
Juf Gerda Ilbrink 
neemt afscheid
Vorden - Dinsdag 7 juli was het de laatste werkdag van juf Gerda Ilbrink op 
school Het Hoge. ‘s Morgens vroeg werd ze door de kinderen van haar groep 
opgehaald bij haar huis aan de Strodijk.

Optocht
Meester Joop had hiervoor de bol-
derwagen van Avonturijn geleend en 
samen met de kinderen gingen ze in 
optocht terug naar school voor een 
laatste gezellige dag. Onderweg zon-
gen de kinderen hun juf toe met : ‘Juf 
Gerda bedankt!’

Vele jaren
Tientallen jaren heeft ze met veel ple-
zier in de onderbouw van deze school 
gewerkt. Toen groep 8 op woensdag 
1 juli de musical opvoerde was er al 
een dankwoord voor juf Gerda en 
kreeg ze een geschilderd portret aan-
geboden.

De kinderen noemden haar ‘een lieve 
juf’ en dat klopt helemaal!

Deze week:

Uitgave
Achterhoek Nieuws
Info of bezorgklachten (0544) 37 13 23

Alarmnummer 112
Politie, ambulance en brandweer

Politie (0900) 88 44

Huisartsenposten
Zutphen (0900) 200 9000
Doetinchem (0314) 32 98 88
Winterswijk (0900) 500 9000

Highland games voor kinderen van 
De Garve

Opening Zomerexpositie De Burgerij

Bronckhorst
Noord

Vorden - Op vrijdagavond 17 juli wordt in de tent op het parkeerterrein van 
Hotel Bakker in samenwerking met Café Restaurant De Herberg het tweede 
Vordens Café XXL gehouden met dit jaar als thema: Caribiën White Party. 
Naast muziek van DJ Dyon en DJ Martin is er een tropisch optreden van The 
Crystal Dancers.

De tent staat tegenover Hotel Bakker. 
Liesbeth Bakker werkt veel samen met 
Hannie Hendriksen van Café Restau-
rant De Herberg. “Dat is ontstaan van-
uit het verleden, doordat ik bij Vin-
cent in de klas heb gezeten vroeger,” 
lacht Liesbeth. Hannie vult aan: “Haar 
broer Willem Paul gaat bij mij achter 
de bar en draait muziek en mijn doch-
ter is daarbij.”

Café XXL
Deze dochter Patricia en Willem Paul 
Bakker vonden dat er een aanvulling 
moest komen bij het al jarenlange 
succesvolle programma van de Vor-
dense Zomerfeesten. Het werd Vor-
dens Café XXL in een grote tent op de 
parkeerplaats. Deze tent wordt fraai 
ingericht, geheel in het wit. “We heb-
ben dit jaar twee DJ’s: Feest DJ Martin 
en DJ Dyon. Zij draaien vooral muziek 
uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 en hits van 
nu.”

Dresscode
Bij een thema hoort een zogenaamde 
dresscode. “Het is leuk als dit jaar ie-
dereen enigszins in het wit gekleed 
komt, omdat het zulke Caribische 
sferen heeft in Caribische tempera-
turen,” lacht Liesbeth. “The Crystal 
Dancers geven een spectaculaire 

show. Dat zijn echt prachtige, profes-
sionele danseressen.”
Het wordt net als de eerste editie een 
gezellig avond. “Het is gewoon de Vor-
dense cafésfeer, maar dan in de tent 
en met Caribische sferen. Met in wit 
geklede mensen, spectaculair optre-
den van The Crystal Dancers en een 
Cocktail Bar,” besluit Liesbeth. De 
avond begint om 21.00 uur.

PROGRAMMA
Zomerfeesten 2015 in Vorden:

Donderdag 16 juli:
14.00 uur: aanvang Kermis
14.00 tot 20.00 uur: de jaarlijkse bra-
derie door de Dorpsstraat
Vanaf 14.00 uur: op het terras van De 
Herberg Ivangh and Paris
Vanaf 20.00 uur: Poor John in De Her-
berg
Vanaf 21.00 uur: Brothers in Arms in 
Hotel Bakker

Vrijdag 17 juli:
De gebruikelijke weekmarkt in de 
ochtend op De Bleek
14.00 uur: kermis tot in de late uurtjes 
met live muziek
Vanaf 20.00 uur: D.J. Jonny G in De 
Herberg
Vanaf 21.00 uur: in de tent van Ho-

tel Bakker en De Herberg: Caribiën 
White Party met D.J.’s Dyon & Martin 
en The Crystal Dancers

Zaterdag 18 juli:
14.00 tot 17.00 uur: de jaarlijkse kin-
derkleedjesmarkt
Vanaf 14.00 uur: kermis tot in de late 
uurtjes en op diverse plekken muziek
13.00 uur: Dartkampioenschap van 
Vorden in De Herberg
14.00 tot 18.00 uur: Fred Duyn in Ho-
tel Bakker
Vanaf 20.00 uur: Living Room in De 
Herberg
Vanaf 21.00 uur: The Perfect Show-

band in de feesttent Hotel Bakker

Grand Bistro de Rotonde:
13.00 uur: Wipe Out Stormbaan
14.00 uur: Vordense DJ Battle
20.00 uur: Clen Vlogman
21.30 uur: Mike van Doorn
22.30 uur: Gerard Ekdom

Speciale dank voor:
De weekmarkt, dat zij wederom op 
vrijdag op De Bleek willen staan en 
een aantal jongen van VV Vorden die 
helpt bij het opbouwen en afbreken 
van de hekken op zaterdag voor het 
evenementen terrein.

The Crystal Dancers geven een show bij de Caribiën White Party.

Tweede editie van het Vordens Café XXL: Caribiën White Party

Spectaculair optreden The Crystal Dancers
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Ouders en kinderen namen afscheid van juf Gerda.
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Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

Henriët Klein Gelti nk-ten Arve • Anton Ruiterkamp

ruiterkampuitvaart.nl • info@ruiterkampuitvaart.nl
telefoon 0575 - 45 20 20

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

 
Hierbij willen wij graag iedereen bedanken voor het
medeleven, zowel persoonlijk als schriftelijk, na het
overlijden van mijn lieve vrouw, onze lieve moeder,
oma en overgrootmoeder

Jans Hogeslag-Abbink
 
Derk Hogeslag
kinderen
kleinkinderen
achterkleinkinderen

Vorden, juli 2015

 
Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat zij
ons gegeven heeft, hebben wij afscheid moeten nemen
van onze zorgzame moeder, schoonmoeder en oma
 

Gerritdina Hendrika 
Lenselink - ten Have

 
weduwe van Jan Herman Lenselink

 
op de leeftijd van 93 jaar.

 
Johan en Jan
 
Jerry
 
Miep

Onze speciale dank gaat uit naar alle medewerkers van
afd. Veerpoort 5-6 voor de goede zorgen.
 
Zutphen, 9 juli 2015
 
Correspondentieadres:
de Eendracht 10
7251 GB Vorden

 
De uitvaart vindt plaats in besloten kring.

(0575) 84 57 17  •  info@rbmwonen.nl  •  www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  
Oversluiting hypotheek? 

Voor al uw woning taxaties kunt  
u bij RBM WONEN terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl. btw). GIDS VINDT
GEGARANDEERD

KASTELEN

www.VVVBronckhorst.nl

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ZOMERSE TEMPERATUREN!

ZONNIGE KORTINGEN 
OP HORREN EN DIVERSE 

BUITENZONWERINGEN
 

Vraag in de winkel naar
de vele mogelijkheden.

Maandaanbieding JULI

Er is maar één
BOEKENMARKT

Zondag 26 juli
55 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur
www.boekenvreugd.nl

Een woord, een gebaar of een kaart, het doet je goed,
wanneer je iemand missen moet.

Langs deze weg willen wij onze dank betuigen voor de vele 
blijken van medeleven na het overlijden van onze moeder, 
oma en omi
 

Johanna Maalderink Langwerden
 

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

Klarenbeek, juli 2015

 

Een moeder sterft altijd te vroeg
al wordt ze nog zo oud.

Je hoopt dat God haar sparen zal
omdat je van haar houdt.

Maar als de jaren tellen gaan
zij ziek wordt, moe en oud,

bid je dat God haar halen zal
juist omdat je van haar houdt.

 

Na een welbesteed leven, vol zorg voor haar gezin, overleed tot
ons aller droefheid onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
 

Helena Wilhelmina Maria 
Wissink - Eijkelkamp

Lena
sinds 9 december 1999

weduwe van Antonius Hendrikus Johannes Wissink
 

op de leeftijd van 84 jaar.

Fred
Leo
Gerard en Karin
   Misha, Myron, Ylja
 Marian en Richard
   Jan Willem en Anne
   Mark

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de medewerkers van
Sutfene, afdeling Vischpoort te Zutphen, voor de aandacht en
liefdevolle verzorging.

Zutphen, 9 juli 2015
Correspondentieadres:
Het Spangoor 53
7232 HB  Warnsveld
 

Op woensdag 15 juli is er van 19.00 tot 19.30 uur gelegenheid
tot afscheid nemen en condoleren in uitvaartcentrum Monuta,
Het Jebbink 4a te Vorden.
 

De uitvaartdienst wordt gehouden donderdag 16 juli om
11.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 te Vorden.
 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
R.K. begraafplaats te Kranenburg.
 

Na de begrafenis is er eveneens gelegenheid tot condoleren in
't Wapen van 't Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

EEN WOLK VAN EEN BABY?
Laat het iedereen weten!

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

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

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

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

2 FAMILIE berichten



Toeren met de Graafschaprijders

VAMC Zomeravondrit
Vorden - De Graafschaprijders houden op woensdag 15 juli een avondtoer-
tocht. Eenieder die motor rijdt kan hier aan mee doen.

De toerrit is ongeveer 100 kilometer 
lang en gaat door de mooie Achter-
hoek richting Tolkamer. Aan de Rijn-
kade is er een mogelijkheid voor een 
tussenstop. De route gaat bovenal 
over mooie motorwegen. 
De start is bij het clubgebouw aan de 
Eikenlaan 2a in Vorden/Kranenburg. 

Vanaf 18.30 uur kan er gestart worden.
De kosten bedragen 3 euro.

De route is te krijgen op papier en op 
GPS voor Garmin en TomTom.
   

 ▶ www.vamc.nl
   

Ingebruikname nieuw buitentheater

Muzikale vertelling
Theetuin Vierakker
Vierakker - Op zondag 19 juli om 15.00 uur is er een muzikale vertelling in 
het buitentheater van Theetuin Vierakker. De voorstelling heet Het Wonder-
paard en wordt uitgevoerd door Geraldine Cornelissen en Bard Helmantel. 
Het is een voorstelling voor alle leeftijden en de toegang is gratis.

Over voorstelling Het Wonderpaard
Is het een wonderpaard? Is het een 
ongelukspaard? Is het te benijden of 
te beklagen? 

Ach, wie kan er in de toekomst 
kijken?
 We zullen wel zien. Tijdens de muzi-
kale vertelling van Geraldine en Bard 
horen jullie er meer over.

Over het buitentheater van 
Theetuin Vierakker
Het buitentheater is recent in ge-
bruik genomen. Bart Hiddinga van 

Theetuin Vierakker: “We hebben het 
theater gebouwd omdat we het leuk 
vinden om zowel amateur als profes-
sionele artiesten uit de regio de mo-
gelijkheid te bieden om te spelen voor 
publiek.”

