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Jeroen Helmink van Helmink Wonen 
kwam op het idee om de heren vlak 
voor hun vakantie uit te nodigen op 
de parkeerplaats voor zijn winkel. 
“Het is voor ons heel belangrijk dat 
we bereikbaar blijven voor onze va-
kantie”, vertelt hij. “Om ervoor te 
zorgen dat ook in de vakantie ieder-
een bij onze winkels kan komen, 
heeft Oranjewoud een puinweg aan-
gelegd. We zijn heel erg blij dat ze 
met ons meedenken.”

Jeroen maakte een rondje langs de 
VOV-leden bij hem in de straat en 
kreeg veel bijval voor de ludieke ac-
tie. “Bijna alle ondernemers waren 
enthousiast en doen een bijdrage 

door te sponsoren of iets beschikbaar 
te stellen.” 
En zo kwamen de bouwvakkers vanaf 
de de puinweg de rode loper op wan-
delen om op de stoelen van Helmink 
aan tafel te gaan zitten. Even was er 
de twijfel of ze wel met hun vieze 
werkkleding op de stoelen konden 
gaan zitten, maar al gauw wierpen ze 
de schroom van zich af om zich heer-
lijk in de watten te laten leggen. 

Etos Barendsen boodt hen een goodie-
bag aan, Da Vinci for Hair een enve-
lop met bon voor een knipbeurt, de 
Burgerij schonk thee en deelde zelfge-
maakte bonbons uit, Van Asselt had 
wat lekkers uit winkel meegenomen, 

terwijl Vlogman al een plaat had ver-
warmd met warme vleeshapjes. Na-
tuurlijk mocht bij de hoge tempera-
turen ook bier en fris niet ontbreken. 
Fashion Corner, Fixet Barendsen, 
Ami Kappers en Siemerink opticien 
en juwelier droegen eveneens bij aan 
deze ludieke actie.

Marc Hendrickx, uitvoerder van 
Oranjewoud, bedankte de onderne-
mers namens al het personeel. “Ik 
ben ontzettend blij dat de samenwer-
king zo goed verloopt”, vertelde hij. 
Deze verrassing werd nog meer ge-
waardeerd. “Dit hebben we echt nog 
nooit meegemaakt!”

Winkels Zutphenseweg tijdens de bouwvak bereikbaar via puinweg

Vordense ondernemers leggen bouwvakkers 
in de watten
Vorden - De winkels aan de Zutphenseweg in Vorden zijn tijdens de 
bouwvak ‘gewoon’ bereikbaar. De mannen van Oranjewoud hebben 
voor de aankomende weken namelijk een puinweg aangelegd. De on-
dernemers zijn daar zo blij mee dat ze de harde werkers vrijdag 19 
juli een feestelijke vakantieborrel aanboden met een hapje, drankje 
en diverse cadeautjes.

Vrijdag 12 juli was het EK voor de 

Cruisers, dus Anne kon gelijk aan de 

bak. Na geweldige spannende man-

ches plaatste ze zich uiteindelijk voor 

de finale ,voor maar 8 dames wegge-

legd en werd Anne keurig 6e.

Ook zondag moest ze aan de bak in 

de klasse Women 17+ en daar werd 

ze 6e in de halve finale.

Anne Mokkink uit Vorden 6e bij 
cruisers op het EK fietscross
Vorden - Op 12, 13 en 14 juli zijn 
in Dessel [B] de Europese Kampi-
oenschappen Fietscross gehou-
den.

Er is telkens veel belangstelling voor 
dit zingen op verzoek ook vanuit de 
regio.
De muzikale begeleiding is in handen 
van dhr. W. Kuipers uit Apeldoorn 
die het fraaie orgel van de Vordense 
Dorpskerk bespeelt.
Verder is er een korte overdenking 
door ds. H. Withmer uit Westerhaar 
over het thema: “Gereserveerd”.

Zangdienst 
“Vorden zingt”
Op zondag 28 juli om 19.00 uur 
is er in de Dorpskerk van Vorden 
weer een zangdienst. Er wordt 
gezongen uit diverse bundels en 
deze liederen zijn in de afgelopen 
periode op verzoek aangevraagd.

Scheffer Keukens heeft 
het antwoord op alles

De ideale keuken is voor iedereen anders. 
We hebben keukens voor elke smaak en 
elk budget. En altijd het beste advies voor 
100% keukenplezier.

W W W.SCHEFFERKEUKENS.NL
ZELHEM Gildenweg 1 Tel. 0314 623658

DE MODEHAL
IS EN BLIJFT KOOPJESHAL!

    

KERKHOFLAAN 3c VORDEN

Open: Elke vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur
 Elke zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Nieuwe collecties jurkjes, blouses,

shirts, broeken etc.     Nog steeds:

3 halen 2 betalen!

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

+31 (0)6 219 22 319 - DOETINCHEM - INFO@JEROENSCHLECHTER.NL
VOOR PARTICULIEREN EN BEDRIJF - OOK IN HET WEEKEND - SINDS 2008

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!
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Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

Uitgave: Weevers Grafimedia
Telefoon: (0575)  55 10 10
Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden
Postbus 22, 7250 AA Vorden 

E-mail Redactie:
info@contact.nl
E-mail Advertenties:
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren advertenties/redactie:
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Correspondent:
Ab en Dinie Velhorst
E-mail: noord@contact.nl

Bezorgklachten: 
Weevers Grafimedia – Vorden
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact 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  
Auteurswet 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.

! nnp

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 e 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer e 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, e 4,24 (incl. btw) extra. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à e 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.

Plaats een Contactje
in uw weekblad en 
online via
WWW.CONTACT.NL
snel en gemakkelijk!

AUTO TE KOOP
ETJ-Witgoedservice

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

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

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

Dagmenu’s 24 t/m 30 juni
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 24 juli
Tomatensoep / Babi pangang met nasi en rauwkostsalade.

Donderdag 25 juli
½ haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / 
Apfelstrüdel met vanillesaus.

Vrijdag 26 juli 
Knoflookroomsoep / Pangafilet met pestosaus, pasta en groente.

Zaterdag 27 juli (alleen afhalen / bezorgen) 
Spareribs met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 29 juli 
Runderbouillon met flensjes / Wokki wokki van kipfilet met rijst 
en rauwkostsalade

Dinsdag 30 juli 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom

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

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

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

In prijs VERLAAGD !!!!!!!!
Mooie grove Belgische kersen

400 gram 2,99
Voor uw gemak 
een picknick pakket 4,99
De lekkerste aardappel !!!!
Opperdoezer ronde 2 kilo 2,99
Hollandse bospeen per bos 0,99

Deze week elke dag
een wisselende maaltijd aanbieding
Aanbiedingen geldig t/m maandag 29 juli.

Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 

Iedere donderdag en elke 1e 

zaterdag van de maanden juli,

aug. en sept. vinden er rond-

leidingen door de Tuinen van

de Wiersse plaats. Vertrek

v/a de ijzeren poort aan de

Wiersserallee om 10.30 uur.

Open dagen: zo. 28 juli en zo.

4 augustus 10.00 -17.00 uur.

Honden zijn in de tuinen niet

toegestaan, maar er kan in de

schaduw geparkeerd worden.

Alle opbrengsten komen ten

bate van het tuinonderhoud.

Groepen kunnen ook op ande-

re tijden afspreken. Inl. 0573-

51409/www.dewiersse.nl.

Wie heeft in de nacht van za-

terdag op zondag mijn rollator

aan de Stationsweg meege-

nomen of heeft iemand hem

ergens zien staan? tel: 0575

- 472852

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

Geef je nu op voor de revue van

Jong Gelre Vorden-Warnsveld.

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail

naar revue@jong-gelre.nl

Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. (0575) 46 37 43.

Alleen op afspraak.

Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen
Tel. (0900) 200 9000.

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

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

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

Tandarts
27 - 28 juli P. Scheepmaker, Ruurlo (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
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

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, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
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.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 
kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 
dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 
gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
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) 460 312
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, 
jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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, diëtetiek, 
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.

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) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 
reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

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; 
Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 
Hummelo, Het Drempeltje in Drempt 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 10.00-16.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 
gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 
Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 
www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 
RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-
verwijzing 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 20 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur, ds. M.T. Hilhorst, Almen.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, 
ds. H. Witmer, Westerhaar.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 28 juli 10.00 uur, Viering Heilig Avondmaal,
 ds. F.W. Brandenburg.
19.00 uur in de Dorpskerk, Zangdienst ”Vorden zingt”, 
ds. H. Witmer, Westerhaar.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 28 juli 10.00 uur, mw. Z. Langwerden, Wichmond. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 28 juli 9.30 uur, Woord- en Communieviering, werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 27 juli 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Herenkoor greg.
Zondag 28 juli geen viering.

Weekenddiensten

Herbalife de perfecte 
brandstof voor uw lichaam!
Nieske Pohlmann 06-54326669.



Met behulp van vooraf gedefi nieerde 
sjablonen kunt u uw familiebericht voor 
de weekbladen Contact, Elna of Groenlose 
Gids, zelf samenstellen in de categorieën 
jubileum, geboorte, huwelijk, overlijden, 
dankbetuiging of in memoriam. 
 
U hoeft alleen de tekst in te vullen en 
eventueel een foto of afbeelding te 
 uploaden. Ga voor meer informatie en 
 opgave van uw advertentie naar 
www.contact.nl/info/adverteren

familieberichten
online opgeven:

Daar word je vrolijk van!

Kaartje sturen?

Kijk snel op:
Maak het zelf !

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

                   Lieve mensen;

heel veel dank voor de overweldigende

hoeveelheid belangstelling, mooie woorden,

bloemen,kaarten,brieven en tekeningen die wij

mochten ontvangen na het overlijden van mijn

man en onze vader

Bennie Hilge

Heeft ons doen beseffen dat hij niet alleen voor

ons maar ook voor anderen veel heeft

betekend.

Steun krijgen van de mensen om je heen in

een periode van verdriet doet ons goed. Wij

zijn erg blij dat wij deze steun van vele nog

dagelijks mogen ontvangen.

Helma Hilge

Sanne en Marco

Demi

Maaike

Baak, juli 2013

Beetje bij beetje moesten we je laten gaan,
het heeft ons veel pijn gedaan.
Die blik, die stilte, deed vaak zeer,
de vrouw van vroeger was je niet meer.
Wij zagen heel goed je stille verdriet,
we deden ons best, maar helpen konden we niet.

Bedroefd, maar met dankbaarheid voor de liefde 
die zij ons heeft gegeven en vol bewondering voor 
haar doorzettingsvermogen tijdens haar ziekte en 
voorzien van de H. Sacramenten van de zieken, 
geven wij kennis van het overlijden van onze lieve 
en zorgzame moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria 
Berends-Bolwiender

Annie

sinds 23 februari 2010 weduwe van
Hermanus Johannes Berends

 * Drempt, 5 mei 1927    † Lochem, 22 juli 2013
      
Rita en Jiannis
 Staas, Kimon
Gerard en Toos
 Tom, Lisa 
Herman
Annemarie en Willem
 Sébastiaan en Lisa, Dominique
Marga en Henk
 Joske, Falco
Tiny en Bertus
 Joanne, Jorieke en Pieter, Jermaine
Elly en Benno

Correspondentie adres:
G.H.J. Berends, Onsteinseweg 11, 7251 ML  Vorden.

De avondwake wordt gehouden op woensdag  
24 juli om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, 
Het Jebbink 8, 7251 BL te Vorden.
Aansluitend is er in de kerk gelegenheid tot 
afscheid nemen en condoleren.
De plechtige uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 
25 juli om 10.30 uur in bovengenoemde kerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op het 
R.K. kerkhof te Kranenburg.
Voorafgaande aan de uitvaartdienst is er van 9.50 
tot 10.15 uur gelegenheid tot afscheid nemen,  
in het uitvaartcentrum, Het Jebbink 4a te Vorden.
Eveneens gelegenheid tot condoleren na de 
plechtigheid in Café-Restaurant ‘t Wapen van  
‘t Medler, Ruurloseweg 114 te Vorden.

Onze dank gaat uit naar de medewerkers van 
woonzorgcentrum De Hoge Weide, 

afdeling Velhorst te Lochem voor hun zorg 
en betrokkenheid.

†

verse snijbloemen - bruidswerk - rouwwerk - vazen - potten - kamerplanten - eenjarige

orpsstraat a  wello       in o e aleweide nl  www devaleweide nl

e ale eide 
     voor al uw bloemen     
  en bloemwerken 20 Roosjes    3,99

Zonnebloemen 
      per bos       2,99

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van mijn zorgzame man,

onze pa, trotse opa en overgroot-opa
 

Gerrit Huetink
betuigen wij u onze oprechte dank.

 

Antje
Gerrit en Wilma
   Rudy en Marijke
   Anja en Brian, Mick
   Roy en Claudet
Nico Freddie en Karolien
   Ellen en Berry, Celina
   Wouter en Mayke
Annette en Arie
   Didi
   Tjeerd
 

Vorden, juli 2013

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000



Onder begeleiding van tekentaaldo-
cent Josée van der Staak uit Vorden, 
kan men tussen 12.00 en 17.00 uur 
Zutphen in de trant van Hundert-
wasser brengen. 
Hundertwasser was een Oostenrijkse ar-
chitect en kunstenaar die natuur en cul-
tuur wilde samenbrengen. Rechte lijnen 
waren voor hem taboe. Zijn idee was: ‘De 
natuurlijke bibber mag bestaan, torens 
worden bekroond door uien, bomen 
groeien door de ramen en ogen kijken 
je van alle kanten aan, ieder is koning in 
zijn eigen koninkrijk’. Iedereen kan in 
de trant van Hundertwasser ontwerpen 
en schilderen. Aanmelden is niet nodig, 
voor materiaal wordt gezorgd, meedoen 
is gratis.

Zutphen in de trant van 
Hundertwasser
Vorden - Tijdens het stadsfeest on-
der het thema De Poppen aan het 
Dansen in Zutphen op zondag 28 
juli a.s. kunnen jong en oud zich 
uitleven op een groot doek aan de 
Zaadmarkt in Zutphen.

Na de koffie en een lekkere koek stapte 
het gezelschap in het treintje ‘Bello’. De 
reis ging vervolgens door het prachtige 
‘Linde’ naar de pannekoeken restaurant 
de Heikamp in Ruurlo. Hier werd een 
tussenstop gehouden voor een pannen-
koek en een ijsje. Hiernaar werd de tocht 
vervolgd  richting Kranenburg, Mossel-

seweg, Wildenborch, Galgengoor en ver-
volgens weer richting Vorden. Het was 
een zeer geslaagde dag met veel enthou-
siaste deelnemers. Als u interesse heeft 
voor dagverzorging neem dan gerust 
contact op met:
Diana Bruil of Diane Wesselink tel. 0314-
356424.

Jaarlijks uitstapje dagverzorging 
Klimop Vorden

Vorden -  Zaterdag 29 juni was het het weer zover, de bezoekers van de dag-
verzorging gingen een gezellig dagje er op uit. .

Keurslagerij Vlogman
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestelling 

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is niet geldig op barbecue bestel-
lingen. En alleen geldig in het dorp en het bui-

tengebied van Vorden

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 15.00 en 

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoonnummer: 0575-551321
E-mail: info@vlogman.keurslager.nl

Echte Bakker van Asselt
Wegens de werkzaamheden voor onze deur 
bieden wij u de mogelijkheid om uw bestel-

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

Deze service is alleen geldig in het dorp en 
buitengebied van Vorden.

Ons streven is bij de GRATIS bezorgservice:
vandaag besteld is morgen tussen 10.00 en 

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

Wij zijn te bereiken via de e-mail en telefoon.

Telefoon nummer : 0575-551384
E-mail: winkelvorden@gmail.com

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

Wegens werkzaamheden in het centrum 
bieden wij u t/m 27 september de 
mogelijkheid uw bestelling in onze 
webshop 

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

Deze service is alleen geldig op webshop 
bestellingen, zoals onderhoudsmiddelen, en 
op een adres in Vorden en buitengebied van 
Vorden.
(Voor voorwaarden zie onze website 
www.helminkwonen.nl/vorden).

Wij zijn te bereiken via telefoon en e-mail en 
uiteraard is onze gratis parkeerplaats altijd 
bereikbaar via de Decanijeweg.

Helmink Wonen
Zutphenseweg 24
7251 DK Vorden
Tel.: 0575-551514
E-mail: info@helminkwonen.nl 

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

25% korting 
op B&C
raamdecoratie
DECO HOME HARMSEN
ZELHEMSEWEG 21 
7255 PS HENGELO GLD
0575-464000

Bij ons gaan de  
prijzen op de schop!

