
Tractorpulling Lochem, waarvan de 33e 
editie dit jaar op zaterdag 6 augustus 
plaatsvindt, bestaat al sinds 1983. B  3

Voor de 40ste keer een rijdend museum door Vorden
VORDEN - Op 14 augustus organi-
seert menvereniging in de Reep’n 
voor de 40ste keer de landelijk 
bekende koetsentocht. Toen in 
oktober 1975 de vereniging werd 
opgericht is gelijk besloten om 
het jaar daarop een Kastelenrit 
te organiseren en vervolgens is 
er geen enkel jaar overgeslagen 
zodat we deze maand de 40ste 
rit kunnen aanschouwen. Deze 
rit is daarmee een van de oud-
ste ritten die voor authentieke 
rijtuigen wordt georganiseerd. 
Bovendien zijn er maar weinig 
verenigingen in staat geweest de 
organisatie 40 jaar aaneen geslo-
ten voor elkaar te krijgen.

De kwaliteit van de aanspannin-
gen die elk jaar deelnemen in Vor-
den is erg hoog. Dit is ook een van 
de redenen waarom de leden van 
de NVTG (Nederlandse Vereni-
ging Traditioneel Gerij) graag naar 
Vorden komen. Zij willen zich 
graag onderling meten met elkaar 
en punten verzamelen voor het 
Nederlands kampioenschap.

Daarnaast leent zich Vorden pri-
ma voor het aangespannen rijden; 
de kastelen, de zandwegen en de 
landgoederen ademen allemaal 
nog de nostalgische sfeer van wel-
eer uit. Hierin passen de rijtuigen 
uit de jaren 1800 en 1900 uitste-
kend. In verband met de jubile-
umrit is ervoor gekozen het defilé 
in het dorp Vorden uit te breiden 

zodat het publiek meerdere keren 
de mogelijkheid heeft het ‘rijdend 
museum’ te bewonderen.

Unieke 
aanspanningen 
door jubileum

De aanspanningen zullen een 
aantal keren door de Dorpsstraat 
rijden en de prijsuitreiking zal 
plaatsvinden op de parkeerplaats 
bij Hotel Bakker. Daar zal ook na-
dere informatie gegeven worden 
door een deskundige speaker.

Het evenement begint bij Kas-
teel Den Bramel aan de Almen-
seweg. Vanaf 8.30 uur vindt hier 
de jurering van de verschillende 
aanspanningen plaats. Zeker de 
moeite waard om het neusje van 
de zalm te komen bekijken. Vanaf 
10.00 uur zullen de deelnemers 
vertrekken.

Route
Vertrek weide kasteel Den Bramel 
- Almenseweg links- na ± 100 m 
rechts oprijlaan huize Enzerinck- 
einde weg links Larenseweg - op 
kruising rechts Enzerinckweg-bij 
5-sprong links Galgengoorweg- 
links Schoolhuisweg - links Wil-

denborchseweg -kasteel De Wil-
denborch -rechts Nijlandweg 
(wordt Wildenborgseweg)- schuin 
links Vordenseweg (zandweg)-
rechts Schoneveldsdijk- bij Baakse 
beek links- kasteel de Wiersse - 
Wierserallee -Ruurloseweg over-
steken en fietspad rechts vol-
gen- links Onsteinseweg- recht-
door Bekmansdijk -kasteel Het 
Onstein- links Eikenlaan-rechts 
Geurkenweg-links Geurkenzij-
weg-rechts Schuttestraat-links 
Kostedezijweg-links Kostedeweg-
rechts Lindeseweg-rechts Waarle-
weg - rechts Schimmeldijk-links 
Schuttestraat-links Vordensebos-
weg- kasteel Vorden-rechts Hor-
sterkamp - rotonde recht over-
steken -rechts Stationsweg - einde 
weg links Burg. Galleestraat-rechts 
Almenseweg-links inrit kasteel den 
Bramel.

Omstreeks 12.30 uur zullen de aan-
spanningen weer terug zijn bij kas-
teel den Bramel en zullen de deel-
nemers daar de lunch gebruiken. 
Bij binnenkomst zal de speaker uit-
leg geven en is het voor bezoekers 
mogelijk het terrein te betreden 
om de historische rijtuigen (en kle-
ding) van dichtbij te bekijken.

Middagroute: vertrek 13.45 uur
Vertrek weide kasteel Den Bramel 
- Almenseweg links- links Oude 
Borculoseweg - links Warkense-
weg- links Gazoorweg - rechts 
Joostinkweg -links Oude Zutphen-

seweg-rechts tussen restaurant 
Frappant en Kampeerboerderij 
naar Mispelkampdijk-links Wie-
melink -rechts Burg. Galleestraat-
links Dorpsstraat-rechts Horster-
kamp-rechts Christinalaan-links 
Willem Alexanderlaan- rechts 
parallelweg Horsterkamp- rechts 
Margrietlaan-links Christinalaan-
rechts Prins Clauslaan-rechts 
parallelweg Horsterkamp-rechts 
Pieter van Vollenhovenlaan-links 
Doctor W.C.H. Staringstraat-rechts 
Nieuwstad wordt Raadhuisstraat-
rechts Dorpsstraat- links Stations-
weg - einde weg links Burg. Gal-
leestraat-rechts Almenseweg-links 
inrit kasteel den Bramel

Prijswinnaars
Bij de tweede doorkomst in de 
Dorpsstraat zullen voor Hotel Bak-
ker de prijswinnaars naar de par-
keerplaats geloodst worden. Hier 
zal omstreeks 15.00 uur de prijs-
uitreiking plaatsvinden waarna de 
winnaars middels een ereronde 
opnieuw door de Dorpsstraat toe-
gejuicht kunnen worden.

Vanwege het jubileum heeft de or-
ganisatie extra aandacht gevraagd 
voor het defilé en is het gelukt een 
aantal unieke aanspanningen als 
deelnemers te krijgen welke al-
leen tijdens het defilé mee zullen 
rijden. De organisatie rekent dit 
jaar dan ook op extra veel publiek 
in de Dorpsstraat.

 

Achterhoek FM 
weer van start
VORDEN - Radiozender Achter-
hoek FM start zondag 28 augustus 
weer met haar programma’s. 

Dankzij diverse donaties be-
schikt de lokale omroep voor de 
gemeente Lochem, die haar pro-
gramma’s eind mei stopzette, 
weer over een beperkt financi-
eel budget waarmee zij weer van 
start kunnen gaan. Meer donaties 
en vrijwilligers zijn natuurlijk van 
harte welkom om de club van 28 
vrijwilligers onder aanvoering van 
de nieuwe voorzitter a.i. Arris Kra-
mer uit Barchem te versterken. 
Achterhoek FM heeft zendt vanuit 
een studio aan de Wiersserbroek-
weg in Vorden uit. Kijk voor meer 
informatie op de website.
   

 ■ www.achterhoekfm.nl

Thuiswedstrijd 
bespeelster 
Lohmanorgel
Mirjam Berendsen is de vaste 
bespeelster van het Lohma-
norgel in de Vordense Dorps-
kerk. Donderdag 4 augustus 
om 15.30 uur begint zij haar 
thuiswedstrijd op dit ‘grote or-
gel voor een dorp als Vorden’. 
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Nieuwe 
voorzitter NAJK
VORDEN - Andre Arfman (32) 
uit Vorden is de nieuwe voorzit-
ter van het Nederlands Agrarisch 
Jongeren Kontakt (NAJK). Arfman 
volgt daarmee Eric Pelleboer uit 
Tollebeek op die sinds septem-
ber 2014 de functie van voorzitter 
vervulde. Als voorzitter is Arfman, 
die in maatschap met zijn ouders 
in Vorden een melkveehouderij 
runt, verantwoordelijk voor de 
algemene zaken van NAJK maar 
vormt bovendien het boegbeeld 
van de vereniging voor agrarische 
jongeren. “De toekomst van de 
agrarische sector bestaat uit de 
jonge boeren van nu. Door samen 
te werken en ons te verenigen kun-
nen wij, jonge boeren en tuinders, 
ons geluid laten horen. Hier wil ik 
mij graag voor inzetten”, aldus Arf-
man. De nieuwe voorzitter was in 
2013-2014 voorzitter van de Jon-
gerenraad van zuivelcoöperatie 
FrieslandCampina.

2 augustus 2016  
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Hengelosestraat 14  •  7256 AC Keijenborg
0575-463441  •  www.vanslingerlandtweewielers.nl

ASSEN
TEXEL

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

NUNSPEET

Stella opent een nieuw 
E-bike Testcenter in Best!

TOT40% OPENINGSKNALLERS

KIJK VOOR DE BESTE EBIKES 
VERDER OP IN DEZE KRANT

Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?

 www.contact.nl
 @ContactNoord
 /ContactVorden

Bel of mail naar onze media-adviseurs

Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

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

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?

Jaargang 78

Dinsdag



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

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

Uw uitvaart in vertrouwde handen.
Wij staan dag en nacht voor u klaar.

UITVAARTVERZORGING

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

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

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

Bel direct: (0575) 46 26 40

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

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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GRAFSTEENSPECIALIST

G.O.G. VORDEN
 nieuwe grafmonumenten
 restauratie grafmonumenten
 onderhoud grafmonumenten

De Waarden 170

7206 CM Zutphen

Tel. (0575) 55 29 28

Hartelijk welkom op zondagavond 7 augustus bij de                  

ZANG- EN ONTMOETINGSDIENST 
ACHTERHOEK!
Spreker: Ds. Hans Witmer uit Westerhaar
Zang: Natasja Voordes / piano :  Joost Voorberg

Aanvang 19.30 uur in “De Brink”, Stationsplein 12 te Zelhem
(ingang zaal via de parkeerplaats aan de achterzijde, Industrieweg) 

www.stichtingdeopdracht.nl   info: 0314-622878   (fam. Zemmelink)

Na een afnemende gezondheid, is rustig ingeslapen     
onze zwager en oom

Wim Breuker

weduwnaar van Dini Breuker-Schouten

 Uit aller naam
Fam. Schouten 

Vorden, 25-07-2016                       

Een lege plek,
een groot gemis,
een mooie herinnering,
is al wat er nog is.

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar voor alle 
warmte en hartelijkheid waarmee zij ons heeft 
omringd, delen wij u mede dat is overleden onze 
lieve moeder, trotse oma, oud-oma en mijn zus

Gerdina Hendrika
Groot Roessink - Willems

Dine

gehuwd met 

Henk Groot Roessink † 16 maart 2006

* Vorden,  † Winterswijk, 
2 september 1929  30 juli 2016

Gerard en Betsie Groot Roessink
Remco
Ilse en Marcel
Wendy †

Henk en Willy Groot Roessink
Ronald en Tamara, Sven, Lynn
Monique en Bas, Jolie, Mees

Freddie en Lita Groot Roessink
Gerben en Lilian
Marieke †
Jetske
Marije

Erik en Ina Groot Roessink
Rianne en Vince

Mini Rietman - Willems

30 juli 2016
Bedelaarsdijk 6a
7261 RZ  Ruurlo

Er is gelegenheid om afscheid van Dine te nemen en 
ons te condoleren op vrijdag 5 augustus van 19.30 
tot 20.30 uur, thuis, Bedelaarsdijk 6a te Ruurlo.

De crematieplechtigheid, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op zaterdag  
6 augustus om 14.00 uur in crematorium  
De Omarming, Voorsterallee 95 te Zutphen.
Hier kunt u van 13.40 tot 13.55 uur ook afscheid 
van Dine nemen.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren 
in de ontvangkamer van het crematorium.