“Dat kan zijn met theater, muziek, 
dans of iets anders. De voorstelling 
Het Wonderpaard lijkt ons een su-
perleuke voorstelling, en we kijken 
enorm uit naar het optreden.”
   

 ▶ www.theetuinvierakker.nl
   

Zomerfietstocht door Hengelo en omgeving

Fiets De Boer op Hengelo
Hengelo - Fietsen over bekende en onbekende paden; dat kan allemaal 
tijdens de jaarlijkse zomerfietstocht in Hengelo en omgeving. Op zaterdag 
18 juli kunnen geïnteresseerde deelnemers tussen 10.00 en 12.00 uur 
starten bij Partycentrum Langeler aan de Spalstraat 5 in Hengelo en bij Het 
Ludgerusgebouw aan de Vierakkersestraatweg in Vierakker. Voor deelname 
wordt een vrijwillige gift gevraagd.

Agrarische bedrijven bezoeken
Onderweg komt u langs diverse agra-
rische en niet agrarische bedrijven. 
Ook zal het pannenkoekenhuis met 
muziek, dans en allerlei handvaardig-
heden deze keer niet ontbreken. De 
route is ongeveer 28 kilometer lang.

Agrarische Contactgroep Hengelo
De open dag “Fiets de Boer op” wordt 

georganiseerd door de Agrarische 
Contactgroep Hengelo.

Voor meer informatie over de route:
   

 ▶ Boukje Midden
 ▶ Tel. 0575 - 464638
 ▶ midden.40@kpnplanet.nl

Vorden - Veertig jaar geleden startte 
meester Gerard Rackmet lesgeven. 
Hij begon op de St. Antonius-school 
in Kranenburg en twee jaar later 
maakte hij de overstap naar ‘De Vor-
dering’. Nu gaat hij, welverdiend, ver-
vroegd met pensioen.

Een afscheidsochtend wilde hij wel 
maar dan één zonder ‘toeters en bel-
len’. En, een ander belangrijk punt 
hierbij was voor hem: de kinderen 
mochten deze ochtend niet vergeten 
worden.
Zo zal een ieder zich ook meester Ge-
rard herinneren: betrokken, belang-
stellend, altijd een luisterend oor, be-
hulpzaam, in voor een grapje en wan-
neer het nodig was, gaf hij duidelijke 
de grenzen aan. Zijn persoonlijkheid 
zal op school dan ook zeker gemist 
gaan worden.

Afgelopen vrijdagochtend, op de laat-
ste dag van het schooljaar, was het zo 
ver. Leerlingen, ouders/verzorgers en 
het team namen afscheid van hem. 
Om 9.00 uur verscheen Gerard, samen 
met zijn vrouw Mia, bij De Vordering. 
Lopend door de erehaag van leerlingen 
en collega’s betrad hij voor het laatst als 
meester het schoolplein en de school.

Op het schoolpleinwerd hij, letterlijk 
en figuurlijk, in het zonnetje gezet. 
Er werd een klein woordje gedaan, er 
werd gezongen en er werden cadeaus 
overhandigd van de kinderen en ou-

ders/verzorgers. Aansluitend was er 
in de hal van school een optreden van 
verteltheater ‘WatVertelJeMeNu’. Een 
interactief optreden waar de kinderen 
erg van genoten maar zeker ook Ge-
rard, zijn vrouw en collega’s. Hierna 
was het de beurt aan de ouders/ver-
zorgers om hem de hand te schudden. 
Over en weer werden herinneringen 
opgehaald en bedankjes en wensen 

voor de toekomst uitgesproken. Ook 
nu vergat Gerard de kinderen niet, 
tussendoor trakteerde hij hen op een 
heerlijk verkoelend ijsje. Iets voor 12.00 
uur werd de afscheidsochtend en te-
vens het schooljaar afgesloten. Na het 
zingen van het schoollied, kreeg mees-
ter Gerard de schoolbel aangereikt en 
luidde hij de zomervakantie én zijn 
pensioen in.

Na bijna 40 jaar neemt meester Gerard Rackmet afscheid van De Vordering.

Meester Gerard Rack
verlaat basisschool ‘De Vordering’

Vorden - Zaterdag 18 juli is er vanaf 
14.00 uur bij de Rotonde tijdens de 
zomerfeesten een Vordense DJ-Bat-
tle. Grand bistro de Rotonde en DJ 
Mike van Doorn organiseren de DJ 
Battle. Tijd om eens kennis te ma-
ken met deze Mike van Doorn.

Dj Mike, die eigenlijk Michel Besselink 
heet, is geboren en getogen in Vorden, 
en sinds zijn 15e al actief bezig met 
draaien. Eigenlijk is het allemaal be-
gonnen door een dj-contest te winnen 
in zijn woonplaats bij De jeugdsoos 
het Stampertje in 1985. Daarna is het 
eigenlijk heel snel gegaan.

Van bruiloften en besloten feesten 
tot verjaardagen en grote Dance en 
Classic feesten. Inmiddels heeft hij al 
meer dan 30 jaar ervaring in de scene. 

Vooral in het oosten van Nederland 
al een begrip, maar ook de rest van 
Nederland en het buitenland (Polen/
Duitsland/België/Frankrijk/Spanje) 
weten hem inmiddels te vinden. Mike 
heeft zelf ook diverse muzikale pro-

jecten tot leven gewekt samen met 
zijn Duitse mede producers van het 
Pulsemaster dj team. Waarvan Fiësta 
in 2000, een groot international suc-
ces was.

Al meer dan        
30 jaar ervaring   
in de deejay scene

Naast het draaien met audio (dj) is 
Mike van Doorn ook gespecialiseerd 
in het draaien met videoclips (Dvd-
Dj). Met een bestand van meer dan 
9000 videoclips uit de 70’s, 80’s, 90’s en 
00’s. En natuurlijk de hits van nu ont-
breken ook niet in zijn platenkoffer.

Mike van Doorn is met recht een alles 
draaier, door al die jaren heen heeft 
hij een gigantische muziek kennis en 
collectie opgebouwd, en maakt daar 

voor iedere gelegenheid ook dank-
baar gebruik van.

DJ-Battle
Voor de DJ-Battle die op 18 juli op het 
programma staat, is er plaats voor on-
geveer tien deelnemers. Geef je eigen 
stijl aan en laat zien hoe goed je bent. 
Een echte DJ Booth zal voor je klaar-
staan. Je krijgt twintig minuten om je 
mix te presenteren, zorg dat het pu-
bliek achter je staat, mee danst, mee 
klapt of verras de jury met een specta-
culaire unieke act. Er zal een vakjury 
en een applaus (db) meter aanwezig 
zijn. De beoordeling van de vakjury 
telt mee voor 2/3 en de applaus (db)
meter voor 1/3 van het eindcijfer. De 
beste drie winnen mooie prijzen en 
een grote wisselbeker zodat je vol-
gend jaar weer je titel kan verdedigen. 
De vakjury zal bestaan uit: Richard 
Martens, Ton Lauckhart en DJ Mike 
van Doorn. Er is nog plek dus geef je 
gauw op.
   

 ▶ dj-battle@bistroderotonde.nl

Mike van Doorn samen met Gerard Ekdom.

Het gezicht achter de DJ-Battle tijdens Vordense Zomerfeesten

DJ Mike van Doorn

Vakantiekaas
De schoolvakanties zijn begonnen 
en velen beginnen aan een welver-
diende vakantie. Traditiegetrouw 
gaat er veel kaas mee naar het bui-
tenland. Begrijpelijk, want de aller-
lekkerste kaas blijft in Nederland en 
wordt niet geëxporteerd. U kunt het 
dus vergeten om onze Nederlandse 
boerenkazen over de grens te vin-
den.

Daarom alle reden om uw vakantie-
kaas bij ons te laten vacumeren. Uw 
kaas blijft zonder problemen langere 
tijd goed en gaat makkelijk mee in 
de bagage. Uw kaas vacuum-verpakt, 
klaar terwijl u wacht en zonder extra 
kosten. Zelfs een kaaspapiertje krijgt 
u erbij! 

Op de vakantiebestemming vindt 
menige kaasliefhebber mooie kazen 
uit de vakantiestreek. Laat u uw ont-
dekkingen weten? Ik hoor er graag 
over! Soms zitten er juweeltjes tussen 
die wij kunnen bestellen en waarmee 

we dan andere klanten kunnen ver-
rassen. Zo blijven we ontdekken en 
vernieuwen en kunnen we steeds iets 
nieuws bieden.

Een kaas die veel meegaat op vakan-
tie is de Boeren Jumbo van boeren-
kaasmakers Jos en Annelies van der 
Geest uit Oude Ade. Een reus van een 
kaas die ruim 60 kilo weegt. Het grote 
formaat zorgt voor een langzame rij-
ping, waardoor deze kaas veel smaak 
ontwikkelt terwijl hij smeuïg en zacht 
blijft.

In de kaasmakerij zijn speciale voor-
zieningen getroffen zoals een takeltje 
om de kaas van de kaasbak naar de 
pers te vervoeren. Pas na rijping van 
8-9 maanden komt de kaas in de han-
del. Deze Jumbo heeft een perfecte 
smaak die vele klanten weten te waar-
deren. U misschien ook? Proeven is 
kopen is de ervaring!

Marcel 

Marcel Schilt 
Kaasspecialist in Zutphen

Kaas van gegeten
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SCHERPE
DAG

PRĲ ZEN

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 14 t/m maandag 21 juli.

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

ZE ZĲ N ER WEER! DE BLAUWSCHOKKERS

Hollandse

KAPUCĲ NERS 400 gram  1.99

EXCLUSIEF BĲ  ONS VERKRĲ GBAAR!!!!

Polderkoninkjes

AARDBEIEN

IN DE VOL SMAAK....

Hollandse

SNĲ BONEN 400 gram  1.49

FRUITKOOPJE!!!!!

zoete/sappige

NECTARINES 10 voor  2.99

UIT EIGEN KEUKEN!!!!

SPAGHETTI SCHOTEL À LA REINIER 
+ GRATIS BAKJE RAUWKOST
NAAR KEUZE p.p.  6.98

Zaterdag 18 juli zĳ n wĳ  geopend
tot 13.00 uur.

SCHERPE
DAG

PRĲ ZEN

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden rosbief + 

100 gram gebraden gehakt

samen

3

29

SPECIAL

Carpacciospies

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Barbecue

worstjes

2

98

4 stuks

KEURSLAGERKOOPJE

Malse 

pepersteaks

6

95

3 stuks

MAALTIJD IDEE

gegrillde

Kippenpoten

3

98

4 stuks

SPECIAL

Carpacciospies

  100 gram 245
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Barbecue Worstjes

4 stuks 298

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden rosbief + 
100 gram gebraden gehakt

samen 329

Aanbiedingen zijn geldig van 13 t/m 18 juli
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Zutphenseweg 16, Vorden
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden rosbief + 

100 gram gebraden gehakt

samen

3

29
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Carpacciospies

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Barbecue
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pepersteaks
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gegrillde

Kippenpoten

3
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KEURSLAGERKOOPJE

Malse Pepersteaks

3 stuks 695

MAALTIJD IDEE

Gegrillde Kippenpoten

4 stuks 398



ZomerCarrousel
Vorden - Geniet van de zomer in 
Theater onder de Molen op 22 en 
29 juli en 5-12-19-26 augustus vanaf 
20.00 uur.