Planten voor  
binnen of buiten:

2e plant voor 
de ½ prijs

Sieraden en tassen:

tot 50% korting

aanbiedingen geldig t/m 31 juli a.s.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334  www.davorta.nl

Marieke & Sander

16-05-13   11:15

Gaan trouwen!

Op woensdag 31 oktober 

om 15.00 uur in het 

Gemeentehuis van Zutphen.

Daarna vanaf 16.00 uur 

is de receptie in hotel 

“De Nieuwe” 

Nieuwstad 57 te Zutphen.

Aansluitend zal het feest 

beginnen rond 20.00 uur.

Meer informatie zal 

snle volgen via  onze 

ceremoniemeester.

Liefs Marieke de Klein & 

Sander de Groot

16-05-13   11:15

STIAAn
15-01-13   09:53

ANTOny  MaRTEnBaSTIAAn
Zaterdag 20 april 2013 om 04:09 uur 

is onze prachtige zoon geboren.

Hij weegt 4080 gram en is 50 cm lang.

Moeder en zoon maken het uitstekend!

Gezellig als je langskomt, na een telefoontje.

15-01-13   09:53

Ik
 oo

k van jou.....

Op 26 januari 2013 zijn wij Paul en Martine, 

25 jaar getrouwd!

Dit willen wij dan graag samen met jullie vieren. Daarom nodigen wij u uit op 30 januari 

a.s. bij Café Leuk, Te Verweg. U bent welkom vanaf 20.00 uur, waar een leuk avondfeest u 

tegemoet komt.

Wij u hopen te zien op 30 januari, maar mocht u ongehoopt niet kunnen, meld u dan even 

voor 20 januari a.s. af.

Paul & Martine

Slotsteeg 948

9130 LP Te Verweg

06 - 12365489

14-11-12

Uitnodiging

14-11-12   16

Happycards.nl 
is onderdeel van Weevers Grafi media

Huwelijk, geboorte 
of een feestje?
Dat moet natuurlijk gevierd worden! 
Op Happycards kun je zelf de 
aankondiging en/of uitnodiging maken 
voor jouw speciale moment. En wat is 
er nu leuker dan een persoonlijke kaart 
met je eigen foto en tekst? Happycards 
biedt je alle mogelijkheden om online 
je eigen, unieke kaart te maken. Je 
kunt de kaart helemaal zelf maken, 
een ontwerp van ons aanpassen of 
gewoon een bestaande kaart van 
Happycards kiezen; alles is mogelijk! 
Kies één van de mogelijkheden en ga 
aan de slag!
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 Kalfsschnitzels

GRATIS pesto

SPECIAL

Varkenshaas parade

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 100 gram Parmaham

GRATIS bakje olijven

KEURSLAGERKOOPJE

bbc hamburgers +
bbc worstjes

2 x 4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Lasagne

500 gram 550
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl



Peters creëerde de ‘wooden floor 
dress’ speciaal voor de cover van 
You Are Cordially Invited, een twee-
dimensionale tentoonstellingsruimte 
voor hedendaagse kunst, dat zich ma-
nifesteert in de vorm van een glossy 
magazine. 
Het doel is om de context en de be-
tekenis van de hedendaagse kunst 

en de omgeving waarin het gedijt te 
verkennen.
Antoine: “Ik ben erg trots te zijn ge-
vraagd om mijn creativiteit de vrije 
loop te laten voor de cover van dit 
medium. Met een visuele aanpak, die 
raakt aan esthetieken die in de mode 
gemeengoed zijn, richt het magazine 
zich op het bereiken van een breder 
publiek voor hedendaagse kunst. 

Daar draag ik met de wooden floor 
dress graag aan bij.”
De ‘wooden floor dress’ is onderdeel 
van Salon/Kant. U kunt de tentoon-
stelling van 25 juni t/m 18 augustus 
ervaren in de ViaHenri project space 
op de Henri Polaklaan 13 in Amster-
dam. ViaHenri project space is ge-
opend van woensdag t/m vrijdag van 
13.00 tot 17.00

Antoine Peters neemt de vloer 
van de grond
Amsterdam - Ontkent in de ene 
ruimte en omarmd in de andere, 
Antoine Peters geeft ‘de vloer’ een 
hoofdrol in zijn nieuwste project. 
Met het parket als referentiepunt 
creëerde de ontwerper namelijk 
een Wooden floor dress. Spelend 
met de notie van ‘het normale’ 
en hoe de wereld van de kunst 
nieuw perspectief kan bieden, 
neemt Antoine de vloer letterlijk 
van de grond en verheft het tot 
de status van een jurk. Petra Sta-
vast en Sanne van den Elzen foto-
grafeerden de jurk op een manier 
die doet denken aan 17e eeuwse 
Nederlandse schilderijen.

Deze ballonvaart werd mede moge-
lijk gemaakt door Welkoop Vorden 
en Excellent Ballooning. Afgelopen 
september tijdens het Volksfeest Lin-

de, sponsorden zij twee ballonvaart-
tickets t.b.v. de verloting. De geluk-
kige winnaars waren Esther Dijkema
en Karin Groot Jebbink.

Ballonvaart in Linde

Vorden - Zondagavond 21 juli stegen vanuit een weiland bij ’t Proat-
huus in het buurtschap Linde twee ballonnen op. Ze vertrokken tegen
het licht van een neergaande zon in noordoostelijke richting.

‘We rijden 1200 kilometer met ruim 
22.000 hoogtemeters’, zo legt Willy 
Berentsen uit. Het idee om deze tocht 
te maken ontstond al in oktober 2012. 
Met de achterliggende gedachte om 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
‘Artsen Zonder Grenzen’. Aanleiding 
was onder meer de aardbeving die 
in 2010 Haïti trof. Een beving die 
slechts 35 seconden duurde en die 
heel veel mensen het leven kostte. 
Marja Scholten was vanaf 2009 na-
mens Artsen Zonder Grenzen, als 
verloskundige werkzaam in dat land. 
Zij heeft de gevolgen van deze fatale 
35 seconden op foto’ s vastgelegd. In 
januari jongstleden werd deze foto- 
expositie in Hotel Bakker vertoond. 
Burgemeester Henk Aalderink was 
aanwezig om de opening te verrich-
ten.
Het was die zaterdagmiddag tevens 
het startseizoen van Cycling Team 
Vorden om zich in te zetten voor 
Artsen Zonder Grenzen. De sportieve 
krachten werden gebundeld en de 
voorbereidingen voor de fietstocht 
getroffen. Het Cycling Team Vorden 
bestaat uit: Willy Berentsen, Cobi van 
Rijn, Franco Benincassa, Gé de Jong, 

Marian van Dijk, Maick Arendsen, 
André Karmiggelt, Rienk Legtenberg 
en Martien Pater. Harry Baank en 
Henk Lefers zorgen voor de begelei-
ding. Willy Berentsen: ‘ Het team 
vertrekt op woensdag 28 augustus 
met twee busjes naar Italië, waar de 
fietstocht op zondag 1 september 
in Bardoneccia begint. Het lig in de 
bedoeling dat wij dagelijks 150 kilo-
meter fietsen. Wij hopen op zondag 
8 september in Zuid Limburg te fini-
shen’, zo zegt Willy Berentsen. Be-
halve Cycling Team Vorden doen nog 
een flink aantal Nederlandse groepen 
aan deze tocht mee.
Willy Berentsen: ‘De doelstelling 
was om 15.000 euro als sponsorgeld 
voor Artsen Zonder Grenzen binnen 
te halen. Wij zijn er best trots op dat 
wij inmiddels de 26.000 euro al zijn 
gepasseerd en daar komen nog de 
opbrengsten van nog lopende acties 
bij, zoals o.m. de actie die wij vorige 
week tijdens de braderie in Vorden 
hebben gevoerd’, zo zegt hij. Behalve 
het maken van veel training- kilome-
ters heeft het team nog meer acties 

gehouden. Bijvoorbeeld een spin-
ning- marathon op Tweede Paasdag. 
Momenteel loopt er nog een olijfolie- 
actie. Willy Berentsen: ‘Eén van on-
zee leden van het team Franco Benin-
cassa is geboren in Italië. Zijn ouders 
hebben daar een olijfboomgaard .
Vandaar deze actie. Zie ook 
www.cyclingteamvorden.nl. 

In april was de bekende marathon-
schaatser Jan Maarten Heideman bij 
ons te gast om het team te adviseren 
over o.a. trainingsopbouw, kleding, 
voeding e.d. Jan Maarten is van be-
roep fysiotherapeut en bewegingsdes-
kundige. Willy Berentsen:’Wij heb-
ben de afgelopen tijd drie keer per 
week getraind. Een paar ritten van 
circa 80 kilometer en op de zondag 
een afstand van 120 tot 150 kilome-
ter. Indoorsport Vorden zorgt voor de 
sportmedische keuring. Dan krijgen 
de fietsers advies op maat. We laten 
dus niets aan het toeval over. We zijn 
er dan ook helemaal klaar voor’, zo 
zegt Willy enthousiast.

Op de fiets van Italie naar Nederland

Cycling Team Vorden is er klaar voor
Vorden - Het duurt nog bijna vijf 
weken, maar Cycling Team Vor-
den is er volgens Willy Berentsen 
conditioneel nu al klaar voor om 
straks per fiets vanuit Italië naar 
Nederland te fietsen. Een trip die 
acht dagen in beslag zal nemen 
en die de fietsers door zes landen 
voert: Italië, Zwitserland, Frank-
rijk, Luxemburg, België en Neder-
land.

Cycling Team Vorden. Op deze foto ontbreken Marian van Dijk en Martien Pater

Willy Berentsen

Op school werd er eerst met zijn al-
len stevig ontbeten, waarna onder lei-
ding van goochelaar Bennie Blamage 
en zijn zweverige assistente Milvana 
Losbandana het thema van deze 
spannende dag werd onthuld. Onder 
leiding van circus Tadaa en talloze 
hulpouders werd op het Socii-terrein 
een heuse circusvoorstelling inge-
studeerd. Van bal-lopen tot trapeze-
zwaaien, van magie tot koorddansen, 
alle disciplines uit het circus kwa-
men aan bod. Dankzij de gesmeerde 
catering raakte er gelukkig niemand 

oververhit en zo kwam het dat er in
de middag 112 geschminkte kinde-
ren in een zelf uitgekozen kostuum
klaar zaten voor hun grote moment.
Circusdirecteur Sal ter Linden ka-
kelde de boel kundig aan elkaar en
Wichmond waande zich voor even
een waar circusdorp.

Basisschool de Garve neemt zijn hoge
hoed af voor de sponsoren die het af-
gelopen schooljaar hebben bijgedra-
gen aan mooie gebeurtenissen zoals
deze. 
Dank jullie wel AH Hengelo, Bak-
kerij Besselink, Aviko Steenderen,
Kapper-Lammers, Huusken Groen-
ten en Fruit, Bakkerij van Asselt,
Slagerij Vlogman, Jumbo Vijverplan
Zutphen, C1000 Grotenhuis Vorden,
Flophouse Toldijk, Socii, Dorpsbelang
Wichmond-Vierakker, Sueters Top-1-
Toys, Heijink Zutphen en MPS BV.

Circus de Garve in 
Wichmond!
Wichmond - Ook dit jaar luidde 
Basisschool de Garve de zomer-
vakantie in met een daverende 
slotdag. Omdat de school een bij-
zonder jaar beleefde met o.a. de 
opening van het nieuwe gebouw 
werden de kinderen op een extra 
speciale dag getrakteerd.

De geslaagden zijn (Diploma A):
Daan Jongbloets, Floor Brouwe, Jill 
Eskes, Richard van den Hoorn, Dries 
Schuurman,Fabian Huetink, Jelmer 
van Zeeburg, Puck Hoevers, Eefje 
Ooms, Mik Verbeek, Noek Hietbrink, 
Jelmer Smid, Dani Lebbink, Jessica 
Berendsen, Jesse Tukker, David Tuk-
ker, Thom Kosse, Iroquois Ursepuny, 
Eke Smit, Joran Kuiperij, Timo Wul-
link, Marit Vliegenthart en Floor Ra-
kitow.

Voor het diploma B slaagden:
Cesar Jacobs, Luuk Wiggers, Danko 
Kuiper, Thomas Kuiper, Iris Eggink, 
Yentl Hofs, Floor Beeftink, Jasmijn 
ter Mul, Roos Lammertink en Sanne 
Papen. Voor het diploma C slaagden: 
Thijs van Gerner, Jasmijn van Gijten-

beek, Floran van Gijtenbeek, Ruben
Valster, Robin Pardijs, Eline Beren-
pas, Tijmen Marskamp, Liv Kranen-
barg, Guusje Gertsen, Lotte Valster,
Floor Beeftink, Maaike Teeuw.

Diplomazwemmen
Vorden - Afgelopen zaterdag werd 
er voor het eerst in dit seizoen 
in het zwembad In de Dennen, 
diploma zwemmen gehouden. 
Voor het A-diploma slaagden 23 
personen. Voor het B-diploma 10 
en voor het C-diploma 12.

Uiteraard zongen zij ook Nederlandstalig 
en daarbij viel het André Hazes nummer 
‘Droomland’ op. Josée eindigde solo op 
indringende wijze a capella met een ei-
gen compositie op tekst van Ank Sijmons 
(‘Lieve Lita’). Helemaal uit Amsterdam 
verrasten Helma Snelooper, met aan de 
piano Rik, het publiek met een uitgeba-
lanceerd eigen geschreven, gezongen en 
vertellend verhaal.

Na de pauze gaf Gery Groot Zwaaftink 
zijn liedjes en verhalen weer net dát 
mee waardoor het publiek geraakt werd. 
Naast zijn warme stem speelt zijn subtie-
le gitaarspel daarin een grote rol. Tot slot 
was daar ‘Palaver’ , bestaande uit Anne 
Luc (piano/accordeon), Rozella (zang) en 
Harry (gitaar/zang) uit Utrecht. Zij heb-
ben een heel eigen kijk op het levenslied. 
André Hazes kwam bij hen ook voorbij 

maar dan in een zelfgeschreven tekst. 
Voor een video-impressie kijk op www.
tom-vorden.nl.
Op woensdag 24 juli (aanvang 20.00 uur) 
staat TOM wederom bol van de artiesten. 
Dan treden op: Buitengewoon!, (Anja den 
Bakker en Eelco Schuijl , verder Jolieke 
van Osch met moderne popmuziek, Loek 
Boer vertelt verhalen van Godfried Bom-
ans en Frans van Montfoort komt met 
onvervalste blues en folk. Een week la-
ter treden Christina Millet (vertellingen) 
met Gertjan Adema (gitaar)op. Wendy 
Addink (zang) en Boudewijn Betzema 
(verhalen van Herman Korteling). Reser-
veren kan via de webstek.

A v o n d  m e t  L e v e n s l i e d  i n  T O M
Vorden - De 3e Zomercarrousel die afgelopen woensdagavond in Theater 
Onder de Molen gehouden werd bestond hoofdzakelijk uit Nederlandsta-
lig werk. Uitzonderingen waren de Engelse liedjes van moeder en dochter 
Brown door Wendy Addink. Samen met Josée zong ze ‘Streets of London’ 
waarin goed was te horen hoe prachtig hun stemmen samenklinken.

Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!



