 500 personen presenteren de 
bezoekers een reis door de Neder-
landse geschiedenis. Deze reis be-
gint in de vroege IJzertijd, zo’n 800 
jaar voor Christus. Dan gaat het 
via de Romeinen, Vikingen, mid-
deleeuwse ridders, soldaten uit de 
Nederlandse 80-jarige oorlog, sol-
daten uit de tijd van Napoleon naar 
de soldaten uit de Tweede Wereld-
oorlog. Ook de moderne tijd is 
aanwezig in de vorm van de 11de 
Luchtmobiele Brigade uit Schaars-
bergen bij Arnhem. Naast de pre-
sentatie van hun actuele uitrusting 
brengt deze brigade ook een heuse 
klimtoren mee, die door jong en 
oud kan worden bedwongen. Bij 
het ‘Historisch Festijn’ draait alles 
om het bekijken en genieten van 
de totale Nederlandse geschiede-
nis. De diverse kampementen van 
de Levende Geschiedenisgroepen 
uit binnen- en buitenland kunnen 
worden bezocht. In de grote en 
kleine arena worden de hele dag 
door veldslagen en demonstraties 
georganiseerd, zowel van militai-
ren, alsook van ambachtslieden 
die laten zien hoe het handwerk er 
in hun tijd uitzag. Daartoe wordt 

een uitgebreid programma opge-
zet in de grote en kleine arena. Ook 
Kasteel Vorden maakt deel uit van 
dit festijn.

Programma
In de grote en kleine arena worden 
de hele dag door veldslagen ge-
houden en demonstraties georga-
niseerd. Dat programma ziet er op 
beide dagen als volgt uit:
10.00 uur: opening Historisch Fes-
tijn bij Kasteel Vorden, 11.00 uur: 
Viking vechtshow in grote arena, 
11.30 uur: demonstratie MARS 
Dutch Revolt in kleine arena, 12.00 
uur: middeleeuwse veldslag in gro-
te arena, 12.30 uur: demonstratie 
aankleden Schotten belted plaid 
in kleine arena, 13.00 uur: de-
monstratie veldslag Tachtigjarige 

Oorlog in grote arena, 13.30 uur: 
vertelling door de Sprookspreker 
in de kleine arena,14.00 uur: scher-
mutseling uit de tijd van Napoleon 
in grote arena, 14.30 uur: uitleg wa-
pengebruik door Schotse Jacobie-
ten in kleine arena, 15.00 uur: de-
monstratie uit de tijd van Tweede 
Wereldoorlog in grote arena, 16.00 
uur: vertelling door de Sprookspre-
ker in de kleine arena, 17.00 uur: 
veldslag Multi Period Battle, de slag 
waaraan alle groepen uit alle tijden 
deelnemen. Deze unieke veldslag 
is alleen op de zaterdag. Op zondag 
eindigt het Historisch Festijn om 
17.00 uur. Voor informatie en kaar-
ten, neem een kijkje op de website.
   

 ■ www.historischfestijn.nl

   

Kastelentocht fietsen met gids

VORDEN - Op vrijdagmiddag 8 juli 
werd de eerste kastelentocht ge-
fietst met Kasteel Hackfort in de 
hoofdrol. Deze nieuwe tocht die ex-
clusief is en alleen met een gids van 
de VVV gefietst kan worden, zal de 
komende maanden iedere vrijdag-
middag vertrekken. De ongeveer 
16 kilometer lange tocht gaat via 
karakteristieke weggetjes en paden 

langs de voormalige watermolen 
bij Kasteel Vorden, het Knopenlaa-
ntje, door het buurtschap Delden 
en via Kasteel ‘t Suideras naar de 
watermolen van Kasteel Hackfort. 
Ook wordt er een kijkje genomen 
in de Hof op het terrein van het 
Kasteel. Tijdens de tocht worden 
verhalen over de bewoners van het 
Kasteel verteld. Terug in Vorden 

worden de grafzerken en de ‘Hack-
fortbanken’ in de Dorpskerk be-
zocht. Naast koffie of thee met een 
versnapering, is er als afscheid een 
afzakkertje “in de geest” van de ba-
ron. Fiets ook mee! Vertrek is elke 
vrijdagmiddag om 13.00 uur bij de 
VVV in Vorden. Voor verdere Infor-
matie en/of kaartverkoop kunt u 
daar ook terecht.

Blessure voor Herlings, hoofdprijs voor 
Bobryshev

HALLE - Voor de coureur die in 
de MX1 of in de MX 2de meeste 
kampioenspunten zou scoren lag 
er een bonus te wachten van 7000 
euro. Met alleen maar overwin-
ningen achter zijn naam twijfelde 
niemand er aan dat Jeffrey Her-
lings met die prijs aan de haal zou 
gaan. Maar dat pakte anders uit. 
Bij een ogenschijnlijk onschul-
dige val in de tweede manche liep 
Herlings een blessure op, naar alle 
waarschijnlijkheid een sleutel-
beenbreuk.

Jeffrey Herlings weet dat er altijd 
iets mis kan gaan. Dit is nu al het 
vierde jaar op een rij dat hij hal-
verwege het seizoen in de proble-
men komt. In 2014 en 2015 liep hij 
op die manier de wereldtitel in de 
MX2 mis. Een sleutelbeen breken 
is voor een crosser niet het einde 
van de wereld maar na hetgeen 
Jeffrey de afgelopen jaren heeft 
meegemaakt gaat het bij hem wel 
in die richting. Jeffrey won afgete-
kend de eerste manche in de MX2 
en hij was op weg om hetzelfde in 
de tweede manche te gaan doen. 
Totdat hij plotseling niet meer 
door kwam. Motor stuk? Kan altijd 
maar dat was hem dit jaar nog ner-
gens overkomen.

Bij het uitkomen van een bocht 
ging er iets mis waarbij Jeffrey 
de controle over de voorkant van 
zijn KTM verloor. Hij wist meteen 
dat er iets niet goed zat. Hij kon 
zelf zijn diagnose stellen: sleutel-
been gebroken. Besloten werd om 
maandagmorgen naar het zieken-
huis te gaan voor een operatie. Als 
er verder niets aan de hand is dan 
een gebroken sleutelbeen dan ko-
men Herlings’ titelaspiraties niet 
in gevaar. De Nederlandse titel 
had hij een week eerder in Em-
men al veilig gesteld. De wedstrijd 
in de MX2 werd nu gewonnen 
door Paul Jonas, de Letse teamge-
noot van Herlings. Hij werd derde 
en eerste. Engelsman Max Anstie 
werd tweede en de derde plek op 
het podium werd ingeruimd voor 
de Nederlander Davy Pootjes die 
met een vierde en tweede plaats 
een prima wedstrijd reed. Brian 
Bogers greep in dit sterke deelne-
mersveld met een zesde en een 
vierde plaats langs het podium.

In de MX1 leverden de GP-cou-
reurs Evgeny Bobryshev, Max 
Nagl en Glenn Coldenhoff in 
beide manches een mooie strijd. 
De Duitser Nagl heeft patent op 
goede starts en dat was ook weer 
zijn sterke punt in Halle. Hij ver-
trok in de eerste manche op kop 
waarna Coldenhoff en Bobryshev 
het nakijken hadden. De Rus leek 
de tweede plaats te gaan behalen 
maar door een val kreeg Colden-
hoff die positie in handen. In de 
tweede manche waren de heren 
nog meer aan elkaar gewaagd. Er 
werd regelmatig stuivertje gewis-

seld tussen de drie GP-toppers en 
Coldenhoff liet zien goed mee te 
kunnen met de andere fabrieks-
rijders. Bobryshev was uiteindelijk 
net iets sterker van Coldenhoff en 
Nagl. In het eindklassement scoor-
de Bobryshev in totaal 232 punten, 
zeven meer dan Jeffrey Herlings. 
Op die manier was de bonus van 
7000 euro voor de Rus en kreeg 
Herlings als troostprijs nog 4000 
euro. Maar geld interesseerde de 
MX2-topper op dat moment niet. 
Hij maakte zich, begrijpelijk, om 
heel andere dingen zorgen.

Naast Coldenhoff reden de Ne-
derlanders Ceriel Klein Kromhof 
en Rick Satink zich in de top tien. 
In het algemeen klassement prijkt 
de naam van Husqvarna-rijder Sa-
tink op een verdienstelijke derde 
plaats. Zo zie je maar dat je met 
regelmatig scoren een heel eind 
kunt komen. Satink haalde in alle 
manches punten. Heiki Laing uit-
komend voor het uit Hengelo Gld 
JPXtreme team werd in de 1e wed-
strijd 16e en eindigde een plaatsje 
hoger in de 2e wedstrijd. Laing 
rijdt op een door Hartelman mo-
toren getunede Yamaha.

In de 125cc klasse was Jago Geerts 
al kampioen en de Belg onder-
streepte dat in Halle nog eens 
met een dubbele overwinning. 
De Deen Sander Agard-Michelsen 
werd tweede en de Fransman Za-
chary Pichon derde. Youri van ‘t 
Ende, zevende totaal, was met een 
9e en 8e plaats de beste Nederlan-
der. Beste Nederlander in het eind-
klassement werd Rick Elzinga met 
een vijfde plaats. De 85cc kwam 
in Halle niet aan de start. Dat om 
vergunningtechnische redenen. 
De duur van het wedstrijdschema 
liet niet toe dat er vier wedstrijden 
op het programma stonden.

Uitslagen Halle
MX1: 1. Evgeny Bobryshev (RUS) 
Honda 3+1 ; 2. Max Nagle (D) 
Husqvarna 1+3, 3. Glenn Colden-
hoff, KTM, 2-2; 4. Gautier Paulin 
(F) Honda 4+5; 5. Jose Butron (E) 
KTM 9+4.
EINDSTAND KAMPIOENSCHAP 
MX1: 1. Bobryshev 232 (kampi-
oen); 2. Coldenhoff 179; 3.Rick 
Satink, Husqvarna 125; 4. Ceriel 
Klein Kromhof, Honda 114 5. Ke-
vin Wouts (B) KTM 109.
MX2: 1. Pauls Jonas (LV) KTM 3+1; 
2. Max Anstie (GB), Husqvarna 
2+3; 3. Davy Pootjes, KTM, 4+2; 4. 
Brian Bogers, KTM, 6+4; 5. Tho-
mas Covington (USA) Husqvarna 
7+5.
EINDSTAND KAMPIOENSCHAP 
MX2: 1. Herlings 225 (kampioen); 
2. Anstie 182; 3. Bogers 151; 4. Po-
tjes 132; 5. Covington , 97.
   

 ■ Kijk voor meer foto’s op 
achterhoekfoto.nl

Voor de meeste zogeheten re-enacters (Levende Geschiedenisgroepen) is het uitbeelden 

van levende geschiedenis een boeiende hobby, Foto: PR

Jeffrey Herlings brak bij een val zijn sleutelbeen. Foto: Henk Teerink
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DE OPRUIMING 
IS BEGONNEN!

DAMES- HEREN- EN SPORTKLEDING

NU EXTRA VOORDELIG!*

Kom gerust eens binnen en laat u verrassen 
door het aanbod dat wij u bieden.

* (m.u.v. nieuwe collectie)

Spalstraat 13, 7255 AA Hengelo gld, Tel: 0575 46 19 96

OPENINGSTIJDEN:

Maandag: 13.30-18.00 uur
Dinsdag: 09.00-18.00 uur
Woensdag: 09.00-18.00 uur
Donderdag: 09.00-20.00 uur 
Koopavond!!
Vrijdag: 09.00-18.00 uur
Zaterdag: 09.00-16.00 uur

VOORGERECHT
Heerlijk soepje naar keuze

Grootmoeders tomatensoep,
Zutphense Mosterdsoep of 

Franse Uiensoep

Geserveerd met stokbrood en kruidenboter

HOOFDGERECHT
    De overheerlijke Schnitzel 

“De Sluis” 
met gebakken spekjes ,champignons en ananas

of

Gebakken scholfilet met dillesaus
Geserveerd met gebakken aardappelen,

frietjes, verse groente en rauwkost

NAGERECHT
Vruchtensorbet of koffie /Cappuccino /Thee

€ 25,- p.p.
Vraag ook naar onze meer keuze 3 gangen menu’s 

€ 27.50 of  € 32.50

van harte welkom!

Vakantie menu
Geldig t/m 31 augustus

Wij zijn geopend van 
dinsdag’s t/m zondag’s vanaf 11.00

Arnhem

Zutphen

Hummelo

Doesburgsebrug

Westervoort

Noordroute

Zuidroute

Langzaam verkeer

Vrijdag 22 juli 21.00 uur tot maandag 25 juli 06.00 uur
Vrijdag 5 augustus 21.00 uur tot maandag 8 augustus 06.00 uur 

Weekendafsluitingen 
IJsselbrug Doesburg 
Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland werken samen aan de afronding van het 

groot onderhoud van de IJsselbrug bij Doesburg. In het weekend van 22 - 25 juli en 

5 - 8 augustus is de brug afgesloten voor auto-, motor-, vracht en landbouwverkeer. 

Tijdens de afsluiting asfalteren we de weg en verwijderen we de tentconstructie. 

Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld.

Omleidingsroute

Auto-, motor- en vrachtverkeer kan tijdens deze afsluiting omrijden via Zutphen of 
Westervoort. Landbouwverkeer kan ook omrijden via Zutphen of Westervoort, maar volgt 
een iets andere route in verband met te grote snelheidsverschillen. De omleidingsroutes 
staan met gele borden aangegeven. 

Hulpdiensten, openbaar vervoer, (brom)fi etsers, voetgangers en brommobielen kunnen wel 
gebruik maken van de brug via het verbrede fi etspad. 

Meer informatie

Weggebruikers kunnen actuele informatie over de werkzaamheden vinden in de gratis app 
‘IJsselbrug Doesburg’. Deze is te downloaden in de App Store of Play Store. Voor vragen over 
de omleidingsroute kunt u contact opnemen met de provincie Gelderland via telefoon-
nummer 026-359 99 99 of via provincieloket@gelderlander.nl. Kijk voor algemene 
 informatie over het project op www.rws.nl/ijsselbrugdoesburg. 
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De zon zit 
weer in 
de maand
3 manieren om 
je kind 
goed te 
beschermen

Alles over SMEREN, 
KLEREN, WEREN vind 
je op kwf.nl/zonnen



 Derde onderlinge wed-
strijd senioren vaste stok
    VORDEN/EEFDE - Op woensdag-
avond 6 juli is de derde onderlin-
ge wedstrijd gevist met de vaste 
stok in het Groene Kanaal te Lo-
chem te Eefde. Er kamen 10 vis-
sers op af, het was droog maar er 
stond een stevig windje. Door de 
vele regenval van de afgelopen 
tijd stroomde het Groene Kanaal 
als een tierelier en dat bemoei-
lijkte de visserij enigszins.

    Rob Golstein wist hier prima mee 
om te gaan en gaf de rest visles, hij 
bleef de een na de andere dikke 
voorns vangen. Er werd in twee 
vakken gevist. Er was een duidelijk 
verschil tussen vak A en vak B. Rob 
Golstein en Wim Vreeman deden 
goede zaken voor het klassement 
en wisten beiden hun vak te win-
nen. Totaal werd er 4800 gram ge-
vangen. 

     Uitslag 
VAK A
1. Wim Vreeman: 720 gram.
2. Freddy Cornelissen: 260 gram.
3. Wim Bulten: 160 gram.
4. Ab Vruggink: 120 gram. 
5. Barry Wassink: 100 gram.

  VAK B
1. Rob Golstein : 2480 gram.
2. Jan Eggink: 320 gram (gedeeld 
2e plaats).
3. Jan Groot Jebbink (Vorden): 320 
gram (gedeeld 2e plaats).
4. Marcel Dekkers: 320 gram (ge-
deeld 2e plaats).

    De volgende wedstrijd word ge-
vist op zaterdag 23 juli in de IJssel 
(Bonte koe)   

 Camping
    Op de achterkant van haar jog-
gingbroek stond de tekst ‘Mocht 
je willen, deze billen’. Aan zelfver-
trouwen geen gebrek, maar het 
was in dit geval zeer terecht. Ze-
ker twee keer per dag kwam het 
zinnetje langs. Dan betrapte ik 
mezelf erop dat mijn ogen de jog-
gingbroek volgden. ‘s Ochtends, 
als ze ging tanden poetsen. En 
‘s avonds, als ze na het douchen 
samen met haar vriendinnen ging 
afwassen. Ze kwamen allemaal 
uit Eindhoven. Ze zaten allemaal 
op hockey. En ze dronken alle-
maal Bavaria. Maar verder had-
den we niks te klagen.

    We hadden als tienerjongens so-
wieso altijd leuke buren op de 
camping. Daar moet ik misschien 
even bij vertellen dat wij niet naar 
een gekend zuipoord als Renesse 
of Terschelling gingen, maar naar 
Zoutelande in Zeeland. We zaten 
op een gezinscamping met een 
jongerenhoek. Die combinatie 
leidde jaar in jaar uit tot een ge-
mêleerd gezelschap waarbij er 
altijd wel een knotsgekke oudere 
man met grote voortent was die 
zichzelf bombardeerde tot burge-
meester van het veld.

    De voortent van de burgemeester 
gebruikte ongeveer iedereen op 
de jongerenhoek voor het opla-
den van de telefoon. De jongeren-
hoek had namelijk alleen maar 
plekken zonder stroom. Daar-
naast had de burgemeester ook 
nog eens een koelkast met koude 
biertjes dus het was er goed ver-
toeven. De volgende ochtend 
haalden we de telefoons opgela-
den en wel weer op waarna we 
vertrokken richting het strand.

    Daar troffen we Gijs. Elke dag 
weer. Gijs zat ook bij ons op de 
camping en wij hebben hem 
mee mogen maken van nog net 
kleuter tot beginnend puber. Gijs 
bleef elk jaar zes weken en had 
zo ongeveer alles bij zich wat hij 
thuis ook had. Zijn spelcomputer, 
een elektrische step en - niet in de 
laatste plaats - zijn grote mond. 
Gijs had altijd zijn woordje klaar 
en riep elke dag weer dat hij met 
ons meeging naar de discotheek 
waar hij toch zeker een jaar of ze-
ven te jong voor was.