Herinner mij hoe ik was
in de stralende zon
hoe ik was toen ik

alles nog kon.

Maandagmorgen is vredig en kalm ingeslapen
 

Wim Breuker
Willem Dirk

Sinds 26 maart 2014 weduwnaar  
van Dini Breuker-Schouten

Verdriet is er, maar ook dankbaarheid 
dat verder lijden hem bespaard is gebleven.

Vorden Vorden
29 april 1930 25 juli 2016

 Tiny en Johan

 Henk en Nella
 Tessa

 Wilma en Gerard
    Marijke & Roy
   Jill, Vince
    Ronald

Correspondentieadres:
Almenseweg 58
7251 HS  Vorden

Onze dank gaat uit naar de medewerkers en  
vrijwilligers van de Hackforterhof  

voor de liefdevolle zorg en aandacht.
 
De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op 
vrijdag 29 juli 2016.

• Duurzaam schilderwerk
• Behangen
• Winterschilder korting

www.schildersbedrijfzutphen.nl   |   0575 545 601

Met z’n drieën is het nog leuker!

Welkom stoere vent!

 Harm
Harm Jan ten Damme

 
22 juli 2016

Frank ten Damme en Evelien Verheij

Het Jebbink 24 
7251 BM Vorden

EEN DIERBARE
OVERLEDEN?

Deel het op deze pagina.

Kijk voor meer informatie
in de colofon op pagina 5.



Truck- en Tractorpulling wedstrijden;
een spektakel van lawaai
LOCHEM - De voorbereidingen 
voor de Tractorpulling Lochem 
zijn bijna rond. De Tractorpul-
ling is het grootste evenement van 
Lochem en bestaat al sinds 1983. 
Bij een Truck- en Tractorpulling 
wedstrijd moeten de deelnemers 
met hun voertuig een zware sleep-
wagen over een zo groot mogelijke 
afstand verplaatsen. Dat gaat ge-
paard met een spektakel van la-
waai en vuurwerk.

De 33e editie vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 6 augustus. Het is een 
internationaal festival met meer-
dere klassen en races die worden 
verreden op twee wedstrijdba-
nen. De teams die strijden om de 
sterkste en krachtigste te worden, 
komen uit heel Europa. Uit Dene-
marken komt ook het superstocks 
team met de tractor Rabbit g’n 
Wild, die voor heel wat vermaak 
en lawaai zullen zorgen.
De wedstrijden beginnen om 15.00 
uur maar het terrein gaat al om 
12.00 uur open. Er is dus alle tijd 
om het festivalterrein te verken-
nen. Alle deelnemers aan de wed-
strijden zijn live te bekijken op het 
rennerskwartier. Er is ook van alles 
te zien en doen in het festivaldorp. 

Voorzitter Peter Scholten legt uit: 
“We hebben De Tractorpulling 
dit jaar extra kracht gegeven en 
aangekleed met een winkelplein, 
horecakramen, fotohokje, diverse 
stands, Univé Koter Stekkie met 
mini trap tractoren, panna-veldje 
en een ranja koe en een reuzen-
parasol waar ‘s avonds de live 
band LEAD zal spelen.” Kaarten 
kosten €22,50 voor volwassenen 

en €5 voor kinderen, verkrijgbaar 
op www.tractorpullinglochem.nl. 
Mocht je het niet redden dan is 
hier een tip van bestuurslid Ton 
Eikelenboom: “Vanaf 22:00 uur is 
het gehele terrein voor iedereen 
gratis te bezoeken, dus kom dan 
gerust nog een biertje drinken!”
   

 ■ www.tractorpullinglochem.nl

Vakantietijden van de
bibliotheken Bronckhorst
BRONCKHORST - Tijdens de bouw-
vakantie zijn de openingstijden 
van de bibliotheken in Vorden, 
Zelhem en Hengelo iets aange-
past. In de periode 25 juli tot en 
met 14 augustus zijn dit de wijzi-
gingen:

Vorden is in deze periode van 
dinsdag- tot en met zaterdagmor-
gen geopend van 10.00-12.00 uur.
In Zelhem vervalt de donderdag-
ochtend en de vrijdagavond.
In Hengelo vervalt de dinsdag-
avond.
Servicepunt Steenderen is tijdens 
de periode 9 juli tot en met 21 au-
gustus geopend op woensdag- en 
vrijdagmorgen van 9.00-13.00 uur.
Leden kunnen met hun biblio-
theekkaart terecht in alle andere 

vestigingen van bibliotheek West-
Achterhoek. Het is ook mogelijk 
om materialen, die bijvoorbeeld 
in Zelhem zijn geleend, in een 
andere bibliotheek van West-Ach-
terhoek weer terug te brengen. De 
uitleenperiode van de materialen 
blijft gelijk: vier weken voor boe-
ken, luisterboeken en tijdschrift-
mappen. Dvd’s en Toptitels twee 
weken. Verlengen is mogelijk mits 
het materiaal niet gereserveerd is.
Alle informatie over de diverse 
vestigingen en openingstijden 
staan op de website. Voor vragen, 
bel de Klantenservice, telefoon 
(0314) 333445. Een fijne vakantie 
toegewenst!   

 ■ bibliotheekwestachterhoek.nl 

   

Zang- en ontmoetings-dienst 
Achterhoek
ZELHEM - Zondagavond 7 augus-
tus is er in Zelhem een zang- en 
ontmoetingsdienst georganiseerd 
door Stichting de Opdracht. De 
dienst vindt plaats in Cultureel 
centrum De Brink, Stationsplein 
12 (ingang zaal via parkeerplaats 
achterzijde, Industrieweg) in Zel-
hem.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, gaat ds Hans Witmer 

uit Westerhaar voor. Naast de sa-
menzang zal er ook gezongen wor-
den door Natasja Voordes met be-
geleiding van pianist Joost Voor-
berg. De toegang is vrij, wel is er 
een collecte. Na afloop is er koffie.
   

 ■ 0314-622878 ■ www.stichtingdeopdracht.nl ■ Zie advertentie elders in dit 
blad 

Middagen waren 
voor uitstapjes
VORDEN - Senioren uit Vorden en 
omgeving hebben een weekje va-
kantie gevierd in Lunteren. ‘s Mor-
gens kon een ieder lekker doen 
waar ze zelf zin in hadden.

De middagen werden gebruikt 
voor uitstapjes. Zo is de groep naar 
de Veluwe geweest met de bus, is 
er bij Elburg een boottocht ge-
maakt, is men in Lunteren naar de 
Heidemarkt geweest en naar een 
Kijk- en Luistermuseum geweest.
De avonden werden gevuld met 
film, bingo, muziek, koor en spel-
letjes. Na een weekje heerlijk ge-
nieten zat de vakantie er weer op.

Lijkt het u ook wat om met leef-
tijdsgenoten er gezellig een week-
je tussen uit te gaan? Alles voor de 
week wordt voor u geregeld, ook 

een rollator meenemen is geen 
bezwaar. In september worden de 
plannen gemaakt voor de vakantie 
2017. Voor nadere informatie en 
opgave kan men bellen met de fa-

milie Wolsing.
   

 ■ 0575-552771

Vordense senioren op vakantie naar 
Lunteren

Groepsfoto van de seniorenreis 2016. Foto: PR

Wild II. Foto: Jan Werners Pulling Bilder. 

VORDEN - Van donderdag 4 au-
gustus t/m zondag 7 augustus is 
elke dag van 11.00 - 16.45 uur de 
duo-expositie van Annelies Wol-
brink (beelden) en Jolanda Arntz 
(schilderijen) te zien in de dorps-
kerk van Vorden. Annelies maakt 
beelden middels gemengde tech-
nieken met veelal de mens als in-
spiratiebron. Jolanda maakt schil-
derijen. Ze werkt graag met acryl 
en paletmes op verschillende on-
dergronden, onder ander op stei-
gerhout. Haar onderwerpen zijn 
zeer divers, bloemen, mensen en 
dieren hebben haar interesse.
   

 ■ www.jea-art.nl ■ Facebook: Art by JolandaBeelden met de mens als inspiratiebron. Foto: PR

Duo- expositie Annelies Wolbrink 
en Jolanda Arntz

Activiteiten agenda
Op maan- woens- en donderdagmorgen Hobbyclub zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden zomerstop 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
 Repaircafe zomerstop
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum.
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur
 In Ludgerus gebouw Vierakker
Elke dinsdag Jeu de Boules 10.00 - 11.30 uur
 bij mooi weer, info telefoon 520452

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

DE KUNSTBUS 
VORDEN
Als u uw formu-
lier om komend 
seizoen weer 
mee te gaan in 
de bus naar the-

ater en museum allang hebt inge-
vuld en opgestuurd, dan hoeft u 
niet verder te lezen.
Maar oh, als u het vergeten bent 

of nog geen keuze kon maken, 
dan is het verstandig niet te lang 
te wachten want u wil toch ook 
dat de bus blijft rijden !!!
De laatste dag van inschrijving 
komt met rasse schreden nabij, 
n.l. 16 augustus, dus check ook 
even bij buren en vrienden of ze 
nog meewillen want ook bij de 
KunstBus Vorden geldt: 
HOE MEER ZIELEN ……….

De werkgroep v/d KunstBus.
IPAD CURSUS
Stichting Welzijn Vorden organiseert samen 
met Seniorweb cursus iPad. De cursus start 
op 15 september in Vorden en 13 septem-
ber in Hengelo. Er zijn maximaal 5 cursisten 
per les. De docenten, Gerrit Terpstra en Henk 
Roes, nemen de lesstof plezierig met de deel-
nemers door. Dan blijkt dat er veel met een 

iPad gedaan kan worden zoals: mail versturen, het versturen van fo-
to’s, surfen op internet enz. Te veel om op te noemen. Opgave tot 26 
augustus a.s. Ook is er een cursus voor gevorderden.

Voor informatie/aanmelden:
Henk Roes, tel. 06 2124 1984 of 
Willy Gotink, tel. 0575-553405 
(di/woe 9.00 – 11.00 uur) of w.gotink@welzijnvorden.nl

Dinsdag 2 augustus 2016 3Contact Bronckhorst Noord



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

Aanbiedingen zijn geldig van 1 t/m 6 augustus

KEURSLAGERKOOPJE

500 gram rundergehakt + 4 
hamburgers

samen 795

VLEESWARENKOOPJE

Filet americain 
diverse 
soorten

139
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

BBQ 
ribeyesteak

225
100 gram

SPECIAL

Kipflip

175
100 gram

MAALTIJD IDEE

gebraden
Spare Ribs

550
500 gram

Deze week maken wij extra veel:

FRAMBOZENSLOFFEN

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

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

voor 7.95van9.95

Heerlijk los gebakken deeg met spijsroom, 
luchtige zwitserse room 

en boordevol frisse frambozen.

Aanbieding geldig van 3 t/m 9 augustus

BRANDENBARG V.O.F.

Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem • tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

HAARDEN, SCHOUWEN EN SCHOORSTEENTECHNIEK

Uw kunstgebit verdient een 
erkend specialist

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

Reparaties snel en vakkundig
uitgevoerd óók in het weekend

Gratis controle

Op afspraak bezoek ik u thuis

Géén verwijzing tandarts nodig

Vooraf prijsopgaaf op basis van uw wensen

Contacten met alle zorgverzekeraars

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

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

Maandaanbieding 
: Reinier

&Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
Wegens succes herhaald uit de BETUWE !! 

de lekkerste HOLLANDSE OPAL PRUIMEN 500 gr. 
                             