Twee trainers hadden gesolliciteerd op de func-
tie van bondscoach om het nationaal team te 
trainen en te coachen in aanloop en tijdens de 
World Games die van 25 juli tot en met 4 au-
gustus plaatsvinden. “De keus van de nationale 
bond (NTB) viel uiteindelijk op mij. En dat was 
toch wel een grote eer”, zo vertelt Anton van 
den Berg aan de vooravond van de spelen als 
hij zijn tien leden tellend selectieteam nog een-
maal onder zijn hoede heeft op het trainings-
complex van Touwtrekvereniging Vorden. De 
basis voor zijn uitverkiezing legde de Ruurlose 
coach vorig jaar toen hij als coach van het na-
tionaal team een derde plaats behaalde tijdens 
de wereldkampioenschappen in Zwitserland in 
de categorie tot 700 kilogram. Met dit resultaat 
plaatste Nederland zich voor de World Games 
waaraan de beste zes touwtreklanden deelne-
men. Anton’s touwtrek carrière gaat terug naar 
1980 toen hij voor het eerst ‘aan het touw stond’ 
bij De Brouwershoek. “Als buurtvereniging na-
men we deel aan ‘wilde touwtrektoernooien’. 
Dat wil zeggen dat we niet onder de vlag van 
de Nederlandse Touwtrekkers Bond (NTB) maar 
aan de FTV (Federatie Vrije Touwtrekkers) com-
petitie deelnamen. Op een gegeven moment 
werd ik ‘gescout’ door mijn plaatsgenoot Harrie 
Hermans en Borculoër Albert Weenk van TTV 
Heure. Die zagen in mij een talentvolle ‘echte’ 
touwtrekker. En toen heb ik de overstap naar de 
‘reguliere’ bond gemaakt.” Tot aan 2005 stond 
Anton aan het touw bij TTV Heure. Grote (inter)
nationale successen kon Van den Berg in al die 
jaren met TTV Heure niet noteren op zijn pal-
mares. “Wat dat betref ben ik als coach inmid-
dels succesvoller”, zo komt hij tot de conclusie. 
Sinds 2011 is de Ruurlose agrariër clubtrainer 
van TTV Heure die een nauwe samenwerking 
onderhoud met TTV Vorden. Van den Berg: 
“Touwtrekken is relatief een kleine sport. Om 
op niveau te kunnen blijven presteren is samen-
werking soms noodzakelijk. Daarom trainen we 
met enige regelmaat gezamenlijk om zodoende 
goed te kunnen sparren.” In de afgelopen pe-
riode werd er hard en intensief getraind door 
het bondsteam. Van den Berg begon met een 
selectie van zeventien touwtrekkers waarvan 
er zich uiteindelijk tien spelers plaatsten voor 
het team. De mannen komen uit alle vier ge-
westen die de NTB kent “Ik wil met het team 
goed voor de dag komen. Een top vier positie. 
Dat is het minste waarvoor we naar Zuid-Ame-
rika afreizen. En als we in onze goede doen zijn 
moeten we met een medaille thuis kunnen 
komen. Welke kleur? Daarover laat ik me niet 
uit. De omstandigheden zullen zwaar zijn. Het 

is er warm en de terreinomstandigheden zullen 
niet in ons voordeel zijn. Ik trek het liefst op 
zand. Maar naar verwachting zal de ondergrond 
‘hard’ zijn.”
Van den Berg moet de reis naar Columbia hele-
maal uit eigen zak betalen. “De verblijfkosten 
in die zeven dagen worden voor rekening van 
de organisatie genomen. Maar de reis er naar 
toe (1250 euro) moeten we zelf betalen. De NTB 
is met 2500 leden relatief een kleine sportbond 
en heeft onvoldoende financiën op de reis van 
zowel het mannen- als vrouwenteam te kun-
nen bekostigen. Je moet dan ook ‘liefde’ voor 
de sport hebben. En dat heb ik. En ook de eer 
en de ervaring die je opdoet. Dat zijn de grote 
drijfveren voor mij.”

World Games belangrijkste event van mul-
tidisciplinaire sporten
De Word Games is het belangrijkste event van 
multidisciplinaire sporten met een aanzienlijk 
deelnemend landen. De deelnemende sporten 
aan de World Games zijn geen onderdeel van 
de huidige Olympisch programma maar van 
plan het te worden. Daarom is dit de grootste 
kans die Columbia heeft ter bevordering van 
de gaststad Cali, de Valle del cauca als staat en 
het land Columbia. Tijdens de World Games in 
Cali (de negende editie van de spelen) verzame-
len zich meer dan 3500 atleten uit meer dan 
honderd landen in 38 verschillende sporten. Er 
worden ongeveer vijfduizend bezoekers tijdens 
dit evenement verwacht. Een van de 38 sporten 
die beoefend wordt tijdens de World Games is 
touwtrekken. Nederland heeft zich tijdens de 
afgelopen wereldkampioenschappen geplaatst 
voor deze spelen in de mannenklasse outdoor 
tot 700 kilogram en de vrouwen klasse indoor 
tot 540 kilogram. Alleen de beste zes landen ko-
men in actie tijdens de World Games.

Touwtrekken als Olympische sport
Het touwtrekken is tot 1920 een Olympische 
sport geweest. Toen het Internationaal Olym-
pisch Comité in 1920 besloot om het aantal 
deelnemers te verminderen bij de Olympische 
Spelen werd het touwtrekken van het progam-
ma afgevoerd. Dit besluit remde het touwtrek-
ken af in zijn ontwikkeling op internationaal 
niveau. Maar op nationaal niveau ontwikkelde 
zich dit wel. In 1958 werd de Nederlandse Touw-
trekkers Bond opgericht. Met de uitbreiding 
van nationale bonden groeide ook de behoefte 
aan een internationale competitie. De interna-
tionale bond TWIF doet zijn uiterste best om 
weer Olympische erkenning te krijgen.

Ruurloër hoopt met een medaille uit Zuid-Amerika thuis te komen

Anton van de Berg als bondcoach 
naar World Games in Columbia

Ruurlo - Hij begon als vijftien jarige boerenzoon als ‘wilde touwtrekker’ zijn touwtrek-
kerscarrière bij de Ruurlose buurtvereniging De Brouwershoek. Inmiddels is hij na 33 
jaar opgeklommen tot nationaal coach van het Nederlands landenteam dat volgende 
week deelneemt aan de World Games in Columbia. Ruurloër Anton van den Berg (48) 
gaat als coach voor een medaille tijdens de World Games die het belangrijkste interna-
tionale evenement van multidisciplinaire sporten is die geen onderdeel van de huidige 
Olympisch programma vormen maar van plan zijn het in de toekomst te worden. Van 
den Berg kijkt met spanning uit naar de spelen in het Zuid-Amerikaanse land.

Evenals toen Anton van den Berg als ‘rustige’ speler aan het touw stond is hij ook een ‘rustige’ coach. “Ik sta niet 
als een gek te schreeuwen en aanwijzingen te geven langs de zijlijn.”

Gerwin woont sinds kort niet meer in Vorden, 
maar in het Noord-Hollandse Wormer. Gerrit 
woont nog steeds in het kastelendorp. De twee 
kennen elkaar van TTV Vorden en allebei verte-
genwoordigden ze het Nederlands team de afge-
lopen jaren ook al bij EK’s en WK’s. Deelname 
aan de World Games is voor de twee krachtpat-
sers het hoogst haalbare en ze kijken er dan ook 
reikhalzend naar uit.
Het moet de kroon op hun sportcarrière worden 
en daar zetten ze de afgelopen tijd alles voor op 
zij. “Vanaf mei heb ik vier avonden in de week 
getraind”, vertelt Gerrit, die een boerenbedrijf 
heeft. “Twee avonden bij mijn eigen vereniging  
en twee avonden met de hele selectie.” Hij laat 
weten dat het daardoor zeker voor de thuisblij-

vers ook een behoorlijke opgave is. “Zonder hen
was ik nooit zover gekomen.”
De intensieve trainingsarbeid is hard nodig, 
omdat bij touwtrekken niet de formatie met
de sterkste mannen wint, maar het beste team.
“In dat opzicht kun je het wel vergelijken met
roeien. Je moet precies weten wat je medespe-
lers doen.”
Bij het vorige WK in 2012 in Zwitserland ein-
digde Nederland als derde achter nummer één
Ierland en nummer twee Zweden. Hoewel de
heren zich niet aan een voorspelling durven te
wagen, moet een podiumplaats gezien de histo-
rie haalbaar zijn. “We hebben er een goed ge-
voel bij, maar alle landen liggen qua prestaties
heel dicht bij elkaar.”

Ook Vorden vertegenwoordigd in touwtrekteam

Gerrit Uilenreef en Gerwin Bijenhof 
kijken uit naar Columbiatrip

Vorden - Ze hebben er veel voor moeten doen en laten, maar deze week is het zover. Ger-
rit Uilenreef (43) uit Vorden en zijn voormalige plaatsgenoot Gerwin Bijenhof (26) reizen
dan met het Nederlands team touwtrekken af naar Columbia om deel te nemen aan de
World Games. “De ketting breekt bij de zwakste schakel. Daar is samenwerking ontzet-
tend belangrijk.”

De kleuters speelden in en rondom de opgezet-
te zwembadjes met water op hun eigen speel-
plaats, de grotere kinderen vermaakten zich 
volop op het grote voorplein. En … even moe 
geworden van het rennen, elkaar nat spuiten 
etc.? Geen probleem, de handdoek werd op de 
grond gelegd en er werd heerlijk uitgerust in 

het zonnetje of in de schaduw. Het werd dan 
ook een dolle, natte én zeer gezellige middag
met de verlangde verkoeling!

Van dit waterfestijn zijn meerdere foto’s ge-
maakt. U kunt ze bekijken op de site: 
www.devordering.nl.

Waterfestijn op het plein bij 
basisschool ‘de Vordering’

Vorden - Warm, warmer … té warm om in de klas te zitten … tijd voor een ‘waterfestijn
op het plein’. En daar deden de leerlingen van groep 1 tot en met 7, vorige week don-
derdagmiddag graag aan mee! Getooid in zwemkleding en voorzien van water-pistolen,
waterballonnen, emmers en bekertjes ging het festijn van start.

De deelnemers kunnen s’ morgens tussen 10.00 
en 11.30 uur starten bij de Hervormde Dorps-
kerk in Vorden. Achtereenvolgens wordt dan 

een biologisch veevoederbedrijf, een natuurmu-
seum, een veebedrijf/ melkveebedrijf en een ca-
teringbedrijf bezichtigd. 

Onderweg is er een pauze, waarbij de Vrouwen
van Nu, heerlijke pannenkoeken bakken. En 
dat onder het genot van een muziekje. De tocht
heeft een lengte van circa 30 kilometer.

Fietstocht langs bedrijven
Vorden - Zaterdag 3 augustus organiseert 
Jong Gelre Vorden- Warnsveld, Vrouwen 
van Nu en de LTO een fietstocht langs een 
aantal bedrijven.



Dat lukte in eerste instantie maar ten 
dele. Het was te warm waardoor de 
publieke belangstelling in hun ogen 
tegenviel. ‘Maar dat hoort gewoon 
bij ons vak, bij heel mooi weer zoals 
vandaag weet je dat de mensen het af 
laten weten’, zo vertelde de eigenaar 
van de botsauto’s . De eigenaars van 
de draaimolen en het apparaat met 
‘de grote klepel’, kwamen tot zelfde 
conclusie. ‘Volgend jaar komen we 
terug en wat ons betreft dan ‘minder 
warm weer’ ! Het gezegde ‘dames 
bloot, handel dood’, was ook min of 
meer voor de deelnemers aan de bra-
derie van toepassing. Ook hier had de 
hitte vrijdag invloed op het bezoek 
aan de stands.

Toch vonden de Vordense onderne-
mers de opzet van de braderie voor 
herhaling vatbaar. Erna Huinink: 
‘Het is gewoon leuk om met zijn al-
len de braderie in deze vorm, op te 
zetten. Zelf heb ik wat gemakkelijke 
‘dingetjes’ meegenomen om te verko-
pen’, zo zegt ze. Haar buurvrouw op 

de braderie, Annet Barendsen, dacht 
er hetzelfde over. ‘ Prachtig om ge-
zamenlijk iets te ondernemen en als 
ik dan nog wat parfums en ‘pure’ 
natuurzeep verkoop is dat mooi mee-
genomen’, zo sprak Annet lachend. 
Het ging René en Karin Kappert (te-
gelwerk, metselwerk e.d.) om nog an-
dere dingen. ‘We staan hier om infor-
matie te geven over ons bedrijf maar 
ook om meer naamsbekendheid te 
krijgen. Tot dusver ben ik tevreden’, 
zo vertelde René.

Toch waren er ook enkele ‘balende’ 
Vordense ondernemers. ‘Staan wij 
hier met onze eigen producten op de 
braderie en dan zien wij een eind ver-
derop in de straat ondernemers van 
‘buiten- Vorden’ met precies dezelfde 
producten. Dat kan toch niet de be-
doeling zijn. Nee, niet onze namen 
in de krant, ik bespreek dit intern 
wel’, zo kreeg de pers te horen. De 92 
jarige Gerda Wolters was met haar 
dochter Betty present. Gerda maakt 
elk jaar zo’n honderd poppetjes die 
in haar stand verkocht worden. De 
opbrengst is voor gehandicapte kin-
deren (Philadelfia).

De ANBO stond ook op de braderie om 
middels spelletjes als sjoelen, spijker- 
slaan, klootschieten e.d. de clubkas 
te spekken. Petje- af voor de folkloris-
tische dansgroep De Knupduukskes 
die werkelijk ‘in het zweet des aan-
schijn’ dansen als de Drikusman en 
Wie goat met zijn alleen noar Hok-
sebarge toe, uitvoerden. ‘Wij doen dit 
voor ons plezier maar hopen ook dat 
er zich nog enkele nieuwe leden aan 
zullen melden, want wij kunnen er 
nog wel wat gebruiken’, zo sprak één 
der dansers die zich even later tus-
sen de (vier) optredens door een pilsje 
meer dan lekker liet smaken. Aan het 
eind van de straat, nabij Sueters, gaf 
de brandweer demonstraties. Ook za-
terdag was de brandweer present. De 
kinderen vonden het leuk, maar nog 
leuker springen op het grote lucht-
kussen dat zich in een brandweer-
auto bevond.

Zomerse temperaturen tijdens braderie 
en kermis

Vorden - Vrijdagmiddag werd in het centrum van het dorp een bra-
derie georganiseerd, waar met name verschillende Vordense onderne-
mers in een stand hun producten presenteerden. Tijdens de braderie, 
probeerden en ook de dag ervoor en daarna, de kermisexploitanten 
uiteraard een graantje mee te pikken.

De Vordense schooljeugd en onge-
twijfeld ook de leerkrachten, zul-
len jaloers zijn op die dorpen waar 
het vrij- hebben tijdens de kermis 
een dood- normaal gebeuren is! De 
‘ kleine jeugd’ verzamelde zich don-
derdag nabij de grote feesttent bij 
Bakker, waar de ballonnen werden 
uitgedeeld. Herman Eskes gaf het 
startsein en vertelde daarbij tevens 
dat tijdens deze openingsdag van de 
zomerfestiviteiten het kind centraal 
staat. Vervolgens ging de jeugd met 
Lotte van Dam voorop richting de ro-
tonde bij Sueters, waar de ballonnen 
het luchtruim kozen. Over een paar 
weken wordt bekend gemaakt welke 
ballon de grootste afstand heeft afge-
legd.
Onderwijl maakten leden van Jong 
Gelre Vorden- Warnsveld het spel-
circuit gereed met het thema ‘plat-
teland’ . Het gewichtraden , één van 
de onderdelen, werd gewonnen door 
Pien Kranenberg. Het gooien van bal-
lonnen met water in een melkbus 
werd gewonnen door Annemiek van 
’t Klooster. ‘Deze melkbussen doen 
eind van het jaar altijd dienst tijdens 
het traditionele carbid- schieten’, zo 
vertelde Annemiek Riefel, voorzit-
ter van Jong Gelre. Het spijker- slaan 
werd gewonnen door Ivo Velhorst en 
het stokken vangen door Ilja Kolk-
man. Lotte van Dam presenteerde 
met haar gezelschap voor de jeugd 
een spel getiteld: ‘Op ontdekkingsreis 
door de mensheid’.
Zaterdagmiddag werd onder schit-
terende weersomstandigheden (niet 
te heet) in het centrum van het dorp 
een kinderbraderie georganiseerd. 
Uit alle ‘hoeken en gaten’ kwam de 
jeugd veelal in gezelschap van fami-
lieleden naar het dorp om de hun 
toebedeelde stand in te richten. Er 
was van alles te koop, speelgoed, 
poppen, computerspelletjes, boeken, 
je kunt het zo gek niet bedenken of 

het was aanwezig. ‘Marktplaats’ zou
er jaloers op zijn geworden. Met de 
vakantie in het vooruitzicht voor de
schooljeugd een uitstekende gelegen-
heid om nog een extra zakcentje te 
verdienen. Prachtig de wijze waarop
de jeugdige verkopers vol enthousi-
asme hun ‘waren’ aanprezen en hoe
ze een uur voor het verstrijken van
de markt vertelden hoeveel geld ze al
hadden verdiend.
Pia (11) en Deniz (11) hadden al 95
euro bijeen en ‘ dat gaan we lekker 
op de kermis opmaken’, zo vertelden
de meiden. Lisa (10) verkocht onder 
meer poppetjes.’Papa en mama heb-
ben me goed geholpen. Ik weet niet
precies hoeveel geld ik al heb ont-
vangen, maar ik ben er wel blij mee.
Geen flauw idee wat ik er mee ga 
doen’, zo zegt ze. De vader en moe-
der van Demi (13) en Britt (10) had-
den twee auto’ s nodig om de spullen
van hun kroost naar de braderie te 
brengen. ‘We hebben nu al 130 euro
en daar gaan wij leuke dingen van ko-
pen’, zo vertelde Demi. Ondertussen
het dweilorkest De Haarschutters uit
Westerhaar vrolijke deuntjes blies, 
vertelde Sarah (13) die samen met 
haar zus Anna (11) en vriendin Dani-
que (13) de stand bemande, dat ze al
veel geld hadden ontvangen. ‘Wat we
er mee gaan doen weten we nog niet.
Ik denk voor de vakantie’, zo sprak
Sarah.
In de stand waar de negenjarige Jorn
aanwezig behoorde te zijn, nam moe-
der Wendy de honneurs waar. ‘Ja,
sorry hoor, Jorn heeft ongeveer al 50
euro verdiend en dat geld maakt hij
momenteel op de kermis op’, zo zegt
moeder Wendy lachend. Vrijwel alle
kinderen vertelden openhartig over
hun verdiensten op deze braderie. 
Uitgezonderd ene Ivo. ‘Ik beroep mij
op mijn zwijgrecht’, zo sprak de jon-
geling met een stalen gezicht’. Waar-
van acte!