De ZomerCarrousel gaat weer van 
start in Theater onder de Molen. Ie-
dere woensdagavond van de maan-
den juli en augustus treden lokale en 
regionale artiesten op in het theater.

De ZomerCarrousel start op woens-
dag 22 juli en loopt tot en met 26 
augustus. Per avond betreden drie 
artiesten het Vordense podium. Er 
zijn voorstellingen op het gebied van 
muziek, cabaret en nog veel meer. 
Zo treden onder andere Jonnie and 
the D4C’, Muziek Maatje, Erik Knoef, 
More-music, Wendy en Rita, José van 
der Staak, Silhouette en Sans Retou-
che op. Maar ook de winnares van de 
aanmoedigingsprijs van het Vordense 

Junior Songfestival en het Vordens 
klarinetkwartet betreden het podium.
Dat wordt heerlijk genieten deze 
avonden, veel afwisseling en voor ie-
der dus wat wils. En na afloop van de 
voorstellingen kunt u in de foyer of 
buiten op het terras gezellig napraten 
en een drankje nuttigen met de arties-
ten.

De ZomerCarroussel start iedere 
woensdagavond om 20.00 uur. Kaar-
ten kosten 10 euro per stuk per avond 
en dit is inclusief een kopje koffie of 
thee met huisgemaakte molenkoek. 
Ook kunt u een ‘Carrouselkaart’ aan-
schaffen voor alle 6 de avonden voor 
45 euro. U kunt kaarten vooraf online 
reserveren of de avond zelf aan de 
deur.
   

 ▶ www.theateronderdemolen.nl
   

Viswedstrijden jeugd
Vorden - Nadat op dinsdagavond 7 
juli de laatste wedstrijd is gevist, kon 
de balans worden opgemaakt. Er 
werden in totaal 6 wedstijden gevist. 
De beste vier wedstrijden tellen mee 
voor de totaaluitslag.

Het bleef tot het einde spannend want 
het kon nog alle kanten op. In de leef-
tijdscategorie 11 tot en met 16 jaar 
kwam het zelfs tot een gelijke stand, 
en dan telt de grootste vis, deze is ge-
vangen door Jari (voorn van 30 cm). In 
totaal werden er door alle deelnemers 
286 vissen gevangen, wat resulteerde 

in een totale lengte van 37 meter en 
93 centimeter.

Uitslag categorie 6 t/m 10 jaar:
Ties Dekkers: 596 punten, 44 vissen
Stan Dekkers: 588 punten, 36 vissen
Floris van Zeeburg: 586 punten, 30 
vissen

Categorie 11 t/m 16 jaar:
Jari Janssen: 596 punten, 37 vissen
Thijmen van Dijk: 596 punten, 22 vis-
sen
Twan Meppelink: 592 punten, 26 vis-
sen

   

Wedstrijd Snoekbaars
Vorden - Op woensdagavond 8 juli is 
de derde onderlinge wedstrijd gevist 
met de vaste stok in de Berkel te Lo-
chem (Cloese). Er kamen 14 vissers op 
af, de omstandigheden waren goed.

Er werd in twee vakken gevist en tus-
sen vak A en vak B waren er grote ver-
schillen te zien. Rob Golstein en Jan 
Groot Jebbink (Vorden) deden goede 
zaken voor het klassement en wis-
ten beiden hun vak te winnen. Totaal 
werd er 6310 gram gevangen.

Uitslag vak A:
Jan Groot Jebbink: 1880 gram

Barry Wassink: 720 gram
Marcel Dekkers: 560 gram
Jan Aartsen: 360 gram
Jan Eggink: 320 gram

Vak B: 
Rob Golstein: 1060 gram
Gradus van Amerongen: 510 gram
Wim Vreeman: 160 gram
José van Amerongen: 120 gram
Michiel van Gijtenbeek: 80 gram

De volgende wedstrijd word gevist op 
zaterdag 25 juli in het Twente kanaal 
(Aanleg Almen).

   

Spinnen voor goed doel
Vorden - De Spinning marathon voor 
Rolstoelfiets was opnieuw een dave-
rend succes, ondanks het regenach-
tige weer was er aan enthousiaste 
sportieve spinners geen gebrek.

Dankzij Party Service Achterhoek kon 
er droog gefietst worden.

De spinningactie werd mogelijk ge-
maakt door Stichting Cycling Team 
Vorden, Indoor Sport Vorden en Pro-
file Bleumink. Maar ook vrienden, 
kennissen, buren en andere deelne-
mers met het hart op de goede plaats. 
Het Meesterhuis heeft op zijn beurt 

een goede daad verricht door hun 
fooi, 30 euro, te schenken, waarna ei-
genaar René Jak dit bedrag nog eens 
verdubbelde.

In 2014 werd er middels deze actie 
geld opgehaald voor het goede doel 
Energy4all. Dit jaar stond “de rol-
stoelfiets” centraal. En hiervoor is 
maar liefst 1409 euro ingezameld. Een 
schitterende bijdrage om de rolstoel-
fiets aan te kunnen schaffen.
De gemeente Bronckhorst onder-
steunt het initiatief en heeft een 
tweede rolstoelfiets ter beschikking 
gesteld.

Wichmond - De slotdag van basis-
school De Garve stond dit keer in het 
teken Schotland. 

De hele dag speelden de kinderen 
Highland games De kinderen kon-
den onder andere boomstam gooien, 
bierpullen schuiven, evenwichtsbalk 
lopen en nog veel meer. Dat een aan-
tal games gepaard ging met water was 
door het heerlijke zonnetje geen enkel 
probleem. Juf Ineke, die haar laatste 
slotdag vierde, werd door de kinderen 
over het terrein gerold met een stoel 
over boomstammen. De dag werd af-
gesloten met een doedelzakconcert en 
Schotse dans door alle kinderen van 
de school. Met hun eigen, van hout 
gemaakte medailles, en een gezond 
lekker stukje fruit gingen alle kinderen 
moe, maar voldaan weer naar huis.De kinderen waren geboeid door de doedelzakspeler.

Schooljaar afsluiten met veel activiteiten met water

Highland games kinderen De Garve

Vorden - Zondag 19 juli om 15.30 
uur opent Galerie De Burgerij haar 
zomerexpositie, muzikaal omlijst 
door Henny Kromhout (fluit) en 
Tyco Ferwerda (cello). Toegang vrij.

De expositie in de galerie draagt een 
blijmoedig karakter. De zomerse 
landschappen en stadsgezichten van 
Karel Loman zijn met helder kleurge-
bruik, direct met contouren op papier 
gezet. De beeltenis is -met een ogen-
schijnlijke eenvoud- teruggebracht 
tot de essentie. Echter de herkenning 
en de sfeer van de werkelijkheid blij-
ven in zijn geabstraheerde weergave 
behouden.

Thema’s als zee, 
waddengebied, 
moerassen

Loman werkt veel met temperaverf 
en inkt of potlood op papier. Kenmer-
kend voor de schilderijen van Marina 
Maas is haar kleurgebruik, waarmee 
zij de sfeer en de beweging van de 
uitbundige kleuren- en vormenrijk-
dom van de natuur typeert. Zij zoekt 
de abstracte kwaliteiten van deze na-
tuurlijke, vanzelfsprekende beelden, 
waarbij zij snel en gedecideerd in de 
natte olieverf werkt.
Door haar rustige kleurgebruik roe-
pen de landschapsschilderijen van 
Henny Ferwerda een gevoel van ver-

stilling op. In thema’s als de zee, het 
waddengebied en moerasachtige 
landschappen weet ze de werkelijk-
heid in lichtval en contrast op een 
gestileerde, abstracte wijze vast te 
leggen zonder daarbij de herkenbaar-
heid te verliezen. Ze werkt met acryl 
en een enkele keer met pastel krijt.
Het toegepaste keramiek van Laura 
Hilhorst is gedraaid met rood bakken-
de klei dat aan de binnen- en buiten-
kant voorzien is van een witte sliblaag 
met uitzondering van de voeten en 
randen. De kleurstelling van haar va-
zen, kannen en schalen is over het al-

gemeen ingetogen; de decoraties zijn 
daarentegen intensief en uitbundig. 
In de beeldentuin achter de galerie 
zijn werken te zien van Erica van der 
Miessen, Henny Pasman, Dries Olthof 
en Jan Opdam.

Zomerexpositie tot en met zondag 
23 augustus, pen vrijdag, zaterdag en 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur en op 
afspraak (06 51 11 23 90). Zutphense-
weg 11.
   

 ▶ www.deburgerij-vorden.nl

Tijdens de zomerexpositie is het werk van Karel Loman te zien.

Expositie in galerie De Burgerij met muzikale omlijsting

Opening Zomerexpositie

Vorden - De sfeervolle omgeving 
van de Dorpskerk Vorden met haar 
prachtige Lohmanorgel, biedt het 
‘Steenders Palet’ een gepaste entou-
rage voor haar schilderijen. Vrolijk, 
kleurrijk en in speelse kleuren biedt 
het collectief van vier schilders uit 
Steenderen een keur aan werken. 
Landschappen, dieren en bloemen 
vormen de hoofdthema’s. 

Ali Klompenhouwer, Diny Boogman, 
Tineke Roorda en Walter Stellaart 
schilderen nu ruim vijf jaar samen. 
Hun kleurrijke werk verrast steeds 
door nieuwe technieken en onder-
werpen. Samen schilderen, elkaar 
feedback geven en plezier hebben in 
de schilderkunst, is de drijfveer om 
hun werk te exposeren en nu voor de 
eerste keer in Vorden. Bloemen van Ali 
Klompenhouwer, terwijl Diny Boog-
man met haar prachtige aquarellen en 
geabstraheerd werk in acrylverf ont-
roert; Walter Stellaart laat zich inspi-
reren door het schilderen van dieren 
en bloemen. En het expressieve werk 

van Tineke Roorda laat landschappen 
en dieren zien in verrassende kleuren, 
die iedereen vrolijk maken.
Het Steenders Palet wil eenieder laten 
meegenieten en begroet belangstel-
lenden graag tijdens de expositieda-

gen van maandag 20 juli tot en met 
zaterdag 25 juli. De Dorpskerk is ge-
opend van 11.00 tot 17.00 uur.
   

 ▶ www.SteendersPalet.nl

Kleur in de Wei van Tineke Roorda.

Kunstenaars van kunstenaarscollectief ‘Steenders Palet’ exposeren

Tentoonstelling Dorpskerk Vorden

Brommers kieken
Steenderen - Brommers kieken in de karke in de letterlijke zin van het 
woord deze keer, want op 14, 15 en 16 augustus vindt er in de Remigius-
kerk in Steenderen een expositie plaats van Zündapp bromfietsen geor-
ganiseerd door Zündapp Achterhoek en de plaatselijke commissie van de 
Stichting Oude Gelderse Kerken.

Behalve bromfietsen zijn er ook mo-
toren en aanverwante zaken te zien. 