Speciaal voor u geselecteerd !!

HOLLANDSE XL BLOEMKOOL per stuk 

Van onze vaste teeler uit Italië !!      

de lekkerste zoete PITLOZE DRUIVEN 500 gr.     

Exclusief bĳ  uw specialist van teeler Vilsteren !!      

de mooiste RODE BESSEN 500 gr.                           

0.99

1.49

Geldig van dinsdag 2 t/m 8 augustus 2016

1.99

1.99



Gelukzoeker?
VORDEN - Op 7 augustus is er weer 
een openluchtdienst om 10.00 uur 
achter kasteel Vorden in de ‘groe-
ne Kathedraal’ aan de Vordense 
Bosweg. Spreker is: Gor Khatchi-
kyan (1987). Het thema zal zijn 
‘Gelukzoeker?’. 

Gor werd geboren in Armenië en 
kwam als jonge tiener naar Neder-
land. Zijn schooltijd heeft hij op 
Texel doorgebracht. Toen hij aan 
zijn droomstudie Geneeskunde 
begon in Amsterdam, was hij uit-
geprocedeerd asielzoeker. Inmid-
dels is hij afgestudeerd en werkt 
als arts op de Spoedeisende Hulp 
van het MC Zuiderzee Zieken-
huis in Lelystad. Het verhaal van 
Gor laat zien wat vluchtelingen 
drijft. Wat ze meemaken als ze 
hier komen. Hoe wij Nederlan-
ders met hen omgaan. Is Gor een 
gelukzoeker? Gor: “Mijn droom 
is om een gelukbrenger te zijn. Ik 
wil hier van dienst zijn, een bron 
van zegen voor anderen. Zowel in 
mijn werk als in mijn geloof wil ik 
niet alleen iets halen, maar ook 
iets brengen.” U wordt van harte 
uitgenodigd. Koffie en thee na de 
dienst. Er is een activiteit voor de 
kinderen en er is oppas voor de 
kleinsten aanwezig. Bij slecht weer 
wordt de dienst in de Dorpskerk 
gehouden.

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

 www.contact.nl

 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

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

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

Neem contact op met onze media-

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

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

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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ContactHartelman met Lowes op jacht naar de Moto2 wereldtitel

HENGELO - Dit seizoen is Sam Lo-
wes één van de titel kandidaten 
in het Moto2 wereldkampioen-
schap. De Brit heeft voor volgend 
seizoen al een MotoGP-contract 
op zak, om te rijden voor het 
Aprilia fabrieksteam. Torleif Har-
telman is al jaren de begeleider 
van Lowes en heeft een belang-
rijke rol achter de schermen.

Torleif Hartelman en Sam Lowes 
zijn al jaren aan elkaar verbonden. 
In 2013 pakte Lowes de titel in de 
World Supersport klasse en stapte 
vervolgens over naar de Moto2 
klasse. In de afgelopen twee jaar 
liet Lowes regelmatig zijn talent 
zien, maar dit jaar kan hij met een 
Kalex van Gresini een serieuze gooi 
doen naar de wereldtitel. De toe-
komst voor Lowes ligt ook al vast, 
in 2017 en 2018 rijdt de Brit voor 
het Aprilia fabrieksteam in de Mo-
toGP. Tijdens de Dutch TT eindig-
de Lowes net buiten het podium 
op plaats vier.

Hartelman over het seizoen van 
Lowes tot nu toe: “We zijn in alle 
wedstrijden behalve de laatste race 
op de Sachsenring nog aan de fi-
nish gekomen en Sam (Lowes) 
heeft tijdens alle evenementen 

er goed bijgezeten, inclusief een 
mooie overwinning in Jerez, dus 
we zijn tevreden hoe het tot nu toe 
gaat. Links en rechts hebben we 
ook wat punten laten liggen.”
Lowes staat momenteel derde in 
de titelstrijd met vijf punten ach-
terstand op de leiders Johann Zar-
co en Alex Rins. “Het lijkt erop dat 
de titelstrijd gaat tussen deze drie 
coureurs. “De verschillen zijn on-
gelofelijk klein. Op het ene circuit 

gaat bijvoorbeeld Zarco of Rins wat 
beter, maar op een andere baan 
zijn wij weer wat sneller. Ik ver-
wacht dat het een lange strijd gaat 
worden tot aan het einde van het 
seizoen”, aldus Hartelman.
In de raceweekenden is Hartelman 
tijdens de trainingen constant in de 
pitbox te vinden, kort bij zijn cou-
reur. Wanneer Lowes binnenkomt 
tijdens een sessie, vindt hij het 
prettig wanneer Hartelman in de 

buurt is. Hartelman kijkt tijdens de 
trainingen naar de data en de con-
currentie. Na de trainingen wordt 
dit met een vast team besproken. 
De begeleider uit Hengelo Gld. 
is zelf ex-coureur en Nederlands 
kampioen Supersport, waardoor 
hij zijn ervaringen kan delen met 
Lowes.
Hartelman begon in de crosswe-
reld, maar maakte vanwege een 
blessure de overstap naar de weg-
race. Ondertussen zit Hartelman 
als coureur en begeleider al langer 
in de wegrace, dan in het crossen. 
Zelf rijden doet Hartelman maar 
weinig meer, omdat hij bij thuis-
komst ook een gezin en motor-
zaak heeft: “Als ik de zaak niet zou 
hebben, dan zou ik waarschijnlijk 
nog wel veel aan het rijden zijn. 
Wel loop ik hard. Als je werkt met 
topsporters, moet je zelf ook fit en 
scherp zijn.”

Volgend jaar een nieuwe stap. Lo-
wes schuift volgend jaar bij Gresini 
door naar het Aprilia Team in de 
MotoGP. Blijft jouw rol hetzelfde? 
“Ja, mijn rol blijft hetzelfde. Een 
mooie nieuwe uitdaging. We ver-
wachten wel dat het een pittig 
eerste seizoen gaat worden in de 
koningsklasse van de motorsport.”

Ook ‘s avonds 
was het gezellig 
op het terrein
TOLDIJK - Dit jaar organiseerde het 
Loenens Auto Team (LAT) de in-
ternationale KNAF autocrosswed-
strijden in Toldijk. Autocoureurs 
uit Nederland, België en Duitsland 
streden op 29, 30 en 31 juli voor 
het RAMO kampioenschap. Het 
publiek kwam in grote getale naar 
deze nieuwe locatie.

Deze liefhebbers genoten van vele 
manches op het evenemententer-
rein van de familie Garritsen aan 
de Wolfstraat. De paar buien re-
gen hinderden niet echt, de baan 
zou anders toch te stoffig worden. 
Regelmatig werd de baan geëgali-
seerd en nat gesproeid.

Deze autocrosswedstrijden wer-
den 36 jaar verreden in Loenen op 
de Veluwe. Dat betekende dat de 

baan bestaand uit zand en kleine 
kiezels werd ingeruild voor één 
met Achterhoekse klei. Daarnaast 
was deze crossbaan niet ovaal met 
een lang stuk, maar was cirkelvor-
mig met een chicane, korte boch-
ten dus. “Dan komt het meer op de 
techniek aan”, legt een coureur uit. 
“Dat maakt de wedstrijd wel span-

nender, omdat de ‘snelle jongens’ 
niet automatisch hoog eindigen. 
Goed materiaal scheelt wel.” Elke 
categorie - junior, standaard, toer-
wagen, verlaagde kevers tot eigen-
bouw waarbij de motorinhoud vrij 
is - reed drie manches, waarbij via 
loting werd bepaald wie op de eer-
ste, tweede of derde startrij mocht 

starten. De winnaars van elke 
manche reden een extra rondje en 
kregen een bloemetje uitgereikt.

Autocross is niet geheel ongevaar-
lijk, daarom zijn de auto’s allemaal 
voorzien van een kooi. Langs de 
baan staan eveneens verschillende 
officials om alles goed te bekijken 
en zo nodig in te grijpen. Tijdens 
de manche waar Robert Peelen 
winnaar werd, ging een auto over 
de kop. Voor het publiek zag dat er 
spectaculair uit, maar de officials 
zwaaiden met de rode vlaggen om 
de wedstrijd te stoppen. Na het 
van de baan halen van de betref-
fende coureur en zijn auto, werd 
deze race herstart.

Ook ‘s avonds was het gezellig op 
het terrein, want in de feestschuur 
was vrijdag en zondag een gezel-
lige Hollandse avond met Drive 
in Show ‘Flashback’ en zaterdags 
speelden ‘The Heinoos’.
    ■ www.lat77.nl

Ronkende motoren in rustiek Toldiek

Een spannende manche met Robert Peelen als winnaar. Foto: Liesbeth Spaansen

Torleif Hartelman (l.) en de Britse topcoureur Sam Lowes. Foto: Henk Teerink

Twee kraanwatertappunten voor gemeente 
Bronckhorst
BRONCKHORST - De gemeente 
Bronckhorst krijgt twee openbare 
kraanwatertappunten. Eén van de-
ze tappunten zal, dankzij vele sel-
fies van inwoners van Vorden, wor-
den geplaatst bij de muziekkoepel 
in Vorden. Wat het andere tappunt 
betreft, is de gemeente nog op zoek 
naar een geschikte plek.

Drinkwaterbedrijf Vitens bestaat 
dit jaar 10 jaar in haar huidige 
vorm en viert dit door 100 kraan-
watertappunten weg te geven. 
Door middel van een wedstrijd kan 
iedereen kans maken op een tap-
punt. Het tappunt wordt daarna 
geplaatst op een plek naar keuze; 
dit kan zijn in een park, natuurge-
bied, bij een sportvereniging, op 
een plein of in een winkelstraat. 

Het tappunt wordt voorzien van 
de naam van de winnaar en de ge-
meente. Om het tappunt te winnen 
kunnen deelnemers een selfie met 
kraanwater insturen die ze heb-
ben gemaakt op een festival, in een 
café of restaurant. Op www.kraan-
waterkaart.nl kunnen deelnemers 
de selfie uploaden. De inwoners in 
de gemeente Bronckhorst hebben 
dat gedaan. Met deze actie hoopt 
Vitens de kraanwatervraag en 
daarmee ook het kraanwateraan-
bod van horeca en festivals op een 
positieve manier te stimuleren. De 
actie is onderdeel van de meerjari-
ge ‘Kraanwater Graag’ campagne.
   

 ■ www.kraanwaterkaart.nl
 Harry Jansen, voorzitter stichting Muziekkoepel. Foto: PR
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ONGEKENDE SHOWROOMKORTINGEN!!! 
Geef ons de ruimte want alles moet weg! Sla uw slag! De kortingen kunnen hoog 

oplopen tot maar liefst 70%. Let op de voordeellabels in onze showroom.

-30%

-50% -70%-60%

-40%

wonen & keukens

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

Relaxfauteuil in
rundleder, van 1895.-
nu € 850,-

Modern dressoir, 
hoogglans rood,
van 1695.- nu € 895,-

Dekbedovertrekken,
lampen, schilderijen
HALVE PRIJS!