Braderie voor de jeugd meer dan geslaagd

Kinderen centraal tijdens 
opening Zomerfeesten

Vorden - Het was donderdagmiddag eerst nog even rustig in het dorp.
Toen de basisscholen uitgingen was het snel naar huis en daarna in
één streep door naar de kermis. Dat ‘vermaak’ heeft nog altijd grote
aantrekkingskracht op de jeugd. Een klein jochie, speciaal voor de
kermis logerend bij oma en opa in Vorden, vroeg zich af waarom de
kinderen hier tijdens de kermis niet vrijaf hebben. ‘Als er bij ons in
het dorp kermis is, hoeven wij nooit naar school ’, zo sprak hij.

Foto’s 
 bekijken!
Vorden - Fotograaf Rob Schmitz 
heeft tijdens de zomerfeesten in 
Vorden zowel van de braderie als 
de kermis, een uitgebreide foto-
reportage gemaakt. Wilt u die 
bekijken? 
Zie www.robschmitzfotografie.nl

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

Dinsdag 23 juli 2013
18:30 Fietstocht Halle

Woensdag 24 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
12:00 Kinderspeel- en doedag Museum  

Smedekinck Zelhem
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Slagwerkgroep Crescendo bij  

Live@Ideaal Zelhem
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 25 juli 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
14:00 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden
19:30 Staringavond Vorden

Vrijdag 26 juli 2013
13:00 Zomer in Gelderlad Hengelo
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden
15:30 Orgelconcert met Gonny van der Maten Zelhem
19:30 Staringavond Vorden

Zaterdag 27 juli 2013
10:00 Zomerse Zaterdagmarkt op Boerderij  

De Vijfsprong Vorden
10:00 Jeu-de-boulestoernooi op Parkcamping  

de Graafschap Hummelo
10:00 Fiets de Boer Zelhem
11:00 Bezoekerstuin Halle
13:00 Expositie ‘Alleen maar verbeelding’ Vorden
16:00 SmoksLympics Zelhem

Zondag 28 juli 2013
10:00 Oogstdag Bekveld
10:00 Open Dag - de Wiersse Vorden
11:00 Bezoekerstuin Halle
19:00 Zangdienst ‘Vorden zingt’ Vorden

Dinsdag 30 juli 2013
15:30 Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 31 juli 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 1 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
13:30 Fietstocht 55+ Keijenborg
14:00 Huifwagentocht Zelhem

Vrijdag 2 augustus 2013
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden
15:30 Orgelconcert met IJsbrand ter Haar Zelhem

Zaterdag 3 augustus 2013
10:00 Zomerse Zaterdagmarkt op Boerderij  

De Vijfsprong Vorden
10:00 Fiets de boer Vorden
10:30 Rondleiding Tuinen van de Wiersse Vorden
13:00 Expositie ‘Alleen maar verbeelding’ Vorden
14:00 Zelhemse Zomerfeesten Zelhem
21:00 Feestband Nedjus Zelhem

Zondag 4 augustus 2013
10:00 Openluchtdienst ‘In de Groene  

Kathedraal’ Vorden
10:00 Open Dag - de Wiersse Vorden
12:00 Rommelmarkt camping Kom-Es-An Hengelo

Dinsdag 6 augustus 2013
15:30 Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Al vanaf het moment dat Pieter Hol-
kenborg van De Feestfabriek Tonnie 
vroeg of de Rainbowband op de Zwar-
te Cross wil spelen, waren de dirigent 
en de muzikanten enthousiast. De 
Lichtenvoordse leider van het orkest 
lacht: “Vlak voordat bekend werd dat 
we op de Zwarte Cross mochten spe-
len, hadden we een vrij slecht optre-
den gehad. Ik heb ze toen verteld dat 
ze wel wat beter moeten oefenen.” 
Dat hebben de orkestleden gedaan. 
“Eén van de muzikanten belt me 
zelfs zes keer in de week exact om 
17.30 uur op om te zeggen dat hij 
heel goed heeft geoefend.”
De Rainbowband zal op zondagavond 
zeven nummers ten gehore brengen 

op het hoofdpodium van het bekende 
Achterhoekse festival. Tevens zal er 
een lied samen met Jovink worden 
gespeeld. 
Jeroen is er helemaal klaar voor. Hij 
speelt keyboard en zal ook nog twee 
nummers solo zingen en daarnaast 
is hij vrijdagavond ook nog op het 
festival aanwezig om te werken. Dat 
belooft nachtwerk te worden. De di-
rigent wijst hem erop dat hij zondags 
wel weer fit moet zijn. Jeroen stelt 
hem gerust. “Ik heb de hele zaterdag 
nog om bij te komen.” Echt zenuw-
achtig is hij niet. “Als het begin maar 
goed loopt, dan komt het vanzelf 
goed. We gaan er een mooi feestje 
van maken.”

Tonnie, die al ruim 25 jaar in de mu-
ziek zit, denkt dat er toch wel wat 
kriebels zullen komen als ze daar 
straks voor tienduizenden mensen 
staan. “Dit gaat wel het meest spec-
taculaire optreden worden dat ik ooit
heb meegemaakt.” Hij vervolgt: “Je
begint 18 jaar geleden met een clubje
van 12, nu telt het orkest 40 leden. 
Het kost veel tijd en energie om dit
met alleen vrijwilligers te bewerk-
stelligen, maar je krijgt er ontzettend
veel voor terug. Deze mensen maken
echt de muziek die ze leuk vinden. Je
ziet ze opfleuren tijdens de repetities.
Voor hen is het echt een avondje uit
en ze leren er hun grenzen verleg-
gen.”

Hij is de mannen van de Zwarte Cross
zeer dankbaar voor deze kans. “Dit is
echt de kroon op het werk”, aldus de
trotse dirigent.

Dirigent en leden Rainbowband zijn klaar voor de Zwarte Cross

‘We gaan er één groot feest van 
maken’

Lichtenvoorde - De Rainbowband is klaar voor hun optreden op de 
Zwarte Cross. Dirigent Tonnie Weikamp en toetsenist/zanger Jeroen 
Rutjes uit Lichtenvoorde hebben veel zin in het optreden: “We gaan 
er één groot feest van maken.”

Jeroen Rutjes (links) en dirigent Tonnie Weikamp tijdens de repetitie met Jovink voor de Zwarte Cross. Ze zijn helemaal klaar voor het
optreden aanstaande zondag. “We gaan er één groot feest van maken!”

VOV-voorzitter Marcel Leferink 
maakte meteen van de gelegenheid 
gebruik om de familie Beumer te be-
danken. Dankzij hen heeft de VOV 
nu niet alleen de beschikking over 
een ruimte om de gloednieuwe tribu-
nes te stallen, maar ook een plek om 
alle andere materialen voor bijvoor-
beeld de Kerstmarkt en het door VV 

Vorden georganiseerde Kuijpertoer-
nooi op te bergen. “Ook is er hier de 
gelegenheid om kapotte spullen te 
repareren.” 
Als dank voor de gastvrijheid over-
handigde de VOV-voorzitter hem 
twee kaarten voor het jubileumcon-
cert ter ere van het 100-jarig bestaan 
van de Achtkasteelentocht.

Daarnaast bedankte Leferink de de 
sponsoren die de vervaardiging van
de vijf tribunes financieel mogelijk 
hebben gemaakt. Barendsen huis-,
tuin- en haard, Natuurmonumenten
en schildersbedrijf Peters zorgden
samen met Bernard Wunderink en
Jan Hulshof voor de vervaardiging
van de tribunes. Verder prijken op de
tribunes sponsorborden van de VOV
en VV Vorden, Bruna, Dutch PC,
Notariskantoor Hulleman, Helmink 
Wonen, Klussenbedrijf R. Kappert,
De Herberg, Bakker, Weevers Grafi-
media, autobedrijf Groot Jebbink en
Travel Counsellors.

Dankzij sponsoren zijn er nu mobiele zitplaatsen voor evenementen in Bronckhorst

Vijf tribunes opgeleverd

Vorden - Wie op zoek is naar tribunes voor een evenement of festi-
viteit, hoeft niet ver meer te zoeken. Woensdag 17 juli werden bij de 
familie Beumer aan de Schuttestraat in Vorden tribunes opgeleverd, 
die worden gebruikt bij diverse evenementen van de VOV en VV Vor-
den en tevens in de gehele gemeente Bronckhorst gehuurd kunnen 
worden.



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Kijk en koop bij
onze adverteerders!

Lekker dichtbij en
een ruime keus! 

Hekwerken en Omheiningen

Maandaanbieding JULI
Diverse raamdecoraties

15% korting*
(o.a. rol- en vouwgordijnen,

jaloezieën, plissés en duettes).
Tevens het plissé en duette

topdownsysteem gratis.

*vraag naar de voorwaarden

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

Dorpsstraat 27, Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

Markt 9, Groenlo
Tel. (0544) 46 33 35

www.spannevogel.nl

LET OP! 
NU MAAR 6% BTW 
OP ONS UURLOON!

BADKAMER/SANITAIR SHOWROOM
GEOPEND OP VRIJDAG VAN 14.00 TOT 20.00 UUR 

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Bij aanschaf 

Remeha CV ketel 
keuze uit 
5 cadeau 

t.w.v. € 100,00. 
GRATIS!

Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

Loop dan eens binnen bij:
DutchPC Electronics
Zutphenseweg 29, Vorden
Tel.: 0575-551224

Ook voor al uw reparaties!

Gedurende werkzaamheden Zutphenseweg:

OPHAALSERVICE!!

Sandwich   Sâo Paulo   Scarva   Expresso   Frank Walder   Summum   Taifun   Betty Barclay   Rosner   Roberto Sarto

Fashion with feeling

NU SUPER VOORDELIG
nu

2 artikelen
3 artikelen

50% korting
60% korting
70% korting

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

LET OP!
vrijdag 26 juli
alles 70% korting

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

 Sterk in technisch materiaal
 Persoonlijke bediening
 Wij denken nog met u mee

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 28 juli,

55 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

Praktijk voor de Chinese Geneeskunde
 
 Shiatsu massage/Therapie
 Shiatsu is een vorm van drukpuntmassage, waar-

mee de algehele circulatie wordt gestimuleerd 
en een betere doorbloeding  en  lichaamsenergie 
bevorderd  wordt.

Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van Acupressuurpunten, 
(drukpunten)  zodat  blokkades , stagnaties oplossen.
Waardoor een gevoel van rust en ontspanning ontstaat, tevens 
een  gunstig effect op slaapstoornissen.

Shiatsu werkt bij allerlei klachten o.a. :
Migraine
Darmklachten
Schouder/Nek/Rugklachten
Stressklachten
Slaapstoornissen
Spijsverteringsproblemen enz.

Aangesloten bij RBNG en Zhong  zodat behandelingen 
grotendeels vergoed worden door Zorgverzekeraar.

Voor info of behandeling op afspraak: Jet Scholtz-Hartman
  Ruurloseweg 95  Vorden
  Tel: 0575-556500

IJssel
computerservice

*

*Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

Tel. (0573) 45 28 74 b.g.g. 06 53405682
www.boschker.nl



Een zeer divers aanbod dus in Linde. 
Ondanks het warme weer is de mo-
lenfair een groot succes geworden. 
Daarnaast was de tractoren club uit 

Marienvelde aanwezig met 20 trac-
toren van oud tot zeer oud. Ook had 
deze club nog enkele kleine wer-
kende machines bij zich om de wer-

king hiervan te laten zien. Dit had 
een grote aantrekkingskracht op de 
mannelijke bezoekers. Verder waren 
er stands met sieraden, glas in lood, 
jam in vele smaken, welke ook ge-
proefd mochten worden, aardbeien 
, gerookte vis, ijs en nog vele andere 
producten. Er waren deze zondag on-
geveer 1100 bezoekers, die voor een 
gemoedelijke sfeer zorgden.

Molenfair Lindesche Molen

Vorden - Afgelopen zondag 21 juli werd de tweede molenfair georgani-
seerd door de stichting de LindDe 43 kramen welke op zaterdag reeds 
waren opgezet, werden zondagmorgen vanaf ongeveer 9 uur gevuld 
met allerlei spullen van foto- kaarten tot groente en van de wereld 
winkel tot een stand met natuurlijke katoen waarvan bedkleden wer-
den gemaakt.

Zij spelen hiermee in op afnemende 
subsidiemogelijkheden voor land-
schapsonderhoud. De beoogde afne-
mers van de warmte zijn eigenaren 
van grote gebouwen. Bij die gebou-
wen
laten de initiatiefnemers houtkachels 
plaatsen met een hoog rendement. 
De kachels worden gevuld met hout-
snippers die vrijkomen uit de hout-
wallen in de directe omgeving. Zo 
‘adopteert’ de afnemer als het ware 
een stuk Achterhoeks landschap met 
de duurzame verwarming van zijn 

pand. De warmte wordt aangeboden
tegen gangbare energieprijzen. De or-
ganisaties mikken vooral op eigena-
ren van grote gebouwen als kantoren,
fabriekshallen, verzorgingstehuizen,
gemeentehuizen en zwembaden. Die
slaan daarmee een dubbelslag door-
dat ze niet alleen bijdragen aan het in
standhouden van het fraaie Achter-
hoekse landschap, maar ook aan een
vergroening van de energievoorzie-
ning. De eigenaar gaat zo duurzamer
ondernemen en versterkt daarmee
zijn imago. Door de samenwerking
met de landschapsbeheerders draagt
hij bij aan de doelstelling van Agenda
Achterhoek 2020 om in 2030 ener-
gieneutraal te zijn en alle energie in
de eigen regio duurzaam op te wek-
ken. Vooralsnog bestaat het samen-
werkingsverband uit Geldersch Land-
schap & Kasteelen, Natuurmonumen-
ten, VALA (het samenwerkingsver-
band van de zes Achterhoekse agra-
rische natuurverenigingen), Stichting
Landschapsbeheer Gelderland en
Waterschap Rijn en IJssel. De Achter-
hoekse gemeenten beraden zich nog
op aansluiting bij het initiatief.

Groene Energie redt 
Achterhoeks landschap
Vorden - Vijf organisaties die zich 
bezig houden met landschapson-
derhoud hebben een uniek plan 
bedacht dat het mogelijk maakt 
ook in de toekomst de Achter-
hoekse houtwallen in stand te 
houden. De kern van dit vernieu-
wende plan is dat zij de houtsnip-
pers die bij het onderhoud van 
houtwallen vrij komen, verkopen 
in de vorm van ‘groene warmte’. 
De organisaties verwachten aan 
het einde van dit jaar de eerste 
duurzame warmte te kunnen le-
veren.