Zündapp kent nog een grote schare 
liefhebbers en veel mensengebruik-
ten het vervoermiddel dagelijks 
om naar het werk of naar school te 
gaan. Sommigen maakten zelfs bui-
tenlandse reizen en verkenden per 

Zündapp verre oorden. De organi-
satie is op zoek naar beeldmateriaal 
uit deze periode met uiteraard de 
Zündapp als rode draad.

Wie foto’s beschikbaar wil stellen kan 
deze versturen voor 1 augustus per 
mail naar:
zundapp.achterhoek@gmail.com
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Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels
Badkamers/Tegels

KeukensKeukensKeukens

NieuwbouwNieuwbouwNieuwbouw

keukens bouw badkamers

Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. 
Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl

BRUGGINK 
BOUWT
NAAR UW 
WENSEN

Alles in één hand, met eigen vakmensen 
1800 m2 showroom: keukens, badkamers, 
tegels en bouwmaterialen 
Loop binnen met uw (ver)bouwplannen

DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE DIVERSE 
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES
ZOMERACTIES VerbouwVerbouwVerbouwVerbouwVerbouwVerbouw

Verkoop vakantiehuizen
in de Achterhoek gestart

Design by Kees Marcelis

Résidence Lichtenvoorde | Koemaatsdĳ k 1 te Lichtenvoorde | Tel. 06 1137 0071 of 088 500 2464 | www.chaletindeachterhoek.nl

Verkoop vakantiehuizen
in de Achterhoek gestart

In de prachtige omgeving van de gemeente Oost Gelre ligt Résidence 
Lichtenvoorde. Dit gebied staat bekend om haar prachtige wandel- en fi etsroutes.

 

Gegarandeerd meerjarig 
netto rendement tot 8% per jaar

Er is al een vakantiehuis beschikbaar voor € 109.500,- excl. btw en incl. eigen 
kavel, tuinaanleg en complete inventaris.

Spectaculair open huis weekend in Lichtenvoorde
Dit weekend en maandag bent u van harte welkom om als eerste kennis te 
maken met ons vernieuwde vakantiepark. Uw (klein)kinderen worden dit 

weekend geanimeerd door een professioneel animatieteam.

Unieke kans! Op zaterdag 18 juli kunt u voor slechts € 35,- een helikoptervlucht 
maken vanaf het park. Reserveer uw ticket op de website voordat het te laat is!

 • Unieke locatie in de Achterhoek • Vakantiehuizen direct aan het water gelegen

 • Faciliteitengebouw in ontwikkeling met o.a. zwembad, fi tness en wellness 

EETCAFÉ - BAR - RESTAURANT - DIV. ZALEN

Dorpsstraat 10 - Vorden - Tel. (0575) 55 22 43 - www.deherbergvorden.nl

Zomerfeest
DONDERDAG 16 JULI

vanaf 14.00 uur op het terras Ivangh & Paris
vanaf 20.00 uur Poor John

VRIJDAG 17 JULI

in de tent Caribbean White Party
Hotel Bakker en De Herberg

DJ Jonny G.

ZATERDAG 18 JULI

13.00 uur Dartkampioenschap van Vorden
vanaf 20.00 uur Living Room
Fijne zomerfeesten!



Baak - Stichting Concordia heeft 
voor het tweede opvolgende jaar 
een jeu de Boules toernooi geor-
ganiseerd op de baan naast het ge-
bouw Concordia.

Heel even heerste er Franse sferen in 
Baak. Parasols bij gezellige zitjes, al-
pinopetjes en rieten hoeden, Franse 
chansons uit de luidspreker, wijn, 
stokbrood en kaas en af en toe het ge-
luid van kaatsende ballen.
Alleen ontbrak de Franse zon en 
moesten de deelnemers het doen met 
wolken en af en toe een buitje. Maar 
dat kon de sfeer en het plezier niet be-
derven.

In totaal streden acht teams, bestaan-
de uit drie personen om de titel.
Deze bestonden vooral uit mensen 
die al vaker het spelletje spelen. Maar 
ook een aantal nieuwelingen die de 
spelregels en de fijne kneepjes nog 
onder de knie moesten krijgen. Wed-
strijdleider Albert ten Cate, die goed 
op de hoogte is van de spelregels, 
hielp en legde uit daar waar nodig.

Er werd fanatiek gestreden op de twee 
banen en af en toe moest zelfs de 
meetlat erbij gehaald worden om de 
ligging van de ballen te meten.

Onder het toeziend oog van de op-
richter van de jeu de boulesbaan de 
heer Harry Coobs won team Helmich 
jr. met twintig punten na vier ronden 
de eerste prijs, een fles Franse wijn. 
Hoe kan het ook anders. Meten is weten.

Stichting Concordia organiseert voor tweede keer toernooi

Jeu de Boules brengt Franse sfeer

Ruurlo - Ruurlo staat op zaterdag 
18 en zondag 19 juli in het teken 
van sfeervolle muziek. Er zijn dan 
optredens van De Berkelzangers, 
Brook Duo en Da Zillertaler und die 
Geigerin. Plaats van handeling is De 
Brouwer, Höfteweg 8 in Ruurlo.

Op zaterdagavond 18 juli verzorgt 
Da Zilltertaler und die Geigerin een 
bijzonder optreden met Tiroolse 
volksmuziek.

Muzikale 
happening met 
topformatie

“We noemen het de Oostenrijkse 
avond”, aldus organisator Henk van 
den Berg .”Het is de tweede keer dat 
we het doen. De eerste keer, vijf jaar 
geleden, was een succes. Dat wilden 
nu een vervolg geven.”

Met Da Zilltertaler und die Geigerin 
heeft de organisatie een topformatie 
geboekt. Het beroemde trio verzorgt 
televisieoptredens in Oostenrijk, 
Duitsland en Italië. Het gezelschap 
bestaat uit Christoph Hauser, Tanja 

Stern en Simone Sojer. Zij bespelen in 
traditionele Zilltertaler klederdracht 
de accordeon, harp en viool. Het 
gaat om eigen composities en inter-
nationaal entertainment, waaronder 
harmonische melodieën en dans- en 
schlagermuziek.

De muzikale happening begint om 
20.00 uur, de zaal gaat om 19.00 uur 
open. De entree bedraagt 12 euro.

Op zondagochtend 19 juli is er van 
11.00 tot 14.00 uur Frühshoppen met 
De Berkelzangers en Brook Duo. De 
zaal gaat open om 10.00 uur. De en-
tree bedraagt 8 euro.

Kaarten voor beide muzikale activitei-
ten zijn verkrijgbaar bij H.J. van den 
Berg, tel. 0573 451445 of De Schoe-
nenwinkel Ruurlo, tel. 0573 451307 of 
aan de kassa.

Da Zillertaler und die Geigerin.

Optredens Da Zillertaler, De Berkelzangers en Brook Duo

Sfeervol muzikaal festijn in Ruurlo

Buurtbewoners organiseren gezamenlijk feest, compleet met vogelschieten

Buurtfeest De Noabers
Vorden - Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli had buurtvereniging De Noabers 
haar jaarlijkse buurtfeest, nadat veel vrijwilligers de tent weer opgezet had-
den kon vrijdags het buurtfeest van start gaan met het spel minute to win it, 
een spel wat ook al eens op tv geweest is. 

Een drietal jeugdleden van de vereni-
ging heeft deze gezellige avond mo-
gelijk gemaakt, 3 op een rij in bekers 
water door pingpongballen een keer 
te laten stuiteren, moertjes op hun 
zijkant stapelen door middel van een 
rietje.

Op zaterdagmiddag was er de kin-
dermiddag onder het genot van de 
zon konden de allerkleinsten lekker 
met water spelen in de verschillende 
zwembaden, er was een luchtkussen 
en de brandweer was ook weer aan-
wezig met spellen, iedereen had veel 

plezier met het water en de zon en de 
ouders konden gezellig zitten en pra-
ten in de schaduw onder het genot 
van een drankje.
Zaterdagavond begon traditioneel 
met het volgelschieten, vogelgooien 
en jeugdschieten. Om 20.00 uur be-
gonnen de ruim 50 aanwezige leden 
met schieten en gooien. De gelukkige 
winnaar van het schieten is dit jaar 
Andre Bruil. Bij het jeugdschieten is 
Tim Barink jeugdkoning geworden.

Prijsverlagingen

Aanbiedingen vanaf 15 juliAanbiedingen vanaf 15 juli

2 STUKS

CA. 500 G

2 STUKS

400 G 400 G 

500 G 

150 g

1.19 0.99

1.49
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

1.39
  WEEKEND

3.49
  WEEKEND

0.79
  WEEKEND

Ca.2.50
  WEEKEND

4.99/kg

1 l

0.85 0.79

600 g

1.39 1.35

150 g

1.09 0.99
800 g

1.29 1.19

Per stuk

2.99

Per stuk

2.99

Per stuk

3.49

Per stuk

3.99

125 g

1.29 1.19

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI17 T/M 19 JULI
VOORDEEL!VOORDEELVOORDEEL!!!!WEEKEND

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Kipsaté broodjes

5 stuks.

BBQ groentespiesen*

4 stuks.

Varkenssaté*

Sweet chili broodjes

Rauwkostsalade*

Gemarineerde spareribs*

Chips sun, 
moon, stars

Chocolade-
melk

Griekse fruityoghurt*

Rijstwafels Pannenkoekenmix

Damessjaal

Telefoonhouder

Selfi e trigger

Sportoordopjes

Pure 
chocolade
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Vorden - In 2015 bestaat Gospelkoor 
‘Inspiration-Vorden’ veertig jaar 
en dat wordt gevierd. In de Chris-
tus Koningkerk te Vorden zal op 
zaterdagavond 21 november door 
dit Gospelkoor een jubileumcon-
cert worden gegeven, waaraan ook 
medewerking zal worden verleend 
door het Urker Mannenkoor ‘Hal-
lelujah’.

Gospelkoor ‘Inspiration-Vorden’ had 
veertig jaar geleden een andere naam, 
namelijk zanggroep ‘Interchrist’. Het 
koor werd in 1975 als jongerenkoor 
met leden van een jaar of zestien, op-
gericht door Hans Aartsen, Atse Kos-
kamp en Henk Vaags. De repetities 
waren in de voormalige oude Empo 
rijwielenfabriek.
De koorleden werden ouder en de 
jongerengroep werd een zanggroep. 
Na het 25-jarig jubileum in 2000 
maakten zij een nieuwe start met een 
nieuwe dirigent: Piet Piersma. Hij 
wilde graag een nieuw repertoire en 

daarom werd ook een andere naam 
gekozen: ‘Inspiration’.

Nog steeds 
fantastisch, graag 
gehoord koor

Het viel in het begin niet mee, maar 
dankzij volhardende leden en een 
enthousiaste dirigent, is het nu nog 
steeds een fantastisch en graag ge-
hoord koor. De aanhef is daarom niet 
overdreven, het is werkelijkheid. Het 
bruist van enthousiasme als de circa 
veertig koorleden repeteren. Iedere 
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur zijn zij in Kulturhus ‘Het Dorps-
centrum’ in Vorden.
Onder leiding van hun inspirerende 
dirigent Piet Piersma wordt er stevig 

geoefend om de klankkleur zo mooi 
mogelijk tot zijn recht te laten komen.
Op zaterdagavond 21 november zal er 
een jubileumconcert worden gegeven 
in de Christus Koningkerk, Het Jeb-
bink 8 te Vorden. Naast het jubileren-
de Gospelkoor zal ook medewerking 
worden verleend door het Urker Man-
nenkoor ‘Hallelujah’.