    Dan was er ook nog het stel met 
de drie hobby’s. Hun eerste hob-
by was de barbecue. Ze aten er ie-
dere dag van. Het stel maakte ons 
wijs dat dit niet ongezond hoefde 
te zijn en wij geloofden dat. De 
tweede hobby was het versieren 
van de binnenkant van hun va-
kantiebusje met lichtjes in aller-
lei kleuren. En bij het uitoefenen 
van de derde hobby ging iedere 
avond het hele busje op en neer. 
Wat daarbij precies de functie van 
die lichtjes was, is ons tot op de 
dag van vandaag onduidelijk.

    Duidelijk is wel dat het mooiste 
verhaal van al die jaren op deze 
camping uiteindelijk is weggelegd 
voor één van mijn beste kamera-
den. Hij is onlangs getrouwd. En 
nee, ze kwam niet uit Eindhoven. 
Ze zat niet op hockey. En ze dronk 
geen Bavaria. Maar als hij terug-
kijkt op die camping, dan ziet hij 
het meisje dat nu zijn vrouw is. 
Elkaar ontmoet in Zoutelande en 
nu als man en vrouw samen in de 
Achterhoek. Hoe prachtig is dat!? 
Daar kan zelfs in mijn ogen geen 
joggingbroek tegenop. 

 Gerrit Nijland en Jan Niessink
nemen afscheid van ‘t Beeckland   
 VORDEN - Gerrit Nijland nam op 
5 juli j.l., na 40 jaar trouwe dienst, 
afscheid van de vmbo-school ‘t 
Beeckland in Vorden. Gerrit begon 
in 1976 op de Landbouwschool 
aan de Nieuwstad als docent in 
verschillende vakken zoals bo-
demteelt, economie en wiskunde. 
In die tijd waren er alleen nog 
maar mannelijke docenten op de 
school aan de Nieuwstad te vin-
den, want vrouwen “Nee die kon-
den echt niet voor de klas….”

    Alles was toen heel overzichte-
lijk, de lijnen waren kort, overleg 
vond plaats tussen de lessen door 
of even in de pauze en de do-
centen en hun partners kenden 
elkaar allemaal. Na de fusie met 
de Vordense Huishoudschool in 
1990 bleef ‘t Beeckland nog steeds 
een kleine, overzichtelijke vmbo-
school, maar nu met twee locaties. 
Zo kon de Nieuwstad nog lang 
Gerrits stek blijven. 

    Hij had het liefst ook zijn afscheid 
en zijn jubileum aan de Nieuwstad 
gevierd, maar die locatie wordt 
deze zomer grondig verbouwd. Na 
de vakantie kunnen dan het Open 
Leercentrum met daaromheen 
goed geoutilleerde praktijkruim-

tes door de leerlingen in gebruik 
worden genomen. Daarom werd 
gekozen voor de sfeervolle ambi-
ance van de Lindese Molen, waar 
Hotel Bakker de lunch verzorgde. 

Niet alleen
    Gerrit nam afscheid om met pen-
sioen te gaan, ook zijn collega Jan 
Niessink, die 12 jaar in Vorden Ne-
derlands had gegeven, ging met 

pensioen. Na de lunch konden de 
collega’s in het theater ‘Onder de 
Molen’ met mooie speeches en lu-
dieke voordrachten de beide man-
nen in het zonnetje zetten. 

Samen met hun partners genoten 
zij zichtbaar en zo kwam voor hen 
een mooi einde aan een gezellige 
Beecklandtijd.   

 VIERAKKER - Bij Theetuin Vierak-
ker exposeren momenteel twee 
kunstenaars hun werk: de foto-
serie ‘Drie’ van Hans Smies en 
schilderijen van Maria Humme-
link.

    Al vele jaren is de amateurfoto-
graaf Hans Smies uit Zutphen 
gefascineerd door het getal drie. 
Overal waar hij drie personen in 
een zekere verbinding tegenkomt, 
dan plaatst hij hen in een foto-
grafisch kader. In de tentoonstel-
ling bij Theetuin Vierakker kunt u 
foto’s bekijken van drie personen 
in allerlei leeftijden en in zeer di-
verse omgevingen. Een resultaat 
van een spannende fotografische 
vindtocht, die voortdurend verder 
gaat.

    Maria Hummelink schildert vooral 
stillevens en landschappen, waar-
bij de natuur vaak een belangrijke 
plaats inneemt. Fijnschilderkunst 

is haar specialiteit, en door het vol-
gen van lessen, veel te kijken en te 
experimenteren is haar schilder-
stijl doorlopend in ontwikkeling.

    De expositie is gratis te bezoeken 
tijdens de openingstijden. Adres: 
IJselweg 13 in Vierakker. De expo-
sitie loopt tot en met 27 juli.   

 Expositie met foto’s van Hans Smies en 
schilderijen van Maria Hummelink   

 Amateurfotograaf Hans Smies uit Zutphen is gefascineerd door het getal drie. Foto: PR   

 Met mooie speeches en ludieke voordrachten werden de beide mannen in het zonnetje 

zetten. Foto: PR   

 Eerste zwemdiploma’s van dit seizoen 
behaald   

 VORDEN - In een heerlijk zonne-
tje hebben afgelopen zaterdag 9 
juli de eerste kinderen dit seizoen 
afgezwommen voor A, B en het C 
diploma. 

    Diploma A: Belle Leegstra, Yvon 
Groot Tjoonkink, Peter Horsting, 
Andreea Ingau, Kate Veenendaal 
en Sophie van Unen. 

    Diploma B: Marnix Geubels, San-
der Eskes, Saar Verkijk, Rochirah 
Sikkema, Pien Visser, Jan Hergen 
de Haan, Thom van Ark, Carlijn 
Groot Roessink, Linde Klein Kra-
nenbarg en Floyd Heebink.

    Diploma C: Emilie Taken, Dani 
Lebbink, Veere van de Weide en 
Fabian Taken.    De trotse kinderen met hun diploma’s. Foto: PR   
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Bel naar onze media-adviseurs
• Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 

verkoop@contact.nl
• Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 

verkoop@contact.nl
• Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 

bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Contact Bronckhorst Noord bestrijkt zowel online 
als met de papieren editie (in een oplage van 4.800 
exemplaren) het gebied Vorden, Delden, Kranen-
burg, Linde, Medler, Mossel, Veldwijk, Vierakker, 
Wichmond, Wientjesvoort en Wildenborch.

Drukklare advertenties (certified pdf) aanleveren tot ui-
terlijk maandag 9.00 uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

Wilt u ook adverteren?
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Opening Het Wehmepark
Bewoner mevrouw Romp – Ten Have opende samen met 

wethouder Spekschoor offi cieel het vernieuwde Wehme-

park en de ontmoetingsruimte Wehmehof in Vorden. Een 

feestelijk moment! Tijdens het open huis konden belang-

stellenden de nieuwe gebouwen bekijken. 

1 oktober 2016: Dag van het Huren
Kijk, denk en doe op deze dag met ons mee. Houd de berichten 

op onze website en de Facebookpagina in de gaten!

Renovatie 
Magnoliaweg
In september beginnen we 

met het renoveren van 

achttien (laagbouw)woningen 

aan de Magnoliaweg in 

Zelhem. Voor dit project is 

een bewonerscommissie 

opgericht. Zij zijn de oren 

en ogen van de wijk en de 

schakel tussen bewoners 

en ProWonen. Leden van 

de commissie hebben een 

aantal wijzigingen laten 

aanbrengen in het oor-

spronkelijke renovatieplan. 

Nieuwe kleur
Goed idee van de bewoners. We schilderen de kozijnen nu 

groen en beginnen daar half juli mee. 

www.prowonen.nl

Nieuwbouw 
Raadhuisstraat
Midden in het centrum van 

Hengelo bouwen we drie 

gezinswoningen. Tijdens een 

inloopbijeenkomst vertelden 

we de toekomstige bewoners 

meer over hun nieuwe 

woning. Een kijkmoment gaf 

ze gelegenheid de woning 

van dichtbij te bekijken. 

Op de hoogte blijven? 
Meld u aan voor de 

nieuwsdienst! U ontvangt 

dan tweewekelijks per 

e-mail een overzicht 

van de actuele nieuws-

berichten. 

Denk met ons mee over uw eigen huis, straat, 
wijk of dorp. Of over producten en diensten. 
Dat kan via uw huurdersvereniging of onze
Facebookpagina. U kunt zich ook aanmelden 
voor het digitale klantenpanel.

DOE
EN DENK 
MEE!

Ontkurken champagnefl es
Mevrouw Huberts, bewoner van de Prinses Beatrixstraat, 

en wethouder Spekschoor sloten, onder toeziend oog van 

bewoners en genodigden, in mei de bouw van de 18 wonin-

gen aan de Prinses Beatrixstraat en Prinses Margrietstraat 

in Zelhem op feestelijke wijze af. 

prowonen.nl/
MijnProWonen
Wist u dat u op MijnProWonen 

heel veel zaken 24 uur per 

dag zelf online kunt regelen? 

Aanvragen indienen, gege-

vens inzien, vragen stellen, 

betalingsinformatie vinden 

en een reparatieverzoek 

doorgeven. 

Toch bij ons langskomen? 

Dat kan met een afspraak. 

Van maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 17.00 

uur.

Digitaal 
klantenpanel
Als lid van het digitale 

klantenpanel krijgt u 

maximaal vier keer per jaar 

per e-mail een uitnodiging 

om een enquête in te vullen 

over actuele thema’s. Zoals 

buurtsupport, energiezuinig 

wonen, onze communicatie-

middelen. Geef u nu op!

@ProWonen

WooncorporatieProWonen
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Beheert u een openbare groen-
strook of plantsoen in uw buurt? 
Dat mag de omgeving best weten! 
Voor iedere groep groen-vrijwilli-
gers hebben wij een tegel laten 
maken met de tekst: ‘Beheerd 
door de buurt” en een vrolijke 
bloem erop. Op de vrijwilligers-
dag van afgelopen 11 juni werd al 
een aantal tegels meegenomen 
en bij een aantal groenstroken zie 
we ze al liggen. Een mooi plaatje! 

Heeft uw buurt de tegel nog niet, 
dan kunt u deze afhalen op de 
gemeentewerf in Hengelo (Gld), 
Zelhemseweg 38 (Bedrijventerrein 
Hengelo). U mag de tegel zelf 

leggen. De enige voorwaarde is 
dat de tegel op een egale zichtbare 
plek komt te liggen. 

Ook openbaar groen beheren?
Wilt u ook met uw buren of een 
groep groen-vrijwilligers een deel 
openbaar groen beheren? Dat kan. 
U kunt dan zelf bepalen welke 
planten en struiken er blijven of 
komen in uw buurt. En u onderhoudt 
het groen dan op een voor de buurt 
acceptabel niveau. Verschillende 
groepen vrijwilligers namen al 73 
openbare groenstroken in beheer! 
Neemt u hiervoor contact met 
ons op via info@bronckhorst.nl 
of bel (0575) 75 02 50.

Uw plantsoenonderhoud verdient vrolijke tegel!
Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bedrijventerrein Hengelo krijgt weer 
Keurmerk Veilig Ondernemen

Pilot met nieuwe 
bestemmingsplanprocedure 

Eenvoudiger en flexibeler voor u
De gemeente start met een pilot 
voor de nieuwe bestemmings-
planprocedure. Uitgangspunt bij 
de nieuwe manier van werken is 
dat zaken eenvoudiger, flexibeler 
en met minder procedures te 
regelen zijn (deregulering) dan 
voorheen. De Bronckhorster 
bestemmingsplanprocedure loopt 
daarmee vooruit op de nieuwe 
landelijke Omgevingswet. 

Wijzigingen
Bestemmingsplanwijzigingen 
kunnen sneller afgehandeld wor-
den door onder andere meer regie 
bij de initiatiefnemers te leggen. 
Daarnaast kan de gemeente 
efficiëncy behalen door meerdere 
plannen die binnenkomen te 
combineren in één procedure 
(veegplan) en meer structuur in 
het vooroverleg aan te brengen. 
Wethouder Arno Spekschoor: 
“Initiatiefnemers zijn nu zelf 
verantwoordelijk voor het proces. 
Als gemeente houden we de 
hoofdlijnen in het oog, maar de 
invulling laten we bij de mensen 
zelf. Daarmee zijn ze minder 
kosten aan de gemeente kwijt, 
bepalen ze zelf waar ze advies 
inwinnen en kunnen ze de door-
looptijd verkorten. Mensen hebben 
het proces dus meer in eigen 
hand.”

Veegplan 
Bronckhorst werkt er naar toe 
om te komen tot slechts twee 
bestemmingsplannen: één be-

stemmingsplan voor het stedelijk 
gebied en één voor het landelijk 
gebied. In plaats van een afzon-
derlijke procedure voor ieder 
individueel plan, worden plannen 
gebundeld en elk half jaar als één 
plan voor het stedelijke gebied en 
één plan voor het landelijk gebied 
in procedure gebracht en aan de 
gemeenteraad voorgelegd. Daar-
mee kunnen zaken efficiënter 
afgehandeld worden.

Pilot
De eerste pilot met drie initiatieven 
gaat nu van start. Het gaat om de 
omzetting van een bedrijfswoning 
naar burgerwoning, de omzetting 
van twee voormalige agrarische 
bedrijfswoningen naar woon-
bestemming en bedrijfsbestem-
ming, en de omzetting van het 
leegstaande schoolgebouw in 
Halle-Nijman naar een recreatieve 
verblijfsbestemming.

Kosten eerlijker verdeeld
Tot nu toe waren de legeskosten 
voor een bestemmingsplanher-
ziening in alle gevallen gelijk, on-
geacht de grootte en complexiteit 
van de wijziging. Plannen met een 
grote maatschappelijke impact 
kosten meer gemeentelijke uren 
dan kleine plannen. In de nieuwe 
procedure is een eerlijke toereke-
ning van de uren mogelijk, in de 
vorm van verschillende leges-
tarieven. Een voorstel hiervoor 
wordt na afloop van de pilot aan 
de raad voorgelegd. 

Weekendafsluitingen IJsselbrug 
Doesburg
De werkzaamheden aan de 
IJsselbrug bij Doesburg zijn nage-
noeg klaar. Toch is het nodig om 
de hoofdrijbaan op de brug twee 
weekenden af te sluiten om de 
tentconstructie te verwijderen. 
Verder doet de aannemer aanpas-
singen aan de voegovergangen, 
brengt hij een slijtlaag op het 
betondek aan en voert hij asfal-
teringswerkzaamheden uit voor 
en na de brug. 

De weekendafsluitingen duren 
telkens van vrijdagavond 
21.00 uur tot maandag 6.00 uur 
’s ochtends.

Het gaat om de weekenden:
• 1e weekend 22 - 25 juli
• 2e weekend 5 - 8 augustus
• 3e weekend 12 - 15 augustus 

(reserveweekend)*
 * Reserveweekend staat niet 

voor uitloop, maar heeft betrek-
king op weersomstandigheden 
(neerslag). Dit houdt in dat als 
de werkzaamheden in het eer-
ste of tweede weekend door 
weersomstandigheden niet door 
kunnen gaan deze worden uitge-
steld naar het reserveweekend.

Omleidingen
Tijdens de weekendafsluitingen 
kunnen de OV bussen, onthef-
fingshouders, brommobielen en 
hulpdiensten over het noordelijke 
fietspad. Fietsers en voetgangers 
kunnen gebruik maken van het 
zuidelijke fietspad. Er zijn ver-
keersregelaars aanwezig om 
het verkeer te begeleiden. Voor 
al het overige verkeer worden 
omleidingsroutes ingesteld.

Contact
Voor vragen en meldingen is 
Rijkswaterstaat tijdens kantoor-
uren bereikbaar via telefoon 
(030) 600 91 51. Voor calamiteiten 
buiten kantooruren geldt het 
nummer (030) 600 91 50.

Het bedrijventerrein in Hengelo 
haalde onlangs wederom het 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen. Het Keur-
merk is een waardering voor 
bedrijventerreinen waar wordt 
samengewerkt om de veiligheid 
te verbeteren. Een belangrijke 
voorwaarde voor het behalen 
van het landelijke KVO-B-certifi-
caat is dat ondernemers samen 
met gemeente, politie, brand-
weer en eventuele andere partij-
en afspraken maken om over-
last, criminaliteit en onderhoud 
en beheer aan te pakken. Dit le-
vert een veiliger omgeving op 

met als resultaat een groter ge-
voel van veiligheid en minder 
schade. Daar profiteert iedereen 
van. Een pluim voor de onderne-
mers en fijn voor hun klanten! 
Over drie jaar volgt opnieuw een 
evaluatie en hercertificering. 



Maak het inbrekers niet te makkelijk
De zomerperiode is een fijne tijd 
waarin veel mensen op vakantie 
zijn of dagje uit. Maar ook de tijd 
waarin veel inbrekers toeslaan, 
omdat ze weten dat bewoners van 
huis zijn of omdat ze een raam 
open zien staan. 

Om het aantal woninginbraken 
deze zomer nog verder te verlagen, 
vindt u hiernaast een aantal 
handige tips van de politie:

• Op vakantie? Licht de buren in
 Vertel uw vertrouwde buren 

over uw vakantieplannen. 
 Zij kunnen op uw woning letten 

en helpen deze een bewoonde 
indruk te geven. Door de post 
weg te halen, de planten water 
te geven, de auto af en toe eens 
op de oprit te zetten en een 
lampje aan te doen. 

• Dagje weg? Deur op slot!
 Ramen en deuren staan vaker 

open met het mooie weer. Een 
insluiper kan dan zonder in te 
breken uw woning binnenkomen 
en er binnen enkele minuten 
met uw spullen vandoor zijn. 
Doe uw deuren en ramen op slot; 
ook al gaat u maar heel even 
naar de buren, boodschappen 
doen of even naar boven om bij-
voorbeeld de was op te hangen. 
Leg geen kostbare spullen in 
het zicht.

• Bel 112 bij verdachte situaties
 Vraag uw buren alert te zijn op 

verdachte situaties rond uw huis 
(bijvoorbeeld geluiden vanuit 
uw woning terwijl u er niet bent) 
en indien nodig direct de politie 
te bellen via telefoonnummer 
112, het nummer voor spoed. 
Snel alarm slaan, betekent een 
grotere kans om de inbrekers 

 te pakken.