Gijs van Schoonhoven en Hanne 
Feldhaus hebben een programma 
met muziek van Astor Piazolla, Scott 

Joplin, Cor Kee en Johann Sebastian
Bach. De muziek zal klinken uit een
aantal verschillende blokfluiten, het 
kistorgel en ook het Lohmanorgel. De
Toeristenconcerten zijn laagdrempe-
lig van karakter, duren ongeveer 30
minuten en beginnen steevast op de
donderdagmiddag om 15.30 uur. De
toegang is gratis maar er wordt wel
een collecte gehouden ter bestrijding
van de kosten. Zie verder www.mu-
ziekdorpskerkvorden.nl en www.
achterhoekagenda.nl

Oud- organist van 
Vordense Dorpskerk terug 
op Lohmanorgel
Vorden - Tijdens het Toeristen-
concert op donderdagmiddag 25 
juli aanstaande komt Gijs van 
Schoonhoven even terug naar het 
orgel waarop hij begonnen is als 
organist in de Vordense Dorps-
kerk. Hij neemt ook een Duitse 
fluitiste, Hanne Feldhaus en een 
eigen kistorgel mee waarmee hij 

Er werd in drie poules van zes spe-
lers uitgemaakt wie er door ging 
naar de finaleronde . De rest streed 
om een plaats in de kleine finale. In 
één poule was het verschil qua pun-
ten duidelijk, maar in beide andere 
poule’ s was het verschil zo klein dat 
het onderlinge resultaat de doorslag 
moest geven. Uiteindelijk moesten 
maar liefst drie voormalige Vordense 
kampioenen zich melden in de ‘ver-
liezers- ronde’. In deze finale die na 
een aantal knock-out wedstrijden 
werd gespeeld, won Harry Oosten-
rink met 3-0 van Hilbert Stoel. Hil-
bert was één van de weinige spelers 
die niet in Vorden woont, maar wel al 
jaren meestrijdt voor de prijzen.
Toen het om de echte Vordense titel 
ging, was het duidelijk dat hier maar 

één speler recht op had. Sandor Ver-
kijk werd al eerste in een zeer sterke
poule en daarna toonde hij ook nog
eens zijn klasse in de finale. Hij had
over de hele dag maar liefst 3x de
hoogste score van 180 gegooid. Hij
presteerde het ook om in de finale de
hoogste finish van 124 te gooien. Met
een 4-0 nederlaag werd Gerrie Steen-
breker 2e op dit kampioenschap. Te-
gen een ontketende Sandor Verkijk
was dit geen schande. 

Hannie van De Herberg reikte na af-
loop de prijzen uit, waarna de deel-
nemers gezamenlijk het restaurant
weer omtoverden voor de rest van de
kermis. Ook in 2014 wordt het Vor-
dense dart kampioenschap weer tij-
dens de zomerfeesten gehouden.

Sandor Verkijk dartkampioen 
van Vorden

Vorden - Zaterdagmiddag werd in De Herberg gestreden om het dart-
kampioenschap van Vorden. Aangezien dit evenement midden in de
vakantieperiode viel, waren er minder deelnemers dan gebruikelijk.
In totaal waren er 18 darters die met veel enthousiasme de strijd met
elkaar aangingen.

Hannie reikt de prijzen uit aan kampioen Sandor Verkijk en nummer twee Gerrie Steen-
breker

Ronnie Stokkink (52) werkt al 24 
jaren als werkcoördinator in het be-
drijf zegt: ‘Dat de zaak gaat sluiten 
kwam niet als een verrassing, wel 
het tijdstip. Intern zagen we het al 
wel aankomen. Steeds minder op-
drachten en een overheid die stopt 
met het verlenen van subsidies. Dan 
weet je het wel. Ik heb hier altijd met 
veel plezier gewerkt, eerst bij van der 
Wal ( eigenaar Leo Westerhof) en la-
ter bij Frank Coolen, de huidige eige-
naar. Iets maken dat onder je handen 
groeit, prachtig om te doen. Dus nu 
solliciteren. Ik verwacht dat ik wel 
een andere baan vind. Aan mensen 
die met hun handen kunnen werken, 
is nog steeds een tekort’, zo zegt Ron-
nie Stokkink vol overtuiging.

Collega Herbert Rutgers (49) werkt 
inmiddels 23 jaar bij Van der Wal. 
Ook hij zegt al die jaren met veel 
plezier bij het bedrijf te hebben ge-
werkt. Herbert: ‘Bezig zijn met ‘glas- 
in- lood’ en alles wat daarbij hoort, is 
een leuke baan. Ook voor mij komt 
de sluiting niet als een verrassing. 
De economie loopt sterk terug, met 
name de ontwikkelingen in de bouw 
zijn zorgelijk. Minder orders, dan 
weet je wat er gaat gebeuren. Natuur-
lijk niet leuk wanneer je hoort dat je 
word ontslagen. Het is niet anders. 
Straks op zoek naar een andere baan, 
ik zie wel hoe het verder loopt’, aldus 
Herbert Rutgers. Van der Wal ‘glas 
–in- lood’ werd 24 jaar geleden opge-
richt door Leo Westerhof. Die runde 

in Vorden al een schildersbedrijf met 
in de hoogtijdagen, ruim 50 man per-
soneel. In feite was Jan Berentsen de 
man die de aanzet gaf tot de ‘glas- in 
–lood’ tak.
Jan Berentsen (inmiddels gepensio-
neerd) daarover: ‘ Ik werkte destijds 
bij een soortgelijk bedrijf in Arnhem, 
maar voelde mij daar niet thuis. Ik 
raakte op gegeven moment in gesprek 
met Leo Westerhof en adviseerde ik 
hem een zelfde soort bedrijf, naast 
het schildersbedrijf, op te zetten. Dan 
kom jij maar bij mij in dienst en reali-
seer het maar, zo sprak Leo. Dat heb 
ik toen gedaan. We zijn toen op de 
huidige plek aan het Hoge begonnen, 
ergens in een klein hoekje. Al gauw 
kregen we veel opdrachten uit geheel 
Nederland. Ook restauratiewerk-
zaamheden in deze regio zoals aan 
de kerken in Zieuwent , Kranenburg 
noem maar op’, zo zegt Jan Berent-
sen. Riet Westerhof, echtgenote van 
de in 2011 overleden Leo Westerhof, 
roemt de kwaliteiten van Jan Berent-
sen. ‘Een perfecte vakman, een man 
met twee gouden handen. Trouwens 
al ons personeel waren vakmensen’, 
zo zegt Riet Westerhof terug kijkend.

Dat het bedrijf gaat sluiten stemt 
haar verdrietig. ‘Wat zou Leo dat erg 
gevonden hebben’, zo zegt ze. Ook 
Jan Berentsen vindt het treurig dat 
er zoveel vakmanschap gaat verdwij-
nen. ‘Maar ik begrijp het wel hoor, 
wanneer de overheid de subsidie-
kraan dicht draait, is sluiten onver-
mijdelijk’. Riet Westerhof haalt nog 
eens uitvoerig herinneringen op uit 
de tijd dat haar man Leo samen met 
Ton Greuters in 1964 het schildersbe-
drijf van Jan van der Wal overnam. 
Toen Ton te kennen gaf te willen 
stoppen ging Leo alleen verder. In 
2002 toen de pensioen gerechtigde 
leeftijd in zicht kwam, verkocht Leo 
het bedrijf aan Ludwig Smits uit Dui-
ven, waarna het bedrijf verder ging 
als ‘Burgers Van der Wal’. Toen Leo 
stierf waren alle oud- medewerkers 
bij het afscheid aanwezig en dat deed 
mij heel erg goed’, zo zegt Riet Wes-
terhof.

‘We zagen het al een tijdje aankomen’

Van der Wal ‘glas-in-lood’ 
Vorden legt het loodje

Vorden - Wanneer de lopende opdrachten zijn afgehandeld, wordt het 
bedrijf Van der Wal ‘glas- in- lood’, dat is gevestigd aan het Hoge in 
Vorden, eind augustus beëindigd. Dat betekent dat de zes medewer-
kers op zoek moeten naar een andere baan. Het bedrijf, specialist op 
het gebied met alles wat met glas- in- lood heeft te maken, houdt er 
mee op, omdat de subsidies in de restauratiebranche door de overheid 
worden stopgezet.

Het bedrijfspand aan Het Hoge



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 
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 
afspraak maken. Alle andere afspraken 
maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 
handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 
met één van de collegeleden, via het 
bestuurssecretariaat van de gemeente, 

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

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.

Jaargang 8
Nr. 30, 23 juli 2013

Op 23 september 1944 keerde een 
Britse bommenwerper, een Lancas-
ter ED470, van het 61e Squadron van 
de Royal Airforce niet terug van een 
vlucht naar Duitsland. Aan boord wa-
ren zeven bemanningsleden, waar-
van er één de crash overleefde omdat 
hij met een parachute het vliegtuig 
tijdig kon verlaten. Pas veertig jaar 
later kregen de nabestaanden te ho-
ren dat de andere zes vliegers waren 
omgekomen omdat hun vliegtuig bo-
ven Nederland in de Waal was neer-
gestort. In werkelijkheid ligt het wrak 
van de ED470 met daarin de stoffelij-
ke overschotten van de bemannings-
leden vrijwel zeker nog in het wei-
land voor boerderij De Gasthuis-
plaats aan de Hummeloseweg in 
 Zelhem.

ontplofte de bommenlading en sloeg 
een enorme krater in de grond. Zowel 
het vliegtuig als de omgekomen vlie-
gers konden op dat moment niet wor-
den geïdentificeerd. Enkele kleine 

begraven op de begraafplaats in Zel-

leen een berging bieden. Een berging 
vooral in het belang van de nabe-
staanden. Nabestaanden die daarmee 

 
Begroting is rond
Onlangs is de begroting voor het ber-

kent dat de berging doorgaat! Op dit 
moment is de planning dat de berging 

nemer die de berging gaat uitvoeren, 

complete lespakketten voor school-
kinderen en een communicatietra-

de in februari 50.000 euro beschik-

gen van onder meer het Roelvink 
fonds, Aviko uit Steenderen, Reiger 
Suspension uit Hengelo en Rabobank 

Informatiebijeenkomsten 

de data en planning van de berging 

de communicatiecampagne in om 
de naaste omwonenden en andere 

ren over de berging van het vlieg-
tuigwrak en wat dit voor hen bete-

prioriteit. 

Werkgroepen
We werken met enkele werkgroepen 
van inwoners aan de berging. Hierin 

gers van de stichting Oud Zelhem en 

onder andere in om (digitale) lespak-

achtergrondinformatie over de ge-

de bemanning en de luchtoorlog die 

aanloop naar de berging organiseert 

u de informatie over de berging kunt 

tuigberging). 

Speciale facebookpagina
Sinds deze week is er ook
een facebookpagina:
www.facebook.com/
vliegtuigbergingzelhem. ‘Vind ons 
leuk’ en volg de berging via facebook!

Eerste stap gezet

Hummeloseweg in Zelhem een bouw-
bord onthuld om de berging aan te 
kondigen.

Berging Lancaster vliegtuigwrak in Zelhem gaat door
Project start in najaar, na 1 oktober

energie. Wilt u weten of uw dak ge-

Rekenhulp

van een eenvoudige rekenmodule uit-
rekenen welke voordelen een inves-

hoogte van gebouwen, bomen, opper-
vlakte van het dak, hellingshoeken en 

hulp geeft automatisch aan voor welk 

Financieel interessant

nepanelen voor particulieren finan-
cieel interessant.

Informatie

horst of scan de QR-code voor meer 

licht een mooi alternatief om deel te 
nemen aan het nieuwe solarpark-

energie.

formatie over dit 

nlsolarparkde

Denkt u over het plaatsen van 
zonnepanelen op uw dak?
Maak eens een berekening op zonatlas.nl Onderdeel van de herinrichting van 

nen op de weg aangebracht en bor-

beperkt in het centrum kunt parke-
ren, maar wel alléén in de parkeer-

in werking.  

Langparkeerders uit centrum

male parkeerduur twee uur en is het 

plicht. Hiermee willen we langpar-
keerders weren uit het centrum, 
waardoor er parkeerplaatsen be-

de klanten van de ondernemers in 

heden op het nieuwe parkeerterrein 

Blauwe zone Vorden geldt nu 
nog niet



Openbare bekendmakingen

Als u vragen heeft over een plan of vergunning verzoeken wij u een afspraak te maken via ons 
 centrale telefoonummer (0575) 75 02 50. Voor de beantwoording van uw vraag zijn archief-
gegevens nodig, die niet direct voorhanden zijn. Als u op afspraak komt (bijvoorbeeld een dag 
later) hebben wij alle gegevens bij de hand.

De zomervakantie is begonnen. Gaat 
u binnenkort naar het buitenland en 
is uw reisdocument of dat van uw 
kind (bijna) verlopen, vraag dan tijdig 
een nieuw document aan. Een pas-
poort of identiteitskaart is vijf jaar 
geldig. En let op: ook kinderen moe-
ten, ongeacht hun leeftijd, een eigen 
reisdocument hebben om te kunnen 
reizen naar het buitenland.

Levertijd
De levertijd van een reisdocument is 
maximaal 5 werkdagen. Heeft u de 
kaart sneller nodig, dan kunt u een 
spoedaanvraag doen. Doorgaans ligt 
het reisdocument dan de volgende 
werkdag voor u klaar. U betaalt in dat 
geval wel extra kosten.
 
Afspraak maken
Om sneller geholpen te worden, kunt 
u via www.bronckhorst.nl heel ge-
makkelijk een afspraak maken voor 
het aanvragen van een Nederlandse 

identiteitskaart of paspoort. Onder 
‘Direct naar…’ vindt u een link naar 
afspraak maken. Hier reserveert u 
een datum en tijd die in uw agenda 
past, zodat u bij uw bezoek aan het 
gemeentehuis niet hoeft te wachten. 
Op de site staat ook meer informatie 
over het aanvragen van reisdocu-
menten en de voorwaarden die daar-
voor gelden.

Reizen met kinderen
Vaders en moeders, met een andere 
achternaam dan hun kinderen, kun-
nen soms problemen hebben bij de 
persoonscontrole op een luchthaven 
als zij alleen met hun kind reizen. Bij 
een reis binnen het Schengengebied 
(de meeste Europese landen) is er 
geen persoonscontrole. Naar of van-
uit een niet-Schengenland is die con-
trole er wel. De Koninklijke Mare-
chaussee moet bij minderjarigen na-
gaan of de begeleidende volwassene 
het ouderlijk gezag heeft. Dit speelt 

vooral als een kind met slechts 1 vol-
wassene reist en er redenen zijn om 
te kijken of er geen sprake is van het 
onwettig onttrekken aan het ouderlijk 
gezag. Om vragen te voorkomen, ra-
den wij u aan voor uw vertrek de in-
formatie hierover op www.defensie.
nl/marechaussee/service/reizen_
met_kinderen/ te lezen of de QR-code 
te scannen. Hier staat ook een handig 
formulier dat u kunt downloaden om 
aan te geven dat uw 
kind met toestem-
ming van de ouder-
lijke gezaghebber 
reist en/of u dat 
bent.

Op vakantie naar het buitenland?
Vraag op tijd uw reisdocument aan! Als u in Hummelo of omgeving 

woont, is het u zeker niet ontgaan! 
Volgens planning is de nieuwe rond-
weg om het dorp vorige week in ge-
bruik genomen. Hierbij is de rotonde 
Sliekstraat aangepast en is een nieu-
we rotonde aangelegd op de kruising 
Keppelseweg/Zelhemseweg. Op het 
gedeelte tussen deze twee rotondes 
is geluidsreducerend asfalt aange-
bracht. Ook is het nieuwe gedeelte 
van de rondweg voor een groot deel 
verdiept aangelegd, zodat het ver-
keer aan het zicht wordt ontrokken.

Na de bouwvak
Na de bouwvakvakantie staat de re-
constructie van de Hummeloseweg 
in Laag-Keppel op stapel. In de be-
bouwde kom van Laag-Keppel krijgt 
deze weg een 30 km zone inrichting. 
Ook komt hier een extra riool om re-
genwater af te voeren en te laten in-
filtreren in de bodem. Met een defini-
tief plan voor de herinrichting van de 
Dorpsstraat/Keppelseweg gaan we 
na de zomer aan de slag, onder meer 
in overleg met de Dorpsraad Hum-
melo.