De kaartverkoop voor dit unieke 
concert is inmiddels gestart. Via de 
website van Gospelkoor Inspiration-
Vorden zijn de kaarten à 12,50 euro 
in de voorverkoop te bestellen. Aan 
de kerkzaal zal 15,00 euro worden ge-
vraagd.
Aangezien de belangstelling voor dit 
unieke jubileumconcert erg groot is, 
wordt geadviseerd vroegtijdig de toe-
gangskaarten te bestellen, want vol is 
vol. Meer informatie staat op de web-
site.
   

 ▶ www.inspirationvorden.nl

Gospelkoor Inspiration-Vorden onder leiding van Piet Piersma.

Veertigjarig jubileum 21 november 2015

‘Inspiration’ bruist van enthousiasme
Afscheid met een lach en 
veel dikke tranen

Baak - Het is nu echt een feit. De 
deuren van de St. Martinusschool 
in Baak zijn voor goed dicht. Maar 
voordat ze op slot gingen was er als 
afsluiting een geweldige en emoti-
onele laatste schoolweek met een 
spetterend eindfeest als grote finale.

Verhuizers
De week begon voor de schoolkinde-
ren en het team met het binnenvallen 
van ‘verhuizers’, die allerlei meubels 
labelden en maten opnamen van de 
te verhuizen spullen.
Ook de kinderen werden gemeten, 
zodat duidelijk was of er één of twee 
kinderen in de verhuisdozen pasten. 
Bij de kleintjes bracht dit veel emotie 
te weeg, die door de juf weer gesust 
werd.

Afscheidsweek
Dit was het begin van een enerveren-
de week die de afscheidscommissie, 
bestaande uit negen ouders, samen 
met het docententeam en de creatieve 
geesten van de Kunstbunker, had ge-
organiseerd.
Voorop stond dat het een week moest 
worden, die de kinderen niet gauw 
zouden vergeten. En dat is zeker 
gelukt! Allerlei activiteiten vonden 
plaats in het kader van het afscheid 
nemen van de vertrouwde plek.
Zo zijn alle kinderen gefotografeerd 
voor een herinneringsboek op een 
voor hen favoriete plek in de school 
of op het schoolplein met een voor-
werp, vriendjes en/of vriendinnetjes. 
In tegels van cement mochten ze een 
afdruk maken van hun hand of voet 
en deze naar eigen inzicht versieren. 
De kunstig versierde tegels vormden 
de Walk of Fame.

Herinnerdingen
In een (oude) koffer heeft elk kind een 
eigen museumpje gemaakt met herin-
nerdingen van de schooltijd op de St. 
Martinus. Een indrukwekkende ver-
zameling van werkstukken, tekenin-
gen, teksten en voorwerpen. Al deze 
koffers werden op het slotfeest op de 
donderdagavond tentoongesteld in 
de hal van de school.

Drukbezocht slotfeest
Rond de klok van half zeven begon 
het schoolplein vol te lopen met be-
zoekers die zich hadden aangemeld 
voor het afscheidsfeest ‘We gaan eruit 
met een knal’. Ze werden bij de poort 
opgewacht door Meet en Greet, deze 
avond even hippe schoonmaaksters, 
maar in het echte leven de oude en de 
nieuwe directrice van de school. Zij 
inspecteerden de gasten op hun hygi-
ene en als het nodig was poetsten ze 
een enkele gast nog even iets op voor 
het feest.
Het was al gauw druk en zowel binnen 
als buiten was het een gezellig weer-
zien van (oud)leerkrachten en (oud)
leerlingen, waarvan de oudste leerling 
95 jaar is.
In de lokalen hingen foto’s en kran-
tenknipsels uit het 95-jarig bestaan 
van de school, die bij het zien ervan 
de één na de andere herinnering bo-

venhaalde. Een diavoorstelling op een 
digibord toonde een impressie van de 
activiteiten van de afscheidsweek.
Buiten op het podium speelde de 
band Mig Buff, die afgewisseld werd 
door een dj en verschillende acts en 
een dans van de kinderen die ze had-
den ingestudeerd.
Alle juffen werden hartelijk bedankt 
voor hun tomeloze inzet en ontvin-
gen een cadeau uit handen van de 
kinderen en leden van de ouderver-
eniging. De oude schoolbel, die al die 
jaren de kinderen liet weten wanneer 
de les begon en wanneer het tijd was 
om naar huis te gaan, werd overhan-
digd aan de voorzitter van de Ker-
mis- en Oranje Stichting (KOS). Deze 
bel moet er voor zorgen dat het dorp 
wakker blijft. Met het verdwijnen van 
de school mag Baak geen slaapdorp 
worden.

Tranen trekkend einde
Tijdens het zingen van het slotlied 
door de kinderen samen met de juffen 
werden heel veel tranen weggepinkt. 
De vele zakdoekjes en tissues op de 
statafels waren geen overbodige luxe. 
De kinderen zongen over de gezellige 
school, alle lieve juffen, het hechte 
team, alle leuke dingen die georgani-
seerd werden en dat ze verdrietig zijn 
dat het voorbij is. Aan het einde van 
het lied liepen ze het schoolplein af 
met in hun hand de koffer vol herin-
neringen aan de school, hierbij het 
refrein steeds herhalend. De klanken 
van het gezang stierven weg en het 
werd stil... geen kindergeluiden meer.

Knal
Maar dit duurde niet lang, want vuur-
werk spoot de lucht in en daarna een 
enorme doffe dreun! De St. Martinus-
school ging letterlijk uit met een enor-
me knal!

Hierna kwamen de kinderen in zo-
merse sferen weer het schoolplein op 
en zongen dat ze zin hebben om naar 
de nieuwe school te gaan, maar dat ze 
eerst nog even heerlijk vakantie gaan 
vieren! Dat hebben ze uiteraard ver-
diend, want het was voor ze een mooi, 
maar ook emotioneel laatste school-
jaar op de St. Martinus.

Borrelen
Het officiële gedeelte was hiermee ten 
einde, maar het feest nog niet want 
er werd nog lang geborreld. Nadat de 
laatste gasten waren vertrokken werd 
het stil op het schoolplein. En dat zal 
het vanaf nu ook blijven.
Op de binnenmuren van het gebouw 
zijn pakkende teksten en silhouet-
ten van de kinderen geschilderd als 
de stille getuigen van de laatste leer-
lingen van de St. Martinusschool in 
Baak. Een einde van een 95-jarig tijd-
perk dat op grootse wijze is afgesloten.

Bedankt
De organisatie bedankt alle mensen 
die op welke wijze dan ook hebben 
bijgedragen aan het welslagen van dit 
fantastische afscheidsfeest.

Spectaculair eindconcert 2014/2015 Colorful Music
Zoals ieder jaar sluit Colorful Music het seizoen af met een eind concert. Dit 
jaar was het tevens het 5 jarig bestaan en dit werd groots gevierd op zater-
dag 4 juli in Schouwburg Lochem!

De leerlingen hadden zelf de keuze 
of ze deel wilden nemen en met trots 
kan ik zeggen dat we een fantastische 
show hebben neer gezet met 62 leer-
lingen. 
Het doel van het eind concert is om de 
leerlingen de ervaring te bieden om 
op te treden en vooral heel veel plezier 
te maken en zo samen met een knaller 
de zomervakantie in te  gaan! 
Ze  hebben  de laatste twee maanden 
dan ook hard gewerkt om de toe-
schouwers een mooie show te bezor-
gen.

Het idee van dit jaar was samen wer-
ken. De leerlingen werden in groepen 
gedeeld en aan de groepen waren 
nummers gekoppeld. Vooral veel 
nummers uit de jaren 80. De nummers 
waren voor de meeste leerlingen dan 
ook onbekend om ze zo ook in aanra-
king te laten komen met andere mu-
ziek stjilen/bandjes etc. Vier weken 
lang  hebben ze het nummer indivi-
dueel in de les voorbereid en vervol-
gens drie weken lang samen gelest in 
groepen om zo te leren samen werken 
en spelen. Maar dit was nog niet alles. 
Uiteindelijk hebben ze het nummer 
onder begeleiding van oud Bootstrap 
(Nicolien Klein Brinke, Elzemiek Vlog-

man, Roy Vlogman, Wieteke Schots-
man) te gehore gebracht aan groot 
publiek. Uiteraard hebben ze met de 
begeleidingsband een generale repeti-
tie gehad om voorbereid te zijn op het 
grote optreden.

Omdat Colorful Music op 1 april 2015 
5 jaar bestond  had ik besloten het dit 
jaar groter aan te pakken. Zo doen-
de heeft het dit jaar in het prachtige 
Schouwburg Lochem plaats gevon-

den. Een mooie theater zaal, prachtig 
podium en een fantastische akoestiek. 
En dat hebben de leerlingen zeker ver-
diend! Ze hebben allemaal een prach-
tige show weg gegeven en de num-
mers van jaren geleden in een mooi 
modern jasje gestoken waardoor het 
voor jong en oud genieten was!

Voor alle leerlingen: ik ben onwijs 
trots op jullie en wat hebben  jullie het 
fantastisch gedaan!  

Wilt u meer weten over de gitaarles-
sen? Mail dan gerust naar: Colorful.Mu-
sic@hotmail.com of bel: 06 106 06 784.

(Advertorial)

De leerlingen van de Martinusschool hebben de koffers gepakt.

Ontvang het laatste nieuws het eerst! Like ons op Facebook:  /ContactVorden
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Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere 
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
Dinsdag 17.00 - 20.00 uur
Woensdag & donderdag        13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

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

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

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

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

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Heeft u hulp in de huishouding nodig 
omdat u bijvoorbeeld net uit het 
ziekenhuis komt of heeft u naast de 
huishoudelijke hulp die u als maat-
werkvoorziening van ons ontvangt, 
toch nog behoefte aan meer huis-
houdelijke hulp? Of komt u als 
mantelzorger niet toe aan bepaalde 
werkzaamheden in huis, omdat de 
dagelijks zorg en huishouding u al te 
veel opslokt? Dan kunt u in aanmer-
king komen voor de zogenaamde 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 
Hiermee kunt u tegen een betaal-
baar tarief via tegoedbonnen extra 
uren huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld voor het lappen van de 
ramen of opruimen van de zolder. 

De gemeente kreeg deze tijdelijke toe-
lage van het rijk om werkgelegenheid 
in de zorg te behouden. De kosten per 
tegoedbon voor inwoners zijn € 6,00 
(in 2015) voor een uur hulp, de ge-
meente betaalt € 16,50 aan de zorg-
aanbieder. Zo zijn voor uw aanvullende 
huishoudelijke hulpwensen de kosten 
te overzien. De bonnen kunt u inzetten 
bij de volgende organisaties: Vitaal 
Thuiszorg, Zorgkompas, Thuiszorg 
Service Nederland, Markenheem.

Ook inwoners die niet in aanmerking 
komen voor huishoudelijke hulp via 
de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) kunnen dankzij 
de HHT tegen gereduceerd tarief 
(extra) huishoudelijke hulp inkopen. 
Bijvoorbeeld tijdelijke hulp na 
ziekenhuisverblijf, maar ook als 
extra hulp naast wijkverpleging. 
Zij kunnen de hulp inzetten voor 
gewone huishoudelijke taken.