Naast deze tips, blijft het natuur-
lijk van belang om te zorgen voor 
goedgekeurd hang- en sluitwerk 
op ramen en deuren. Een goedge-
keurd slot voldoet aan de eisen 
van het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (PKVW) en herkent u aan 
het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en 
het ® teken. Vraag hierover advies 
aan een PKVW-bedrijf. Een lijst 
met erkende PKVW-bedrijven 
staat op www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/pkvw_bedrijf. 

Overzicht sportmogelijkheden 
voor mensen met beperking

Wilt u sporten en heeft u een 
beperking? Sinds kort is er een 
overzicht van alle sportvereni-
gingen in de Achterhoek waar 
sporten met een beperking 
mogelijk is. U vindt het overzicht 
op www.gelderse-
sportfederatie.nl/
lijstaangepastspor-
tenachterhoek of 
scan de QR-code. 

Achtergrond
In 2015 is in de Achterhoek 
onderzoek gedaan naar sport- 
en beweegbehoeften onder 
inwoners met een beperking. 
Hieruit bleek dat mensen die 
aangepast willen sporten, geen 
overzicht hebben van aanbie-
ders in de regio. Met de lijst van 
gegevens van sportverenigingen 
helpen wij u graag op weg! 

Staat uw vereniging niet op      
de lijst? 
Staat uw sportvereniging niet op 
de lijst, maar biedt u wel sport aan 
voor mensen met een beperking? 
Laat het ons weten! Stuur een 
e-mail naar info@bronckhorst.nl, 
met als onderwerp ‘Overzicht 
aangepast sporten Achterhoek’.

Raadsvergadering 
7 juli 2016
Op 7 juli vergaderde de gemeente-
raad. Tijdens het vragenkwartier 
stelden verschillende fracties 
vragen. GBB vroeg onder andere 
hoe eventuele fouten in vergun-
ningprocessen met als gevolg 
mogelijk grote uit te betalen 

schadevergoedingen voor de ge-
meente voorkomen kunnen wor-
den. De wethouder gaf aan de 
processen nog eens onder de 
loep te nemen. GroenLinks vroeg 
of rechterlijke uitspraken over 
huishoudelijke hulp aan inwoners 
gevolgen hebben voor ons beleid. 
De wethouder gaf aan dat hier-

over binnenkort meer informatie 
komt. De PvdA vroeg naar de 
stand van zaken rond de plannen 
voor een rundveebedrijf op de 
Polweg in Wichmond. De wethou-
der gaf aan dat na de uitspraak 
van de rechtbank de vergunning 
voor fase 1 nu gewijzigd is. Hier-
door kunnen in de stal melkkoei-
en in plaats van vrouwelijk jong-
vee worden gehouden. Hoger be-
roep dient nog. Voor wat betreft 
het plan van de ondernemer voor 
een tweede fase geldt dat nog 
geen besluit over principemede-
werking genomen is. Draagvlak 
van omwonenden vormt hierbij 
een belangrijk onderdeel. Op de 
agenda stonden onder andere de 
volgende onderwerpen:

• Jaarrekening 2015 Bronckhorst
 De raad stelde de jaarstukken 

2015 van de gemeente Bronck-
horst voorlopig vast. De defini-
tieve vaststelling is nog afhan-

kelijk van de goedkeurende 
verklaring van de account die 
nog moet komen. Met het vol-
gende is voorlopig ingestemd:
- Van het positieve jaarresultaat 

(ca. € 4,6 miljoen) ca. € 4,2 
miljoen beschikbaar houden 
voor onze zorg- en welzijn-
staken

- En verder voor 8 projecten 
die vanuit 2015 doorlopen in 
2016 € 800.000 inzetten. 

 O.a. voor de laatste werkzaam-
heden aan de Huiskamer van 
Hummelo, verschillende 
landschapsontwikkelings-
projecten en het digitaliseren 
van officiële akten van de 

Burgerlijke Stand. De uitge-
breide informatie over de 
jaarrekening heeft u al eerder 
op deze gemeentepagina’s 
kunnen lezen

• Lokale Woonagenda 
‘Bronckhorst geeft je de 
ruimte!’

 De raad stelde de lokale woon-
agenda vast, die erop gericht 

 is om te komen tot een even-
wichtige kwalitatieve en kwan-
titatieve woningvoorraad in 
Bronckhorst. De woonagenda 
is samen met woningcorpora-
ties ProWonen en Sité tot stand 
gekomen. Zij zijn verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het 
lokale woonbeleid en jaarlijks 
maken we hierover prestatie-
afspraken, waarbij aandacht is 
voor bijvoorbeeld specifieke 
doelgroepen en het verduurza-
men van huizen. CDA, PvdA, 
VVD, D66, GroenLinks stemden 
voor. GBB was tegen. Ook een 

Gemeente biedt varkenshouder in nood coach aan

Ga in gesprek en voorkom dat een probleem groter wordt 
Veel varkenshouders in Neder-
land verkeren in financiële en 
sociale nood. Deze situatie heeft 
een grote impact op het gezin, 
de kinderen en familie van de 
boer. Uit onderzoek van ge-
meente Hof van Twente blijken 
de problemen in de sector zo 
ernstig dat deze in een aantal 
gevallen tot problemen hebben 
geleid. Bronckhorst heeft over-
leg gevoerd over deze zorgelijke 
ontwikkeling met de LTO, Zorg 
Om Boer en Tuinder (ZOB), 
Stichting Netwerk Boerenkans 
Achterhoek, omgevingsdienst 
Achterhoek, Nederlandse Vak-
bond Varkenshouders en een 
coach die betrokken was bij het 
onderzoek van Hof van Twente. 
Conclusie is dat het aannemelijk 
is dat boeren in Bronckhorst de-
zelfde problemen ervaren als 
de boeren in Hof van Twente. 
De gemeenten komen overeen: 
veel platteland en een vergelijk-
bare cultuur. De belangenbe-
hartigers herkennen de proble-
matiek en de mogelijke risico’s 
voor gezinnen en dierenwelzijn. 
Conclusie is ook dat er een 
taboe ligt op het bespreekbaar 
maken van de problemen. 
Daarom besloten we € 30.000,- 

beschikbaar te stellen voor 
gespecialiseerde coaches die 
varkenshouders in onze ge-
meente kunnen begeleiden.

Doorbreken sociaal isolement
De coach maakt sociale, emotio-
nele en financiële problemen 
van boeren en hun gezinnen 
bespreekbaar. De boer weet 
waar hij terecht kan met vragen 
en zorgen, waardoor het sociaal 
isolement wordt doorbroken. 
Daarnaast kan onnodig dieren-
leed voorkomen worden. 
De coach is gespecialiseerd in 
de varkenshouderij en weet uit 
ervaring wat nodig is om tot een 
goed gesprek te komen. Dit is 
belangrijk, want vaak heeft de 
boer nog nooit met iemand over 
het probleem gesproken. 
Wanneer de situatie van een boer 
ernstig blijkt en er meer hulp no-
dig is, dan brengt de coach (met 
instemming van de boer) de boer 
in contact met het sociaal team 
van de gemeente. 

De gemeente kan niet alle proble-
men van de boeren oplossen. 
Soms zal beëindiging van een be-
drijf en sanering van de schulden 
de enige oplossing zijn. Soms kan 

een gesprek alleen al helpen. De 
boer heeft zelf de regie. 

Aanpak
Binnenkort sturen we een infor-
matiebrief naar varkenshou-
ders over de voorgenomen 
gesprekken en het doel ervan. 
Daarna belt de coach de boeren 
om een afspraak te maken voor 
een huisbezoek. Twee weken na 
het huisbezoek is opnieuw con-
tact om te vragen of de boer nog 
hulp wil bij het uitzetten van 
acties. Via onze sociale teams 
is eventuele verdere ondersteu-
ning mogelijk. De gemeente 
heeft voldoende aanbieders die 
meerdere vormen van onder-
steuning kunnen bieden.

In Bronckhorst zijn 75 varkens-
houders. In juli, augustus en 
september vinden de gesprek-
ken plaats. 

Uit de raad

Sociale media zijn niet meer weg te denken in deze tijd. Ook de gemeente maakt 

hier gebruik van. Via onze facebook en twitter accounts informeren wij u over 

wat er bij ons speelt en kunt u reageren op berichten of een vraag stellen. Dit 

gebeurt al bijna dagelijks. Naast sociale media informeren wij u ook via deze 

gemeentepagina’s, onze website en allerhande bijeenkomsten en gesprekken. 

Omdat op onze sociale media soms bijzondere reacties en handige info voorbij 

komt, delen we in deze rubriek graag enkele berichten met u:

Gaat u binnenkort snoeien in de tuin en heeft 
u een taxushaag? Wist u dat het eenjarig 
snoeisel hiervan gebruikt wordt voor de 
productie van medicijnen tegen kanker? 
Zorg dat het snoeisel niet vervuild is met 
aarde of ander groenafval. Op vertoon van 
uw afvalpas kunt u uw taxussnoeisel inleve-
ren bij het Recycleplein op de Boggelderenk 
3 in Zutphen en het gemeentelijk brengpunt 
aan de Haventraat 80 in Doentinchem. 
Dit kan nog tot 31 augustus. Doen! 

Mooi initiatief van inwoners 
uit Halle-Heide! Zij nemen 
gemeentelijk gebouw 
(voormalige school) over 
en maken er een gemeen-
schapshuis van waar 
inwoners terecht kunnen, 
onder meer komt er dagbe-
steding en kinderopvang en 
kunnen zzp’ers en kunste-
naars een ruimte huren. 
Wij wensen de initiatief-
nemers veel succes!

 Tweets van de maand

Volg ons op twitter (@gem_bronckhorst) 
of like ons op facebook 
(www.facebook.com/gemeentebronckhorst)!



www.bekoebouw.nl

Keijenborg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

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

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

Maandaanbieding 
:

Laan 1940-’45 12
Warnsveld

T. 0653359492
W. www.nijmanbouw.nl

VOOR AL UW TIMMERWERK
KOZIJNEN RAMEN EN DEUREN
TRAPPEN EN LEUNINGWERKEN

BADKAMERS EN TOILETTEN 
ISOLATIE GLAS EN AANBOUWEN
TOTALE WONING ONDERHOUD

motie van de VVD, waarin zij het 
college vragen in overleg te gaan 
met woningcorporaties en 
dorpsbelangenverenigingen om 
hen te stimuleren om in elke gro-
te kern te komen tot het oprich-
ten van huurdersverenigingen 
van inwoners, werd met dezelfde 
stemverhoudingen aangenomen

• Wijzigen Gemeenschappelijke 
Regeling Delta

 De raad stemde in met de 
 aanpassing van de gemeen-

schappelijke Regeling Delta 
aan gewijzigde wetgeving

• Ondernemersfondsen voor 
Hengelo, Vorden en Zelhem

 De raad ging akkoord met de 
pilot voor het oprichten van 

 een Ondernemersfonds voor 
 de kernen Hengelo, Vorden en 

Zelhem. Het verzoek om een 
Ondernemersfonds komt van 
de ondernemersverenigingen 
uit Hengelo, Vorden en Zelhem. 
Het stelt samenwerkende on-
dernemers in staat een belang-
rijke bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid en levendigheid in 
de kernen. Verschillende frac-
ties spraken hun waardering 

uit voor dit initiatief van de 
 ondernemers 
• Oprichting stichting Veilig 

Thuis Noord Oost Gelderland
 De raad stemde in met de 
 oprichting van de stichting 
 Veilig Thuis Noord Oost Gelder-

land, als nieuwe Advies- en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Doel is om 
te komen tot meer regionale 
samenhang in de aanpak van 
geweld in huiselijke kring

• Toezicht openbaar onderwijs 
stichting IJsselgraaf

 De raad besloot de gemeen-

schappelijke regeling voor toe-
zicht op stichting IJsselgraaf 

 af te schaffen, en het toezicht 
voortaan te regelen met een 
convenant 

• Jaarstukken 2015 
Gemeenschappelijke 
Regeling Regio Achterhoek

 Bronckhorst maakt deel uit van 
de Gemeenschappelijke Regeling 
Regio Achterhoek. De raad nam 
kennis van de jaarstukken 2015

Voor alle informatie over de 
onderwerpen die besproken zijn tij-
dens de vergadering verwijzen wij u 
naar www.bronckhorst.nl/gemeen-
teraad. U kunt hier ook de vergade-
ring terugluisteren. De eerstvolgen-
de openbare raadsvergadering is 
op  29 september om 20.00 uur.

 Vervolg uit de raad

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Bronkhorst:
• Kapelstraat, ontheffing parkeerverbod voertuig met kenteken JT-780-K, ontheffing verleend

Drempt:
• Kerkstraat 89, organiseren Zomer in Gelderland, vergunning verleend

Halle:
• Halle-Nijmanweg 44, omzetting bestemming schoolgebouw (veegplan landelijk gebied), 

ontwerpbestemmingsplan

Hengelo (Gld):
• centrum, organiseren kermis Hengelo, vergunning verleend
• Moatweg 6, vervangend bouwen bedrijfswoning, aanvraag ontvangen
• Spalstraat 3, ontheffing artikel 35 van drank- en horecawet tijdens kermis, vergunning 

verleend
• Vordenseweg 39, veranderen uitweg, vergunning verleend
• Wichmondseweg 41, organiseren touwtrektournooi NTB gewest oost, vergunning verleend
• Zelhemseweg 15 (Hietmaat), organiseren vlooienmarkt, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 17, omzetting bestemming kwekerij en bedrijfswoning (veegplan landelijk 

gebied), ontwerpbestemmingsplan
• Broekstraat 33, organiseren Concours Hippique, vergunning verleend
• Dorpsstraat 1, organiseren Zomer in Gelderland, vergunning verleend

Keijenborg:
• Poelsweg 35, aanleg uitweg, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Wolfsstraat  5, organiseren autocross Toldijk, vergunning verleend
• Zutphen-Emmerikseweg 28, aanleggen poel, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Eikenlaan 23, organiseren Vetnippel Vol Gas, vergunning verleend
• Het Ni-je, bouwen 3 woningen, aanvraag ontvangen
• Hoetinkhof en Zutphenseweg, renoveren 16 woningen, aanvraag ontvangen

Wichmond:
• Okhorstweg 2, plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend

Zelhem:
• Brunsveldweg nabij nrs. 5 en 6, organiseren introductieweekend studenten Arboricultura,

vergunning verleend
• Centrum, organiseren Zelhemse Zomerfeesten, vergunning verleend
• Doetinchemseweg 79 en 79A, omzetting agrarische bestemming en bedrijfswoningen 

(veegplan landelijk gebied), ontwerpbestemmingsplan
• Dr. Grashuisstraat 3, organiseren van Beach volley-/voetbaltoernooi, vergunning verleend
• Frans Halsstraat 52, kappen amerikaanse eik, vergunning verleend
• Industriepark 6, oprichten bedrijf, melding beoordeeld
• Jacob van Ruysdaelstraat 23, verbreden uitweg, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg/Hummeloseweg, organiseren Høkers kampeerweekend, vergunning 

verleend
• Markt, organiseren plataanconcert, vergunning verleend
• Michelstraat 14, uitbreiden en bouwen stal en wijzigen inrichting, aanvraag ontvangen
• Pluimersdijk 5, organiseren kinderspeel- en doedag, vergunning verleend
• Pluimersdijk 5, organiseren oogst- en folkoredag, vergunning verleend
• Stephanotisweg 2, vervangen ramen door schuifpui, aanvraag ontvangen
• Velswijkweg 50, organiseren Velswieks Feest, vergunning verleend

Mededelingen

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend adres
Na onderzoek bleek dat onderstaand persoon niet woont op het adres waar hij ingeschreven 
staat. Wij hebben betrokkene schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op 
zijn persoonslijst het gegeven op te nemen dat haar adres onbekend is. Hierdoor wordt 
hij opgenomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen.
Alle instanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals 
opgenomen in de BRP/RNI. 

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkene ook op deze wijze 
in de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige 
woonadres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen nadere adresinformatie dan 
wordt de bijhouding van de persoonslijst opgeschort. Het gaat om de inschrijving van de 
volgende persoon: 
 
Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
S. Sojková 11-05-1975 Onbekend adres

Blijf op de hoogte!

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

Kun jij reanimeren?

Red levens in jouw buurt.  
Meld je aan op  
hartstichting.nl/reanimatie



Deze week maken wij extra veel:

CHIPOLATA SCHNITTS

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Alweer zo’n specialiteit van banketbakkerij
Jolink met een luchtige zwitserse room, 
bitterkoekjes, vruchtjes en zuivere rum.

voor7.75van9.75

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. 
Vanaf maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

17 JULI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 u.
ZONDAG 17 JULI LAST-MINUTE-SALE | Kom gezellig langs voor de laatste vakantiebenodigdheden, badkleding, tuinmeubelen en 
barbecues. Ook is er een ballonnenclown voor de kids. Kijk op www.obelink.nl voor alle info of volg ons op Facebook.

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

Outdoor Feelings Trader 
Comfortabele hoekbank met
kussens en tafel. Advies 799.-

Excl. accessoires.

MEGADEAL

599.-

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl



Feestival wil ‘gewoon een leuk
feestje’ blijven
HENGELO - Met een vernieuwd 
team is de organisatie van Feesti-
val klaar voor de nieuwe editie op 
vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus. 
Gesteund door vele vrijwilligers 
en sponsoren hebben Jan-Willem 
Harmsen (29), Nando Burghardt 
(29), Dion Wolf (29) en Tim de Jong 
(26, ingestapt in het 3e jaar van het 
evenement) als organisatoren hun 
feestje steeds verder zien groeien. 
Vorig jaar kwamen er ruim 2000 
bezoekers. De grens is daarmee 
nog niet bereikt. Feestival blijft 
zichzelf continu ontwikkelen. Dit 
jaar is de organisatie daarom uit-
gebreid met vier nieuwe gezichten. 
Martin Bouwmeester (31), Martin 
Scheffer (32), Imro Wolf (32) en 
Gabriëlle Huurnink (28) brengen 
de kern van het Feestival-team op 
acht mensen. “We hebben de orga-
nisatie opgedeeld in clusters”, legt 
Martin Bouwmeester uit. “Iedere 
groep heeft zijn eigen verantwoor-
delijkheden.” Die taakverdeling 
moet ervoor zorgen dat Feestival 
een gemotiveerd team behoudt.