Rondweg Hummelo in gebruik

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

gebruiksvergunning tent, afsluiten Heurneweg, tussen de Halle-Heideweg en de Bielemansdijk, 
22 t/m 25 augustus, plaatsen tijdelijke promotieborden in Bronckhorst voor het Heidefeest,

 5 augustus t/m 19 augustus 2013, stichting Heidefeest

Een ieder kan gedurende 14 dagen zijn zienswijze op de bovenstaande ingekomen aanvragen naar 
keuze schriftelijk, wat de voorkeur heeft, of mondeling indienen bij de gemeente.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 11 juli 2013:

Ontvangen op 12 jui 2013:

Ontvangen op 13 juli 2013:

Ontvangen op 15 juli 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 10 juli 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 
aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is genomen, publiceren we hierover onder Verleende 
vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 12 juli 2013:

oranjefeest, 20 t/m 25 augustus 2013, Kermex bv

Rectificatie

van 12.00 tot 23.30 uur en 25 augustus 2013 van 12.00 tot 19.00 uur, D’n Olde Kriet

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Verleende vergunningen

 2 september 2013 10.00 uur

Spalstraat, Raadhuisstraat, Kerkstraat, Regelinkstraat, Asterstraat, Vordenseweg, tussen Raad-
huisstraat en De Heurne, Schoolstraat, tussen Snethlageweg en Raadhuisstraat, Ruurloseweg, 
tussen Spalstraat en Het Karspel, Bleekstraat, tussen Steintjesweide en Ruurloseweg, Het Iekink, 

-
straat, tussen Spalstraat en Rozenhoflaan, Banninkstraat, tussen Raadhuisstraat en Kastanjel-
aan, zijwegen uitkomend op de Banninkstraat, tussen Kastanjelaan en Raadhuisstraat, zijwegen 
uitkomend op de Raadhuisstraat en zijwegen uitkomend op de Bleekstraat, tussen Steintjesweide 
en Spalstraat, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer en moet 
de uitrit voor de brandweerkazerne aan Het Iekink worden vrijgehouden. Ook geldt een omlei-
dingsroute voor het verkeer vanuit Zelhem/Doetinchem/Keijenborg via Molenenk, Kruisbergse-
weg, Rondweg, Vordenseweg, De Heurne, Beatrixlaan en Ruurloseweg en vice versa

en 5, afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer, op 31 augustus 

uur afgesloten voor alle verkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
-

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de ge-

(Gld). In het bezwaarschrift moeten staan: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde gronden van het 
bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 
een voorlopige voorziening te vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, 

kappen van bomen, slopen en monumenten treden daags na afloop van de bezwaarschriften-
termijn in werking. Ook voor deze vergunningen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen, 
zodat de werking van het besluit kan worden opgeschort tot na het verlopen van de bezwaar-
schriftentermijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht 
 verschuldigd.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Buitengebied; Bekveldseweg 7 Hengelo’ 
(melding art. 1.3.1 Bro)

Hengelo’ voor te bereiden. Het plan heeft betrekking op het wijzigen van de bestaande woonfunctie 

Omdat het hier enkel een mededeling betreft, bestaat er nu geen mogelijkheid tot het indienen van 

liggen in het gemeentehuis en beschikbaar via de website en is er gelegenheid tot het indienen van 
een reactie.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel; 
Wet BAG’
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel; Wet BAG’ en de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen van 25 juli t/m 4 september 2013 voor een ieder ter 
inzage. Het plan betreft een herziening van het ‘Bestemmingsplan Buitengebied Steenderen/
Hummelo en Keppel’. Het voorziet in een reparatie van de percelen die op de verbeelding van het ge-
noemd bestemmingsplan niet voorzien zijn van de aanduiding ‘aantal wooneenheden’. Deze aandui-
ding is nodig om het toestaan van meer dan één wooneenheid planologisch te regelen. In deze her-
ziening wordt de aanduiding alsnog opgenomen. 

Bestemmingsplannen



Openbare bekendmakingen - vervolg

De herziening regelt dat het aantal woningen in dit plangebied gelijkt loopt met de Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen (BAG).

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ ➝

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem

meenteraad.

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Zutphen-Emmerikseweg 13B in 
Toldijk’

Concreet betekent dit dat met een herziening van het bestemmingsplan de bouw van een nieuwe be

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

Vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Loenhorsterweg 7C en E 
Hummelo’

pelijke inpassing.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

Mogelijkheden voor beroep

noemde vastgestelde bestemmingsplannen, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs 

Voornemen tot uitschrijving GBA
Uit onderzoek is gebleken dat onderstaande persoon niet meer woont op het adres waar hij volgens 
de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) staat ingeschreven. Het adresonder

steld van het voornemen over te gaan tot uitschrijving naar een onbekend adres. Deze uitschrijving 

betrokkene ook op deze wijze in de gelegenheid om, gedurende drie weken na deze publicatie, in

van de volgende persoon:

 
Beleidsregels voor de invordering gemeentelijke belastingen

ke belastingvorderingen. De procedurele aanpak van de inning van een dwangsom en het kosten

inzien op www.bronckhorst.nl ➝ Bestuur en organisatie ➝ ➝ Financiën en 
economie. U kunt ze ook lezen en gratis downloaden op www.overheid.nl.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na 

werking voordat op het verzoek is beslist.

Vorden’

van agrarisch naar wonen.

inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde 

➝ Actueel ➝ 
Bekendmakingen.

Mogelijkheden voor beroep

mede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze 

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 

binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 

werking voordat op het verzoek is beslist.

Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

B 

 
Vanaf 17.00 uur komt de oesterman langs en trakteert u op 
heerlijke verse oesters op ludieke wijze. Hij vertelt u de  
ins and outs over oesters….  Het menu omvat 4 gangen en 
inclusief de oesters vooraf kost dit slechts  37,50 per 
persoon. Uiteraard hebben we hierbij een mooi wijn-
arrangement voor  19,50 voor 4 glazen wijn!  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op alle zondagen in juli, 
augustus en september zijn er 
weer onze fameuze Zilte 
Zondagen op Hackfort. Proef 
de zee in de Achterhoek .  
Onze oesterman is uiteraard 
ook weer van de partij  

Zilte Zondagen   

Keuken van Hackfort, Baakseweg 6, 7251 RH Vorden 
Telefoon 0575  555 015   www.keukenvanhackfort.nl 

GroenRĳ k Doetinchem  Wassinkbrinkweg 2
0314-621021  groenrĳ k.nl

Ballonklokje

Platycodon grandifl orus 
Blauw of wit. 
Potmaat 12 cm. Per stuk

van 2,49Dvoor 

1,49

wk 30. Geldig van 25-07 t/m 31-07. OP=OP

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



...Weevers
   ontwerpt

www.weevers.nl

...Weevers
   compleet

www.weevers.nl

...Weevers
   print

www.weevers.nl

...Weevers
   publiceert

www.weevers.nl

...Weevers
   drukt

www.weevers.nl

...Weevers
   online

www.weevers.nl

...Weevers
fi lmt

www.weevers.nl

WINNENMETWEEVERS.NL

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Herman Westerveld winnaar Winnen met Weevers

 
Elke maand verloot Weevers Grafi media een mand vol 
Achterhoekse streekproducten. Samen met 12 deelnemers is deze 
samengesteld, waarbij elke maand een andere deelnemer onder de 
aandacht komt via publicaties en de bureaukalender van Weevers.

De mand van juni ging naar Herman Westerveld, werkzaam bij 
Wedeo in Doetinchem. Naast de producten op de foto is er een 
aantal tegoedbonnen met versproducten die bij de deelnemers 
kunnen worden opgehaald.
Herman heeft zelf ook voorkeur voor biologische streekproducten 
en is daarom zeer content met de ontvangen prijs.

De Wedeo verzorgt al jaren de handmatige werkzaamheden aan de 
bureaukalender van Weevers Grafi media. Hierbij is Herman één van 
de begeleiders van de werkzaamheden en bewaakt de kwaliteit.
 
Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van de 
heerlijke Achterhoekse streekproducten van eigen bodem.

Via www.winnenmetweevers.nl kunt u meedingen naar de uitreiking 
in de maand juli.

Gerhard Weevers van 
Weevers Grafi media overhandigt 
de streekproducten aan 
Herman Westerveld.

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl



De Stichting Olli Ilam stelt zich ten 
doel om kansarme kinderen, in de 
leeftijd van 4-18 jaar, een veiliger 
toekomst met betere vooruitzichten 
te bieden. Een veiliger toekomst be-
tekent in de letterlijke zin van het 
woord betekent bijvoorbeeld ook een 
muur om het kinderhuis bouwen 
zodat de slangen s’nachts niet in het 
huis kunnen komen. 

De kunstenares, die een goede band 
heeft met deze jongens en meisjes, 

vertelde dat zij nu ook creatief ma-
teriaal voor de kinderen kunnen ko-
pen. ‘Je kunt je niet voorstellen hoe
blij deze kinderen zijn met een doosje
kleurpotloden’, vertelde zij tijdens de
overhandiging van het schilderij. Het
kunstwerk werd inzet van een verlo-
ting en de opbrengst bestemd voor
dit kinderhuis.De gelukkige winna-
res werd Mevrouw T. Mars-Reijs uit
Velp. Onlangs is in aanwezigheid van
de kunstenares het schilderij aan me-
vrouw. Mars-Reijs overhandigd.

Opbrengst kunstwerk voor 
kindertehuis in India

Vorden - In korte tijd is 600 euro opgehaald en overgemaakt aan het 
kindertehuis Olli Ilam nabij het dorp Muthukulam, Provincie Tamil
Nadu in Zuid India. De schenking is mogelijk gemaakt door Gabriëlla
Willekens. De kunstenares bood A-quadraat, galeries en beeldentuin
het kunstwerk aan ter gelegenheid van de jubileumexpositie.

De reizen van Madelon Gouman 
vormen het uitgangspunt voor haar 
krachtige vormen en kleuren op 
haar doeken. Reizen naar o.a. Azië, 
het Midden-Oosten en de Noordpool. 
Zeer recent nog maakte zij een reis 
naar Bolivia om weer nieuwe inspira-
tie op te doen. Bij binnenkomst in de 
galerie zie je duidelijk de Noordpool, 
in kleurgebruik en in de lagen ijs en 
smeltend ijs op haar doeken.Daar-
naast zijn er tevens doeken waarbij 
intens rode en oranje kleuren zijn 
gebruikt die verlopen in een subtiele 
schakering van aardetinten.Madelon 
is gefascineerd door verandering. 
Niets blijft zoals het was- dat proces 
observeert zij en beeld ze uit. Op 11 
augustus is Madelon om 13.00 uur 

aanwezig in de permanente ruimte. 
Zij vertelt dan over haar reizen.
Fossiele kracht. Vanuit een bepaald 
punt in de galerie kijk je uit over een 
viertal grote objecten in de galerie. 
In witte, grijs en zilvergrijzige tinten 
harmoniëren de objecten van Petra 
Wolf fraai met de ijzige landschap-
pen en de oranje/rode aardlagen op de 
doeken. Bijvoorbeeld de ‘Kufenhorn 
mit Doppel-Spitz’of de grote ‘Perfo-
rierter Tonkörper’ en de drie Berken-
fees laten zien waar Petra Wolf toe 
in staat is. Als keramist heeft zij veel 

prijzen op haar naam staan. Veel be-
zoekers trachten al te ontdekken op 
welke wijze zij haar vormen maakt. 
Soms is het antwoord met betrekking 
tot de wijze waarop zij haar vormen 
maakt te ontdekken en soms moet je 
tevreden zijn met het genieten van 
deze fraaie en evenwichtig vormgege-
ven objecten. A-quadraat, galeries en 
beeldentuin in Vorden is geopend op 
vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur. En op afspraak. www.
galerie-a-quadraat.nl

Sterk duo in A-quadraat, galeries en beel-
dentuin
Vorden - Zondag 14 juli jl. werd 
onder grote belangstelling van 
kunstminnaars de expositie van 
Madelon Gouman en Petra Wolf 
geopend. Madelon maakt indruk-
wekkende geabstraheerde land-
schappen onder het thema ‘Glo-
bal Warming’. Petra Wolf bleek 
haar ‘partner’ wanneer het gaat 
om eenzelfde gelaagdheid, het ge-
bruik van het aardse en organi-
sche die je ook in haar keramieke 
objecten ziet. Samen vormen zij 
een krachtig duo in de galerie.

Maar niets wordt aan het toeval 
overgelaten in wat wel de mooiste 
tuin van Nederland wordt genoemd. 
Elk element is op een geraffineerde 
manier aangelegd om de wandelaar 
steeds opnieuw te verrassen. Precies 
zoals het bijna een eeuw geleden de 
ontwerpers van de tuinen, Alice de 
Stuers en haar echtgenoot W.E. Gata-
cre, voor ogen stond en precies zoals 
hun nazaten tot op de dag van van-
daag in dezelfde geest verder werken.
De verdiepte ‘lage’ tuin met zijn 
kleurrijke borders en stapelmuren is 
rond deze tijd een lust voor het oog. 
De pergola die vernuftig uit boom-
stammen is opgebouwd, draagt slui-
ers van bloeiende clematis, rozen en 
kamperfoelie. Ook de moestuin met 

zijn mengeling van groenten en snij-
bloemen is een bezoek waard en niet 
te vergeten de beuken loofgang, die 
een verrassing in zich herbergt. Op de 
open dagen worden lichte maaltijden 
geserveerd. Ook worden publicaties 
verkocht, waaronder ‘de Wiersse, 
Beschrijving van de tuinen’ door 
Romke van de Kaa. Parkeren is gra-
tis. Honden worden niet toegelaten, 
maar in de schaduw parkeren is altijd 
mogelijk. Vanaf NS station Ruurlo is 

het ca. 5 km lopen (via de landelijke 
Wiersseweg). Rondleidingen (reserve-
ren niet nodig) vinden tot eind sep-
tember plaats op elke donderdag van 
de week, alsmede iedere 1e zaterdag 
van de maand. Open dag in de herfst: 
zondag 20 oktober. Start 10.30 uur bij 
het ijzeren hek aan de Wiersserallee. 
Voor een afspraak voor een speciale 
groepsrondleiding kunt u bellen met 
0573 - 451409 of mailen: wiersse@
xs4all.nl. Website: www.dewiersse.nl

Zomer open dagen zondag 28 juli en zondag 4 augustus

Tuinen van de Wiersse in de Achterhoek
Vorden - Het zijn tegenstellingen 
die in de tuinen van de Wiersse 
toevallig, maar met voorbedach-
ten rade, hand in hand gaan. Het 
lijkt immers toeval zoals elk pad 
en iedere zichtas de blik naar een 
rustiek bankje leidt, naar een 
beeld, een fontein of een strak 
gesnoeide taxusfiguur.

Vrijdag 12 juli jl was als jaarlijkse 
afsluiting van het seizoen voor de 
peuters van Ot en Sien door de leid-
sters en oudercommissie voor een 
leuke activiteit gekozen. Zij hadden 
dit maal Jan Klaassen uitgenodigd 
om een geweldige poppenkast op de 
eigen locatie van de peuterspeelzaal 

te geven. Vol spanning genoten alle 
peuters en volwassenen van de hu-
moristische voorstelling die ze voor-
geschoteld kregen. 

Dit was een geweldige manier om 
een leuk jaar af te sluiten en een fijne 
zomervakantie te vieren.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst

Wat een poppenkast!

Vorden - Enthousiaste lachende peuters, gezellige ouders en verzor-
gers, in een mooi versierde ruimte.

Ademloos en vol bewondering

Maar voordat het zover was, hebben 
zij nog eenmaal hun afscheidsmusi-
cal ‘vermist’ opgevoerd, werd er ge-
zongen door ouders en team, namen 
de overige leerlingen afscheid van 
hen én werd er een cadeau door de 
ouders en de groep 8-leerlingen aan 
school aangeboden. En, dat cadeau 
dat is een mooie aanwinst voor het 
schoolplein! Met beton, mozaïek-
steentjes en fleurige kleuren werden 
de handen en namen van de groep 
8-leerlingen vereeuwigd en samenge-
voegd tot een leuk hinkelpad voor de 
huidige én toekomstige leerlingen!

Dit hinkelpad is een leuke opfleuring 
van het huidige schoolplein dat de 
komende jaren een grote opknap-
beurt krijgt. Een begin hieraan wordt 
gemaakt in de laatste vakantieweek. 
Dan wordt er een hekwerk rondom 
de school geplaatst. In het najaar 
wordt hiervoor een haagbeuk geplant 
zodat de school een mooi groen aan-

zicht krijgt. Voor de invulling van het 
plein zijn volop ideeën die momen-
teel bekeken en uitgewerkt worden. 

T.z.t. zult u ongetwijfeld meer lezen 
over de vernieuwing van het school-
plein.

Nieuwe aanwinst voor schoolplein 
 basisschool ‘De vordering’
Vorden - Afgelopen donderdag-
ochtend was het moment voor 
de groep 8-leerlingen van basis-
school ‘De Vordering’ toch echt 
daar … het moment van vertrek!