Let op 
Het gaat hier om tijdelijk, extra geld, 
op = op, dus wees er op tijd bij. 
De gemeente heeft hiervoor een 
budget ontvangen van het rijk (in 2015 
en 2016 ruim € 190.000 per jaar). Als 
dit op is, kunnen geen extra uren hulp 
meer ingekocht worden.  

Bonnen bestellen
Wilt u weten of u in 
aanmerking komt voor 
het gebruik van de 
tegoedbonnen en/of 
tegoedbonnen bestel-
len, dit kan digitaal via 
www.bronckhorst.nl/tegoedbon-
huishoudelijkehulp of scan de 
QR-code. 

U kunt ons ook bellen: (0575) 75 02 50. 
U kunt maximaal 10 uur per 4 weken 

inkopen. Een tegoedbon is 5 weken 
geldig.

Uren huishoudelijk hulp te koop voor 6 euro per uur
Tijdelijke regeling op=op, dus vraag tijdig aan!

Voor het vestigen van detailhandel 
moeten gemeenten afspraken 
maken over waar – en waar niet – 
winkels toe te staan. De Achter-
hoekse gemeenten willen hier nu 
regionale afspraken over maken. 
Het gezamenlijke doel is compacte 
en levendige centrumgebieden in 
de kernen. Om dit te realiseren, wil-
len de acht gemeenten met elkaar 
volgens dezelfde regels ervoor zor-
gen dat een winkel in de kern van 
zijn/haar keuze op de juiste plek 
terecht komt. De gemeenteraden 
moeten dit voorstel nog behande-
len. De raad van Bronckhorst  
bespreekt het voorstel in de verga-
dering van 24 september 2015.

Ondernemers
Het is niet de bedoeling om op de 
stoel van de ondernemer te gaan 
zitten. Echter, de markt vraagt ook 
om duidelijkheid. De gemeentelijke 

uitgangspunten vertellen dan ook 
niet hoe ze moeten ondernemen, 
maar wel waar. Uiteraard worden 
lokale ondernemers en onderne-
mersverenigingen betrokken bij de 
uitwerking van ruimtelijke kaders.

Ook gaat de gemeente het gesprek 
aan met ondernemers over wat zij 
kunnen doen om het centrum 
levendig te houden en hoe zij aan 
de veranderende klantbehoeften 
tegemoet gaan komen. 

Leegstand voorkomen
Als de overheid geen actie onder-
neemt, dan neemt de leegstand toe 
met alle negatieve gevolgen voor de 
leefbaarheid van dien. Hoewel iede-
re gemeente individueel de keuzes 
maakt, wordt met deze regionale 
afspraken voorkomen dat winkel-
ontwikkelingen ontstaan die het 
regionale doel frustreren.

Regionale afspraken over ontwikkeling 
detailhandel in Achterhoek
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Bronckhorst bestaat dit jaar 10 jaar! 
En wij zijn er trots op dat we iedere 
dag aan de slag mogen voor u en 
deze prachtige gemeente waar het 
heerlijk wonen, werken en recreëren 
is! Sommige inwoners en organisa-
ties spreken we regelmatig, anderen 
minder. Maar we nodigen iedereen 
uit om op 5 september bij ons langs 
te komen. We houden die dag tussen 
11.00 en 15.00 uur open huis om te 
laten zien waar we u mee van dienst 
kunnen zijn en samen met u al 10 
jaar aan werken. In augustus hoort u 
meer over het programma. 

Breng uw bedrijf of vereniging 
onder de aandacht in ‘goodiebag’!
Onderdeel van de dag is een speciale 

presentatie met college en raad voor 
nieuwe inwoners van Bronckhorst. 
Om bedrijven en verenigingen in 
Bronckhorst de mogelijkheid te 
bieden zich aan de nieuwe inwoners 
te presenteren, stellen wij een 
‘goodiebag’ samen. In deze tas is 
ruimte voor een folder, een speciale 
aanbieding of een leuke gadget van 
uw bedrijf of vereniging. 

Wilt u uw organisatie ook presente-
ren in de ‘goodiebag’, levert u dan 
vóór 15 augustus 100 exemplaren 
(bijvoorbeeld folders of pennen) in bij 
de publieksbalie van het gemeente-
huis in Hengelo. Wij zorgen er dan 
voor dat het op 5 september bij de 
nieuwe inwoners terecht komt! 

5 september: 
Open dag op het gemeentehuis 
Ondernemer? U kunt bezoekers met info 
voor goodiebag op uw bedrijf attenderen



Raadsvergadering 9 juli
Op 9 juli 2015 vergaderde de 
gemeenteraad. In het vragenkwar-
tiertje stelde de VVD de vraag of er 
van Bronckhorst ook al een analyse 
is gemaakt over de kwaliteit van 
de jeugdhulpverlening. Monitor 
transitie Jeugd stelde een (klachten)
rapportage op over de jeugdhulp-
verlening bij/door gemeenten. 
Bronckhorst is niet in dit onderzoek 
meegenomen. Wel gaat Bronckhorst 
zelf haar aanpak evalueren. 

• Omgevingsvergunningprocedure 
nieuwbouw vrieshuis Aviko 
Steenderen

 De raad stemt in met het afgeven 
van een verklaring van voorlopig 
geen bedenkingen tegen de af-

 wijking van het geldend bestem-
mingsplan ‘Steenderen Dorp’ en 

het daaraan gekoppelde beeld-
kwaliteitsplan voor de bouw van 
een vrieshuis van 35 meter hoogte 
(voor: CDA, PvdA, VVD,  tegen: D66, 
GroenLinks, GBB). De uitbreiding 
van Aviko is een plan met grote 
impact op de omgeving van omwo-
nenden. Dit realiseert de raad zich 
goed. Er spelen veel belangen, niet 
alleen ruimtelijke belangen, maar 
ook economische. Veel inwoners 
werken bij het bedrijf en deze 
werkgelegenheid wil de raad ook 
niet kwijt. De raad wil nog een 

 extra moment voor beoordeling en 
besluitvorming na de terinzageleg-
ging van de omgevingsvergunning 
en het ontwerpbestemmingsplan. 
Hiervoor dienden de PvdA en CDA 
een amendement in. Deze werd 
aangenomen (voor: CDA, PvdA, D66, 
VVD, tegen: GBB en GroenLinks) 

• Nota van Uitgangspunten 
Basismobiliteit

 Gemeenten hebben door de nieuwe 
zorgtaken ook meer taken op het 
gebied van het (doelgroepen)ver-
voer gekregen. De provincie stopt 
per 1 januari 2017 met de uitvoe-
ring van de Regiotaxi. De gemeen-
ten moeten in regioverband deze 
taak zelf verzorgen en laten 

 uitvoeren. Hiervoor is een nota 
met uitgangspunten opgesteld. 

 De raad stemde in met deze nota 
(voor: CDA, PvdA, D66, VVD en GBB, 
tegen: GroenLinks)

• Nieuwe regeling EUREGIO, 
 lidmaatschapsbijdrage en 
 benoeming Algemeen Bestuur
 In de grensstreek werken Neder-

landse en Duitse regio’s en ge-
meenten (waaronder Bronckhorst) 
samen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van verkeer, vervoer en infra-
structuur, scholing en arbeids-
markt, en recreatie en toerisme. 

De raad stemt met algemene 
stemmen in met de nieuwe regeling 
voor samenwerkingsverband    
EUREGIO

• Jaarstukken 2014 en begroting 
2016 Stadsbank Oost Nederland

 De raad neemt kennis van de 
 financiële stukken van de Stads-

bank. De raad ziet wel graag meer 
analyses en trends opgenomen en 
wil ook graag het Bronckhorst-
deel beter gespecificeerd hebben. 
Dit signaal nemen b en w mee

• Voortzetting AED-project 
Bronckhorst

 Hartveilig Wonen is georganiseerde 
burenhulp, waarmee het aantal 
sterfgevallen door een hartstil-
stand kan verminderen. Begin 
2015 is de projectperiode 2010-
2014 geëvalueerd. Geconcludeerd 
is dat in Bronckhorst een goed 
functionerend AED-netwerk is op-
gezet met een groot aantal betrok-
ken vrijwilligers. Een AED is een 
draagbaar apparaat dat via ge-
sproken opdrachten helpt bij het 
reanimeren. De raad vindt AED’s  
een belangrijke voorziening, voor-
al omdat hulpdiensten lange aan-
rijdtijden hebben op het platteland. 
De raad gaat unaniem akkoord 
met het voorstel om de verant-
woordelijkheid voor scholing aan 
vrijwilligers en onderhoud van de 
AED’s aan partijen buiten de ge-
meente over te dragen. De raads-
leden verwachten wel een zorg-

vuldige overdracht. De kosten voor 
de basis van het netwerk blijven 
voor rekening van de gemeente. 
Dit zijn de registratie- en alarme-
ringskosten van vrijwilligers en 

 de kosten voor het verlenen van 
nazorg aan vrijwilligers

• Programmabegroting en finan-
ciële begroting 2016-2019 Regio 
Achterhoek, motie CDA regionale 
samenwerking

 Via een motie krijgt het college 
 opdracht om in regionale samen-

werkingsverbanden te sturen op 
gelijke inbreng en verantwoorde-
lijkheid van de gemeenten (voor: 
CDA, PvdA, D66, VVD, tegen GBB, 
GroenLinks)

Voor alle informatie over de onder-
werpen die besproken zijn tijdens de 
vergadering verwijzen wij u naar 
www.bronckhorst.nl/gemeenteraad. 
Op onze site kunt u ook de vergade-
ring terugluisteren/kijken. De eerst-
volgende gemeenteraadsvergadering 
is op 24 september.

Uit de raad

Het is vakantietijd en veelal lekker 
weer! De brandweer geeft u graag 
een aantal tips om deze zomer reke-
ning mee te houden. Gaat u op vakan-
tie? Comfort op de plek van bestem-

ming wordt steeds belangrijker. 
Huishoudelijke apparaten en andere 
elektronica nemen we graag mee op 
reis. Let er goed op dat u speciale 
campingapparatuur gebruikt met een 

laag stroomverbruik. Er zijn boven-
dien omvormers en accu’s op de 
markt, waarmee u het stroomver-
bruik in uw kampeermiddel op een 
veilig niveau houdt. Ook is het 
belangrijk om gasflessen- en toestel-
len op de juiste manier te gebruiken. 
En thuis en op vakantie steekt u de 
barbecue vast ook regelmatig aan. 
Gelukkig gaat het meestal goed. 
Maar wat doet u als de brandende 
barbecue omvalt of iemand vindt dat 
de barbecue niet snel genoeg brandt 
en er spiritus bij gooit?

Tips van de brandweer
Op www.brandweer.nl/noorden-
oostgelderland vindt u handige en 
uitgebreide tips en adviezen van de 
brandweer over deze 
onderwerpen. Neem 
eens een kijkje en ga 
brandveilig de zomer 
in! U kunt ook de 
QR-code scannen.

Brandveilig de zomer in!