5.99

1.99

0.89

1.992.99

0.89
v   van 1.49

1.49
v   van 2.49

1.99
v   van 2.69

4.99
v   van 6.49

0.79
v   van 1.19

1.99
v   van 3.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

WEEKEND AANBIEDINGEN

VERS AANBIEDINGEN
2 stuks

PUNT-
PAPRIKA’S

Per stuk

WATER-
MELOEN

500 g

RUNDER-
GEHAKT*

Per pak

HUGGIES LITTLE
SWIMMERS

175 g

HARIBO
CHAMALLOWS

Per kilo

HAM-
LAPPEN*

6 stuks

KRENTEN-
BOLLEN

2 kg

WILDE 
PERZIKEN

400 g

PROCUREUR-
LAPJES*

420 g, 6-8 stuks
GRILLFAKKELS*

4 stuks
KOFFIEBROODJES

NIEUW!
Vrijdag

 05-08 t/m 
zondag 
07-08

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

Maandag 
01-08 t/m 

zondag 
07-08

NIEUW!

Traas Reusen Ongediertebestrijding gaat verder onder de naam:  

Contactpersoon blijft Raymond Reusen 
bereikbaar op 06 – 55 14 22 92.

Wespen?
Last van wespen, bel ons!

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

Kun jij reanimeren?

Reyan heeft al heel wat gevechten overwonnen. Ook 
vandaag staat hem weer een zware operatie te wachten. 
Hij kan dus wel wat extra heldenmoed gebruiken. Gelukkig 
brengt Stip hem net op tijd zijn cape. Waardoor Reyan met 
superkrachten de operatiekamer in gaat.

Superheld Reyan 
is klaar voor zijn 
operatie



Allereerste solar landschapspark ter we-
reld in Achterhoek levert bijna stroom

HENGELO - Voor de gemeente 
Bronckhorst is het bijna zo ver: 5 
augustus komt de eerste groene 
stroom van landschapspark De 
Kwekerij uit het stopcontact. De 
laatste panelen worden geplaatst 
en dan bieden 7000 panelen 
echte Hengelose groene stroom. 
Solarpark De Kwekerij is ontwor-
pen door tv-tuinman Lodewijk 
Hoekstra en landschapsontwerper 
Nico Wissing en wordt in het voor-
jaar van 2017 voor het publiek ge-
opend. Energiecoöperatie Qurrent 
is medeontwikkelaar en start 5 au-
gustus met het leveren van stroom 
uit eigen kwekerij.

Jan Engels, wethouder Duurzaam-
heid van de gemeente Bronckhorst, 
is erg in zijn nopjes. “Dit prachtige 
landschapsconcept, bedacht door 
een aantal enthousiaste onderne-
mers hier uit de Achterhoek, levert 
niet alleen zonnestroom en een 
mooi natuurpark op, maar laat 
ook zien dat innovatie en kracht 
echt tot iets unieks in Nederland 
kunnen leiden. Mooi dat onze in-
woners er op twee manieren van 
kunnen profiteren. Een park om in 
te recreëren en duurzame energie 
om af te nemen.”
Projectleider Daan Grooten van 
Qurrent: “We zijn echt supertrots - 
de zonnepanelen liggen er schitte-
rend bij. Er zijn al 29 leden die zich 
hebben aangemeld voor stroom uit 
eigen kwekerij. Solarpark De Kwe-
kerij levert voldoende stroom voor 
de 550 omwonenden, maar ieder-
een kan lid worden. De komende 
weken gaan we de wijk in om men-
sen hier verder over te informeren.” 
Willem de Lint, directeur van Sun-
watt en mede-initiatiefnemer van 
het zonnepark: “Dat het park nu 
stroom van eigen kweek levert, is 
weer een mooie mijlpaal, heel bij-
zonder om die droom uit 2000 nu 
stap voor stap werkelijkheid te zien 
worden.” Solarpark De Kwekerij is 
het allereerste landschaps-zonne-
park ter wereld en is zeven hectare 
groot. De zonnepanelen hebben 
een plek te midden van de natuur 
of met de contouren van het land-
schap mee geplaatst. Er grazen 
straks schapen en je kunt er wan-
delen, sporten en spelen. Via de 
webcam is de aanleg van het park 

te volgen. Kijk op qurrent.nl/Kwe-
kerij voor meer informatie.

Over Solarpark de Kwekerij 
Solarpark de Kwekerij is ontwik-
keld door Gaby en Ton Koenders 
van NL Solarpark de Kwekerij BV 
samen met Lodewijk Hoekstra 
en Nico Wissing van NL Green-
Label; Sunwatt BV, onderdeel van 
Willem-Bernard Investeringsmaat-
schappij, en energiecoöperatie 
Qurrent. Vanuit gemeente Bronck-
horst en de provincie Gelderland is 
volop medewerking verleend. Doel 
van het initiatief is te laten zien 
dat zonne-energie uit de achter-
tuin ook samen kan gaan met een 
prachtig park.
Behalve grootschalige duurzame 
energie opwekking heeft het park 
een wereldprimeur: een toeganke-
lijk landschappelijk park met wa-
di’s, speel- en wandelgelegenhe-
den, bloemrijke grasvelden en bij-
zondere bomen. In totaal worden 
er 7.000 panelen geplaatst. Genoeg 
stroom voor 550 huishoudens.

Over de zonnepanelen 
B&W Energy Nederland B.V. heeft 
met zijn ruime ervaring, in goede 
samenwerking met toeleveranciers 
en de initiatiefnemers, het hoog-
waardige PhotoVoltaïsche zonne-
systeem in het park in detail sa-
mengesteld. Veiligheid staat voor-
op aangezien het park toegankelijk 
is voor mens en dier. SolarWorld 

levert de 285Wp zonnepanelen, 
SolarEdge de omvormers met op-
timizers en Schletter de ondercon-
structie. B&W Energy neemt de 
planning, montage en installatie 
voor zijn rekening.

Over NL Greenlabel
Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra 
zijn de initiatiefnemers van NL 
Greenlabel, een beweging en plat-
form dat inspireert en informeert 
en dat het eerste echte duurzaam-
heidspaspoort voor materialen en 
producten heeft ontwikkeld. Nico 
en Lodewijk hebben het Solarpark 
ontworpen. Nico is groen visionair, 
een (inter)nationaal bekende tuin- 
en landschapsontwerper en hou-
der van de titel best designer of the 
world. Lodewijk is de tv-tuinman 
van Eigen Huis & Tuin, oprichter 
van Green-Kids en ambassadeur 
van onder andere Stichting Na-
tuurwijs, Trees for all en De Vlin-
derstichting.

Over Qurrent
Qurrent is de grootste en groenste 
energiecoöperatie van Nederland. 
Bij Qurrent zijn klanten niet alleen 
klant, maar ook lid van de coöpera-
tie. De coöperatie ondersteunt lo-
kale energieprojecten, zoals deze. 
Qurrent neem de stroom van So-
larpark De Kwekerij af en zorgt dat 
de stroom die in het park wordt op-
gewekt bij de mensen thuis wordt 
geleverd.

In de opleiding: Martijn Meerdink
ACHTERHOEK - Hoe richt een 
amateurclub de jeugdopleiding 
goed in? In aanloop naar een 
nieuw voetbalseizoen geven ex-
perts in een vierdelige serie tips 
en trucs. Martijn Meerdink (De 
Graafschap, AZ, FC Groningen 
en het Nederlands elftal) trapt 
deze zomerrubriek af.

Door Roel Tomassen

De Martijn Meerdink Voetbal-
school is bekend in de Achter-
hoek, maar ook daarbuiten. De 
ex-prof stopte in 2010 en geeft 
sindsdien clinics door het hele 
land. Het vaakst staat hij op de 
velden van FC Winterswijk, waar 
Meerdink voor kids tussen de zes 
en twaalf jaar trainingen verzorgt. 
“Ik heb hier altijd feeling mee ge-
had”, opent de 39-jarige Winters-
wijker over het trainen van jeugd. 
“Op campings zie ik vooral kinde-
ren die niet bijzonder getalenteerd 
zijn. Toch kunnen zij veel ener-
gie uit het voetbal halen. Als een 
coach in hun gedachtegang gaat 
zitten, zijn zij zeker weten tot iets 
extra’s in staat.”

Wat het niveau ook is, Meerdink 
gelooft dat elk kind beter wordt 
door de juiste aandacht. “Als een 
kind talent heeft, mag je hem dat 
niet onthouden, ook bij een ama-
teurclub niet. En geloof mij, min-
der talentvolle spelers komen ook 
zoveel verder met goede begelei-
ding.”

Plezier als basis
Goede begeleiding, wat is dat vol-
gens hem? “Kinderen moet je voe-
den door het ze te laten ervaren. 
Niks is vanzelfsprekend. Het gaat 
om oefenen, oefenen, oefenen. 
Constant herhalen, zo spijker je 
techniek bij. Pas als het lukt, zet je 
een stap verder.”

Hoewel het soms drillen is, moet 
plezier altijd voorop blijven staan, 
aldus Meerdink. “Plezier eruit ha-
len is het allereerste doel, want 
daarmee groeit de motivatie om 
iets goed te doen. Kids pakken het 
dan eerder op en zo groeit hun 
vertrouwen. Enthousiasmeren, 
dat vind ik een kwaliteit waarover 
een coach moet beschikken.”

Selectiespelers
Wel waarschuwt de enkelvoudig 
international voor doorslaan in 
vrijheid-blijheid. “Ouders zijn te-
genwoordig trainers uit goede wil 
en noodzaak. Dat is mooi, ik snap 
het, maar hé, ik ben een echte 
trainer, hè. Ongeacht het niveau, 
uiteindelijk wil je kwaliteit zien. 
Kinderen hoor je zaken aan te le-
ren en dat is niet weggelegd voor 
de meeste ouders. Een vader die 
met zijn zoontje meegroeit, is niet 
de manier om het talent en de club 
verder te brengen.”

Liever ziet Meerdink selectiespe-
lers met de jeugd aan de slag gaan. 
“Jongens van een eerste of tweede 
elftal kennen de vaardigheden 
stukken beter dan een ouder. 
Jonge gasten met een CIOS-ach-
tergrond zie ik graag de pupillen 
trainen. Vergeet niet, jeugdspelers 
kijken op tegen degenen die ze op 
zondag zien. Als zo’n speler iets 
voordoet, werkt dat stimulerend.”

“Doe je selectiespelers een oplei-
ding cadeau en geef ze een team. 
Ik begrijp dat het niet altijd kan, 
dat sommige clubs te klein zijn, 
maar streef ernaar”, vervolgt Meer-
dink. Gekwalificeerde trainers die 
de allerjongsten op weg helpen, 
noemt hij cruciaal. “Bij veel clubs 
is de ‘onderkant’ vaak niet ge-
traind, terwijl daar de basis wordt 
gelegd die op latere leeftijd bijna 
niet meer aan te leren is. Wees er 
van kleins af aan bij.”

Vrijuit voetballen
Willen clubs in hun jeugdafde-
ling echt winst boeken, dan moet 
de focus niet op uitslagen liggen. 
“Pronken met resultaat is niet hoe 
je het als trainer moet zien. Het 
gaat om de persoonlijke ontwik-
keling. Ik kijk niet naar de score, 
wel naar of een kind vrijloopt en 
durft”, meldt Meerdink. “Laatst zag 
ik Studio Voetbal op tv. Hugo Borst 
en Co Adriaanse stelden voor om 
tot aan de D’tjes vrijuit te voetbal-
len. Helemaal mee eens. Geef kin-
deren een kleine taak mee, maar 
gooi ze niet ermee dood, want dan 
verliezen ze hun plezier en moti-
vatie.”