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Timpe
 B.  Weesboom
 C.  Hoonderei

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Door te luisteren naar de cursisten 
hoort Mevr, Rots geregeld om zich 
heen: ‘De opbouw van de opleiding 
stap in Engels voor volwassenen is 
zo vanzelf sprekend en duidelijk 
van opbouw, dat het ook zelfstandig 
goed te volgen en te hanteren is’.  Dit 
zou een mogelijkheid kunnen geven 
voor degene die om een of andere 
rede de lessen niet kunnen volgen. 
Wanneer het mogelijk is, heeft het 
volgen van de lessen wel de voor-
keur. Vooral de conversatie training 
is hierin belangrijk. Door te luiste-
ren naar reactie/behoeften van de 
cursisten komt mevrouw Rots tot de 
volgende conclusie. Het gaat om het 
samengaan van theorie en praktijk. 
De geleerde grammatica toe te pas-
sen in de praktijk. Door theorie en 
praktijk(spreken) raakvlakken met 

elkaar te laten maken, ga je de taal 
eigen maken en goed hanteren.  Dan
gaan theorie en praktijk samen op.
Dit jaar heeft mevrouw met een deel
van het aantal cursisten (groep) een 
reis per boot en bus naar New Castle
(grens Engeland-Schotland) gemaakt.
Daar hoort Mevrouw Rots om zich 
heen dat het gebruik van de Engelse
taal in verschillende omgevingen op 
straat,in de bus op de vlieghavens
wel eens afwijkt van het school En-
gels. Het is geen foute Engels, maar
anders gehanteerd.Zo kennen we dat
in het Nederlands ook. Mevrouw Rots
heeft hierover een boek in elkaar ge-
zet en genoemd “Conversation  ma-
nuel for traveling”. Daarin staan ook
samenspraken met in die streken ge-
bruikte Engelse taal. In de bestaande
groepen, welke op alle niveau’s aan-
wezig zijn,kan indien er nog plaats 
is,ingevoegd worden. Een beginners-
groep start in Winterswijk. Er staat
een kleine vergoeding tegenover. 

Info: tel. 0543-451476 e-mail 
treesrotsbeusink@gmail.com

Engels voor iedereen!
Regio - Mevrouw Rots-Beusink 
geeft al jaren ‘Engels voor volwas-
senen’ op alle niveau’s. Ze geeft 
de lessen in kleine groepsruim-
ten gevestigd in cultuur centra 
of bij een van de cursisten thuis.

De eigenaar van de wei kwam en-
thousiast een kijkje nemen bij het 
klaarmaken van de ballon. De passa-
giers en hun meegekomen familiele-
den hielpen met plezier een handje 
mee. Piloot Basten vertelde in alle 
rust welke stappen hij van hen ver-
wachtte.
De mand kwam uit de ballonkar, een 
zwaar karwei omdat daar de ballon 
ook inzit. In en aan de mand kwa-
men de gasflessen, de brander en de 
kabels. De dames en heren kregen 
beurtelings de taak om de ballon in 
bedwang te houden tijdens het vol-
blazen met koude lucht. Het was 
een inspannend karwei. Bijna vol, 
bleek de grondwind wat onstuimig 
en geduldig werd gewacht tot de zon 
zakte en de wind tot rust kwam. Pas 
daarna kon de koude lucht worden 
verwarmd. Jasjes werden uitgewis-
seld en handschoenen moesten aan; 
veiligheid is erg belangrijk tijdens 
deze klus.

Maar dan kon toch de ballon recht-
gezet worden en de passagiers instap-
pen. Deze laatste fase van voorberei-
ding is eigenlijk het snelst achter de 
rug. Eenmaal in de ballon ging het 
touw van de auto los en steeg de bal-
lon. Nog snel zwaaien!

Het team en de familieleden stapten 
in de auto’s om de ballon te volgen, 

ook spannend en avontuurlijk. De 
ballon gaat tenslotte in vogelvlucht 
terwijl de auto’s over beschikbare we-
gen rijden en daarbij de ballon niet 
uit het oog moeten verliezen.

De ballonvaarder, die van elke vaart 
enorm geniet, liet ook zijn passagiers 
getuige zijn van het schitterende uit-
zicht. Wegvarend achteromkijkend 
naar Zutphen met zijn vele torens, 
zorgde de zon voor een mysterieuze 
sfeer over het heiig en rode land-
schap.
Vooruit was het landschap scherp 
waar te nemen. Met een maximale 
hoogte van 330 meter ging de bal-
lon over de kern van Vorden, met de 
beide molens, de laatste werkzaam-
heden aan het centrum, het kasteel. 
Zicht over Hengelo Gld., rechts naar 
Doetinchem en Varsseveld en links 
Ruurlo en Borculo. Richting Zelhem 
nog even een stukje door, om na een 

afgelegde afstand van 20,4 kilometer, 
in Westendorp sportief te landen.
De volgwagen ging niet direct het 
gras op, eerst werd de eigenaar van 
het land gezocht en gebeld. Na toe-
stemming kon de ballon gezamenlijk 
en onder toezicht van ballonvaarder 
Basten en het team worden opge-
ruimd, netjes en in de goede volgorde. 
Na deze geweldige vlucht trakteerde 
hij iedereen een drankje op de goede 
afloop, waarna iedereen enthousiast 
zijn eigen weg naar huis koos, de pas-
sagiers met een fantastische ervaring 
rijker. De ballonvaarder en zijn team 
rijden om, de landeigenaar verdiende 
nog een lekkere borrel als dank voor 
het landen.

Kijk voor foto’s van deze avond op de 
website 
www.appelenpeerballonvaarten.nl 
van Basten Heeg en 
www.contact.nl.

Geweldige vaart met Appel & Peer 
Ballonvaarten Zelhem
Zaterdag 13 juli kreeg Basten 
Heeg, piloot van Appel & Peer 
Ballonvaarten een prima ballon-
weersvoorspelling: mooi weer, 
een goede wind en windsnel-
heid. Snel gebeld met teamleden 
en passagiers of deze avond ook 
voor hen gunstig was. Zo ont-
moetten drie dames, de piloot en 
zijn team elkaar ten noorden van 
Vorden.

De ballon staat, passagiers stappen in.

Prachtig, mysterieus uitzicht over Zutphen.

Zorgt u voor een chronisch zieke, 
dementerende of iemand met een 
beperking in uw directe omgeving 
dan bent u mantelzorger. Om deze 
zorgtaak vol te kunnen houden kan 
het fijn
zijn om uw ervaringen met anderen 
te delen of zomaar even gezellig te 
praten. Tijdens de inloopbijeenkomst 
ontmoet u andere mantelzorgers en 

kunt u in een informele sfeer met 
elkaar praten en ervaringen uitwis-
selen. Het contact met lotgenoten 
kan u wellicht tot steun zijn en daar-
bij wil VIT u een gezellige middag
bieden. Ook is er gelegenheid voor
een gesprek met de mantelzorgcon-
sulent. Zij kan u informeren over
ondersteuningsmogelijkheden en
adviseren over relevante zaken. De 
inloopbijeenkomst wordt gehouden
in Partycentrum Langeler, Spalstraat
5, Hengelo. 
Voor meer informatie bel VIT-hulp
bij mantelzorg (0544) 82 00 00 of kijk
op www.vithulpbijmantelzorg.nl

Inloopbijeenkomst voor 
mantelzorgers
Hengelo - Voor mantelzorgers uit 
de gemeente Bronckhorst organi-
seert VIT-hulp bij mantelzorg op 
6 augustus a.s. van 13.30 – 15.30 
uur een inloopbijeenkomst.

De aanvang van de dienst is om 15.00 uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo - Ds. mevrouw Christien Ferrari – Van Schuppen is zondag 28
juli voorganger in de kerkdienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeen-
schap Hengelo.

Neemt u gerust een kijkje. Onder het genot van een kopje 
koffie of thee (als de beheerder aanwezig is), kunt u even 
terug in de geschiedenis. Adres: Raadhuisstraat 6 Vorden 
(tegenover het VVV-kantoor).
Openingstijden: tot en met 9 september: van maandag tot 
en met vrijdag 9.00-18.00 uur, behalve in de periode van 
22 juli tot 20 augustus, dan is de tentoonstelling van 9.00-
15.00 uur geopend.

Tentoonstelling 100 jaar Achtkasteelentocht 
in het Kulturhus 
Vorden
Vorden  - In het Kulturhus Vorden heeft de ver-
eniging Oud Vorden een kleine tentoonstelling 
ingericht van 100 jaar Achtkasteelentocht. Deze 
tentoonstelling neemt u mee terug in de tijd. Er is 
een overzicht van de route en er zijn leuke verhalen 
over de route en de nostalgische oude kastelen en 
haar bewoners.

vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.
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REAGEREN OP EEN ARTIKEL IN CONTACT? 
NATUURLIJK OP WWW.CONTACT.NL

In ronde vijf als door een wesp gestoken, 
wegvluchten uit het peloton om vervol-
gens 25 ronden lang solo, in een moor-
dend tempo met circa 38 kilometer per 
uur de finish te passeren. Waarschijnlijk 
dacht het peloton, toen Berga het op de 
heupen kreeg, die komt zichzelf straks 
nog wel tegen. Het tegendeel gebeurde, 
Ingmar Berga kwam niemand tegen, 
sterker nog hij reed ze allemaal voorbij, 
zelfs het peloton werd in de slotfase door 
de ontketende Ingmar Berga gedubbeld. 
De winnaar had op ‘de meet’ een voor-
sprong van ruim twee minuten. Onge-
looflijk wat een prestatie. Speaker Jan-
nes Mulder riep het publiek tijdens de 
laatste (ere) ronde op, om de suprematie 
van Ingmar Berga met een staande ova-
tie te belonen.
De man uit Hoogeveen, nam op deze 
voor hem zo historische middag revan-
che voor zijn optreden in Vorden, twee 
jaar geleden. Toen kwam hij ook al in de 
vorm van zijn leven met Iep Kramer (de 
vader van Sven) als coach naar Vorden 
om de skeelermarathon in Vorden naar 
zijn hand te zetten. Immers een paar 
weken eerder won Ingmar Berga met 
twee ronden voorsprong de Ronde van 
Otterlo. Het optreden in Vorden duurde 
toen maar één ronde. Materiaalpech 
deed hem de das om. Afgelopen zondag-
middag wel de absolute triomf. Het was 
verbazingwekkend hoe hij deze middag 
de aanwezige Nederlandse toppers zoals 
huidig Nederlands kampioen Chrispijn 
Ariëns, voormalig Nederlands kampioen 
Gary Hekman, Gerwin en Rick Smit, e.d. 
naar adem deed snakken.
Gary Hekman, de beer uit Hardenberg, 
vierde deze dag zijn 25e verjaardag. Voor 
het peloton voor de start aanleiding om 
het ‘Lang zal hij leven’ in te zetten. ‘Van-
wege deze verjaardag trakteert Gary Hek-
man iedereen na afloop op bitterballen’, 
zo grapte speaker Jannes Mulder. Het 
woord ‘bitter’ had niet beter gekozen 
kunnen worden, want Gary moest een 
bittere pil slikken. Tegen het geweld van 
Ingmar Berga was niemand opgewassen. 
Tijdens deze wedstrijd voor de A-rijders, 
die eigenlijk nooit een wedstrijd werd, 
staakte de ene na de andere skeeleraar 
voortijdig de strijd. Ook Sjoerd Huisman 
die vorige week tijdens de marathon in 

Staphorst een goede comeback vierde
en die daar in Vorden bij zijn voormalig
ploegmaatje Arjan Mombarg een vervolg
aan wilde geven, moest eveneens halver-
wege koers door vermoeidheid de pijp
aan Maarten geven.
Het tempo van Ingmar Berga verpulver-
de iedereen. Dat het peloton uiteindelijk
maar uit slechts zes rijders bestond, zegt
voldoende. Voor het publiek was het na
het machtsvertoon van Ingmar Berga, al-
leen nog maar interessant wie er tweede
zou worden. Dat werd Amsterdammer 
Jouke Hoogeveen, terwijl Jan Blokhui-
zen op de derde plaats beslag legde. Voor
Rick Smit was er met de vijfde plek niets
aan de hand, want met nog twee wed-
strijden voor de boeg is hij de trotse lijst-
aanvoerder in de strijd om de KPN Inline
Cup. Bij de dames is deze Cup al in het
bezit van Elma de Vries, achtvoudig Ne-
derlands en huidig Europees kampioen.
Zij kon in Vorden door omstandigheden
niet aan de start verschijnen. Gelukkig
voor het publiek verscheen er wel een
andere ‘kanjer’ (Manon Kamminga) aan
start. Zij behaalde als de ‘Koningin van
Almère’ vorige maand tijden het Euro-
pees kampioenschap, liefst zevenmedail-
les. In een bij de dames aantrekkelijke
wedstrijd was Manon de sterkste in de
sprint, voor Lisanne Buurman en Margo
van de Merwe.
De strijd is Vorden is gestreden met een
compliment aan het skeelercomité. Zij 
kan terugzien op een goede organisatie
en klaar om volgend jaar het Nederlands
kampioenschap te organiseren! Het
skeelercomité deed deze dag een hand-
reiking naar de wielerclubs RTV Vierak-
ker Wichmond en ETP Empe. Deze clubs
organiseerden in de pauze gezamenlijk
een afvalkoers, waarbij er uiteindelijk
maar één overbleef: Rens te Stroet. Rudi
Peters: ‘We willen eigenlijk andere spor-
ters, bijvoorbeeld voetballers die er mee
stoppen, bewegen om als fietser verder
te gaan. Dan kunnen ze nog jaren onder
begeleiding sporten. En waar kan dat
beter dan bij een wielerclub’, aldus pro-
motor Rudi Peters. Bij het zien van het
machtsvertoon en tempo van Ingmar 
Berga deze middag zal voor voetballers
die met hun sport stoppen waarschijn-
lijk skeeleren geen optie zijn !

Hitte speelde veel skeeleraars in Vorden parten

Magistrale race van super- 
winnaar Ingmar Berga

Vorden - In tien jaar skeelerwedstrijden in Vorden, zelden een skeeleraar
met zoveel machtsvertoon hier de marathon zien winnen. Superlatieven 
schieten tekort om de prestatie van Ingmar Berga uit Hoogeveen in het 
juiste perspectief te plaatsen. Stel je voor, een temperatuur van bijna 35
graden, rijden over asfaltwegen waarbij de hitte van het circuit de rijders
van beneden naar boven tegemoet komt. Een afstand van 40 kilometer (30
ronden) .

In het midden super winnaar Ingmar Berga

Manon Kamminga (midden) geniet

Voor meer informatie kun je contact opnemen met
de afdeling Human Resources tel. (0573) 45 88 00.

Meer informatie over ons bedrijf kun je vinden op onze website:
www.bronkhorst.com.
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Timpe: Driehoekig stuk land. “Den timpe mo’j nog met de 
schupe umme-maken, daor kan ik neet kommen met de 
ploog.”

 B. Weesboom: Lange paal die in de lengterichting over een 
vracht hooi gelegd wordt en met touwen aan de wagen 
vastgemaakt wordt om te beletten dat de vracht hooi van 
de wagen schuift. “Den weesboom mos altied mooi in de 
midden te liggen.”

 C. Hoonderei: Kippenei. “Ik heb lever ’n broen hoonderei.”

Dinie Wisselink schildert al ruim 34 
jaar en heeft een geheel eigen kleur-
gebruik  en stijl ontwikkeld, mede 
door het volgen van diverse work-
shops. Zij heeft al vele exposities op 
haar naam staan. Haar werk komt 
voort uit de grote fascinatie voor de 
natuur en in het bijzonder voor die-
ren en landschappen. Ook zult u tij-
dens de expositie weer mooie schil-
derijen te zien krijgen, waarin zij zee-
gezichten schitterend weergeeft op 
het doek. Tevens heeft zij weer haar 
bekende, leuke kleine schilderijtjes 
van vogeltjes gemaakt.

Anny Slakhorst schildert al vele jaren 
met veel plezier. Dit is terug te vinden 
in haar diverse kunstwerken: land-
schappen, dieren maar ook abstract 
en geometrische structuren zijn in 
haar collectie terug te zien.  Anny 
schildert vanuit haar gevoel:”als ik 
iets zie dat mij aanspreekt, me raakt 
of intrigeert dan wil ik dat omzetten 

in creativiteit”. Hierdoor staat ieder 
schilderij op zichzelf en straalt het 
eigenheid uit.

Rieki Hulshof nam in de loop der ja-
ren deel aan verschillende workshops 

in het land. Ze ontwikkelde zich als 
een veelzijdige schilderes en heeft 
een zeer eigen techniek en kleurge-
bruik. Haar voorkeur gaat uit naar 
realistische werken, bloemen op rijst-
papier en de natuur.

Kleurrijke Expositie in de kapel 
van Bronkhorst
Bronkhorst - Dinie Wisselink, 
Anny Slakhorst en  Rieki Hulshof 
exposeren van zaterdag 27 juli 
t/m 2 augustus in de Kapel van 
Bronkhorst.