Vorig jaar maakte de gemeente 
Zutphen bekend een aantal locaties 
te onderzoeken om mogelijk wind-
molens te plaatsen. Eén van de 
eventuele locaties was een gebied 
bij N314/Zutphen Zuid/Revelhorst/
Vierakker. Hierover zijn inwoners 
die in een bepaalde straal van dit 
zoekgebied woonden toen ook geïn-
formeerd (in onze gemeente ging 
het om inwoners uit delen van Vier-
akker, Wichmond en Baak). Inmid-
dels is een initiatief ontstaan waar-
bij energiecoöperaties uit Zutphen, 
Lochem, Brummen en Voorst samen 
werken aan een gezamenlijk wind-
molenpark bij het Zutphense bedrij-
venterrein De Mars/Twentekanaal. 
Dit betekent dat de locatie vlakbij de 
grens met Bronckhorst op dit 
moment niet meer in beeld is. 
In Wichmond en Vierakker was de 
actiegroep Samen Tegen Opgelegde 
Plan (STOP) actief, zij zijn hierover 
geïnformeerd. 

Revelhorst Zutphen op grens Vierakker/Wichmond 
geen zoekgebied meer voor windmolens 

We wonen vaak dicht op elkaar. 
Daardoor kunnen ergernissen of 
ruzies ontstaan over pesterijen, rod-
dels, overlast van kinderen of huis-
dieren, harde muziek, (sloop)auto’s 
in de straat, rommel buitenshuis en 
geluids- of stankoverlast. De politie 
erbij halen levert niet altijd de ver-
zoening op die buren zich wensen. 
Buurtbemiddelaars (goed getrainde 
vrijwilligers) kunnen dan een oplos-
sing bieden. Ze spelen niet voor rech-
ter en vellen geen oordeel, maar zet-
ten zich in om ruziënde partijen weer 
aan de praat te krijgen en hen zelf 
een oplossing te laten bedenken. 
Heeft u hiermee te maken? Wellicht 
is buurtbemiddeling voor u een optie! 
Buurtbemiddeling is gratis en kunt 

u via de gemeente aanvragen. 
Neem contact met ons op 
via e-mail: info@bronckhorst.nl 
of bel (0575) 75 02 50. 

Buurtbemiddeling helpt bij 
problemen in de buurt 



Oogstdag kinderboerderij Feltsigt
Bekveld - Op zondag 26 juli wordt bij recre-
atie- en kinderboerderij Feltsigt een traditi-
onele oogstdag met verschillende gewassen 
georganiseerd. Deze dag worden aardappelen 
geoogst en gesorteerd zoals dat zo’n 50 jaar 
geleden veel in de Achterhoek gebeurde en zal 
het bijna uitgestorven graanras rogge op maar 
liefst zes verschillende manieren van het land 
worden gehaald en daarna traditioneel wor-
den verwerkt. Traditioneel houdt ook in dat 
volgens goed Achterhoeks gebruik de noeste 
arbeiders op het land worden voorzien van 
een authentiek natje en droogje en dit alles 
gebeurt in klederdracht uit vervlogen tijden.

Vroeger was het zo dat de boeren het gras veel 
langer lieten doorgroeien dan tegenwoordig, 
omdat dat makkelijker was met hooien. Dat op 
deze manier ook meer van de ‘bunder’ afkwam, 
was natuurlijk mooi meegenomen. Voor het 
maaien van het langere gras werd een maaibalk 
gebruikt, eerst met het paard ervoor en later in 
de tijd met de trekker. Op 26 juli komt de Neder-
lands Kampioen grasmaaien met de maaibalk 
zijn kunsten vertonen.
Er zal op ouderwetse manier worden gehooid 
met de hand (om het hooi aan de opper te zet-
ten), met het paard voor de schudder (die later 
als hark kan worden veranderd) en als laatste 
onderdeel wordt het in de baal gedrukt met een 
oldtimer trekker met lage druk pers erachter.
De aardappelen worden gerooid zowel met de 
hand (riek) alsook met een drietal verschillende 
rooiers die worden getrokken door een tractor. 
Deze dateren uit de jaartallen 1918 tot 1965. Zij 
zullen de gehele dag doorlopend demonstraties 
geven hoe het vroeger in zijn werk ging. Als de 
aardappelen zijn gerooid dan kan men de aan-
gelegde productie lijn volgen omtrent de trans-
formatie van aardappel naar patat.

Op het land van Feltsigt staat een mooi perceel 
oude soort rogge, dat tijdens de oogstdag zal 
worden gemaaid, gedorst en gemalen tot brood, 
bier en veevoeders. Ook hiervoor zijn produc-
tielijnen aangelegd, die deze processen duide-
lijk zullen maken. Het maaien van de rogge zal 
met de hand (zicht) gebeuren alsook met ver-
schillende machines: de aflegger (getrokken 
door een paard) met in het kielzog de meestal 
vrouwelijke binders die hun kunsten vertonen 
en de binder (getrokken door een trekker) van 
rond 1940. Deze kan de vorige twee activiteiten 
in één handeling verrichten. Het dorsen van het 
graan gebeurde in die tijd met een zogeheten 

‘dorskast’ die ook te zien is. Iets verder in de tijd 
kwam de combine, die deze drie activiteiten in 
één werkgang kon verrichten. Op de oogstdag 
zijn twee varianten aan het werk te zien: de ge-
trokken versie en de zelf rijdende.

Vergeten groenten
In de door stichting Buiten Gewoon Buiten aan-
gelegde moestuin groeien allerlei groentes uit 
ver vervlogen tijden die zullen worden geoogst 
en daarna worden geserveerd. Op het speciale 
moestuinterras worden ook producten van de 
bijenstal aangeboden, zodat dit geheel een mooi 
biologisch verantwoord geheel vormt. Over de 
manier van produceren, zowel de imker als de 
mensen van de moestuin, zullen demonstraties 
en uitlegrondes worden gegeven.
Het geheel wordt omlijst met demonstraties 
van onder andere boerendansers met orkest, 
oldtimer tractoren, hand gereedschappen en 
stationaire motoren. De muzikale noot tijdens 

het dorstfeest zal verzorgd worden door de boe-
renrock formatie HIK uit Hummelo van 16.00 tot 
20.00 uur in de horeca wei.

Op het terrein (met een oppervlakte van onge-
veer 20.000 m² ) is een grote speelweide met ver-
harde skelterbaan, meerdere trampolines, een 
zonnebloemen doolhof en vele terrassen zowel 
overdekt als buiten met drinken, ijs en streek-
gebonden etenswaar. De oogstdag is een eve-
nement voor het hele gezin en zal bol staan van 
gezelligheid. Er wordt geoogst van 10.00 - 18.00 
uur. Er wordt entree gevraagd bij de ingang dicht 
bij de parkeerplaats, parkeren is gratis. Bij slecht 
weer wordt deze dag verplaatst naar zondag 2 
augustus.
   

 ▶ www.feltsigt.nl
 ▶ facebook van Feltsigt
 ▶ (0575) 462828

STICHTING EVENEMENTEN VORDEN
bedankt alle onderstaande sponsoren 

voor het welslagen van de 3e editie 
van Booming Vorden!

Hoofdsponsors:
Homma Kunststofverwerking

www.hommakunststof.nl
Marktlink Fusies & Overnames b.v.

www.marktlink.nl

Sponsors: 

• 4AtHome Vorden
• ABC-Automotive Vorden
• AH Grotenhuys
• Ambiance Evenementen 

Zelhem
• Ami kappers Vorden
• Ato Agro en Bouwservice 

Vorden
• Auto-rijwiel en taxibedrijf 

Klein Brinke Vorden
• Autowascentrum David 

Vorden
• Bakkerij ’t Stoepje Spaken-

burg
• Black Knight Disco Team
• Bloemenboerderij Groot 

Roessink Hengelo (Gld.)
• Bloemendaal & Wiege-

rinck Vorden
• Bosrestaurant de Reehorst 

Vorden
• Bouwbedrijf Geers Almen
• Bouwbedrijf van Zeeburg
• Bouwkeurgroep Vorden
• Bruna Vorden
• BZW Zonnewering Vierak-

ker
• Da Vinci for hair Vorden
• De Boedelhof Vorden
• Plaza Vorden
• Boels verhuur
• De Gravin van Vorden
• De Witte Smid Warnsveld
• Dutch PC Electronics 

Vorden
• Ecotrans Vorden
• Euro Planit Vorden
• Fa. A. Beeftink en Zn 

Vorden
• Giessen schoenmode 

Vorden
• Haarstudio Marloes 

Vorden
• Hotel Bakker Vorden

• Reinier en Leonie’s groen-
ten en fruit

• Bakker Aloys Lurvink 
Doetinchem

• Hoveniers en bestratings-
bedrijf Jeroen Bleumink 
Vorden

• Huusken groente Enschede
• IJssallon Lekker Vorden
• Installatiebedrijf Wim 

Bosman Vorden
• Keurslagerij Vorden
• Kluvers Vorden
• Loonbedrijf Groot Enzerinck
• M. en F. Ruizendaal’s 

vishandel Bunschoten
• Party Service Achterhoek
• Pensioen perspectief 

Vorden
• Tankstation de Weule
• Fashion corner
• Profile Bleumink
• Houtzagerij Wasseveld
• Schildersbedrijf Peters 

Vorden
• Siemerink opticien-juwe-

lier Vorden
• Smederij Oldenhave 

Vorden
• Tandprothetische praktijk 

J. Riefel Vorden
• Thom Engineers Doetin-

chem
• Vishandel M. en F. van de 

Groep & zn. Spakenburg
• Visser mode Vorden
• Vlogman installatietech-

niek Vorden
• Welkoop Vorden
• Westerik service en tech-

niek Vorden
• Weulen Kranenbarg tuin 

en erf Vorden
• Wok Maxis Warnsveld

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

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

Bronckhorst:
• Bakerwaard, natuurontwikkeling, vastgesteld wijzigingsplan
• diverse locaties, tijdelijk plaatsen van reclameborden Smoks Lympics, vergunning verleend

Drempt:
• Zomerweg 19A, bouwen opslagruimte, aanvraag ingetrokken

Halle:
• Dorpsstraat 84, exploiteren kinderdagverblijf Juut & Co Nijntje, besluit registratie Landelijk 
 Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Hengelo (Gld):
• Gietelinkdijk 2, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• Gietelinkdijk 2, veranderen bedrijf, vergunning verleend
• Venneweg 2, wijzigen drinkwaterpompstation, vergunning verleend
• Wichmondseweg 37, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Keijenborg:
• Hengelosestraat 2, bouwen werkplaats, aanvraag ontvangen
• Hengelosestraat 2, centralisatie smederij Besselink, gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan
• Sint Janstraat 6, exploiteren kinderdagverblijf Juut & Co P.U.K., besluit registratie Landelijk 
 Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Steenderen:
• Dr. A. Ariënsstraat 4, exploiteren kinderdagverblijf Juut & Co BSO Steenderen, besluit registratie  
 Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen
• Koningin Julianalaan 70, exploiteren kinderdagverblijf Juut & Co Het Eerste Steentje, besluit 
 registratie Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Toldijk:
• Beekstraat 1B, oprichten bedrijf, melding beoordeeld
• Muizengatweg 7, vergroten ligboxenstal, vergunning verleend

Vorden:
• Deldensebroekweg 8A, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• Galgengoorweg 17, verbouwen machineberging tot stal, vergunning verleend
• Het Wiemelink 15, intern veranderen woning, vergunning verleend
• Het Jebbink 13, organiseren van vlooienmarkt Vorden, vergunning verleend
• Weidemanweg 1, bouwen kapschuur, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Hummeloseweg 63A, plaatsen mestopslag, aanvraag ontvangen
• Kruisbergseweg 12A, intrekken omgevingsvergunning voor opslag en afleveren LPG, ontwerp-
 vergunning
• Priesterinkdijk 2, organiseren van bruiloft, vergunning verleend
• Velswijkweg 50, organiseren van Velswieks Feest 2015, vergunning verleend
• Wisselinkweg-Korenweg, ontwikkeling Wisselinkweg 1 en omliggende percelen, voorbereiding   
 bestemmingsplan

Mededelingen
Samenwerkingsovereenkomst uitbreiding Aviko Steenderen
B en w maken bekend dat zij op 9 juli 2015 een samenwerkingsovereenkomst (art. 6.24, lid 1 en 3, Wro) 
met Aviko B.V. hebben gesloten. De overeenkomst betreft de uitbreiding van de bestaande 
aardappelverwerkende industrie van Aviko in Steenderen (vrieshuis) en herinrichting van het 
omliggende gebied (infrastructuur en landschappelijke inpassing).