Door Luuk Stam

“Het doel is om steeds weer een 
feestje neer te zetten dat minimaal 
hetzelfde niveau heeft als dat van 
het jaar ervoor”, zegt Nando Burg-
hardt. “We hebben het erover ge-
had om ermee te stoppen. Maar 
dat zou ontzettend jammer zijn. 
We hebben dit helemaal vanaf nul 
opgebouwd. Het vernieuwen van 
de organisatie is daarom een goede 
oplossing. Iedereen gaat ervoor en 
vindt het leuk om te doen.
Met Feestival hebben de organi-
satoren niet het idee om 10.000 
man binnen te halen. “Dat is niet 
het doel”, zegt Nando. “We willen 
een leuk feestje organiseren voor 
de gemeenschap van Bronckhorst 
en omstreken.” Aan het oorspron-
kelijke idee is daarmee nog weinig 
veranderd. Toen de vier jongens 
in 2005 aan de Oude Varsselseweg 
voor het eerst een grote tent neer-
zetten, was het ook de bedoeling 
om ‘gewoon een leuk feestje’ te 
geven. “Dat liep finaal uit de hand”, 
vertelt Nando. “Er waren ruzies. Er 
gebeurde van alles en nog wat. En 
de politie moest er zelfs bij komen. 
We dachten: Dit doen we nooit 
meer.”

Een jaar later stond er echter een 
grote tent aan de Zelhemseweg. 
Hier vond de eerste editie van het 
Hengels Feest plaats. “Toen deden 
we het toch weer”, lacht Jan-Willem. 
“Maar dit keer hadden we het wat 
serieuzer aangepakt.” Dat loonde. 
Met DOGZ, Jacques Herb en zo’n 
800 bezoekers mocht het Hengels 
Feest toen al een succes worden 
genoemd. Jan-Willem weet dat nog 
goed. “Die Jacques Herb moesten 
we met een lening in drievoud aan-
vragen. Die konden we toen na-
tuurlijk nog helemaal niet betalen. 
Maar hij stond er mooi wel.”

Wat ooit begon als een ietwat be-
zopen feestje heeft zich inmiddels 
ontwikkeld tot een tot in de puntjes 
geregeld evenement. Vanaf 2013 
draagt het de naam Feestival, een 
mix tussen een feest en een festi-
val. Voor het vierde jaar op rij heeft 
Feestival dit jaar ook een vrijdag-
avond. De mannen vinden dat wat 
één avond kan, ook twee avonden 
moet kunnen. De accommodatie 
staat er immers toch. “Je maakt er 
anders maar ongeveer vijf uurtjes 
gebruik van”, geeft Jan-Willem aan. 
“Dat is gewoon een beetje zonde 
van alle energie.”
Bijna alles dat moet gebeuren, 
verzorgen ze zelf. Zo regelt Nando 
al het drukwerk. “Het is mooi dat 
we dat soort dingen helemaal zelf 
kunnen doen”, vindt Jan-Willem. 
“Je bent er op die manier natuur-
lijk wel een stuk drukker mee. Maar 
dat is niet erg. Voor ons is het een 
hobby. We doen het omdat we het 
leuk vinden.”
Over het mooiste aspect van Fees-
tival zijn de organisatoren het 
unaniem eens. “Dat is de opbouw-
week”, zegt Nando. “Voor ons en 
voor onze vrijwilligers is dat echt 
grandioos. In die laatste week er-
varen we echt een teamgevoel.”De 
organisatoren kunnen elk jaar weer 
rekenen op de hulp van meer dan 
zestig vrijwilligers. “Dat is echt 
mooi te zien”, vertelt Jan-Willem. 
“Die mensen zijn super enthou-
siast. Sommigen nemen zelfs een 
hele week vrij van het werk om hier 
te komen helpen met opbouwen. 
Dat is echt fantastisch.”
De vele vrijwilligers komen enorm 
van pas. Want alleen al de opbouw 
van het feestterrein is met de jaren 
een steeds grotere klus geworden. 
“We begonnen met een klein hok 
van één bij één waar al het mate-
riaal in stond”, zegt Nando. “Maar 
inmiddels hebben we bijna twee 
zeecontainers vol.” Jan-Willem ver-
telt over het decoratiemateriaal dat 
ze bij het oude Amphion konden 
ophalen. “Als je een beetje rond 
hoort, kun je voor weinig een hoop 
mooi spul krijgen.”

Als alles staat, kunnen de feestgan-
gers genieten van hetgeen de orga-
nisatoren en vrijwilligers van Fees-
tival weer hebben neergezet. Alle 

ingrediënten zijn aanwezig voor 
alweer een geslaagd weekend. Het 
feit dat het zo goed gaat, roept de 
vraagt op wat de kracht van Fees-
tival nou eigenlijk is. “Dat is Jan-
Willem”, lacht Nando. Het grapje 
is exemplarisch voor de gezellige 
sfeer die er binnen de organisatie 
heerst. Maar ondertussen weten 
de mannen heel goed waar ze mee 
bezig zijn.
“Het wij-gevoel is voor ons heel 
belangrijk”, stelt Jan-Willem. “We 
werken binnen een gemeenschap. 
Nando onderschrijft dat. Maar vol-
gens hem is het succes ook in grote 
mate te danken aan wat Feestival 
allemaal biedt. “Als je kijkt naar an-
dere evenementen waar dit soort 
namen staan, dan is de entreeprijs 
echt geen 12 en een halve euro.” 
Verder denkt Nando dat het succes 
hem ook zit in de kleine dingen. “Je 
kunt je jas ophangen. De toiletten 
zijn schoon. En bij de ingang staat 
straatmuzikant Harald op zijn gi-
taar te pingelen. Dat soort kleine 
dingen maken het voor de mensen 
aantrekkelijk om naar Feestival te 
komen.”

Een week na het Feestival-week-
end denkt de organisatie alweer 
vooruit. “We gaan dan bij elkaar 
zitten om te evalueren”, zegt Jan-
Willem. “Dat klinkt misschien wat 
overdreven voor zo’n feestje. Maar 
wij willen blijven verbeteren. Kort 
na afloop zit alles nog vers in het 
geheugen. Dan kun je dat beter 
meteen aanpakken.” Nando knikt 
instemmend. “En daarbij moet je 
de artiesten en bands vroeg boe-
ken. Want anders zijn ze gewoon 
weg.”

Als antwoord op de vraag welke ar-
tiest ze graag nog eens naar Henge-
lo zouden halen, klinkt voorzichtig 
de naam van Guus Meeuwis. “Maar 
als Guus Meeuwis komt, dan is dat 
eenmalig”, weet Nando. “Dan moet 
je jezelf het jaar daarna weer over-
treffen. Anders komt het volk niet 
meer.” Jan-Willem is dat met Nan-
do eens. “Als we daar rustig naartoe 
groeien, is het prima. Maar we gaan 
zoiets niet ineens doen. Want dan 
kun je ook niet meer terug.” Nando 
moet lachen. “We doen het nu nog 
even met Harald.”

   

Last-minute-sale bij Obelink
WINTERSWIJK - Voor alle last-mi-
nute-artikelen doet Obelink haar 
deuren op zondag 17 juli nog eens 
extra open, van 10.00 tot 17.00 uur, 
zodat iedereen helemaal compleet 
voorzien op vakantie kan gaan.

Voor wie de zomervakantie voor 
de deur staat, is het bekend: Het is 
nog een hele klus om alles wat je 
nodig hebt bij elkaar te zoeken. Bij 
Obelink liggen de vakantiecheck-
listen gratis voor iedereen klaar. Op 
de lijst staan bijvoorbeeld ook be-

paalde dingen die men in het bui-
tenland verplicht in de auto moet 
hebben, zoals één of soms meerde-
re veiligheidshesjes, een verband-
doos en een gevarendriehoek. Ook 
is het in sommige landen verplicht 
om reservelampen, een brandblus-
ser of zelfs een alcoholtester in de 
auto te hebben. Het assortiment 
bij Obelink is de laatste jaren al 
zo uitgebreid, dat iedereen er nu 
wel iets van zijn gading vindt. Om 
een bezoekje op zondag 17 juli ex-
tra aantrekkelijk te maken, zijn er 

nog diverse verlotingen zoals een 
paar Hatland hoeden, model Nor-
man Bao Natural, en enkele paren 
Crocs. En op de facebookpagina 
van Obelink wordt een koffer van 
Enrico Benetti verloot.
Alle afdelingen zijn geopend en 
zijn de medewerkers aanwezig 
voor de nodige informatie.Voor 
de kinderen is de ballonnenclown 
weer aanwezig.
   

 ■ www.obelink.nl

Twan Rouwenhorst en Ties Dekkers 
jeugdkampioenen 2016

VORDEN - Nadat op dinsdagavond 
5 juli de laatste wedstrijd is gevist, 
kon de balans worden opgemaakt. 
Er werden in totaal 6 wedstrijden 
gevist. De beste vier wedstrijden 
tellen mee voor de totaal uitslag. 
Het bleef tot het einde spannend 
want het kon nog alle kanten op.

In totaal werden er in 6 wedstrij-
den door alle deelnemers 428 vis-
sen gevangen, wat resulteerde in 
een totale lengte van 59 meter en 
27 centimeter.

Er waren prijzen beschikbaar ge-
steld in de vorm van cadeaubon-
nen van de Hengelsportreus uit 
Drempt. 25% van het totaalbedrag 
van de tegoedbonnen werd ge-
sponsord de Hengelsportreus uit 
Drempt. HSV De Snoekbaars wil 
de Hengelsportreus hiervoor nog-
maals hartelijk bedanken.

Uitslag 2016

Categorie 6 t/m 10 jaar:
1. Twan Rouwenhorst: 598 pun-
ten, 45 vissen.
2. Stan Dekkers: 594 punten, 53 
vissen.
3. Jelmer van Zeeburg: 588 pun-
ten, 38 vissen.

Categorie 11 t/m 16 jaar:
1. Ties Dekkers: 600 punten, 71 
vissen.
2. Floris van Zeeburg: 596 punten, 
75 vissen.
3. Tijmen van Dijk: 586 punten, 43 
vissen.

De beker voor de meest gevangen 
vis werd gewonnen door Floris 
van Zeeburg. Hij wist in de wed-
strijden maar liefst 75 vissen te 
vangen.

   

The Sense live bij Radio 
Ideaal
ZELHEM - Woensdagavond 13 juli 
staat de band ‘The Sense’ cen-
traal in het programma live@
ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 
uur vanuit de iBeat Recording 
Studio in Zelhem wordt uitge-
zonden. De band speelt live en 
de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

The Sense is een zesmans rock/
pop coverband, die al werd op-
gericht in 2009. Onlangs werd de 
band geconfronteerd met een 
aantal interne wisselingen, waar-
door er weinig werd opgetreden. 
Na de zomervakantie verwacht de 
band weer vol gas te kunnen gaan 
en het optreden bij Live@Ideaal is 
een voorproefje daarop. Optreden 
doet de band in kroegen, festivals 
en op feesten en partijen. The 

Sense speelt nummers van Muse 
tot Elvis en van James Brown tot 
Blof en kiest daarbij vaak voor de 
minder bekende nummers, maar 
het levert zeker een feest van her-
kenning op.
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio Ide-
aal. Live meekijken kan op woens-
dagavond vanaf 19.30 uur via de 
site. Bands en artiesten die ook in 
het programma live willen komen 
spelen, kunnen mailen naar Live@
Ideaal.org of schrijven naar Ideaal 
Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
Live@Ideaal.org, Postbus 50, 7020 
AB, Zelhem.
   

 ■ www.thesense.nl ■ www.ideaal.org

Alle ingrediënten zijn aanwezig voor alweer een geslaagd weekend. Foto: PR

Categorie van 6 t/m 10 jaar, v.l.n.r. Jelmer van Zeeburg, Twan Rouwenhorst, Stan Dek-

kers. Foto: PR

Categorie 11 t/m 16 jaar, v.l.n.r. Tijmen van Dijk, Ties Dekkers, Floris van Zeeburg. Foto: PR
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Nieuwe schutterskoning bij 
De Noabers
NOORDINK - Bij De Noabers stond 
het weekend van 1 & 2 juli in het 
teken van het jaarlijkse buurtfeest. 
Op de vrijdagavond werd begon-
nen met een roofvogelshow. Zater-
dagmiddag waren er voor de kinde-
ren spelletjes en een springkussen 
aanwezig.

Aan het eind van de middag was er 
gelegenheid om een ballon op te 
laten en om een patatje of een fri-
kandel te nuttigen. De avond stond 
in het teken van het vogelschieten, 
vogelknuppelen en het jeugdvogel-
schieten. Het openingsschot werd 
gelost door de burgemeester, waar-
na het de beurt was aan de Koning 
van vorig jaar, Andree Bruil.

Bij het vogelgooien was de vogel er 
al snel af waarna een ieder gespan-
nen de situatie volgde rondom 
het vogelschieten. Het lukte de 46 
schutters om na 172 schoten de vo-
gel er af te krijgen, waarbij het laat-
ste schot werd gelost door Wilfried 
Spieker. Bij het vogelknuppelen 
was het ook een strijd, hier gooide 
Anita Berendsen met een schit-
terende worp de vogel van haar 
stokje. Bij het jeugdvogelschieten 
was het ook een spannende strijd, 

Jelle Hissink schoot hierbij de vogel 
van de paal.

Uitslagen
Vogelschieten: Kop: Lidia Verste-
ge, Linkervleugel: Martin Abbink, 
Rechtervleugel: Hans Sloot, Staart: 
Remco Lenselink, Romp: Wilfried 
Spieker. Vogelknuppelen: Kop: Si-
grid Barink, Linkerveugel: Toos 
Sloot, Rechtervleugel: Lisanne 

Stegerhuis, Staart: Chantal Claver, 
Romp: Anita Berendsen. Jeugdvo-
gelschieten: Jelle Hissink.

Nadat de vogel er af was ging het 
feest in de tent verder onder leiding 
van de band Duo XL. Om 21.30 uur 
werd het Koningspaar gehuldigd 
en verzorgden zij de openingsdans 
waarna het feest doorging tot in de 
kleine uurtjes. 

Eerste jonge duiven vliegen vanuit 
Lommel

BRONCKHORST - Uitslagen van 
de vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. Op 10 juli werden jonge 
duiven gelost vanuit Lommel.

PV De Koerier Zelhem
Op zondag 10 juli stond voor de 
leden van P.V. de Koerier de eer-
ste jonge duivenvlucht van het 
jaar op het programma. De duiven 
moesten komen vanuit het Belgi-
sche Lommel, door 12 liefhebbers 
zijn er in totaal 307 duiven inge-
zet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem zat rond de 113 km. Het 
startschot klonk om 08.30 uur en 
met een matige zuidwesten wind 
begonnen de duiven aan hun te-
rugreis. De snelste duif is geklokt 
om 09.55.41. De uitslag van de top 
10 ziet er als volgt uit: M. Burghout 
1-3, J. Wassink 2, A. Kamperman 
4, H. Eenink 5, Wilma Meijermam 
6-8, H. Niesink 7-9-10..

PV Vorden
De leden van PV Vorden na-
men deel aan drie vluchten dit 
weekend. De eerste jonge dui-
ven vlogen vanuit Lommel, 120 

kilometer, snelheid 83 kilometer 
per uur. Oppermachtig was Theo 
Berentsen 1-2-3-4-5-9-12-14-20, 
Ria Luesink 6-19, H. B. M. Hoks-
bergen 7-8, Ashley Eykelkamp 10-
11, Marc Tiemessen 13-16-17-18, 
F. T. Hummelink 15. Verder een 
eendaagse fondvlucht vanuit Cha-
teauroux, 675 kilometer. Winnaar 
Ashley Eykelkamp 1-3-6-7-9, P. 
Hendriks 2-8, H. B. M. Hoksber-
gen 4-5-10. Dan was er nog een 
overnacht fondvlucht vanuit Albi, 
960 kilometer. Hier scoorde Mar-
tijn Schuerink een eerste plaats in 
Vorden en in de afdeling een tien-
de plaats en teletekstvermelding, 
van 1200 duiven.

PV Steeds Sneller Hengelo
De uitslag van de eerste jonge 
duivenvlucht van PV Steeds Snel-
ler. Van negen deelnemers gingen 
143 duiven van start in Lommel, 
met zuidwestenwind kracht drie. 
Uitslag: R. Koers (20/42) 1-2-3-7-
8-10-12-13-14-18-19-22-23-25-
30-32-33-34-35-36, P. van Londen 
(3/12) 4-16-17, J. Teunissen (3/12) 
5-11-31, G. Duitshof (3/17) 6-20-
24, L. Te Stroet (1/20) 9, E. Koers 
(5/22) 15-26-27-28-29, Comb. Bor-
neman (1/4) 21.

   

Winnaars van de DVD Normaal

ACHTERHOEK - Dat Normaal nog 
steeds ongekend populair is, blijkt 
wel uit de gigantische hoeveel-
heid deelnemers aan de winactie 
waarbij lezers van deze krant kans 
maakten op de dvd van het af-
scheidsconcert in de Gelredome. 
Uit de honderden inzendingen 
zijn middels loting de volgende 
personen als winnaar uit de bus 
gekomen.

Ryan Schutte, Riny Weetink, Di-
ana Brouwer, Janneke van der Ga-

liën, Carin Klein Avinck, Jolanda 
Waamelink, Jan te Kempel, Trudie 
Lettink, Jorik Hofs, Hilly Harmsen, 
Angela Spijkers, Rolin Kluivers, 
Thijs Pas, Michel Lansink, Femke 
Huurneman, Frank Lindeman, 
Marielle Venes, Harm Lodewijk, 
Simon Groen, Dini Witteveen, 
Bert Regelink, Geert-Jan Scholtz, 
Dianne Enderink, Jan Ruesink en 
Ans Arfman. De winnaars krijgen 
bericht per e-mail en de dvd ver-
volgens thuisgestuurd.