Zonnepanelen worden geplaatst op De Kwekerij in Hengelo. Foto: Solarpark De Kwekerij

Martijn Meerdink (rechts) geeft een clinic in Aalten. Foto: Karin Stronks
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‘Hoe komen jullie in vredesnaam aan dat glas?’
RUURLO - Toeval bestaat niet. 
Of toch wel? Al struinend in 
de kraam met glaswerk stuitte 
Ruurloër Albert Oolhorst afge-
lopen zaterdagmorgen op het 
Kerkplein tijdens de jaarlijkse 
rommelmarkt van de Vrouwen 
van Nu Ruurlo op een glas met 
als opdruk ‘Kröver Oldtimer 
treffen 2015’. “En laten we nu in 
het plaatsje aan de Moezel daar 
vorig jaar het oldtimer treffen 
bezocht hebben toen we daar in 
de omgeving op vakantie waren”, 
zo laat Oolhorst weten. “Hoe ko-
men jullie in vredesnaam aan 
dat glas”, vraagt Oolhorst vervol-
gens aan Janny Wassink en Ger-
rie ter Maat die de ‘glaskraam’ 
met hun tweetjes ‘bevrouwen’. 
“Misschien heeft een man van 
één van onze leden aan het tref-
fen deelgenomen”, zo laat Was-
sink al fantaserend weten. “Wie 
zal het zeggen?”

Door Jan Hendriksen

Inmiddels tekent een speciale 
Rommelmarktcommissie binnen 
de dit jaar zeventig jaar bestaande 
Ruurlose vrouwenvereniging al 24 
jaar op het Kerkplein voor de orga-
nisatie van de rommelmarkt. Tien-
tallen vrouwen steken de handen 
uit de mouwen voor deze markt.
Steevast worden ze bijgestaan 
door een vijftien- tot twintigtal 
‘sterke mansleu’. Met grote veewa-
gens zijn de spullen in de vroege 
ochtend aangevoerd en keurig uit-
gestald en afgeprijsd. Om klokslag 
tien uur gaan de dranghekken op-
zij en slaan de fanatieke ‘kopersja-

gers’ toe. In een mum van tijd gaan 
de eerste goederen over de ‘toon-
bank’. Over de volle breedte van 
het Kerkplein voor het VVV kan-
toor zijn de boekenliefhebbers te 
vinden. De slogan ‘twee euro per 
kilo’ is nog steeds van toepassing. 
De wijzers van diverse unsters die 
in de kramen hangen slaan uit 
richting de zes tot tien kilo.
Vanuit Laren en Gorssel zijn res-
pectievelijk Hendrik (80) en Hen-
ny (74) Nijenhuis en Jan (75) en 
Annie (74) Leuvenink gezamenlijk 
naar de markt gekomen. Beide 
mannen staan rustig leunend op 
een van de dranghekken wat te 
keuvelen met elkaar. Ze hebben 
het na een half uur al wel gezien.
“De vrouwen zijn nog niet uitgeke-
ken en gekocht”, zo laat Nijenhuis 
weten.
Inmiddels gaat de familie Mennink 
uit Winterswijk al bepakt en gezakt 
op weg naar hun auto. “Het is een 
kwalitatieve en sfeervolle markt”, 
laten beide Winterswijkers weten. 
Deze woorden worden ook door 
Nijenhuis en Leuvenink beaamd. 
En beide mannen kunnen het we-
ten. “Bathmen, Barchem, IJhorst, 
Diepenveen. Jaarlijks prijken er 
wel een aantal rommelmarkten 
op onze agenda”, zo laat Nijenhuis 
weten als zijn vrouw Henny zich 
meldt en het inmiddels met zacht-
jes regenen ophoudt.

Een groot bord aan de Dorps-
straat meldt dat een deel van de 
opbrengst van de markt wordt ge-
schonken aan Stichting Rita. Zater-
dagmiddag om twee uur kan Dini 
Ligterink van de Rommelmarkt-

commissie meldden dat men 250 
euro schenkt aan de stichting.
De markt is naar haar mening 
goed verlopen. “Ik heb echter wel 
het idee dat de opbrengst dit jaar 
wat lager zal uitvallen. Maar dat is 
gevoelsmatig.”
Inmiddels wordt de niet verkochte 
‘rommel’ in ramp tempo uitge-
sorteerd. De nog goede bruikbare 
zijnde spullen worden naar de 
niewuwe opslaglocatie gebracht. 

De niet meer bruikbare zullen 
maandag naar de ‘stort’ in Groen-
lo worden gebracht.Tot slot laat 
Dini Ligterink weten dat de inza-
meling van spullen voor de rom-
melmarkt op elke eerste zaterdag 
vanaf de even maanden vanaf ok-
tober bij Gerda Rijkenbarg aan de 
Van Heekerenlaan 47 in Ruurlo zal 
plaatsvinden.
Volgend jaar vindt de 25ste editie 
van de markt plaats. Ongetwijfeld 

zullen de vrouwen dan iets extra’s 
presenteren tijdens de zilveren 
editie.
Hoeveel de markt uiteindelijk 
heeft opgebracht wordt ‘traditio-
neel’ niet door de vrouwen ken-
baar gemaakt. Een deel van de 
opbrengst wordt besteed aan de 
jaarlijkse kerstmiddag voor oude-
ren die de Vrouwen van Nu stee-
vast in december in aanloop naar 
kerst organiseert.

Albert Oolhorst struint onder toeziend oog van Janny Wassink en Gerrie ter Maat in de ‘glaskraam’. Foto Jan Hendriksen. 

www.de-goudsmid.nl

Kerkweg 13 - 7021 CM Zelhem

Tel. 0314 - 623584    

• Ontwerpen van nieuwe, en veranderen

 van speciale sieraden in opdracht o.a.:

 - Trouw- en relatieringen

 - Herinneringssieraden

• Reparatie- en restauratie werkzaamheden

• Zetten van edelstenen

• Verkoop van gouden en zilveren sieraden

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

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

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

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

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

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

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

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

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

, InnerChildWork.

RBCZ
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Smoking Alaska bij 
LIVE@IDEAAL
ZELHEM - Woensdagavond 3 au-
gustus staat de band ‘Smoking 
Alaska’ centraal in het program-
ma live@ideaal, dat tussen 20.00 
en 22.00 uur vanuit de iBeat Re-
cording Studio in Zelhem wordt 
uitgezonden. De band speelt live 
en de bandleden worden geïnter-
viewd door de presentatoren van 
het programma.

Dromerige gitaren met soms een 
lading distortion (vervorming), 
een diepe en uitgebreide bas, 
strakke drums en een unieke stem 
kenmerken de muziek van Smo-
king Alaska. Het viertal omschrijft 

hun muziek als indie/alternatieve 
rock en is al bijna drie jaar actief. 
In die tijd is een flink repertoire 
opgebouwd met een grote variatie 
aan nummers van melancholisch 
tot harde alternatieve rock. Al in 
de zomer van 2013 werd een eer-
ste single met de titel ‘Sergeant 
Sun’ uitgebracht en in maart 2015 
volgde de debuut-EP ‘Waiting for 
Response’. Live@Ideaal wordt ie-
dere woensdagavond tussen 20.00 
en 22.00 uur uitgezonden.
   

 ■ www.ideaal.org

Nog klein
Ik weet niet waar ik het kwijt ben 
geraakt. Of het al vroeg gebeurde, 
of laat. Wat sowieso normaal is 
of gangbaar. Of het aan het einde 
van de middelbare- of de basis-
school was. Of ik al een handteke-
ning had of in schoonschrift mijn 
naam overal opschreef. Of jij toen 
al ziek begon te worden of iets 
anders me ervan bewust heeft ge-
maakt. Het is geleidelijk gegaan, 
natuurlijk. Als een schuimtaart in 
de regen en een zandkasteel bij 
vloed.

Langzaam zakte de onbevangen-
heid uit mijn blozende wangen 
weg. Nam ik niet meer de tijd om 
uren aan een tekening te werken, 
het daarna als een schat te pre-
senteren aan een andere schat. 
Mijmerde ik bij de cassetterecor-
der, tong tussen de tanden, op-
zoek naar dat ene lied. Danste ik 
ongezien en in gedachten voor 
velen. Zat er een sprongetje in 
mijn voeten en paste de hele we-
reld er nog onder.

Wat reed ik altijd langzaam op 
mijn omafiets naar school. Zodat 
in de winter zelfs mijn beschei-
den wenkbrauwen bevroren kon-
den. Wat deed ik eindeloos over 
het avondeten en wat drentelde 
ik op en neer door mijn kamer, 
opzoek naar gummen, elastiek-
jes en het juiste postpapier. Wat 
kon ik hannesen met haargel en 
klungelen met kleurtjes. Wat heb 
ik veel gelanterfant en eindeloos 
gedroomd. Wanneer ben ik gaan 
rennen? Wat is er gebeurd?

Ja. Ik kan me nog herinneren dat 
ik begin twintig, eens alle tijd ge-
nomen heb om de voegen in de 
studentendouche - met een ge-
vonden tandenborstel - urenlang 
te boenen. En we hebben gewin-

keld met slechts een tientje, alles 
tegen elkaar afgewogen en daar-
na voor de felste kleur gekozen. 
Toen maakten we nog tijd. Ging ik 
zitten met een ijsje en niet onder-
wijl iets waarlijk nuttigs doen.

Of al die keren dat we omreden 
voor de lol, toen tijd gelijk aan na-
iviteit stond en je overal een mo-
ment voor vond. En ik wil niet ze-
veren, maar ik vraag me werkelijk 
af waar het gebeurd is. Waarom 
dat kind in mij toch stiekem is op-
gegroeid. Terwijl ik haar zo klein 
mogelijk heb geprobeerd te hou-
den. Door op mijn gympen te blij-
ven huppelen, al is het met een 
aangespannen bekkenbodem.

Ik denk dat ik haar te vaak heb 
moeten troosten, als ze over-
vallen werd door wat de grote 
mensen doen. Je teleurstellen 
met gebrek aan aandacht en een 
overvloed aan serieuze keuzes. 
Zoals ik dat zelf nu doe, bij jou. 
Als je vraagt of mama nog lang 
moet werken, en wanneer ik naar 
je nieuwste vondst kom kijken.

Maar lieverd ik beloof je dat ik 
het in de vakantie weer terug zal 
vinden. Dan graaf ik met je naar 
Australië en speuren we naar zee-
schatten van groot formaat. Kijk 
ik naar je kunsten en luister naar 
alles wat je zegt. Ononderbroken 
en echt. Sorry voor mijn groot 
zijn, gelukkig ben jij nog klein.

Wanneer je trots naast me staat 
en jezelf aan mij meet, je steeds 
dichterbij lijkt te komen, dan 
denk ik aan hoe je nog springt en 
kwebbelt. Hoe je lacht en leeft 
in dit moment. En dan weet ik 
het weer: Ik verlang altijd zoveel 
meer naar jou, dan naar mezelf.

Bezoekersrecord voorleestent de
bibliotheek op Zwarte Cross
LICHTENVOORDE - Voor het vijf-
de achtereenvolgende jaar was 
de bibliotheek aanwezig op het 
Zwarte Cross-festival in Lichten-
voorde. Jaarlijks lezen medewer-
kers van de Achterhoekse biblio-
theken, gelauwerd met de eretitel 
‘Tante Rikies voorleesteam’ voor 
in het Blagenparadijs, het deel 
van de Zwarte Cross dat exclusief 
bedoeld is voor kinderen (en ou-
ders). Ruim 1250 bezoekers telde 
de voorleestent dit jaar, hetgeen 
opnieuw een bezoekersrecord is.