Ter inzage
Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt van 16 juli t/m 20 augustus 
2015, tijdens onze openingstijden, ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis. Tegen de samenwerkingsovereenkomst kunt u geen zienswijzen of bezwaren 
indienen.

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

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

Oogstdag bij Kinderboerderij Feltsigt in Bekveld.



Uw kunstgebit verdient 
een erkend specialist

0575 - 46 44 33 www.tppriefel.nl
Hoetinkhof 1a 7251 XM  Vorden

Reparaties snel en vakkundig 
uitgevoerd óók in het weekend

●	Gratis controle

●	Op afspraak bezoek ik u thuis

●	Géén verwijzing tandarts nodig

●	Vooraf prijsopgaaf op basis van   
 uw wensen

●	Contacten met alle zorgverzekeraars

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Koningsweg 26a   7255 KR Hengelo (G)

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Organisatie van Nederlandse Tandprothetici

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

T. (0575) 46 44 33  (06) 51 44 62 99  
Hoetinkhof 1a  7251 XM Vorden
www.tppriefel.nl

Kunstgebitspecialist
voor nieuwe
gebitsprotheses
en reparaties

www.de-goudsmid.nl
Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●  Ontwerpen van nieuwe, en veranderen 
van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden
●  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
●  Zetten van edelstenen
●  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM  Zelhem

Telefoon 0314 - 623584

●

•	 Ontwerpen	van	nieuwe,	en	veranderen

	 van	speciale	sieraden	in	opdracht	o.a.:

	 -	Trouw-	en	relatieringen

	 -	Herinneringssieraden

•	 Reparatie-	en	restauratie	werkzaamheden

•	 Zetten	van	edelstenen

•	 Verkoop	van	gouden	en	zilveren	sieraden

•	 Inkoop	oud	goud

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

Een leven lang
zorgeloos genieten
met de kunststof kozijnen, (garage)deuren, 
serres, veranda’s en vensterluiken van MRB

Ruurloseweg 118, Vorden (‘t Medler)
Tel. 0575-559 232 www.mrb-lensink.nlT 0575 200 001   www.grootroessinkmakelaardij.nl

   Zomeravond
 OPEN HUIS

Woensdag 22 juli 2015
van 18.30 tot 20.30 uur

Betaalbaar woonhuis
in Toldijk

Wethouder Spekkinkstraat 5

Vraagprijs: € 199.000,- k.k.

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

Voor Benzine & Diesel uitvoeringen

GRATIS
Airco controlebeurt 

airco vulling e 75,-

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

Kapelweg 14 • 7233 SC  Vierakker • Tel. (0575) 44 14 34 • www.den4akker.nl

Heerlijke vers geplukte
AARDBEIEN & FRAMBOZEN
super van smaak voor een scherpe prijs!

 
KOMT U OP DE FIETS?

Dan is het 2de bakje aardbeien voor de halve prijs.

Actie geldig t/m 25 juli of  OP=OP.



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.

Assemblagemedewerker Elektro m/v

Ben jij een ervaren assemblagemedewerker 
met een elektro achtergrond?

Functieomschrijving
In deze functie assembleer je technische produc-
ten, en zorg je voor de kalibratie en het eindtesten 
van het eindproduct. Verder signaleer en analyseer 
je problemen in het eindproduct en zorg je voor 
een oplossing. Je denkt mee in het productiepro-
ces en richt je op verbetermogelijkheden. Voor 
deze functie is het van belang dat je aantoonbare 
werkervaring hebt met fijne assemblagewerkzaam-
heden en dat je nauwkeurig kunt werken. In eerste 
instantie start je als assistent assemblagemede-
werker, maar binnen deze organisatie zijn er ook 
doorgroeimogelijkheden.

Industrieel Schoonmaker  m/v

Heb jij ervaring als industrieel schoonmaker 
en heb je geen hoogtevrees?

Functieomschrijving
Als Industrieel Schoonmaker ben je verantwoor-
delijk voor het schoonmaken en het schoonhou-
den van de fabrieksvloeren, muren en andere 
oppervlaktes. Daarnaast zorg je er ook voor dat 
de (metaalbewerkings-)machines op een gede-
gen manier worden schoongemaakt. Het werk-
gebied bestaat uit voornamelijk diverse regio’s in 
Nederland. Het is daarom van belang dat je geen 
probleem hebt om te reizen voor je werk. Eventuele 
bereidheid om in de kost te willen is een pre.

ICT medewerker m/v

Heb jij ervaring als ICT medewerker en 
ben je graag in contact met klanten?

Functieomschrijving
In deze functie van ICT medewerker ben je het 
eerste aanspreekpunt voor de klanten. Je krijgt 
onder andere te maken met algemene technische 
vraagstukken, maar ook met vragen aangaande 
het applicatiegebruik. Deze vraagstukken dienen 
telefonisch direct beantwoord te kunnen worden. 
Om een goede ondersteuning te kunnen bieden 
naar de klanten is het van belang dat je de appli-
catie snel eigen maakt. Tevens ben je als ICT 
medewerker verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van dataoverdracht en datamigraties. Vanwege het 
vele contact met klanten is het essentieel dat je 
beschikt over goede communicatieve vaardighe-
den en een klantvriendelijke instelling.

Vakantiewerk m/v

Ben jij op zoek naar vakantiewerk? 

Functieomschrijving
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 bijvoorbeeld de horeca.

Assistent kok m/v

Heb jij grote affiniteit met horeca en koken?

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

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen

Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61

WWW.AGFGARRITSEN.NL 

Let op! Woensdagmiddag gesloten.
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 m. links.
Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en akties!

Cadeautip:
Streekproductenpakket!

AARDBEIEN VAN DE KOUDE GROND
De lekkerste; nu volop voor de inmaak

Hollandse TUINBONEN 500 gram 0.69

KOMKOMMERS 2 stuks voor 0.99

Nieuwe oogst
FRIESLANDERS DORE aardappelen

Kersen uit eigen bongerd 
KERSEN v.a. 500 gram 1.99

REPARATIE EN VERKOOP 

VAN ALLE MERKEN TUIN-/

PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 

OOK VOOR 

WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN 

VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. 
 Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

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

Franken Ondermode Zutphen - www.conta.nl

Da Zillertaler und die Geigerin
Zaterdag 18 juli 2015

Aanvang 20.00 uur     Zaal open 19.00 uur
Lokatie: De Brouwer, Höfteweg 8, Ruurlo

Entreeprijs: € 12,00

Kaartverkoop bij:
H.J. van den Berg 0573-451445 of
De Schoenenwinkel Ruurlo 0573-451307
of aan de kassa

und die GeigerinDa Zillertaler
und die Geigerin

BROOK DUO

Frühschoppen met 
de Berkelzangers en Brook Duo

Zondag 19 juli 2015
Aanvang 11.00 uur      Zaal open 10.00 uur
Lokatie: De Brouwer, Höfteweg 8, Ruurlo

Entreeprijs: € 8,00

Kaartverkoop bij:
H.J. van den Berg 0573-451445 of
De Schoenenwinkel Ruurlo 0573-451307
of aan de kassa

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio

OP ZOEK
NAAR EEN
NIEUWE
UITDAGING?



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

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

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

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

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

Tandarts:
18 - 19 juli, M. Hermans, Vorden, tel. (0575) 55 22 53 .
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 
Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand 
telefoonnr. bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 
verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, 

dieet en voeding, maaltijdservice, personenalarmering 
en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 19 juli, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
10.00 uur: ds. D. van Doorn uit Almen.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Onderhoud gebouwen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 19 juli, Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk, 
10.00 uur: ds. D. van Doorn uit Almen.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Onderhoud gebouwen.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 19 juli, 10.00 uur, Ds. G. v.d. Brug, Zutphen.

R.K. kerk Vierakker
Zondag 19 juli, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
W. Matti, em.-pastoraal werker. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 19 juli, 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
werkgroep. 

Tuinen van De Wiersse: zomer 
open dagen zo. 19 en zo. 26 juli 
(10-17 uur). Ingang N319 tus-
sen Vorden en Ruurlo bij km. 
16,7. Rondleidingen (zonder af-
spraak): elke do. en iedere 1e za. 
van de maand: start 10.30 uur 
bij het ijzeren hek aan de Wiers-
serallee. Groepsbezoek (op af-
spraak): 0573-451409 of wiers-
se@xs4all.nl. Opbrengsten ten 
bate van het tuinonderhoud. 
Website: www.dewiersse.nl
   

Op zoek naar mooie meubels 
voor een scherpe prijs? Neem 
dan eens een kijkje op www.
dewoonburcht.nl en vraag vrij-
blijvend een offerte aan!
   

KIPPENMESTKORRELS, het 
beste voor uw GROENTE-SIER-
TUIN en GAZON. 25 Kg zak 7 eu-
ro, 4 zakken 25 euro. Morsdijk 
2, Ruurlo. 06-12971503.
   

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.
   

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

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

Schilderwerk - Bloemberg-
schilder heeft nog tijd over. 
Netjes en voordelig. Tel.: (06) 
18181234.
   

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.
   

Te koop dagelijks vers geplukte 
onbespoten AARDBEIEN. Fam. 
van Amerongen Schuttestraat 
12, Vorden. 
   

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

15 t/m 21 juli 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consume-
ren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag 
en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 15 juli Uiensoep/Varkensmedaillons met champignonsaus, aardappel-
kroketten en groente

Donderdag 16 juli ½ Gegrild haantje met frieten en appelmoes en rauwkostsalade/
Vanille pudding met bessensap en slagroom

Vrijdag 17 juli Tomatensoep/Zalmfilet met dille saus, aardappelen en groente
Zaterdag 18 juli Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en rauwkostsalade/

IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 
Maandag 20 juli Gesloten
Dinsdag 21 juli Wiener schnitzel met aardappelen en groente/IJs met slagroom

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

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

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

VLOOIENMARKT 
& More 

BRAAMT 
zondag 26 juli

10.00 - 17.00 uur
TERREIN MARKANT
(Outdoorcentr) Gildeweg 7

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!