STEENDEREN / VORDEN - Ter ge-
legenheid van het 35-jarig bestaan 
van de Iesselschotsers werd op 
zaterdag, 9 juli een internationaal 
folkloristisch dansfestival gehou-
den in het Kulturhus in Vorden. 
Voor de folklore uit Oost-Neder-
land tekende vanzelfsprekend de 
jubilerende vereniging, een aantal 
van haar gasten nam de toeschou-
wers naar ver over de grens. Zo wa-
ren onze zuiderburen op het festi-
val vertegenwoordigd. Een greep 
uit de veelzijdige folklore van Oost 
Europa werd voor het voetlicht 
gebracht door een dansgroep uit 
Polen en een uit Tsjechië. De zaal 
werd even in tropische sferen ge-
dompeld bij het optreden van de 
kleurrijke en natuurlijk swingende 
groep van het Caribische eiland 
Martinique. Best lastig om dan stil 
te blijven zitten. Dansgroepen uit 
Drenthe, Overijssel en Utrecht lie-
ten de folklore zien uit ieders eigen 
streek. Samen met dansgroepen 

uit Barchem, Ruurlo en Vorden 
deden zij mee aan het districts-
festival dat als rode draad door 
de voorstelling heen liep. Kortom: 
een middag vol dans, muziek en 

gezellig samenzijn.
   

 ■ Kijk voor meer foto’s op 
Achterhoekfoto.nl

Internationaal folkloristisch
dansfestival Vorden

Diverse landen waren vertegenwoordigd. Foto: Achterhoekfoto.nl/Johan Braakman

Wilfried Spieker, Jelle Hissink en Anita Berendsen. Foto: PR

Groep acht neemt afscheid met een 
lach en een traan

VORDEN - Een afscheid met een 
lach en een traan, zo kan de laatste 
dag van groep 8 van Het Hoge wel 
genoemd worden. Ouders, verzor-
gers en belangstellenden waren 
naar de school gekomen voor het 
officiële afscheid. Zo werden er 
herinneringen opgehaald, ontvin-
gen de leerlingen een jaarboek en 
toekomstplan en zongen zij een 
afscheidslied waarna ze door de 
erehaag mochten lopen, gevormd 
door alle andere leerlingen van de 
school. Maar natuurlijk gingen de 
achtste groepers niet weg zonder 
een blijvende herinnering achter 
te laten. Op het veldje achter de 
school onthulden zij samen met de 
juffen een ‘voorleesstoel’ met een 
plaquette met alle namen van de 
leerlingen van groep 8 2015-2016. 
Meer foto’s op contact.nl

Als laatste nog een groepsfoto en dan zit de laatste dag er toch echt op. Foto: Bernadet 

te Velthuis

(Advertorial)

AeroFitt sixpack challenge 
wederom een groot succes!
23 mei jongstleden begonnen 
407 deelnemers aan de jaar-
lijkse “Six-pack challenge” bij 
FeelGoodClub AeroFitt. Net als 
voorgaande jaren bood Feel-
GoodClub AeroFitt een 6 we-
kelijks durend programma aan 
waarbij deelnemers gecoached 
werden op het gebied van voe-
ding, training en leefstijl.

Na een Inbody meting (het meten 
van de exacte lichaam samenstel-
ling) bij aanvang van de challenge 
ontving elke deelnemer een op 
maat geschreven voedingsplan. 
Een voedingsplan op basis van 
gezonde voeding waarbij men de 
resultaatgarantie heeft dat men 
zakt in lichaamsgewicht en vet-
massa als men zich hieraan con-
formeert.  

Naast het voedingsplan volgde 
men speciale “sixpack lessen” 
waarbij extra  aandacht werd ge-
schonken aan “core training” (het 
trainen van de rompspieren die 
het centrum van het lichaam sta-
biliseren).  Onder begeleiding van 
een instructeur kon men deze les-
sen dagelijks volgen.  Tevens ont-
ving men elke week een nieuws-
brief met daarin leefstijl tips en 
recepten.

Dit jaar was de totale deelname 
nog groter (73 extra deelnemers) 
maar waren de resultaten we-
derom verbluffend! Waarbij we 
als leefstijl coaches uiteraard 

weten dat voor een blijvende ge-
dragsverandering we minimaal 
iets 6 maanden moeten volhou-
den blijkt toch dat een kort en 
intensief programma onder de 
juiste begeleiding erg succesvol 
kan zijn! Zo waren er meer dan 
200 deelnemers meer dan 5 kg 
lichaamsgewicht kwijt en waren 
er zelfs enkelen met ruim 7 kg li-
chaamsgewicht verlies. 

Het mooiste was echter dat een 
groot percentage deelnemers ge-
wicht had verloren (zonder spier-
verlies) en aangaf dat ze het ei-
genlijk heel makkelijk vol konden 
houden. We hopen dat we al deze 
mensen een zetje hebben gege-
ven naar een gezondere leefstijl 
met alle voordelen van dien!

Bij deze willen we ook alle deelne-
mers bedanken voor hun fantasti-
sche inzet! 
Wilt u ook eens vrijblijvend kennis 
maken met een van de leefstijl 
coaches bij FeelGoodClub Aero-
Fitt? Kom gerust langs of bel / 
mail naar FeelGoodClub AeroFitt. 
Tel 0575-465001 of mail naar hen-
gelo@aerofitt.nl
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De Special Olympics komen naar de Achterhoek
Deelnemen staat 
voorop
Door Maarten Buser

HEUMENSOORD/ACHTERHOEK 
- Over twee jaar, in 2018, komt 
er een groot evenement naar de 
Achterhoek: de nationale Special 
Olympics, een groot sportevene-
ment - niet te verwarren met met 
de Paralympics. De sporters heb-
ben een verstandelijke beperking 
of het Syndroom van Down, maar 
dat wil zeker niet zeggen dat er 
niet op hoog niveau gesport wordt, 
integendeel. Op 2 en 3 juli was dat 
te zien in Nijmegen, Wijchen en 
Groesbeek, waar de 2016-editie 
gehouden werd. Op het program-
ma stonden onder meer atletiek, 
wielrennen en judo - sporten die 
ook bij de reguliere Olympische 
Spelen beoefend worden - maar 
ook bowlen en skeeleren.

De sfeer is bijna bedrieglijk ge-
moedelijk: hoewel ‘officieel’ niet 
winnen maar deelnemen voorop 
staat, zijn de sporters duidelijk 
erg fanatiek. Een wielrenster laat 
haar teleurstelling duidelijk mer-
ken aan haar trainer: “Ik baal echt 
van de vierde ronde.” Daarin ver-
schillen deze wedstrijden en hun 
deelnemers niet van hun ‘gewone’ 
evenknieën. Het verschil is hoog-
stens dat een overenthousiaste 
hoogspringer zijn sprong over wil 
doen en teruggefloten wordt met: 
“Jij mag hierna weer.”

Hoewel 2018 nog ver weg klinkt, 
is de Achterhoekse organisatie de 
laatste maanden hard aan de slag 
geweest. Op 2 juli werd weliswaar 
pas de officiële overeenkomst 
getekend, die de Achterhoek als 
nieuwe locatie aanwijst, maar 
daarvóór is er al veel werk verzet.

René van Gils, voorzitter van de 
bestuursgroep, vertelt: “De over-
eenkomst geeft ons het recht om 
de Special Olympics in 2018 te 
organiseren, maar ook de plicht 
om dat goed te doen. Pas zodra 
je kunt garanderen dat het eve-
nement daadwerkelijk gehouden 
kan worden, kun je tekenen. Vanaf 
november 2015 zijn we bezig ge-
weest om dat in orde te maken. 
We hebben bijvoorbeeld al de 
huisvesting geregeld: vakantie-
park Marveld in Groenlo kan de 
3000 mensen - zo’n 2000 sporters 
en 1000 begeleiders - meerdere 
nachten onderbrengen. Dat wordt 
ons Olympisch dorp.”

Het vervoer is ook geregeld: ver-
voerder Arriva wil die taak op 
zich nemen. Tijdens de 2016-edi-
tie werd duidelijk dat de Special 
Olympics zich op een groot ter-
rein afspelen. Perscontacten en 
organisatoren kwamen op 2 juli 
in Nijmegen kijken, en moesten 
steeds met de bus van locatie naar 
locatie; de ritten duurden overi-
gens hoogstens een kwartier. In 
de Achterhoek zal het niet anders 
zijn. Van Gils: “De grootste afstand 
tussen ons Olympisch dorp en een 
sportlocatie is 17 kilometer. De 

afstanden zijn niet groter dan die 
tussen de wijken van een grote 
stad.”

Over grote steden gesproken: de 
Achterhoek was in een spannende 
strijd omtrent de organisatie ver-
wikkeld met Den Haag. Beide par-
tijen behaalden hoge scores. De 

Zuid-Hollandse stad scoorde een 
9; de Achterhoek ging daar met 
een 9.6(!) overheen. Van Gils: “De 
goede accommodaties in de Ach-
terhoek werden erg gewaardeerd, 
net als de gezelligheid. En ‘naober-
schap’ natuurlijk: veel mensen bo-
den aan te komen helpen.” Hij heeft 
veel lof voor de organisatie van deze 

editie: “Hier ging het heel goed. Wij 
willen het graag net zo goed doen.”

Volgend jaar zijn er eerst regio-
nale wedstrijden, waarin het ni-
veau van de sporters bepaald kan 
worden. De deelnemers worden 
namelijk in groepen geplaatst met 
anderen die op hetzelfde niveau 
zitten, zodat de competitie gezond 
blijft. Daarnaast worden er voor 
sommige sporten ook afzonder-
lijke wedstrijden gehouden, met 
hetzelfde doel.

De sporten worden door een 
breed publiek bijgewoond; met 
of zonder beperking. Er staat veel 
publiek buiten naar de wielren-
ners te kijken. Maar ook de relatief 
onbekende sport bocce (een sport 
die wel wat lijkt op jeu de boules 
en bowls; red.) heeft enthousiaste 
liefhebbers. 

De Special Olympics hebben als 
doel ook de integratie van mensen 
met een beperking te bevorderen, 
en dat ging de afgelopen dagen 
zeker de goede kant op. Elke pres-
tatie werd onthaald met een groot 
applaus, en een terecht trotse blik 
van de sporter.

Tijdens de 2018-editie zullen niet 
alleen de sporters in het zonnetje 
gezet worden, maar ook de Ach-
terhoek zelf. En dat mag zeker wel, 
voor een gebied dat wars is van 
opschepperij. Het is dan eigenlijk 
ook geen grootspraak als beweerd 
wordt: “Naoberschap is een ga-
rantie dat het in 2018 goedkomt.”  

Hoogspringen tijdens de Special Olympics, zaterdag in Heumensoord. Foto: Maarten Buser 

Unieke Achterhoekers en hun 
ambassadeurs - Het praktijkverhaal

Aan het woord
Ambassadeur Schuurman Schoenen 
Hennie Dolphijn werkt zo’n 5 jaar 
bij Schuurman Schoenen. Eigenlijk 
is hij meer dan 25 jaar in dienst bij 
Hameland, maar door zijn langdu-
rige detachering voelt hij zich bijna 
een ‘Schuurman-medewerker’. Hen-
nie is van mening dat iedereen een 
kans verdient. “Misschien komt het 
door mijn Hameland-achtergrond”, 
zegt hij. “Gelukkig deelt Schuurman 
Schoenen mijn visie en mag ik binnen 
het logistieke proces kwetsbare jon-
geren inzetten.”

Duidelijk en transparant
Hennie: “Komt iemand bij Schuur-
man onder mijn leiding werken, dan 

ben ik in de beginfase 
buitengewoon duidelijk. Zo zorg ik 
ervoor dat er duidelijkheid ontstaat 
en daarmee creëer ik zekerheid over 
verwachtingen. Dat is goed voor ie-
dereen. Overigens gaat die houding 
prima samen met een opgeruimde 
en eerlijke persoonlijkheid.” Lachend: 
“Ik ben een vrolijk en aardig persoon 
en onderhoud vriendschappelijke 
banden met iedereen die hier werkt.” 

Door Marja Hengeveld-Hallie

In meer dan 60 jaar is Schuurman Schoenen gegroeid van één winkel in 
Borculo tot een bedrijf met 40 eigen winkels en een webshop. Het ver-
delen van de (merk)schoenen over de filialen en de logistieke afhande-
ling van de webshopbestellingen gebeurt in hoofdkantoor en distribu-
tiecentrum Neede. Op topdagen worden zo’n 12.000 artikelen per dag 
verstuurd. Logistiek manager Hennie Dolphijn werkt graag met jongvol-
wassenen die wat kwetsbaarder zijn. “Iedereen verdient een kans!” 

Unieke Achterhoekers, wie zijn dat?
Natuurlijk, als mens zijn wij allemaal uniek. Dus eigenlijk is iedereen die in de 
Achterhoek woont een Unieke Achterhoeker. Het initiatief Unieke Achterhoe-
kers aan het werk richt zich op werkzoekenden die zelf geen wettelijk minimum-
loon kunnen verdienen. Zoals mensen met een Wajong- (jonggehandicapten)
uitkering, mensen met een beperking die een bijstandsuitkering ontvangen of 
een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Al deze Unieke Achterhoekers 
hebben zo hun eigen talent. 

Niels Knoef (magazijnmedewerker)
Niels Knoef (23) is één van de Unieke 
Achterhoekers die Hennie onder zijn 
hoede heeft. Nadat Niels een paar 
maanden had thuisgezeten, kreeg hij 
via het UWV de kans bij Schuurman 
Schoenen aan de slag te gaan. Hij 
startte met een proefplaatsing van 
3 maanden. Omdat Niels niet goed 
tegen te veel prikkels kan, let Hennie 
daar extra scherp op. Niels: “In het be-
gin mocht ik alleen spullen inpakken. 
Omdat Hennie ziet dat ik steeds meer 
aankan, mag ik ook ander werk doen. 
Zo ben ik inmiddels op veel plekken 
inzetbaar. Ik vind het superleuk om 
nieuwe dingen te leren! Omdat ik 
goed mijn best doe en oplet, leer ik 
steeds meer. Ik heb het hier heel erg 
naar mijn zin!” 

Hennie’s tip voor werkgevers
Hennie begrijpt dat er werkgevers zijn 
die een drempel moeten overstappen 
voordat ze werkzoekenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een kans 
geven. Hij is er echter van overtuigd 
dat iedereen talenten heeft. “Met de 
juiste taken en goede ondersteuning 
kan ieder mens groeien in zijn werk. 
Soms is het nodig meer controlepun-
ten in te bouwen. Als een werkgever 

niet weet hoe hij een Unieke Achter-
hoeker moet begeleiden, kan hij hulp 
vragen aan een jobcoach van het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek. 
Die hulp is gratis!”

Iedereen heeft talenten
Wilt u een Unieke Achterhoeker de 
kans geven zich verder te ontwikke-
len? Neem dan contact op met het 
Werkgeversservicepunt Achterhoek: 
0314-39 95 78 voor meer informatie.

Unieke Achterhoeker 
Niels: “Omdat ze zien 
dat ik steeds meer 
aankan, mag ik ook 
ander werk doen.” 

Ambassadeur 
Schuurman Schoenen: 
“Met de juiste taken en 
goede ondersteuning 
kan ieder mens groeien 
in zijn werk.”

Dinsdag 12 juli 2016 17Contact Bronckhorst Noord



Achterhoek bakermat voor
modern faunabeheer
ACHTERHOEK - Jaarlijks zouden 
nog meer wilde dieren dan nu 
het geval is tijdens landbouw-
werkzaamheden sneuvelen als 
boeren niet met vrijwilligers 
zouden samenwerken om dit te 
voorkomen. Maar het kan nog 
beter. Sinds 2011 is er door di-
verse onderzoeken bekend dat 
het opsporen van dieren op ba-
sis van warmtedetectie door 
een drone werkt. Deze techniek 
wordt al enige tijd toegepast 
voor het opsporen van lekken in 
isolatie, brandhaarden, verschil-
len in gewastemperatuur en ka-
potte zonnepanelen. Herzo van 
der Wal uit Vorden zet zich met 
het Kenniscentrum Reeën in om 
die techniek voor faunabeheer 
beschikbaar te krijgen. Het pro-
fessioneel inzetten van drones 
alleen voor het opsporen van 
dieren is echter duur en sinds 1 
juli 2016 aan nieuwe regels ge-
bonden.

Door Bert Vinkenborg

Voor van der Wal aanleiding voor 
een praktijktest op zaterdag 9 juli 
rondom een dorpsplein en brand-
weerkazerne in de Achterhoek. 
Doel van de test was te onder-
zoeken of een verbetering bereikt 
kan worden in het ‘vreemdmaken’ 
van te maaien percelen grasland 
door het gebruik van een drone. 
Vreemdmaken is het zorgen dat de 
dieren gedurende een etmaal voor 
het maaien, niet in het lange gras 
blijven of gaan. Herzo heeft het 
onderzoek vooraf afgestemd met 
het bedrijf DronExpert uit Ben-
telo en gevraagd of hij een drone 
van dat bedrijf mocht lenen. Dat 
mocht, maar dan moest hij wel 
aantonen dat hij de regels kende, 
WA- verzekerd was én met de 
drone kon vliegen. Nadat aan deze 
voorwaarden was voldaan kon hij 
aan de slag.

Na een korte instructie en onder 
toeziend oog van de eigenaar en 
grondgebruiker werden circa vijf 
percelen verkend. Op twee per-
celen kon niet gevlogen worden 
wegens hoogspanningskabels. De 
overige drie percelen van in totaal 
6 hectare zijn in circa twintig mi-
nuten afgespeurd. Het controle-
ren van twee plekken die duidelijk 
warmer waren dan de ingestelde 
detectiewaarde van 17 graden 
Celsius nam een extra half uur in 
beslag. Die warme plekken bleken 
van een reegeit en haar kalfje te 
zijn. Na te zijn verstoord vlucht-
ten de twee op eigen kracht naar 
de bosrand en vonden daar een 
veilige plek. Volgens Herzo heel 
gewoon in deze tijd van het jaar.

Na elke drone-vlucht is daarna 
het perceel vreemdgemaakt door 
het plaatsen van plastic zakken 
aan stokken boven het te maaien 
gras. Drie vrijwilligers hebben zo 
in een klein uur een relatief groot 
oppervlak doorzocht. Zonder hulp 
van de drone waren zij daar vroe-
ger minstens drie uur mee bezig 
geweest. Nieuw is dat de inspan-

ning hierdoor aanzienlijk wordt 
beperkt en dat de drone gebieds-
dekkend zoekt.