De kinderen mochten relaxen in 
de schaduw en heerlijk luisteren 
naar een verhaal. Ondertussen 
kregen ze een tattoo van de bi-
bliotheek met de leus: Cross naar 
de bieb, want lezen maakt je slim. 
Hele slimme blagen, die ook nog 
hun biebpas meegenomen had-
den, kregen een Zwarte-Cross-
verTASsing van de bibliotheek, 
met daarin kleine cadeautjes van 
de Zwarte Cross. Tante Rikie, naast 
directrice van de Zwarte Cross ook 
boegbeeld van het voorleesteam, 
en Gijs Jolink brachten een bezoek 
aan de voorleestent. De medewer-
kers van de Bibliotheek lazen niet 
alleen voor. In de ontspannen sfeer 

van het festival werd ook met ou-
ders gesproken over het belang van 
(voor)lezen.

Het mooiste resultaat dat de Ach-
terhoekse bibliotheken dit jaar 
hebben behaald is het volgende: 
Een heerlijk blaag bivakkeerde 
twee dagen bij onze voorleestent. 
Hij bleek verzot te zijn op boeken, 
dit tot grote verbazing van zijn va-

der. Deze papa bleek zijn kind nog 
nooit te hebben voorgelezen. Hij 
bleek zelf moeilijk te kunnen lezen. 
Toch wisten de bibliotheekmede-
werkers hem te verleiden tot het 
voorlezen van een boekje aan zijn 
zoontje. Het kind vond het prachtig 
en vader was supertrots. Hij heeft 
plechtig beloofd om in zijn woon-
plaats in ieder geval zijn zoontje lid 
te maken van de bibliotheek.

VORDEN - Mirjam Berendsen is 
de vaste bespeelster van het Loh-
manorgel in de Vordense Dorps-
kerk. Donderdag 4 augustus om 
15.30 uur begint zij haar thuis-
wedstrijd op dit ‘grote orgel voor 
een dorp als Vorden’. Dit laatste 
waren de woorden van een groot 
organist die het orgel eens be-
speelde.

De wekelijkse Toeristenconcerten 
voorzien ook dit jaar weer duide-
lijk in een behoefte. Mirjam heeft 
een programma samengesteld 
rond een tweetal Passacaglia’s.

De passacaglia, (stappende haan) 
als compositorisch hoogstandje is 
ontstaan in de barok (1600-1750) 
uit de gelijknamige Spaanse dans. 
Zij speelt de Passacaglia in d van 
Dietrich Buxtehude en van Max 
Reger de bekende Introduktion 
und Passacaglia in d-moll.

Zij lardeert deze beide composi-
ties met werk van Heinrich Schei-
demann. Georg Böhm en Max Re-
ger.

Toegang vrij / vrijwillige bijdrage.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

De vaste bespeelster van het
Lohmanorgel speelt thuiswedstrijd

Mirjam Berendsen. Foto: PR

Lekker lezen in het Blagenparadijs tijdens de Zwarte Cross. Foto: PR

Demonstratie etsen Galerie De Burgerij
VORDEN - Vrijdag 12 augustus om 
16.00 uur geeft Wim van der Meij 
meester in de hedendaagse ets-
kunst, in Galerie De Burgerij, Zut-
phenseweg 11 een demonstratie/
workshop etsen. Aansluitend is 
er een ArtisTTable met Wim van 
der Meij en andere exposerende 
kunstenaars. Tijdens de zomerex-
positie (t/m 21 augustus) zijn in 
Galerie de Burgerij een twintigtal 
(landschaps)etsen van Wim van 
der Meij tentoongesteld, waaron-
der herkenbare en fraaie plekken 
in en om Vorden en de regio Zut-
phen. Informatie en reserveren 
kan via telefoon of webstie.
   

 ■ 06 51 11 23 90 ■ www.deburgerij-vorden.nl ‘Boerderij 1612’ van Wim van der Meij. Foto: PR

EvaSchuurman
Column

Smoking Alaska op de fiets naar iBeat Studio. Foto: PR
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Gezond leven en een gezond gewicht zorgen 
ervoor dat iemand zich goed voelt en zin heeft 
om erop uit te gaan. Daarom willen we een 
campagne opzetten met als thema een 
gezonde leefstijl. 
We zijn op zoek naar inwoners die mee willen 
denken over hoe deze campagne eruit zou 
moeten komen te zien. Vindt u het als inwoner 
leuk om samen met ons communicatiebureau 
mee te denken over bijvoorbeeld een aanspre-
kende slogan en een passend logo? Dan zien 
we u graag bij een brainstorm op 23 augustus 
a.s.! De brainstorm duurt van 19.00 tot 21.30 
uur en vindt plaats bij de Lindesche Molen op 

de Lindeseweg 29 in Vorden. De avond wordt 
begeleid door het communicatiebureau.

Aanmelden
Wilt u een creatieve bijdrage leveren aan een 
gezonder Bronckhorst? Meld u dan aan via 
www.bronckhorst.nl/brainstorm. Aanmelden 
kan tot 18 augustus en er is plek voor maximaal  
10 inwoners. 

Meer informatie
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact met ons 
opnemen via info@bronckhorst.nl of  
tel. (0575) 75 02 50.

Creatievelingen gezocht! 

Denkt u mee over logo en slogan gezonde leefstijl? 

Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aanleg solarpark De Kwekerij 
vordert gestaag 

Als u weleens op de provinciale 
weg tussen Vorden en Hengelo 
rijdt, is het u vast niet ontgaan. De 
aanleg van solarpark De Kwekerij 
aan de rand van Hengelo vordert 
gestaag! De 7.000 zonnepanelen 
die 500 huishoudens van duur-
zame zonnestroom kunnen voor-
zien, liggen er inmiddels en 
worden binnenkort aangesloten! 
De afgelopen weken zijn ook de 
wadi’s (opvangvoorziening voor 
regenwater) aangelegd, de 
omheining geplaatst en duizenden 
meidoorns geplant. Eind deze 
week wordt al de eerste zonne-
stroom geleverd aan enthousiaste 
huishoudens die zich onlangs bij 
Qurrent hebben aangemeld als 
klant! In het najaar gebeurt de 
verdere groenaanplant. 

Energie uit achtertuin
Solarpark De Kwekerij is ontwik-
keld door NL Solarpark De 
Kwekerij BV, samen met Lodewijk 
Hoekstra en Nico Wissing van NL 
GreenLabel, Sunwatt BV, onder-
deel van Willem-Bernard Investe-
ringsmaatschappij, B&W Energy 

Nederland B.V en energiecoöpe-
ratie Qurrent. Vanuit de gemeente 
en de provincie is volop medewer-
king verleend. Doel van het initia-
tief is te laten zien dat zonne-
energie uit ‘uw achtertuin’ ook 
samen kan gaan met een prachtig 
park. Behalve grootschalige duur-
zame energie opwekking heeft 
het park een wereldprimeur: een 
toegankelijk landschappelijk park 
met wadi’s, speel- en wandelgele-
genheden, bloemrijke grasvelden 
en bijzondere bomen. 

Waardeer uw mantelzorger met 
100 euro van de gemeente

Hebt u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u 
thuis kunt blijven wonen? Bijvoor-
beeld omdat diegene uw bood-
schappen doet, regelmatig voor u 
kookt of schoonmaakt? Dan waar-
deert u dat natuurlijk zeer. Ook de 
gemeente waardeert de inzet van 
deze mantelzorgers enorm en 
realiseert zich dat zij onmisbaar 
zijn voor veel inwoners. Als dank 
voor hun inzet, kunnen mantel-
zorgers in Bronckhorst (net als 
vorig jaar) 100 euro ontvangen 

van de gemeente. Een bedrag dat 
hij/zij naar eigen inzicht kan 
besteden. 

Wanneer kunt u iemand 
aanmelden? 
U kunt uw mantelzorger 
aanmelden als deze langere tijd 
(minimaal 3 maanden) en inten-
sief (minimaal 8 uur per week) 
voor u zorgt. Het gaat om extra 
zorg die de normale gebruikelijke 
zorg voor elkaar in een huis-
houden overstijgt. Uw mantel-
zorger mag uiteraard in een 
andere gemeente wonen. U kunt 
uw mantelzorger voor het geldbe-
drag aanmelden 
via www.bronck-
horst.nl/mantel-
zorg. Dit kan t/m 
31 december 2016.

Profiteer mee!
Zoals gezegd krijgen de eerste 
klanten voor deze Bronckhorster 
zonnestroom uit de ‘eigen achter-
tuin’ al in augustus geleverd. Ook 
u kunt meeprofiteren van dit 
project en deze lokaal opgewekte 
stroom afnemen. Daarmee hebt 
u wel de lusten, maar niet de 
lasten van zonnepanelen op uw 
eigen dak. Kijk voor een concreet 
aanbod voor zonnestroom uit 
solarpark De Kwekerij op  
www.qurrent.nl/kwekerij. Doen!

Bent u mantelzorger? Kom naar speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantelzorgers graag in het zonnetje tijdens een 
speciale verwendag voor mantelzorgers. Deze dag vindt plaats op 10 
november 2016 in Hummelo, op de Dag van de Mantelzorg. Het 
programma blijft nog even een verrassing, maar het belooft een heer-
lijk uitje te worden voor mantelzorgers. Bent u mantelzorger? Dan kunt 
u zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.bronckhorst.nl/
mantelzorg of scan de QR-code. Aanmelden voor de verwendag kan tot 
1 november 2016. Er zijn geen voorwaarden verbonden aan het aantal 
uren dat u zorg verleent en de bijeenkomst kost u niets.

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

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het! 

Ik ben bang dat mijn kind met een loverboy omgaat
Wat kan ik doen?

Iedere dag leggen jongeren 
contact via internet. Facebook, 
instagram, webcams, het is 
razend populair. Lekker anoniem 
van alles uitwisselen en 
misschien wel tot een afspraak 
komen. Jammer genoeg zijn er 
ook jongens die doen alsof ze 
verliefd zijn, maar verkeerde 
bedoelingen hebben. Bijvoorbeeld 
loverboys. Ze zijn vaak actief op 
internet. Ook komen ze op school-
pleinen, bij het busstation of in de 
discotheek. Loverboys zijn vaak 
aantrekkelijk en stoer. Ze lijken in 

het begin het perfecte vriendje. Ze 
maken indruk met geld en hebben 
vaak mooie spullen. Jongens 
waar meisjes graag mee gezien 
willen worden… Het komt zowel in 
steden als dorpen voor. Maar 
helaas gaat het sommige jongens 
niet om liefde, maar wil hij geld 
aan het meisje verdienen.

Door haar te verleiden tot het 
maken van gewaagde foto’s of het 
afsluiten van telefoonabonne-
menten op haar naam om te chan-
teren. Het kan dan om een 

loverboy gaan. Het is goed om te 
weten dat er een speciaal meld-
punt loverboys is. Dit meldpunt is 
ondergebracht bij Veilig Thuis, het 
advies- en meldpunt huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Veilig Thuis is voor iedereen 24 
uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar via tel. (0800) 20 00. 
Help erger voorkomen en aarzel 
niet contact met op te nemen als u 
hiermee te maken heeft! Ze geven 
graag advies en bieden hulp.