PV de IJsselbode Steenderen
Niet deelgenomen aan een vlucht.
PV de Koerier Zelhem
De 235 jonge duiven van 14 deelne-
mers van De Koerier werden zondag 
21 juli gelost om 08.30 uur in MAAS-
EIK. Uitslag: A. Kamperman (19/37) 1 
5 11 15 19 20 22 24 28 31 36 38 40 41 
43 48 49 53 55, R. van Aken (5/20) 2 10 
12 13 16, J. Wassink (2/14) 3 18, Nick 
Chevalking (6/19) 4 7 14 56 57 59, G. 
Dijcker (6/31) 6 23 30 37 47 54, Gerrie 
Niesink (8/35) 8 25 27 29 34 35 50 52, 
E. te Pas ( 4/ 11) 9 26 51 58, M. Burg-
hout (3/16) 17 39 46, F. Meijerman 
(3/13) 21 33 45, Mathilde Velthorst 
(1/12) 32, H. Eenink (1/6) 42, S. Gem-
mink (1/5) 44.
PV Vorden
Zaterdag 20 juli stonden onze duiven 
in het Franse BOURGES, waar ze on-

der goede omstandigheden om 7.15 
uur werden gelost. Met een noordoos-
ten wind werd het een pittige vlucht. 
Stan zag als eerste de duif van Ronny 
de Beus op de klep vallen. Met 3 prij-
zen van deze duif werd Ronny tevens 
duifkampioen eendaagse. Uitslag: 
R. de Beus 1, Marc Tiemessen 2 7 8, 
Ashley Eykelkamp 3 4 5 9, Comb. J. 
Meijer&Zoon 6.
Zondag de 21ste juli was de eerste 
prijsvlucht voor onze jongen. Ze wer-
den 8.30 uur gelost in MAASEIK met 
een oosten wind. Theo Berentsen 
werd hier de grote overwinnaar met 
nr 1, 2 en 3. Alsof het nog niet genoeg 
was ook nog 8, 9 en 10. Een goede 
start met zijn jongen. Uitslag: T.J. Be-
rentsen 1 2 3 8 9 10 11 13 14 19 21 26 
27 29 31 38 44, H.B.M. Hoksbergen 4 
6 18 28, Ashley Eykelkamp 5 12 15 20 

22 23 24 25 33 35 37, F.T. Hummelink 
7 16 17 30 32 36, D.J. Gotink 34 39 
46, R. de Beus 40, Marc Tiemessen 41 
42 43 45.
PV Steeds Sneller Hengelo Gld.

PV Steeds Sneller nam deel aan twee 
vluchten. De Eendaagse op zaterdag 
20 juli vanuit BOURGES, wederom 
een taaie ... De 18 duiven van 5 deel-
nemers werden gelost om 7.15 uur. 
Uitslag: A.H.J. Peters (4/4) 1 2 3 5, R. 
Koers (1/6) 4.

En daarbij de eerste jonge duiven-
vlucht vanuit MAASEIK op 21 juli. 
Hier werden 180 duiven van 13 deel-
nemers gelost om 08.30 uur met wind 
Oost kracht 3. Uitslag: R. Koers (15/33) 
1 2 3 4 11 12 18 20 29 30 32 35 36 
38 44, E. Koers (1/16) 5, J. Teunissen 
(4/13) 6 17 24 37, A.H.J. Peters (3/21) 7 
10 25, G. Duitshof (6/21) 8 22 26 27 28 
43, W. Willemsen (6/14) 9 21 23 31 39 
40, P. van Londen (3/9) 13 19 34, C. Te 
Stroet (3/6) 14 15 42, L Te Stroet (3/10) 
16 41 45, S.E.J. Bergervoet (1/14) 33.

Duivenberichten 20 en 21 juli 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 20 juli werd gevlogen vanuit Bourges en zondag 21 juli 
vanuit Maaseik.

Uitslag van de zevende zomerbridge-
drive van Bridgeclub Bronkhorst, 
gespeeld op 18 juli in Vierakker. On-
danks het mooie zomerweer buiten, 
hebben ze met 22 paren binnen goed 
kunnen spelen. Alles verliep naar 
wens.De uitslag:
A-lijn 1. Gerrie Rossel & Dick Wijers 
57,81%, 2. An Wortel & Lien van Gas-
tel 56,77% 3. Diny Hoftijzer & Gerrie 
de Goeijen 56,77%.
B-lijn 1. Karen Notten & Joop te Veld-
huis 60,33%.  2. Theo Damen & Theo 
Schut 59,92%, 3. Wim & Jenny van 
Wanrooy 56,67%.

Komende weken blijven we bridgen in
het St. Ludgerusgebouw te Vierakker.
Het aantal tafels is hier gelimiteerd,
dus vol is vol. Geef u dan ook z.s.m. 
op! Met een entree van 2 euro p.p. per
lijn worden kleine prijsjes verzorgd. Ie-
der maakt evenveel kans om met iets
naar huis te gaan, omdat op de avond
zelf wordt beslist op welke plaatsen, 
prijzen zullen vallen. I.v.m. planning
graag mailen naar bcbronkhorst@hot-
mail.nl of voor 17.30 uur aan, dan wel
afmelden met een sms of door te bel-
len naar 06-28633453 (inspreken lukt
niet!) Als er nog plek is, blijft u ook tot
kort voor aanvang welkom.

B R I D G E N  I N  V I E R A K K E R

Michel Willemsen en Koen Aalderink van MW Hoveniers 
en Mira Samberg en Petra Bergsma van Het Kniphuus wil-
len iedereen bedanken voor de komst, de belangstelling, 
de vele cadeaus, bloemen, kaarten en felicitaties.

MW Hoveniers & Het Kniphuus 
in Baak zeggen: Bedankt!
Baak - Op zondag 16 juni werd aan de Molenweg het 
12,5 jarig jubileum van Kapsalon Het Kniphuus en 
de start van het bedrijf MW Hoveniers gevierd met 
een open dag.

Michel en Koen van MW Hoveniers & Mira en Petra van Het Knip-
huus zeggen: Bedankt!

Hoe meer hoofdhaar een vrouw heeft hoe 
beter. Dat valt althans op te maken uit 
de ideaalbeelden van vrouwen met veel, 
volumineus haar, die ons dagelijks in 
reclames worden voorgeschoteld. Geen 
wonder dat kalende vrouwen het moei-
lijk hebben en van alles willen proberen 
om hun haaruitval te stoppen of te mas-
keren.

Onderschat probleem
De eerste tekenen van kaalheid zijn dat 
de hoofdhuid door het haar zichtbaar 
begint te worden, een breder wordende 
middenscheiding en een paardenstaart 
die drastisch afneemt in dikte. Een slim-
me coupe is dan een eerste oplossing om 
de uitgedunde plekken te camoufleren.

Haarwerk
Als het haar echt weg is, kan een haar-
werk uitkomst bieden.
Maar wat is een haarwerk eigenlijk, vaak 
denkt men direct aan een hele pruik en 
weet men bijvoorbeeld niet dat er zoal 
een 30 tal mogelijkheden zijn om `plaat-
selijke` dunne plekken te verbergen met 
Top Fillers zoals wij deze vormen van 
haarwerk noemen, wat vooral belangrijk 
hierin is, is dat de men zich goed laat in-
formeren.

TOPPIK:
DUN HAAR VERDWIJNT IN EEN 
HANDOMDRAAI

Mocht het zo zijn dat een haaraanvulling 
nog niet van toepassing is voor u dan heb-
ben wij als alternatief toppik;

Toppik vezels zijn gemaakt van organi-
sche Keratine proteïnen, net als mense-
lijk haar. Ze worden aangebracht met een 
flacon die nog het meest weg heeft van 
een peper of zoutstrooier. Binnen dertig 
seconden verandert dun haar in een volle 
bos zonder doorkijk. ,,Zelfs als ervaren 
kapper zie ik van een afstand niet dat 
mensen Toppik gebruiken”, vertelt eige-
naar Hans Houwer van Mardi Kappers 
en de Gelderse Pruikenmaker. ,,Ik zoek 
al jaren naar een product dat mijn twee 
bedrijven verbindt. Toppik is de verbin-
dende schakel. Het is ideaal voor mensen 

met dun haar, die nog teveel haar hebben 
voor een pruik.” 

De Toppik vezels hebben dezelfde eigen-
schappen als natuurlijk haar. Het team 
van Mardi Kappers adviseert graag welke 
van de acht kleuren het beste past. Na 
het strooien van de vezels op de ‘dunne’ 
plekken verspreiden ze zich door erop 
te kloppen. ,,Dun haar verdwijnt met-
een, het aanbrengen duurt meestal niet 
langer dan 30 seconden. Daarmee is het 
kernprobleem opgelost; het eigenbeeld 
verandert. Het is 
ook een hele ef-
fectieve methode 
om uitgroei weg 
te werken”, legt 
Houwer uit. ,,De 
Toppik Fiber 
Holdspray fixeert 
de vezels de hele 
dag, totdat het haar weer gekamd en of 
gewassen wordt.”

Maak vrijblijvend een afspraak voor een 
demonstratie of kom langs bij ons in de 
salon.

Vervolg aankopen kunnen ook gedaan 
worden via onze webshop: www.toppik-
online.nl. Bel ons voor informatie of het 
maken van een afspraak op nummer: 
0314 - 35 45 55. Ons adres is: Houtkamp-
straat 33 in  Doetinchem

Een luisterend oor en passend advies
Vrijuit kunnen praten over je gevoelens, 
een luisterend oor en persoonlijk advies 
is bepalend voor jou en je zelfvertrouwen. 
De Gelderse Pruikenmaker heeft zich 
daarin gespecialiseerd. De juiste informa-
tie krijgen is essentieel.
Wil je eens met ons van gedachten wis-
selen? Wij adviseren en helpen je graag.
Je kunt al jouw vragen stellen middels 
een e-mail naar: info@vraaghetdegelder-
sepruikenmaker.nl
Je vraag wordt vertrouwelijk en direct 
behandeld, je krijgt snel een antwoord.
Bellen of langskomen mag natuurlijk 
ook. 

De Gelderse pruikenmaker is geves-
tigd aan de Houtkampstraat 33 te 
 Doetinchem. Tel.: 0314 - 35 45 55

Advertorial

DUN HAAR
Kaalheid is niet uitsluitend een mannenprobleem. Ook vrouwen 
kunnen hun haar verliezen. Er is wat tegen te doen, maar wonder-
middelen bestaan niet.
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www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten.

Ter uitbreiding van ons team zoeken wij een:

INTERCEDENT EU M/V
Flex 28-40 uur - vacaturenr. VCP1167792

U bent verantwoordelijk voor het beheren en uitbouwen van de be-
staande orderportefeuille. Vanwege de groei bij onze klant zoeken 
wij iemand de zowel de Nederlandse als meerdere Oost Europese 
talen beheerst, waarvan de Poolse taal vereist. U bent een persoon-
lijkheid die bouwt aan een eigen netwerk en creatief is in het leggen 
en onderhouden van contacten met zowel kandidaten (Nederlands 
en Pools) als opdrachtgevers. U werft zelf uw kandidaten en 
verzorgt de gehele procedure met de opdrachtgevers zelfstandig.

Door een enthousiaste en pro-actieve houding aangevuld met ken-
nis en expertise weet u de klant te overtuigen. U kunt op diverse 
niveaus communiceren en weet ook te enthousiasmeren. 28-40 
uur per week beschikbaar. U bent een ‘zelfstarter’ maar kunt tevens 
goed in een team werken. U denkt mee over de positionering en 
versterking van onze activiteiten. U heeft minimaal MBO werk- en 
denkniveau aangevuld met 2 jaar relevante werkervaring (werving 
& selectiebureau, uitzend- en/of detacheringsbureau). Vanzelfspre-
kend bent u communicatief vaardig en pro-actief. U beschikt over 
rijbewijs B en bent woonachtig in de regio Achterhoek.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Chantal te Pas. Telefoon-
nummer: 0575 – 55 55 18 of via e-mail: c.tepas@europlanit.nl 
o.v.v. het vacaturenummer.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten

PRODUCTIEMEDEWERKER/TWEEDE 
VOORMAN M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VCP1167835

Werkzaamheden
Na een gedegen inwerkperiode werk je zelfstandig. Het hele proces 
wordt aan jou toevertrouwd: afwegen van ingrediënten, mengen in 
grote mixers, walsen en snijden. Het moet voldoen aan de specifi-
caties van de klant. Het is een afwisselende functie waarbij je lekker 
fysiek in beweging bent. Aan grote orders werk je in teamverband. 
Daarnaast ben je tweede voorman, in deze rol geef je leiding aan 
het team van 12 productiemedewerkers en houd jij je bezig met 
de productie- en machine planning. Ben jij die nieuwe collega die 
van aanpakken houdt, graag zelfstandig werkt en zo nodig flexibel 
is qua werktijden? Wij bieden je een gemoedelijke werksfeer en 
een goed salaris in een groeiend bedrijf dat volop in beweging is. 
Bij gebleken geschiktheid betreft het een baan voor langere tijd. 
Aanvangsdatum begin september 2013.

Functie eisen

MONTEUR-E MACHINEBOUW M/V
Omgeving Apeldoorn - Fulltime - vacaturenr. VIA1152680 

Werkzaamheden

samenstellen en aansluiten van elektrische componenten tot elek-
tronisch afregelen van machines incl. storing zoeken en verhelpen. 
Je taken zijn: het samenstellen en inbouwen van diverse elektrische 

in een machine aan de hand van tekeningen en bouwbeschrijvin-
gen, elektronisch afregelen van geassembleerde machines en het 
opsporen van storingen en deze verhelpen.

Functie eisen

TIG LASSER M/V
Omgeving Achterhoek - Fulltime - vacaturenr. VIO1152410

Werkzaamheden

vanaf technische tekeningen en je bent bekend met stuklijsten. Als 

ding als in de afwerking.

Functie eisen

SALES ENGINEER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1159535

Werkzaamheden
Je werkzaamheden zullen bestaan uit het ondersteunen van de 

offertes en het geven van adviezen op technisch commercieel 
gebied. Dit gebeurt voornamelijk intern, door middel van het 
ontwerpen en calculeren van systemen voor het mechaniseren 
en automatiseren van het proces, het genereren van teksten en 
het opstellen van definitieve projectcalculaties het uitwerken van 
opdrachtbevestigingen, het overdragen van gescoorde projecten 

minder werkcalculaties.

Functie eisen

een must zijn.

concept & ontwerp sign & displayinternet & av-producties digitaal drukkenkrantenuitgaven offsetdrukken afterpress

www.auga.nl

Gerealiseerd doorweevers.nl

Beukenlaan 30, 7255 DM  Hengelo Gld.  0575-463555

info@onshuishengelogld.nl  www.onshuishengelogld.nl

Mart Eten & Drinken
Geachte gast van Ons Huis,

Met uitzondering van Uitvaarten 
en Condoleances is 

Ons Huis i.v.m. vakantie.
gesloten

 van 22 juli t/m  18 augustus.

Vanaf 19 augustus staan we 
weer voor u klaar



BRONCKHORSTPAGINA – Verschijnt in de gehele gemeente Bronckhorst in de edities Noord, Midden en Zuid 

Hengelo (Gld), Kruisbergseweg 13, 7255 AG Hengelo (Gld). Telefoon 0575 - 46 81 81.

Deze prachtige Pronorm keuken is de HCI 
Actiekeuken van deze maand. Compleet 
uitgevoerd met kunststof werkblad, Pelgrim 
koelkast, oven, gaskookplaat, afzuigkap en 
vaatwasser. 

HCI Keuken van de maand 

Actiekeuken Pronorm
leverbaar in 10 glanskleuren

5595,-
Inclusief BTW en inclusief montage.

DOET JE HUIS GOED.HCI.

Gratis professionele installatietekening 
Gratis bezorging 
Gratis afvoer van de verpakkingsmaterialen 
Gratis aansluiten van de nieuwe keuken

Meerprijs keuken 
geleverd met Miele 

apparatuur als 
getoond, 

€ 1595,- incl. BTW. 

www.feltsigt.nl
Bekveldseweg 5, 7255 KG Bekveld 

(gem. Bronckhorst)

OOGSTDAG ZONDAG
28 JULI

LET OP!
Bij slecht weer 
verplaatst de 
oogstdag naar 

4 AUGUSTUS

❂   Aardappelen
❂   Grasmaaien
❂   Hooien
❂   Rogge maaien
❂   Bier maken
❂   Oldtimer show (tractoren)
❂   Dorsen