Het vreemdmaken vindt ‘s mor-
gens in alle vroegte vóór het maai-
en plaats. Prettig voor de boer 
is dat het niet nodig is dat grote 
groepen vrijwilligers door het ge-
was lopen. Bij percelen waar niet 
met drones kan of mag worden ge-
vlogen is de inzet van vrijwilligers 
nog wel nodig.

Zijn drones voor dit doel wel be-
taalbaar? Herzo van der Wal. “Ini-
tiatieven als deze vinden meer 
en meer steun in platforms voor 
burgerparticipatie. Bijvoorbeeld 
bij Graafschap400 in de gemeente 
Bronckhorst. Daarin werken men-
sen, organisaties en bedrijven sa-
men voor het landschap. Het zou 
heel mooi zijn als dit zou leiden 
tot strategisch geplaatste drones 
met daarbij enkele geschoolde 
vrijwilligers. Dan is deze geavan-
ceerde techniek voor landbouwers 
en boswachters beschikbaar om 
maaislachtoffers te voorkomen.”

Willemsen/Beunk terug 
aan het front
HENGELO - Het weekend stond 
in het teken van Nederlandse 
successen bij diverse sporten. 
Maar geen enkele sporter is zo 
hard als een motorcrosser. Da-
niël Willemsen is daar het grote 
voorbeeld van. De Lochemer 
is tienvoudig wereldkampioen, 
maar nog steeds tot in de tenen 
gemotiveerd. Een maand ge-
leden raakte hij zwaar gebles-
seerd, moest aan de kaak wor-
den geopereerd en verspeelde 
daardoor de kansen op een we-
reldtitel. Menigeen zou de hand-
doek in de ring gooien en rustig 
herstellen, maar zo zit Willem-
sen niet in elkaar.

Trainen op de motor was niet mo-
gelijk, de conditie moest hij op peil 
houden op de mountainbike. Hij 
kreeg groen licht van de doktoren 
om weer te crossen en ziedaar, af-
gelopen weekend stond hij weer 
met zijn kompaan Peter Beunk 
aan de start voor de zesde Grand 
Prix in Genk. Hij gaf van tevoren 
aan dat een podiumplaats er nog 
niet in zat, maar de voortreffelijke 
vierde plaats mag een formidabele 
prestatie worden genoemd.

Deze keer geen Achterhoeker op 
het podium bij de GP Zijspan-
cross in Genk. Vorig jaar won 
Daniël Willemsen en stond Koen 
Hermans als derde op het ereplat-
form. Zaterdag leken er nieuwe 
successen in te zitten. Beiden wis-
ten hun kwalificatierace verras-
send winnend af te sluiten en was 
de hoop op nieuw Achterhoeks 
succes reëel.

De start van de eerste manche in 
de bakoven in Genk verliep cha-
otisch. Santermans kwam in de 
eerste bocht dwars over de baan 
te staan, waarna hij een aantal zij-
spannen over zich heen kreeg en 
de race werd stilgelegd. Behalve 
Santermans moest ook de revela-
tie van dit seizoen Vanluchene uit-
vallen. Met een gebroken pols kan 
ook hij de wereldtitel op zijn buik 
schrijven.

Na de herstart reden Hendrickx, 
Bax en Adriaensen vrijwel de he-
le race op kop en finishten in die 
volgorde. Daarachter was een felle 
strijd om de vierde plaats. Lan-
ge tijd reed daar de Engelsman 
Brown, maar het lukte zowel Wil-
lemsen/Beunk als Hermans/Van 
Gaalen om hem te passeren. Met 
een vierde respectievelijk vijfde 
positie waren beiden alleszins te-
vreden. In de tweede manche een-
zelfde beeld. Dezelfde drie gingen 

aan de leiding met dit verschil dat 
de gebroeders Bax de Belgische 
concurrentie voor wist te blijven. 
Ze lijken na alle problemen met 
de Yamaha het goede gevoel terug 
te hebben op een nieuwe WSP-
Zabel. In de voorlaatste ronde 
ging het nog bijna mis voor de 
Brabanders toen Robbie Bax uit 
de bak dreigde te vallen, maar 
met een lenige kattensprong aan 
boord wist te blijven. Zij wonnen 
de manche en tevens het dagklas-
sement, waardoor er toch weer 
Nederlanders de Belgische Grand 
Prix wisten te winnen.

Daniël Willemsen reed met Hen-
geloër Peter Beunk ook in de twee-
de manche naar een vierde plaats 
en dat was gezien de omstandig-
heden een topprestatie, gezien 
de conditionele achterstand en 
temperaturen van boven de 30 
graden. Ze wisten de Tsjechische 
gebroeders Cermak net voor te 
blijven. Voor Koen Hermans liep 
het slechter af. Van een vijfde posi-
tie schoven ze door naar de vierde 
totdat de Fin Kunas bij een sprong 
in de lucht de motor aantikte, 
waardoor ze over de kop en door 
de hekken vlogen, Voor Koen Her-
mans betekende dat het einde. Hij 
had last van zijn onderbeen, maar 
deze bleek na het maken van rönt-
genfoto’s niet te zijn gebroken.

Adriaensen deed goede zaken met 
een derde plaats, want hij ziet de 
ene na de andere concurrent af-
haken. Nadat eerder Willemsen 
terugviel, lijken ook Vanluchene 
en Giraud hun kansen door cra-
shes en blessures te hebben ver-
speeld. Hendrickx lijkt de enige 
overgebleven concurrent, maar al-
les kan bij een volgende wedstrijd 
weer anders zijn. Het parool in de 
top van de zijspanners is vooral de 
strijd ongeschonden doorkomen,l 
maar het is nu eenmaal een we-
reld vol drama en heroïek.

Dagklassement Grand Prix Genk: 
1. Bax, 2. Hendrickx, 3. Adriaen-
sen, 4. Willemsen/Beunk, 11. Her-
mans.

Tussenstand wereldtitel na zes van 
de elf GP’s: 1. Adriaenssen 237 pnt, 
2. Hendrickx 220, 3. Brown 192, 4. 
Giraud 181, 4. Vanluchene 181, 6. 
Willemsen/Beunk 158, 7. Cermak 
152, 8. Bax 150, 9. Hermans 120, 9. 
Santermans 120, 18. Mike Keuben 
42.

Zondag staat de Grand Prix in 
Strassbessenbach op het pro-
gramma. 

Festival in teken 
van food, drinks & 
music
ZUTPHEN - In het laatste weekend 
van juli wordt de Zutphense Hout-
wal omgetoverd tot Foodwall. Dit 
sfeervolle festival staat geheel in 
het teken van food, drinks & mu-
sic en is er voor iedereen, van jong 
tot oud. Maar liefst 25 foodtrucks 
staan er op Foodwall. De ideale 
gelegenheid om te proeven van 
lekkernijen uit alle windstreken.

Een greep uit het aanbod: Taiwa-
nese broodjes, American food, 
Peruaanse hapjes... Liever iets van 
dichterbij huis? Op Foodwall kan 
men ook terecht voor een gehakt-
bal, tosti of Duitse braadworst. En 
de kleintjes (maar ook de grote-
ren) kunnen lekker smullen van 
fruitdrank, ijs en aardappeltwis-
ters.

Bij de foodtrucks kan men terecht 
voor koffie, smoothies en milk-
shakes. Frisdrank, bier en wijn 
worden geschonken aan de bar. 
Even relaxen kan ook door de 
hapjes en drankjes mee te nemen 
en bijvoorbeeld op een kleedje in 
het gras te genieten van de hapjes 

en de sfeer. Foodwall is meer dan 
food & drinks, Foodwall is ook 
music. Vrijdag zorgen verschillen-
de acts voor een mix van country, 
blues en Americana.

Op zaterdag gaat stil blijven zitten 
waarschijnlijk niet lukken, want 
dan is er dampende, stampende 
rock ‘n roll, soul en funk. Wie meer 
van de easy listening is, moet er 
bij zijn op zondag, wanneer het 
tempo iets lager ligt met diverse 
akoestische optredens.

Data en tijden
Foodwall is gratis te bezoeken op 
vrijdag 29 juli van 16.00 tot 24.00 
uur, zaterdag 30 juli van 13.00 tot 
24.00 uur en zondag 31 juli van 
13.00 tot 20.00 uur. Bij de food-
trucks kan alleen contant worden 
betaald, maar bij de bar kan men 
pinnen.

Het volledige programma van 
Foodwall staat op de website.
   

 ■ www.foodwallzutphen.nl

Foodwall: eerste foodtruckfestival in 
Zutphen

Erik Nengerman en Anton Menkveld organiseren het eerste foodtruckfestival van Zut-

phen. Foto: PR

Een reekalfje gevonden met de drone. Foto: Wouter Borre

Willemsen en Beunk in perfecte balans op weg naar de 4e plek in Genk. Foto Albert 

Schreuder 
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 Zorgen houden aan voor 
Bennie Jolink   
 HUMMELO - Normaal is nog steeds 
hot. De dubbel-dvd ‘Ajuu de Maz-
zel’, de live-beeldregistratie, en de 
gelijknamige dubbel-cd van het 
afscheidsconcert van Normaal in 
Gelredome 19 december 2015 lijkt 
niet aan te slepen. De dvd kwam 
in de eerste week als nummer 1 
binnen in de DVD-Music Top 30. 
Normaal-gitarist Jan Wilm Tol-
kamp had er een monnikenklus 
aan, maandenlang. Het resultaat 
betekent twee en een half uur lang 
nagenieten van Normaal’s slotak-
koord. Een document. Een num-
mer 1-notering is vrij uniek te 
noemen voor de band. April 1985 
lukte het de band één keer eerder: 
met het album ‘Steen, Stoal en 
Sentiment’. Is er van de band, on-
danks haar afscheid, als geheel nog 
steeds goed nieuws te melden, van 
Bennie Jolink nog steeds niet. Na 
het cancelen van al zijn optredens 
voor de rest van het jaar onlangs, 
deelde de frontman de boodschap 
die hem afgelopen zaterdag mee 
werd gegeven, bij het huiswaarts 
keren na het ontslag uit het Slinge-
landziekenhuis in Doetinchem.

    Door Henri Walterbos

    “Bovenstebeste feestboekaniers, 
gisteren, zaterdag 2 juli, ben ik uit 
het Slingeland Ziekenhuis ontsla-
gen, waar ik dinsdag was opgeno-
men omdat ik (weer eens) hele-
maal “vastgelopen” was. Allereerst 
wil ik alle medewerkers van dit 
ziekenhuis bedanken voor de ex-
cellente zorg en medewerking. Dat 
het sinds december alleen maar 
slecht is gegaan met mijn longen, 
komt door mijn (veel te) ambitieu-
ze karakter. Die telkens verkeerde 
inschatting van mijn lichamelijke 
mogelijkheden komt ook omdat 
het nog geen 3 jaar is geleden dat ik 
nog fitte periodes had. Sportschool, 
motocrossen en niet te vergeten 
optredens etc. Lichamelijk gezien 

had ik dus 3 jaar geleden moeten 
stoppen. Maar eerlijk gezegd had 
ik die laatste veldtochten toch niet 
willen missen. Je moet mij eigen-
lijk bekijken als een wielrenner die 
heel erg veel doping heeft gebruikt 
en dan abrupt stopt. Die heeft dan 
een probleem.
Ik heb in het ziekenhuis te horen 
gekregen, dat ik mijn leven anders 
moet gaan inrichten. Ik heb een 
zware longaandoening en die zal 
niet als bij toverslag verdwijnen. 
Andere gepensioneerde mensen 
van mijn leeftijd (bijna 70!) gaan 
de hond uitlaten, beetje rustig een 
tuintje verzorgen, biljartje of kaart-
je leggen, naar de dierentuin met 
kleinkinders en ga maar door. Ik 
bleef gewoon ambitieuze plannen 
maken, die mijn lichaam totaal 
niet aankan. Ik ga nu alle mogelijk-
heden na, die mij (misschien maar 
een beetje) beter zouden kunnen 
maken. Zoals: twee nieuwe ge-
neesmiddelen, (onder andere we-
kelijkse injecties en een nieuwe be-
handeling die alleen in Amsterdam 
is te krijgen) een 14 daagse opname 
in een kliniek, die kan uitlopen op 
een 3 maandelijkse opname in een 
kliniek ergens hoog in de bergen. 
Wat ik nog wel blijf doen is zittende 
activiteiten, zoals de plaat met de 

Pensionado’s afmaken en schilde-
ren/tekenen. Maar voorlopig zal 
men weinig van mij vernemen dus. 
Gegroet, Ben Jolink.”

     Reacties 
Anhangers reageren ook nu weer 
zalvend en bemoedigend. ‘’ ‘t Dut 
mien wel wat zeer um mien idool 
zo te heuren proaten, moar jah ... 
as anhanger ha’k ‘t leefste gewild 
dat i-j tot ow 80e deur zol goan. 
Helaas is dat niet ‘t geval. Ben, zörg 
goed veur owzelf, want ‘n ander dut 
dat niet,” aldus Wim Gerritsen. Een 
ander weer “Heel veel beterschap 
en sterkte gewenst, ‘hopelijk zit er 
in die injecties Grolsch bier, dan 
knap je hopelijk sneller op’. Even 
serieus: die injecties gaan hopelijk 
snel werken zodat je toch jaren van 
je vrouw en je pensioen en je hele 
familie mag en kan genieten. Groe-
ten vanuut: Groningen.”

“Ga lekker een maand of 3 naar 
Davos, Bennie,” aldus Hans Stolk, 
“daar had het astmafonds destijds 
een sanatorium voor astmapatiën-
ten. Mijn vader is er ook eens een 
week geweest en hij hoefde daar 
zijn medicijnen niet in te nemen 
toen.” 

 LOCHEM - Met maar liefst twaalf 
klassen is de Tractor Pulling in 
Lochem één van de grootste en 
populairste wedstrijden van het 
jaar. Alle favorieten zullen 6 au-
gustus aan de start staan. Onder 
de deelnemers is dit jaar ook een 
Deens Team - Rabbit G’n Wild - te 
zien in de Super Stockklasse. Met 
de rode Massey Ferguson 8373 
kleurt dat perfect bij de hoofd-
sponsor Massey Ferguson. Be-
zoekers die voor 31 juli beslissen 
om te gaan, kunnen nog kaarten 
in de voorverkoop verkrijgen te-
gen een voordelig tarief.

    Half juli worden de startlijsten van 
de wedstrijd in Lochem 2016 defi-
nitief gemaakt. De startlijsten zijn 
te vinden op de website van de 
Stichting Tractor Pulling Lochem. 
In de Super Stockklasse zijn het 
niet alleen de regionale favorieten 
Hurricane (Laren), Blue Thunder 
(Bathmen) en Zapo (Loo Bath-
men) die de aandacht zullen trek-
ken.

    De uit Hjallerup in Denemarken 
afkomstige Henrik Svenningsen is 
een gedegen concurrent met zijn 
team Rabbit G’n Wild. Hij doet al 
jaren mee. Vroeger vooral in het 
regionale circuit in zijn thuisland, 
met zijn andere tractor Rabbit G’n 
Mad, maar sinds 2015 is hij met 

de Rabbit G’n Wild actief en staat 
hij ingeschreven in de Super Stock 
Eurocupcompetitie. De Rabbit G’n 
Mad - een Ford 9600 komt ook - 
mee. Twee jaar geleden sloeg de 
Deen nog om met zijn tractor. Nu 
wil hij revanche.

    Op 6 augustus om 15.00 uur gaat 
spektakel beginnen. Dikke vlam-
men en brullende motoren. De 
toeschouwer ziet winnaars vlam-
men en motoren ‘als het goed is’ 
niet in rook opgaan. Het vakkun-
dig commentaar van NTTO en een 

enorm LED scherm zorgen ervoor 
dat je niets mist. Dit wordt ook nog 
een uitgezonden op RTL7. Wel 
even vriendelijk lachen dus. 

‘Na de wedstrijd is er meer tijd om 
een feestje te bouwen onder de 
reuzenparasol’ vertelt voorzitter 
Peter Scholten. De live band LEAD 
treed op. Een jonge energieke band 
die een divers repertoire speelt en 
garant staat voor één groot feest. 
“Daarom is de toegang vanaf 22.00 
uur gratis. Iedereen uit de omgeving 
kan dan meegenieten”.   

 Deense deelnemer gaat voor revanche 
tijdens Tractor Pulling Lochem   

 De Deen Henrik Svenningsen komt met Rabbit G’n Wild naar Lochem. Foto: PR   

 Vuurwark op de gekste tieden
    ‘t Was vrogger iets biezunders 
as d’r vuurwerk wet af-estokken. 
Een vaste gewoonte was dat met 
old en niej. As blagen hadden wi-j 
een klapperpistölleke, een bolte of 
een buismanbuske met een gae-
tje in de baodem. Door werd dan 
een bröksken carbid in edaon. 
Effen d’r in spiejen, dekkel d’r op 
en en dan onder de klomp een 
striekzwaevel veur ‘t gaetje…. en 
plof. De grote jongens wazzen met 
melkbussen bezig dat ging wel iets 
harder. Het echte grote vuurwerk 
werd af-estokken as d’r iets speci-
aals was zo as een muziekfestival 
of een stadsfeest. Dat werd edaone 
deur speciale bedrieven die zich 
door in hadden bekwaomd. Door 
gingen wi-j dan met de hele fami-
lie hen en ‘t was extra feest umdat 
‘t in de zommer pas late donker 
werd en dan mochten wi-j langer 
opblieven.

    Now wördt te pas en te onpas 
vuurwerk af-estokken. Vake op de 

vri-jdagaovend/nacht ergens in de 
wiek maor ok zomaor argens mid-
den in de wekke in ‘t darp en altied 
nao twaalf uur. Iemand is dan jörig 
of zut Sarah of Abraham in de hof 
verschienen, of zo maor veur de 
lol.

    Was ‘t al jaoren gebruukelek dat 
d’r bi-j ‘t betaalde voetbal in de 
stadions vuurwerk werd ontstok-
ken, now gebeurt dat ok al bi-j de 
amateur wedstrieden.
Ik zol niet wetten woor at ik dat 
grei zol motten kopen, maor bliek-
baor is ‘t eenvoudig um door an te 
kommen.