Lever uw taxussnoeisel in voor medicijnen tegen kanker 
Inzameling nog tot 31 augustus
Inwoners van onze gemeente 
kunnen ook dit jaar weer snoeisel 
van de Taxus baccata gescheiden 
inleveren. Het eenjarig snoeisel 
van de taxus wordt gebruikt voor 
de productie van medicijnen tegen 
kanker. Initiatiefnemer Vergroot de 
Hoop werkt voor deze actie lande-
lijk samen met regionale inzame-
laars, waaronder Circulus-Berkel. 

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

productie van kankerbestrijdende 
geneesmiddelen.

Jong en schoon materiaal
Alleen de eenjarige scheuten van 
de taxus zijn bruikbaar. Verder is 
het van belang dat het snoeisel 
niet vervuild is met aarde of ander 
groenafval. De inzameling vindt 
plaats tot 31 augustus. Inwoners 
van Bronckhorst kunnen hiervoor 
- op vertoon van de milieupas - 
gratis terecht bij het Recycleplein 
aan de Boggelderenk 3 in Zutphen 
en het gemeentelijk brengpunt 
aan de Havenstraat 80 in Doetin-
chem. Openingstijden vindt u op 
www.circulus-berkel.nl. 

Goede doelen
Het ingezamelde materiaal wordt 
wekelijks opgehaald en naar 
België gebracht waar de werk-

zame stof uit het snoeisel wordt 
gewonnen. Vergroot de Hoop 
keert per ingezamelde kubieke 
meter taxussnoeisel 30 euro uit 
aan goede doelen die zich richten 
op de bestrijding van kanker. 
  
Meer informatie over de inzame-
ling van taxus vindt u op  
www.circulus-berkel.nl en  
www.vergrootdehoop.nl.

Werk nieuwe rondweg bij L. Dolfingweg in 
Steenderen per 15 augustus hervat

Dusseldorp Infra, Sloop en 
Milieutechniek hervat 15 
augustus de werkzaam-
heden voor de aanleg van 
de nieuwe rondweg en 
rotonde bij de L. Dolfingweg 
in Steenderen. Hiervoor zijn 
al voorbereidende werk-
zaamheden uitgevoerd, 
zoals het verplaatsen van 
een meidoornhaag, het 
kappen van bomen en het 
uitvoeren van grondsane-
ring. Ook wordt een wadi 
aangelegd (opvangvoorzie-
ning voor regenwater). 

Naast de te realiseren rotonde 
op de L. Dolfingweg komt tijdelijk 
een bypass, zodat het verkeer de 
route kan blijven gebruiken. De 
verwachting is dat de werk-
zaamheden in november van dit 
jaar zijn afgerond. 

Meer informatie
Voor meer informatie over deze 
werkzaamheden kunt u contact 
op nemen met projectleider 
Bram Baakman via tel. (06) 53 
29 33 32, of uitvoerder Richard 
Stortelder via tel. (06) 53 15 14 
10) van Dusseldorp.

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

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

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

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

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

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

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

Veel blije reacties op ons facebook- en twitter-
bericht dat de aanleg van glasvezel in Bronck-
horst een stap dichterbij is. Aanleg kan mensen 
niet snel genoeg starten, maar voordat het zover 
is, moet 50% van de bewoners van het buitenge-
bied daadwerkelijk mee willen doen. De klanten-
werving hiervoor begint in het eerste kwartaal 
2017. Omdat het een project is van de hele Ach-
terhoek is een planning gemaakt. In de gemeenten 
Berkelland en Winterswijk sloten ruim 50% van 
de inwoners al een contract. Daar gaat nu binnenkort de schop in de grond en 
is de aanleg in het eerste kwartaal van 2017 klaar. De aanleg zal In Bronck-
horst, als de 50% wordt gehaald, naar verwachting in het eerste kwartaal 
van 2018 afgerond zijn. Berichtgeving over dit onderwerp kunt u onder ande-
re steeds volgen via sociale media, maar ook op deze gemeentepagina’s.

Teveel brood voor de eendjes houdt de 
gemoederen bezig in park De Bleijke in 
Hengelo. Omdat er meer oud brood aan 
de eendjes wordt aangeboden, dan ze 
op kunnen, komen ratten de resten 
opeten. Om te voorkomen dat De Bleijke 
in een rattenparadijs verandert, zijn er 
nu afgesloten broodbakken geplaatst. 
Er staan er 2 aan de rand van het park 
waar u oud brood in kunt doen. Dit 
brood wordt elke dag (behalve in het 
weekend) opgehaald door een mede-
werker van zorgboerderij De Mette-
maat voor de ezels en kamelen die daar 
wonen. Gooi geen beschimmeld brood 
in de bakken. Beschimmeld brood hoort 
thuis in de eigen groene container, die-
ren worden er ziek van. Doet u al brood 
in de nieuwe bakken? Fijn! 

 Tweets van de maand

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

Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen

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

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

Baak:
• Wichmondseweg 19, plaatsen hangbrug, aanvraag ontvangen

Bronkhorst:
• Bovenstraat 2, verbouwen herberg De Gouden Leeuw, vergunning verleend
• Onderstraat, ontheffing parkeerverbod, ontheffing verleend

Halle:
• Fortstraat 2, verbouwen en vergroten kantoorpand, aanvraag ontvangen
• Fortstraat 2A, vergroten schuur, aanvraag ontvangen
• Landeweerweg 6, wijzigen inrichting, proceduretermijn verlengd

Hengelo (Gld):
• Banninkstraat 17, aanleggen uitrit, vergunning verleend
• De Kwekerij 7,9,11,13,15 en 17, bouwen 6 woningen, vergunning verleend

Hoog Keppel:
• Burg. Van Panhuysbrink 11, restaureren torenportaal, vergunning verleend, vergunning 

van 14 juli 2014 hierbij ingetrokken

Steenderen:
• Prins Bernhardlaan 1, bouwen clubgebouw, vergunning verleend
• Bronkhorsterweg 29, verbouwen woning, vergunning verleend

• Hoge Wesselink 2, activiteit milieu:veranderen bedrijf, aanvraag ontvangen
• Kastanjelaan 33, aanleggen uitrit, vergunning verleend

Toldijk:
• Zutphen-Emmerikseweg 28, aanleggen poel en singel, vergunning verleend

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 15, aanleggen zwemvijver, vergunning verleend

Vorden:
• Het Ni-je, bouwen 3 woningen, procedure termijn verlengd

Wichmond:
• Baron Van der Heijdenlaan 3, bouwen tuinhuis, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• Eckhorsterstraat 14, telen gewassen in open lucht, melding beoordeeld
• Eckhorsterstraat 14, bouwen wagenloods, vergunning verleend
• Keijenborgseweg 24A, verbouwen woning, procedure termijn verlengd
• Kruisbergseweg 42, veranderen kozijn, vergunning verleend
• Michelstraat 14, wijzigen bedrijf en bouwen pluimveestallen, aanvraag van 5 juli 2016  

ingetrokken
• Wolfersveenweg 14A, aanleggen kikkerpoel, vergunning verleend

Mededelingen

Voornemen tot opnemen vertrek naar onbekend adres
Na onderzoek bleek dat onderstaande personen niet wonen op het adres waar zij ingeschre-
ven staan. Wij hebben betrokkenen schriftelijk op de hoogte gesteld van het voornemen om op 
hun persoonslijst het gegeven op te nemen dat het adres onbekend is. Hierdoor worden zij op-
genomen in het Register van Niet Ingezetenen (RNI). Dit heeft ingrijpende gevolgen. Alle in-
stanties in Nederland zijn namelijk verplicht om de gegevens te gebruiken zoals opgenomen  
in de BRP/RNI.

Om te komen tot een zorgvuldige besluitvorming stellen wij betrokkenen ook op deze wijze in 
de gelegenheid om, binnen twee weken na deze publicatie, informatie over het huidige woon-
adres te geven. Ontvangen wij binnen twee weken geen adresinformatie dan schorten wij de 
bijhouding van de persoonslijst op. Het gaat om de inschrijving van de volgende personen:
 
Naam: Geboren op: Voornemen uitschrijven naar:   
A.M. Meijerink 15-06-1948 Onbekend adres
E.A. van Beek 03-04-1974 Onbekend adres

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.
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Woensdag 10 augustus
Georganiseerd door Achterhookse Folkloredansers

14.00-21.00 BRADERIE en OLDTIMERSHOW
14.00-19.30 OPTREDEN DIVERSE 
 DANSGROEPEN
20.00-24.00 Muziek: EDELWEISS KAPELLE en 

HALF GAS
 

Donderdag 11 augustus
Georganiseerd door Scouting Ruurlo en Stichting 

Reurlse Pompdagen
11.00-14.30 HUTTEN BOUWEN 
18.30-24.00 KORENAVOND met Efkes Anders, 

Leedvermaak, Berkelzangers, Schouder 
aan Schouder, Lochems Surprise Koor 
en SoSjaal.

Vrijdag 12 augustus
Georganiseerd door VVV Ruurlo, Handbalvereniging 

Blauw-Wit en Tennisvereniging Ruurlo
14.00-17.00 KINDERSPELMIDDAG 
 met ‘BELLO’
17.00-01:00 REURLS DARTFEST 
 met BBQ met DJ MARTIN. 
 Muziek: TOREKINI BAND

Zaterdag 13 augustus
Georganiseerd door RGV en Sophia’s Lust

16.00-17.00 KIDS SCHUIMRUN 
19.00-01.00 JUMP TO THE BEAT: 
 SLAGWERKGROEP en 
 TRAMPOLINESPRINGEN. 
 Muziek: LADY EN DE VAGEBAND

Zondag 14 augustus
Georganiseerd door Stichting Reurlse Pompdagen, 

Raad van Kerken Ruurlo-Barchem, 
Volleybalvereniging Tornax

09.00-10.00 Jurering HEEL REURLE BAKT en 
HEEL JONG REURLE BAKT. 

10.00-11.30 OECUMENISCHE DIENST
11.30-12.00 Bekendmaking winnaars  
 HEEL REURLE BAKT en 
 HEEL JONG REURLE BAKT. 
12.00-20.30 BEACHVOLLEYBALTOERNOOI

www.reurlsepompdagen.nl
/reurlse.pompdagen

Gein   op 
het   plein!

10 t/m 14 augustus

Achterhookse folkoredansers 
Scouting Ruurlo • Sophia’s Lust 
Tennisvereniging Ruurlo • RGV

VVV • Handbalvereniging Blauw-Wit
Volleybalvereniging Tornax 

Raad van Kerken Ruurlo-Barchem



Opbrengst kunststof doppen Zwarte Cross 700 kilogram

‘Andere festivals 
hebben zich ook 
al gemeld’
Door Henri Walterbos

GROENLO/LICHTENVOORDE/AAL-
TEN - Ze wist vooraf niet wat ze er 
van verwachten moest, maar met 
een goed gevoel kijkt ze terug op 
de inzameling van de kunststof 
doppen op de Zwarte Cross. De 
inzameling was ten bate van het 
Koninklijk Nederlands Geleide-
honden Fonds (KNGF), voor het 
opleiden van blindengeleidehon-
den. Dinsdag werd de balans op-
gemaakt. Liefst 700 kilogram dop-
pen werd gescheiden ingezameld 
van het andere bar-afval. Afgezet 
tegen 40.000 kilogram die nodig 
is voor de opleiding van één blin-
dengeleidehond, à 5000 euro, lijkt 
700 kilogram bitter weinig. Francis 
Bonenkamp spreekt echter van 
een geweldig resultaat.