‘t Beste is um nao zo’n nachtelek 
vuurwark ow maor weer de dek-
kens aover de kop trekken en pro-
beren wieter te gaon met slaopen.

    Goed gaon,

    Gait de strieker (Gerbert Abbink),

Magnoliaweg 13 Zelhem. 

 Krimpregio
    Volgens mensen die het kunnen 
weten neemt het aantal inwoners 
van deze regio in de komende 
decennia flink af. We zijn een zo-
geheten krimpregio en daarom 
moet de Rijksoverheid zo’n slor-
dige zeventig miljoen euro rich-
ting Achterhoek sluizen.

    Dat hebben Gelders gedepu-
teerde Schouten en Doetinchems 
burgemeester Annemieke Traag 
onlangs in den Haag laten we-
ten. Met dat geld zou je volgens 
Schouten en Traag de nadelige 
effecten van de bevolkingskrimp 
kunnen opvangen. Tegen de 
krimp op zich is volgens hen niets 
te doen, zo las ik in de krant.

    Over dat laatste moest ik toch 
even nadenken. Hoezo kun je 
daar niks tegen doen ? Natuurlijk, 
burgemeesters en gedeputeerden 
hebben geen invloed op het aan-
tal kindertjes dat wordt verwekt. 
Daar gaan zelfs dominee en pas-
toor al heel lang niet meer over. 
Maar je kunt wel degelijk bevor-
deren dat mensen van buiten in 
de Achterhoek gaan wonen. Hoe? 
Dat lieten ze een jaar of drie ge-
leden in Barchem al zien. Met de 
actie ‘Dorp te koop’ zetten de 912 
inwoners hun eigen dorp even 
flink in de etalage. Volgens hen 
was Barchem - ondanks de vijftig 
woningen die er op dat moment 
leeg stonden - zo’n beetje het 
mooiste en leukste dorp dat je 
kunt bedenken. Met de actie trok-
ken de dorpelingen landelijk de 
aandacht en het succes bleef dan 
ook niet uit. Voor een kwart van 
de leegstaande woningen meld-
den zich meteen al kopers. Het 
aantal inwoners van Barchem ligt 
inmiddels ver boven de 912.

    Maar er zijn natuurlijk ook andere 
manieren. Mag ik een voorstel 
doen aan de Achterhoekse ge-
meenten? Ga eens op een andere 
manier denken. Niet zo kramp-

achtig bouwstops invoeren om-
dat de bevolking krimpt, maar 
juist meer bouwen. En dan leuke, 
betaalbare woningen op aantrek-
kelijke plekjes. Daarvan hebben 
we er genoeg in de Achterhoek. 
Dan flink adverteren in de kran-
ten in de Randstad en je zult zien, 
dat de gegadigden zich bij bosjes 
melden. En als de belangstelling 
tegenvalt? Ach, dan kunnen we 
die huizen altijd nog aan vluchte-
lingen en statushouders aanbie-
den.

    Nou ik er over nadenk: misschien 
is dat laatste zelfs wel het beste. 
Spaar je in ieder geval de adver-
tentiekosten uit. En het mes snijdt 
aan twee kanten. De bevolking 
krimpt niet meer en we maken 
een heleboel mensen gelukkig.

    En laten we wel wezen: maakt het 
nou zo gek veel uit of een nieuwe 
Achterhoeker uit Aleppo komt 
of uit Alkmaar? Uit Asmara (da’s 
de hoofdstad van Eritrea) of uit 
Amsterdam? Zolang ze maar be-
reid zijn een beetje Achterhoeker 
met de Achterhoekers te zijn. Als 
het lukt een beetje plat praoten, 
meedoen op de jaarlijkse kermis 
en natuurlijk het Achterhoekse 
volkslied uit volle borst mee zin-
gen.

    Oh nee, dat laatste hoeft niet. 
Want hoewel er ooit wel een 
volkslied schijnt te zijn geschre-
ven (door de ene Bernard Stege-
man uit Winterswijk) is er volgens 
mij niemand die het kent. Zelfs 
geboren Achterhoekers niet. Ja, 
dat alternatieve Achterhoekse 
volkslied, dat van Normaal. Over 
die dame met haar dikke jeweet-
wel…… Dat heb ik wel eens dui-
zenden ‘anhangers’ tegelijk horen 
brullen. Maar de tekst van Vrouw 
Haverkamp uit het hoofd leren, 
nee dat wil ik nieuwkomers niet 
aandoen! Waar ze ook vandaan 
komen.   

Zwaleman

 Bennie Jolink tijdens Ajuu de Mazzel’, 19 december in het Gelredome.   

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie
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Een prominente plek in de Achterhoekse popmuziekagenda is het 
Openluchtheater Eibergen met topartiesten uit het hele land, o.a.: 
Typhoon, Ilse DeLange, Jett Rebel, Bløf, Kovacs, Rowen Hèze, De Dijk. 
Maar ook lokale acts komen aan bod. De activiteiten variëren van kin-
dervoorstellingen, dance-events en het Achterhoeks Streekfestival tot 
theater en popconcerten.

Door Hans Mellendijk

Begin juli is net het leukste cult-
dancefestival van Nederland weer 
gehouden. Het H.A.N.D. oftewel 
Have A Nice Day-festival. Al sinds 
de oprichting wordt het almaar 
groeiende evenement geroemd 
om de magische sfeer waarvoor 
bezoekers van ver buiten de Ach-
terhoek komen. Internationale en 
nationale namen als Danny Daze, 
Boddika, Shifted, Sandrien en Ma-
trixxman deelden de 2016-affiche 
met bekende dj’s uit de regio als De 
Sluwe Vos, Pitto, Darko Esser, Bas 
Amro en Brent Roozendaal. Net als 
voorgaande jaren biedt de organi-
satie weer busvervoer vanuit ver-
schillende plaatsen in Nederland. 
Bussen rijden naar Eibergen vanuit 
Amsterdam, Arnhem, Deventer, En-
schede, Hengelo, Nijmegen, Utrecht 
en Zutphen. 

Bij de entree van Eibergen is het 
openluchttheater nadrukkelijk aan-
wezig met een slanke steigerstella-
ge aan de Twenteroute met daarop 
banieren met de te verwachten pro-
gramma’s. Al eerder was me in an-
dere PR-uitingen het sympathieke 
logo opgevallen.

Een fluitend vogeltje op een tak in 
het groene spotlicht. Theater en 
muziek in een groene omgeving in 
een pakkend beeld neergezet. Want 
wat ligt dat theater daar mooi aan 
de Berkel. Zowel aan de rand van 
het dorp maar ook in de dorps-
kern. Tussen centrum en de Berkel 
ligt het prachtig grote wandelpark 
de Maat waar in 1954  een muziek-
koepel werd gesitueerd, achter het 
gemeentehuis van de toenmalige 
gemeente Eibergen.

In het collectieve geheugen van de 
bewoners zijn de herinneringen van 
de jaarlijkse zo genaamde Bloe-

mensymphonie. Een operette-ach-
tig evenement, dat vanaf 1956 on-
der leiding van Eibergenaar Johan 
Timmermans, dirigent van Excel-
sior tot in de jaren zeventig, plaats 
vond in het Openluchtheater. Eraan 
vooraf ging een grote optocht met 
versierde wagens, die later als wis-
selend decor in het theater te zien 
waren.

Het Openluchttheater werd door de 
gemeente onderhouden en onder 
andere door vrijwilligers van het 
sociaal-kultureel centrum de Huve 
beheerd en geprogrammeerd. Bij 
de gemeentelijke herverdeling en 
het ontstaan van de Gemeente Ber-
kelland trok de nieuw gemeente de 
stekker eruit. Het jaar 2009 is wat 
dat betreft een keerpunt. Feitelijk 
was het theater failliet. Men ontving 
€ 6.500,- subsidie per jaar en die 
werd stopgezet. Het bestuur pakte 
de precaire sitiuatie van achtersta-
lig onderhoud en geen geld voort-
varend aan.

Bestuurslid Raph Schouten vertelt 
enthousiast over de acties die wer-
den ondernomen. Er werden lokale 
en nationale ambassadeurs geron-
seld en zo zetten André Manuel, 
bekend van Fratsen, Bennie Jo-
link van Normaal en Huub van der 
Lubbe van De Dijk zich in. Er werd 
een donateursweekend georgani-
seerd dat 650 donateurs opleverde. 
Voor het symbolische bedrag van 
1 Euro kon het theater in erfpacht 
voor 25 jaar gekocht worden. Dank-
zij de nieuwe donateurs en 80.000 
euro werd de nodige opknapbeurt 
georganiseerd. Het grasveld tussen 
tribune en podium werd bestraat. 
Opvallend is de komvorm. Dat heeft 
een reden. De vloer kan in de winter 
met een laagje water gevuld voor 
een ijsvloer, zodat de jeugd er kan 
schaatsen. Er is geïnvesteerd in een 
overkapping.

Dit biedt allerlei kansen die de leef-
baarheid van de omgeving vergro-
ten en er zorg voor dragen dat het 
theater iets van de bevolking is ge-
worden. Er wordt veel en met liefde 
geïnvesteerd in de betrokkenheid 
van de bevolking en de nabije om-
geving. Ik zie het gedemonstreerd 
als er schoolklassen oefenen voor 
hun afscheidsmusical. Ook vinden 
er uitvaarten plaats. Het leven van 
wieg tot graf speelt zich in het park 
af. Met externe subsidies van o.a. 
de provincie Gelderland werden 
de tribunes aangepakt. De dona-
teursactie leverde uiteindelijk 1750 
donateurs op waarvan 150 zakelijk. 
Niet alleen uit Eibergen maar ook 
Berkellandbreed en uit omliggende 
gemeenten. Ze brengen 36.000 euro 
jaarlijks in. Eén en ander wordt in 
een jaarverslag op de website ver-
antwoord. Iedereen die nu mocht 

denken dat het theater volgestouwd 
is met reclameborden van de lokale 
ondernemers zal verrast zijn te zien 
hoe bescheiden deze sponsoren 
zijn opgenomen in een smaakvol 
banier. Zoals meer details opval-
len. De trapleuningen bij de tribu-
nes zijn van onderen voorzien van 
verlichting. De stroom wordt voor 
de helft van de benodigde capaci-
teit zelf gegenereerd door onopval-
lende zonnecollectoren die het dak 
vormen voor de millieustraat. Ook 
de omgeving van het theater heeft 
de nodige voorzieningen gekregen 
zoals logistieke aanpassingen en 
een hekwerk om het geheel dat een 
frisse zonnige sfeer uitstraalt. Dit is 
allemaal gedaan na excursie naar 
andere theaters om te zien hoe ze 
het elders doen en wat er beter kan. 
Deze bevindingen werden vertaald 
naar de lokale situatie. Reclame-

uitingen worden consequent inge-
zet tussen mei en eind september, 
dan is er een programmering voor 
alle doelgroepen. Het theater heeft 
een capaciteit van 1700 personen. 
Met schermen kan er een kleinere 
ruimte worden gemaakt zodat er 
ook een intiemere ambiance van 
250 personen mogelijk is.

Het theater is aangesloten bij de 
landelijke kring van openluchthe-
aters. Volgend jaar komt deze club 
in Eibergen bij elkaar. Het theater 
staat landelijk op de 5e plaats qua 
aantal bezoekers. Heel bijzonder 
voor een vrijwilligersorganisatie. 
Dat werd ook gezien door de Rob 
de Bes Award van de landelijke VVV 
waar de organsatie van het open-
luchttheater in 2014 tweede werd. 

www.openluchttheatereibergen.nl

Acts van nationale allure trekken veel publiek naar het Eibergse openluchttheater. Foto: Han te Hennepe

Muziekkoepels in de Achterhoek II

DE WEDEROPSTANDING VAN
OPENLUCHTTHEATER EIBERGEN

Typhoon in het Openluchttheater. Foto: Henk ter Horst



#1 Bell Bottom Blues
Door Stef Woestenenk

Op vrijdag  7 juli 1989 sta ik vooraan 
in de Statenhal in Den Haag. Ik heb 
me vanaf de tribunes door de me-
nigte gewurmd, het jochie van elf 
jaar oud wordt door de grote men-
sen met een glimlach voor gelaten.  

Het is onwerkelijk om zo dichtbij de 
persoon te zijn die ik ken van de el-
pees, videocassettes en afbeeldin-
gen uit de popbladen en boeken. 
Eric Clapton ziet er met zijn Armi-
nipak en lange haar heel anders uit 
dan op de foto van de binnenhoes 
van de elpee Backtrackin’,  die ik al 
zo vaak in mijn handen had: vier 
plaatkanten met de historie van 
Clapton. Cream, Blind Faith, Derek 
and the Dominos en solo werk van 
mijn grote guitar voorbeeld. Toen 
we pas een cd-speler hadden ge-
kocht bij warenhuis Tata Huls in 
Doetinchem was Backtrackin’ de 
eerste cd in huize Woestenenk. Het 
was voor mij een bron van veel in-
formatie over de nummers van 
Eric Clapton; alle songteksten en 
mee-spelende bandleden stonden 
er netjes op vermeld. Daarna ver-
bracht ik bijna elke dag tussen de 
elpees of de geleende boeken van 
de bibliotheek,  op zoek naar de 
verhalen achter de muziek.

‘I don’t want to lose this feeling’  
Eric Clapton staat  voor me.  Na de 
eerste noot die hij speelt is het dui-
delijk dat hij het echt is. Het is een 
enorme kick. Het vierde nummer 
van het optreden is Bell Bottom 
Blues. Dat ken ik van een elpee! Ik 
noem voor mezelf de bandleden op 
van Derek and the Dominos:  Clap-
ton op gitaar en zang, Jim Gordon 
op drums, Carl Radle op bas en 
Bobby Whitlock met zijn mooie rau-
we, hoge stem op toetsen. De ballad 
Bell Bottom Blues klinkt  zo echt en 
puur. De gitaren huilen en gieren. 
Clapton en Whitlock zingen hun lon-
gen uit hun lijf. Het liedje moet wel 
over een heel mooi meisje gaan, stel 
ik mij voor.  Zou het om Patti Boyd 
gaan, de vrouw van George Harrison 
waarvoor ook Layla is geschreven? 
Clapton was namelijk tot over z’n 
oren verliefd op haar. Bell bottoms, 
dat zijn toch van die broeken met 
wijde pijpen? Het wordt  een liedje 
dat blijft hangen en ik geniet van het 
concert.  Wanneer ik halverwege de 

zaal ben op mijn weg terug, komt de 
band ineens terug op het podium! 
Ik vond het al zo gek dat iedereen 
bleef staan... dus dat is een toegift! 
Buiten op de parkeerplaats koop ik 
een poster, die nog lang boven mijn 
bed blijft hangen.

‘Don’t say goodbye, I’m sure 
we’re gonna meet again’
Door de jaren heen leer ik alle al-
bums van Clapton en Whitlock 
kennen. Ik ben nog steeds gretig 
op zoek naar de muziek en de ver-
halen. Heel af en toe word ik blij 
verrast. Van een vriend leen ik een 
dvd. ‘Later... with Jools Holland -Le-
gends’. Als ik de tracklist lees zie ik 
tot mijn verbazing dat er een versie 
van Bell Bottom Blues op de dvd 
staat, door Bobby Whitlock met als 
gast Eric Clapton! Die versie had ik 
nog nooit gezien.  
De mannen hebben samen heel wat 
meegemaakt maar zijn elkaar al ja-
ren geleden uit het oog verloren.  
Nu, in 2000, spelen ze weer samen. 
Bobby Whitlock zingt lead en Eric 
Clapton doet een stapje terug; als 
gitarist en achtergrondzanger be-
geleidt hij zijn oude vriend. Het zijn 
twee mannen die  beiden een tur-
bulent leven achter de rug hebben. 
Wat klinkt het mooi en wat komt het 
bij mij binnen. Vooral aan het eind 
van het nummer, als ze elkaar even 
aan kijken en lachen, krijg ik  overal 
kippenvel. De band die in de vroege 
jaren ‘70 zo hecht was, is terug. Het 
lijkt wel of het niet meer gaat over 
een meisje, maar over henzelf.

‘Bell Bottom Blues... you made 
me cry’ 
Tijdens mijn eerste ‘optreden’ imi-
teer ik Eric Clapton tijdens de play-
backshow in het dorp, vlak na het 
concert van Clapton in Den Haag.  In 
de feesttent playback ik ‘Wonderful 
Tonight’ en speel ook live een paar 
intro’s die ik heb geleerd.  Daarna 
ben ik muzikant gebleven en de 
liedjes van Clapton blijven in mijn 
vingers zitten.  Met een paar muziek-

vrienden besluit ik om in een soort 
tribute band Eric Clapton-nummers 
te gaan spelen. De setlist groeit ge-
staag tot wel 30 nummers en we 
mogen als de band ‘Claptunes’ op-
treden op mooie blueslocaties. De 
nummers van Cream, Blind Faith 
en Derek and The Dominos voelen 
vertrouwd en zijn daardoor soms 
juist moeilijk om zelf te spelen.  Na-
tuurlijk staat ook Bell Bottom Blues 
op de setlist en ik hoop dat we met 
dit nummer de mensen kunnen ra-
ken. Na een van de optredens komt 
een vrouw naar mij toe. Ik had haar 
vanaf het podium al gezien, ze zat 
stilletjes aan een tafeltje. Ze grijpt 
mijn handen en met tranen in de 
ogen vertelt ze dat ze heeft geno-
ten... “Dit had ik even nodig”,  zegt 
ze en ze loopt naar buiten. 

‘I don’t want to fade away’
Derek and the Dominos. Uren heb 
ik zitten meepielen met hun num-
mers. Als band hebben ze een kort 
bestaan gehad. Van 1970 tot hal-
verwege 1971. Clapton leerde de 
Amerikaanse bandleden kennen tij-
dens een tour met Delaney & Bon-
nie. Toetsenist Bobby Whitlock ging 
met Clapton mee naar Engeland, 
waar ze samen nummers schreven. 
De band speelde op All Things Must 
Past van George Harrison en nam la-
ter de eerste elpee  ‘Layla And Other 
Assorted Love Songs’ op, waarop 
ook Duane Allman meespeelde. De 
band toerde de wereld rond, maar 
het drugs- en drankgebruik eiste 
zijn tol. Clapton trekt zich twee jaar 
lang terug en zwelgt in de drugs, 
voor hij in 1974 weer terug komt als 
artiest.  Carl Radle blijft in Clapton’s 
band bassen en sterft in 1980. Jim 
Gordon blijkt schizofreen en doodt 
zijn moeder in 1982. Bobby Whit-
lock speelde met vele artiesten en 
schrijft zijn bijzondere  levensver-
haal in  ‘A rock ‘n roll autobiograp-
hy’ in 2010. Na het overwinnen van 
verslavingen gaat het hem goed! In 
2009 neemt hij Bell Bottom Blues 
opnieuw op.

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

grootste

Hilltop Howlers op weg 
naar café en kleine zalen
De Zwarte Cross is een uitzondering, want zijn nieuwe band kan op
zijn eigen feestje niet ontbreken, maar het liefst speelt Hendrik Jan
Lovink met de Hilltop Howlers in kroegen. “Zoiets als Schiller in Aal-
ten, dat zou perfect zijn”, aldus de gitarist, die vanaf begin dit jaar met 
zijn nieuwe band in het oefenhok zit.

Door Eelco Walraven

De band trad onlangs voor het 
eerst op. “Welkom bij de vuurdoop. 
Wij zijn de Hilltop Howlers”, sprak 
zanger Lawrence Mul, waarna 
de band een klein uur vulde met 
rootsy rockmuziek vermengd met 
blues, country en soul. “Het was 
wel een beetje spannend”, lacht Lo-
vink. “Je merkt dat we de routine 
nog niet hebben, maar we kwamen 
er goed in.”
Mul, bekend van The Bloody Hon-
kies en Raw Flowers, is het met hem 
eens: “Natuurlijk zitten er hier en 
daar van die beginnersfoutjes, die 
hoort niemand behalve wij, maar 
het was een heerlijk eerste show. Ik 
heb genoten op het podium.”

Stem naar de kloten
In de aanloop naar dat eerste op-
treden, had Mul de nodige fysieke 
problemen. Na drie optredens in 
korte tijd met zijn Creedence Clea-
rwater Revival tribute band, raakt 
hij zijn stem kwijt. “Het halen van 
de hoge noten van John Fogerty in 
combinatie met een verkoudheid 
hebben mijn stem naar de kloten 
geholpen. In eerste instantie dacht 
ik dat ik de ziekte van lyme had, 
maar dat bleek niet zo te zijn. Ik 
maakte me zorgen, maar van het 
ene moment op het andere was het 

over en ik haal nu weer alle noten
die ik wil halen.”
Het bewijs leverde Mul in het 50
minuten durende optreden op Ma-
nana Manana, waar de band op 
een cover na (‘Stay with me’ van 
The Faces) enkel eigen nummers 
speelde. Voor het optreden op de 
Zwarte Cross kondigt Lovink bo-
vendien nog meer eigen nummers
aan: “We repeteren elke week en
zijn druk bezig met nieuwe liedjes.”
“Eigenlijk hoeft dat optreden op
de Cross voor mij niet zo”, lacht hij.
“Ik speel liever in kroegen en kleine
zalen.” De belangrijkste uitdaging
ligt voor Lovink in de muziek: “Het 
moet muzikaal goed zijn, dat is het
belangrijkste en dan moeten we 
even kijken met de agenda’s waar 
we kunnen spelen.”

Debuutalbum
De band heeft nog geen album
klaar, dat staat gepland voor het 
voorjaar van 2017. De opnamen
voor het debuutalbum vinden 
plaats in de Boogie Barn. “We heb-
ben het hier goed voor elkaar. Wij
hebben al een paar proefopnamen
gemaakt en dat gaat prima. Waar-
schijnlijk gaan we de plaat ook zelf
afmixen en als dat niet lukt, dan
laten we dat iemand anders doen,
maar we gaan proberen om het he-
lemaal zelf te doen”, aldus Lovink.

10 songs
10 liedjes die altijd zijn gebleven
Stef Woestenenk gaat op zoek naar de verhalen achter deze num-
mers. In 1010 woorden steeds zijn verhaal en 10 vragen aan de ar-
tiesten zelf! Ga naar www.popmag.nl voor het eerste verhaal in deze 
serie over Bell Bottom Blues van Bobby Whitlock

Behind the Release 

Zero Return - Pieter Holkenborg
Pieter Holkenborg, frontman van Automatic Sam, heeft onlangs een 
soloalbum uitgebracht in eigen beheer: Zero Return. Deze plaat heeft 
hij opgenomen in de oefenruimte van De Staat. Holkenborg vertelt 
over het opnameproces.

Door Meindert Bussink

“Wij hadden met Automatic Sam 
het genoegen om ook van die 
ruimte gebruiken te mogen maken 
en toen een weekend beide bands 
er niet hoefden te zijn ben aan de 
slag gegaan. Ik heb mij twee da-
gen en nachten opgesloten in het 

oefenhok met wat instrumenten, 
met ‘Zero Return’ als eindresul-
taat. Vooraf was ik helemaal niet 
van plan om echt een album te 
maken. Ik had geen nummers op 
de plank liggen en geen woord op 
papier staan. Ik wilde vooral mijn 
gedachten verzetten en mijn hoofd 
leeg maken door voor mijzelf mu-

ziek te maken. Al die tijd was ik dus 
volledig in mijn eentje.” 

Dat had ook zo zijn voordelen. “Ik 
heb de gitaarpartijen op vol vo-
lume ingespeeld. De meeste stu-
diotechnici zeggen vaak dat het 
onzin is om de versterkers hard te 
zetten. ‘Uit een klein versterkertje 
kun je ook een enorme sound ha-
len!’, dat soort wijze woorden. Om-
dat er verder niemand was en het 
oefenhok ergens op een verlaten 
industrieterrein lag, heb ik alle ver-

sterkers helemaal opengedraaid. 
Iedereen die wel eens op een Twin 
Reverb op een 100 watt Marshall 
gespeeld heeft, weet hoe hard dit 
gaat. Al mijn kabels had ik aan el-
kaar gemaakt en ik ben zo ver mo-
gelijk weg gaan staan. Vooral bij 
het nummer ‘Koolsteeweg’ trilde 
alles om mij heen. Zelfs de vloer 
schudde. Dat was een bijzondere 
ervaring”. 

Beluister de muziek op www.pop-
mag.nl

Hilltop Howlers: Daan Boers (drums), Geo Wassink (toetsen), Richard Hunting (bas), Bas 
Schouten (gitaar), Lawrence Mul (zang) en Hendrik Jan Lovink (gitaar)

Derek and the Dominos in 1970 (vlnr): Jim Gordon, Carl Radle, Bobby Whitlock and Eric Clap-
ton. Foto: Wikimedia



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.

Inspecteur m/v

Heb jij een sterke affiniteit met techniek en staan kwaliteit en 
betrouwbaarheid hoog in het vaandel bij jou?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van inspecteur ben je dagelijks onderweg naar de 
klant en verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties en 
reparaties op locatie. Jouw werkzaamheden bestaan uit het uit-
voeren van (repeterende) inspecties, reparaties en beproevingen 
aan alle materialen. Keuring van de materialen is deels visueel en 
deels door middel van krachtproeven. Ook de bijbehorende admi-
nistratieve werkzaamheden, zoals het digitaal verwerken van test-
gegevens en het opstellen van rapportages, behoren tot je werk-
zaamheden. De verhouding tussen keuren en de administratie ten 
opzichte van montagewerkzaamheden en reparaties is ongeveer 
70 - 30. Voor deze functie is het belangrijk dat je over voldoende 
technische kennis beschikt en dat je klantgericht ingesteld bent.   

Reachtruckchauffeur m/v

Ben jij in het bezit van een geldig reachtruckcertificaat en ben jij op 
zoek naar een magazijnfunctie in de vakantieperiode?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als reachtruckchauffeur ben jij verantwoordelijk voor het contro-
leren en het tijdig verzenden van orders. Daarnaast zorg jij er ook 
voor dat de goederen correct in de stelling komen. Je gaat hierin 
nauwkeurig en efficiënt te werk. Het picken van orders en het 
opruimen en schoonhouden van het magazijn behoren ook tot 
jouw takenpakket.

Productiemedewerker m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt en 
nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker kun jij ingezet worden op de poedercoat 
afdeling als ophanger/afhaler. Je hangt de assemblage onderde-
len op aan haken voordat ze naar de poedercoat cabine gaan. 
Wanneer ze uit de cabine komen haal je de onderdelen van de 
haken af. Je hebt oog voor detail, je werkt netjes en kwaliteitsge-
richt. Na een korte inwerkperiode kun je zelfstandig aan de slag. 
Het is een pré als je een achtergrond hebt in de metaal, maar als 
jij de juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt leren, nodigen wij je 
ook van harte uit om te reageren!

Productiemedewerker m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt en 
nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als productiemedewerker kun jij ingezet worden op de poedercoat 
afdeling als ophanger/afhaler. Je hangt de assemblage onderde-
len op aan haken voordat ze naar de poedercoat cabine gaan. 
Wanneer ze uit de cabine komen haal je de onderdelen van de 
haken af. Je hebt oog voor detail, je werkt netjes en kwaliteitsge-
richt. Na een korte inwerkperiode kun je zelfstandig aan de slag. 
Het is een pré als je een achtergrond hebt in de metaal, maar als 
jij de juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt leren, nodigen wij je 
ook van harte uit om te reageren!

Vakantiekracht m/v

Ben jij op zoek naar vakantiewerk?

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

Allround Productiemedewerker m/v

Ben jij technisch, zie je het werk liggen, maar kun jij tegelijkertijd 
grotere series productiewerk draaien? Leer jij 
snel en zoek jij een allround productiefunctie 
in een bedrijf dat in de kunststofbranche werk-
zaam is?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze allround functie als productiemede-
werker heb je diverse taken en verantwoor-
delijkheden. Je kunt hierbij denken aan het 
persen, lijmen en lassen van kunststofonder-
delen. Ervaring met kunststof is niet perse een 
vereiste, technisch inzicht en een leergierige 
houding echter wel. Hoewel het een veelzijdige 
functie is, kan het ook voorkomen dat je bij-
voorbeeld een week lang seriematig hetzelfde 
werk verricht. Hiervoor moet je wel de juiste 
persoon zijn.

Nieuwstad 57- 61 te Zutphen

 Duurzame / eigentijdse kantoorruimte
 Inclusief 5 parkeerplaatsen
 Centrum Zutphen
 Totaal ca. 365 m²

Duurzame moderne kantoorruimte 
in de historische binnenstad van Zutphen. 
Nabij het station en het winkelcentrum 
van Zutphen.

Voor meer informatie: 0570 - 516 361

Kantoorruimte te huur

Inloopbijeenkomst N316 Hengelo – Vorden 22 augustus

De provincie Gelderland start op 29 augustus met werkzaamheden aan 

de N316  vanaf Hengelo aansluiting Molenenk tot rotonde Vorden N319 

Horsterkamp. Om bewoners, bedrijven en overige verkeersdeelnemers 

te informeren over het werk wordt op 22  augustus een inloop-

bijeenkomst georganiseerd.

 

U bent welkom tussen 18.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van 

Bronckhorst,  Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld). Er zijn medewerkers 

van de provincie en de aannemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden 

en het werk, de planning en de omleidingen toe te lichten.

Werkzaamheden

• Grootschalig asfaltonderhoud aan de hoofdrijbaan.

• Lokaal asfaltonderhoud aan fietspaden.

• Reconstructie van de bestaande rotondes rondweg Hengelo.

Omleiding en verkeersmaatregelen

De N316 Kruisbergseweg, Burgemeester Henk Aalderinkweg, Vordenseweg 

en Hengeloseweg vanaf de aansluiting Molenenk in Hengelo tot de rotonde 

N319 De Horsterkamp in Vorden wordt afgesloten. De rotondes rondom 

Hengelo worden beurtelings afgesloten voor overstekend verkeer.

Het doorgaande verkeer op de N316 wordt omgeleid vanaf Doetinchem en 

Hengelo via de N330 naar Zelhem en via de N315 naar Ruurlo en van daar 

via N319  richting Vorden en omgekeerd. Fieters kunnen wel via het 

fietspad van Hengelo naar Vorden en omgekeerd.

Planning

De weg is afgesloten van maandag 29 augustus tot en met vrijdag  

16 september 2016.

Meer informatie

Voor vragen over het werk en de inloopbijeenkomst  

neemt u op werkdagen contact op met het Provincieloket 

van de provincie Gelderland, (026) 359 99 99 of per  

e-mail provincieloket@gelderland.nl  

(www.gelderland.nl/provincieloket).

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

VLOOIENMARKT 
& More BRAAMT 
TERREIN: MARKANT

Outdoorcentr., Gildeweg 7

Zondag 24 juli
10.00 - 17.00 uur 

Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

VLOOIENMARKT 
KOFFERBAKMARKT 
TERREIN: De Hietmaat

Zelhemseweg 15

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur 

Aktie Gr.pl 10 € kr 22.50 €
Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

XXXX  NIEUW XXXX



Medische diensten 

Huisarten

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

Apotheek

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

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen

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

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem

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

Tandprotheticus

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

Hospice Zutphen

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

Tandarts:

16 - 17 juli, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

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

Steunpunt politie Hengelo

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

Calamiteiten gemeente

Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, wateroverlast, 
milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen naar het alarmnr. 
(0900) 88 44 of bij grote spoed 112. Kleinere meldingen over de openbare 
ruimte? Bijv. over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen de bebouwde 
kom (dus niet de drukriolering in het buitengebied). Bel tijdens de ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, omdat het niet 
kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, bel dan ons calamiteitennr. 
(06) 13 10 07 77. Storingen aan gemalen en het drukrioleringsysteem in 
het buitengebied svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen

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

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen

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

Dierenkliniek Zutphen

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

Dierenkliniek Bronckhorst

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

Zorg
Yunio Oost Gelderland

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

Stichting Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire Medipoint thuiszorgwinkels

Vorden, Raadhuisstraat 1, winkel.vorden@medipoint.nl
Geopend ma. t/m vr. van 9.00-17.00 uur, za. 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

Sensire

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

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 

Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Buurtzorghuis Warnsveld

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

Sociale teams Bronckhorst

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

Stichting Welzijn Vorden

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

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.

Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi

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

Annie Mokkink-Kasteel

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

Overig
VVV-kantoor

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

Marlies Meenks

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

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH

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

Kinderdagverblijf, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

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

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 17 juli, 10.00 uur, ds. F.W. Brandenburg.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 17 juli, 10.00 uur, ds. J. Kool - Maaltijd van de Heer.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Attenties ouderen en zieken

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 17 juli, 10.00 uur, Ds. D. Bos (Doetinchem). 

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 16 juli 17.00 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep . 

R.K. kerk Vorden

Zondag 17 juli, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, vg. werkgroep. 

Contactjes
Contactjes zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. 
Is men als particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister 
bij de Kamer van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria 
en wordt de tekst als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale 
advertentietarieven. Minimumprijs voor Contactjes € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

ZOEKT U EEN STALLING 
VOOR UW AUTO, MOTOR OF 
OLDTIMER IN VORDEN? BEL 
VOOR INFO 0575-551417.
   

Heeft u last van ratten, mollen, 
wespen of ander ongedierte? 
Bel Don Veenhuis 06-10499025.
   

T.k. nw. tapijttegels meer dan 
100 verschillende kleuren/mo-
tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60 
per m2. 0545-472574 of 06-
12300129.
   

Kramen huren? Zomer- Hobby- 
& Rommelmarkt, 30 & 31 juli 
Camping Het Zwarte Schaar. 
info@zwarteschaar.nl of 0313-
473128.
   

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

Te huur: Winterswijk - Freriks-
hof 110. Royaal en comfor-
tabel 2-kamer appartement 
met ruim balkon op 1e verd., 
berging/carport beg. grond. Er 
zijn geen kinderen of huisdie-
ren toegestaan. Bij interesse ligt 
een huurformulier klaar op ons 
kantoor. Huurprijs € 695,=/mnd 
excl. service-/stookkosten. Na-
dere info: 0543-516151

   

KIPPENMESTKORRELS het bes-
te voor uw gazon,groente,fruit 
en siertuin per zak 5 euro 6 zak-
ken (90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   

Verloren: op het fietspad tus-
sen De Grasplas en Vorden: 
een SLEUTELBOS. Graag bel-
len: 0575 - 55 08 06
   

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

Bij ideële kringloopwinkel “De 
Werf”, Enkweg 11 in Vorden 
kunt u elke ochtend (behalve 
zondags en ‘s-maandags) van 
09.00 tot 12.00 uur en dinsdag, 
donderdag- en vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 17.00 terecht 
voor een groot assortiment 
meubels, kleding, witgoed, 
elektronica, huishoudelijke ar-
tikelen, boeken enz. Inbrengen 
van goed verkoopbare artike-
len kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische af-
spraak (06-44629049) of email: 
vcdewerf@gmail.com. Tevens 
kunt u via ons telefoonnum-
mer een afspraak maken voor 
het ophalen van spullen.

13 t/m 19 juli

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 13 juli Champignonsoep/Saltimbocca van varkensfilet 

met tomatensalsa en spaghetti

Donderdag 14 juli Kip rollade met jus, aardappelen en groente/

Yoghurt friss met slagroom

Vrĳdag 15 juli Tomatensoep/Wokki wokki van vis met rĳst en 

rauwkostsalade

Zaterdag 16 juli Varkenshaas saté met pindasaus, gebakken 

aardappelen en groente/Ĳs met slagroom 
                       (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 18 juli Gesloten

Dinsdag 19 juli Wiener Schnitzel met frieten en rauwkostsalade/

Ĳs met slagroom

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

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

Het Grand Bistro de Rotonde team!            info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.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

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

WOLINNAME

Zaterdag 23 juli
van 9.00 tot 11.00 uur

Lage Lochemseweg 5
Warnsveld. 

Voor info: J. Wolf
tel. 06-10262418



Voorin de oude slijterij aan de Dorpsstraat in Vorden van 9.00 tot 18.00 uur

DONDERDAG 14 JULI
VRIJDAG 15 JULI

ZATERDAG 16 JULI

GROTENHUYS
Dorpstraat 18
7251 BB Vorden
Tel. 0575-552713

ALLES50%
KORTINGOP=OP

NON FOOD
UITVERKOOP