“Je moet bedenken dat dit in 
slechts vier dagen tijd is opge-
haald. Normaal gesproken doe 
je over zo’n opbrengst maanden-
lang.” Werd eerst gesproken van 
650 kilo doppen, een telefoontje 
van de burelen van de Feestfa-
briek leverde donderdag nog eens 
50 kilogram extra op. “Ze hadden 
nog ergens een paar volle tonnen 
gevonden. Mooi meegenomen. 
We zijn er dinsdag overdag bijna 
de gehele dag mee bezig geweest. 
Veel werk, maar je weet waar je het 
voor doet. Thuis hadden we ook 
nog eens 145 kilo ingezameld, dus 
we konden een mooi portie afle-

veren in Aalten, waar de doppen 
regionaal worden verzameld.”

Prima gescheiden
De medewerking die Francis kreeg 
was bijzonder groot te noemen. 
Vooraf werd het nodige toege-
zegd van de zijde van de Zwarte 
Cross, iets wat in de praktijk vol-
ledig waargemaakt werd. “Tijdens 
het uitsorteren van de doppen 
op dinsdag zat er maar heel wei-
nig ander afval tussen. Iedereen 
achter de bars heeft het prima ge-
scheiden gehouden,” steekt Fran-
cis de ‘verenigingstappers’ een 
pluim op de hoed.

In slechts vier 
dagen tijd 
opgehaald

Bij ieder tappunt (50 stuks, HW) 
was een 240-liter ton geplaatst, 
waar de emmers die achter de 
bar stonden in geledigd konden 
worden. De tonnen werden door 
particulieren en bedrijven gratis 
aangeboden, de 360 witte emmers 
waren een geste van Elite uit Nee-
de, de container werd belangeloos 
beschikbaar gesteld door Rouw-
maat Groenlo. We zijn iedereen 
die meegewerkt heeft zeer dank-
baar.”

‘Beter met Jeffrey’
De inzameling van de kunststof 
doppen leverde naast een behoor-
lijke opbrengst ook nog eens reac-

ties van andere festivals op. “Hun-
tenpop heeft al contact gezocht en 
een festival in Arnhem. We hopen 
op meer festivals en evenementen 
nog. Dat zou prachtig zijn. Ook 
meer particulieren hebben toege-
zegd in te gaan zamelen. Alleen 
al door de berichtgeving. Da’s al-
leen maar mooi,” vertelt een blije 
Francis.

Van haar zoon Jeffrey (13) valt 
eveneens goed nieuws te melden. 
Ziet hij met zijn linkeroog hele-

maal niets, met zijn rechteroog zag 
hij tot voor kort slechts nog 5%. 
“Inmiddels is Jeffrey vijftien keer 
geopereerd. Elke keer gaat het een 
beetje beter. Het is niet veel, maar 
voor hem is het heel veel vooruit-
gang.” Ook Jeffrey zelf bracht een 
bezoekje aan de Zwarte Cross.

“Hij heeft enorm genoten van met 
name de cross. Dat had-ie al eens 
gezien in de tijd dat hij nog goed 
kon zien, dus een bepaald beeld 
had hij er al wel van, maar hij heeft 

veel meegekregen,” vertelt Fran-
cis. “Eerst had hij geen kaarten, 
maar van de Feestfabriek heeft-ie 
samen met Anouk (zijn zus, HW) 
een vrijkaart gekregen. Geweldig!”

Meer info, doppen aanleveren of 
een verzamelpunt aanmelden? 
Francis Bonenkamp, Klompen-
maker 10, Groenlo, telefoon 06-
11013874 en de site.
   

 ■ www.geleidehond.nl/doppen

Finalewedstrijd 
28 en 29 oktober 
in Harfsen
REGIO - Afgelopen weekend reden 
Bas Klein Haneveld en Sjoerd Es-
kes in Ogre Letland mee in de 3e 
EK Enduro wedstrijd van dit sei-
zoen. Beide heren hadden in het 
begin van het seizoen al het no-
dige meegemaakt. Tijdens cross-
wedstrijden, die ze veelal als trai-
ning gebruiken ter voorbereiding 
op de enduro wedstrijden, raakten 
beide heren zodanig geblesseerd 
dat ze vreesden voor het rest van 
het seizoen. Gelukkig konden ze 
een paar weken geleden weer 
voor het eerst trainen op de mo-
tor. Op het laatste moment werd 
besloten om zich in te schrijven 
voor de EK wedstrijd in Letland. 
Ze beschouwen deze wedstrijd als 
training en voorbereiding op de 
aankomende enduro wedstrijden 
en willen graag vlammen tijdens 
de laatste EK wedstrijd van het 
seizoen. De finalewedstrijd zal ge-
houden worden in Harfsen op 28 
en 29 oktober, georganiseerd door 
de H.AM.A.C. Harfsen.

In Ogre had men 3 proeven per 
ronde, twee ervan kon je vergelij-
ken met de gebruikelijke Neder-
landse proeven. De eerste proef 
was een zanderige bosproef, de 
tweede werd gereden in een zand-
afgraving met schuin liggende 
banden en een lange slinger rond 
een waterplas. Op zaterdag waren 

de proeven goed te doen, maar 
zondag was het moeilijker rijden 
voor de heren. Zaterdagmiddag 
nadat iedereen binnen was geko-
men begon het enorm te regenen 
waardoor de proeven op zondag 
er een stuk slechter bijlagen. De 
derde proef werd gereden in een 
steengroeve met mooie op en af-
ritten. Sjoerd Eskes uit Hengelo 

Gld komt uit op een KTM in de 
klasse E2 en werd zaterdags 19e en 
kon zich op zondag zelf met twee 
plaatsen verbeteren ondanks een 
val waarbij hij ook nog een straf-
minuut opliep. Eskes kijkt terug 
op een geslaagd weekend bij zijn 
eerste wedstrijd ooit in een EK en-
duro.

Bas Klein Haneveld uit Vorden had 
zich ten doel gesteld om in de top 10 
te rijden. Er moest drie ronden van 65 
kilometer worden afgelegd met daar-
in de drie bovengenoemde proeven.

Over het rijden van zaterdag was 
hij tevreden en het belangrijkste: 
hij had geen last meer van zijn 
heupblessure. Na de eerste dag 

was Klein Haneveld uitkomend in 
de categorie E3 wel vermoeid en 
dat merkte hij op zondag. Meteen 
in de eerste proef kwam hij ten 
val en later op de dag volgden er 
nog een paar. Het ritme wat hij op 
zaterdag had miste hij op zondag. 
Toch was hij tevreden met weder-
om een 9e positie. Bas weet wat 
hem te doen staat en dat is me-
ters maken met de Husqvarna ter 
voorbereiding op de Nederlandse 
wedstrijden. Daarom zal hij een 
aantal wedstrijden mee gaan rij-
den in het Belgisch en Duits kam-
pioenschap enduro.

Ook VAMC 
neemt punten 
mee naar huis

Naast deze twee kanjers stonden 
er ook nog een aantal andere le-
den van de V.A.M.C.”de Graaf-
schaprijders” aan de start. Daan 
Bruysten, Robin Nijkamp (E2) , 
Peter Lenselink (Veteranen) en Ni-
na Klink (dames) uitkomend voor 
WPM KTM Motors namen ook de 
nodige punten mee naar huis.

Helaas kwam Nina klink zondag 
niet over de finish maar pakte ze 
op zaterdag wel punten. Een door-
zetter is zij wel, want ze kwam niet 
geheel fit aan de start wegens een 
beenblessure.

EK Enduro Letland met Klein Haneveld 

Vincent Bonenkamp (vader Jeffrey) kijkt goedkeurend naar de doppen opbrengst. Foto: PR

Bas Klein Haneveld tweemaal 9e in Letland. Foto: Henk Teerink
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Superboeren winnen goodwill en verliezen Vermeij
Presentatie boek 
‘De terugkeer van 
de boerenbruiloft’ 
tijdens Open Dag
DOETINCHEM - De Open Dag van 
De Graafschap trok zondag 31 juli 
ruim 5.000 bezoekers. De Super-
boeren zijn weer hot. Dat bleek 
ook uit de hoge toeschouwersaan-
tallen vorig seizoen en tijdens de 
recente oefenwedstrijden in de re-
gio. Tijdens de Open Dag konden 
de supporters zich een middag 
vermaken, aansluitend speelden 
de mannen van Jan Vreman een 
oefenwedstrijd tegen Real Mall-
lorca. De Spanjaarden bleken met 
1-2 te sterk.

Enkele seizoenen geleden trok 
de Open Dag ook duizenden be-
zoekers. In 2013 kwam er een 
kentering, de Doetinchemse club 
was een deel van de binding met 
haar achterban verloren en zag 
nog maar 1.000 liefhebbers af-
komen op deze dag voor de fans. 
Enkele kopstukken van De Graaf-
schap zijn bij elkaar gaan zitten en 
kwamen tot de conclusie dat de 
binding met de regio aangehaald 
moest worden. Denken vanuit de 
klant en zorgen voor spektakel.

Vanaf januari 2015 is het plan Sa-
men D’ran actueel en het resultaat 
mag er zijn. De binding met de 
regio is terug. Ondanks de degra-
datie geven supporters aan te heb-
ben genoten van het afgelopen 
seizoen, dat resulteert nu in maar 
liefst 5.000 verkochte seizoenkaar-
ten en 1.500 sponsorkaarten.

Afgelopen zondag was er dan ook 

geen wanklank te horen op De 
Vijverberg. De fans van de Super-
boeren vermaakten zich prima bij 
de diverse attracties, de verkoop-
kramen en bij de horecapunten. 
Op het podium zorgde DJ Angelo 
en ‘Bandje Speciaal’ voor de mu-
ziek en interviewde Hans Hissink 
de nieuwe spelers Tim Keurntjes, 
Luis Pedro, Sven Nieuwpoort en 
Filip Bednarek. De overige spe-
lers liepen door het publiek om 
krabbels te zetten op de handte-
keningenkaarten. Vincent Vermeij 
was gewild, niet alleen bij de sup-
porters maar ook bij Heracles Al-
melo. De Tukkers maakten tijdens 
de Open Dag de transfer van de 
aanvaller in orde. De Graafschap 
vangt de hoofdprijs.

Terugkeer van de boerenbruiloft
Erik Hagelstein heeft het afgelo-
pen seizoen aangegrepen om een 
boek te schrijven met als titel ‘De 
terugkeer van de boerenbruiloft’.

De Graafschap 
verwelkomt 
5.000 supporters

“Het voetbaljaar 2015-2016 was, 
buiten de sportieve prestaties, 
wellicht het belangrijkste seizoen 
voor de club. Had men de binding 
met de supporters niet aange-
haald, was men verder afgezakt. 
Net op tijd is een ommezwaai ge-
komen in denken en doen, en zie 
de ouderwetse boerenbruiloft is 
terug. Ik heb enkele personen een 
periode gevolgd. Het is een mooi 
boek geworden”, aldus Hagelstein.

Jan Vreman, zelf een hoofdrol-
speler in het boekwerk, mocht 
het eerste exemplaar in ontvangst 
nemen. “Het feit dat dit boek is 
geschreven en uitgegeven, geeft 
aan dat de club weer leeft als nooit 
tevoren. Kijk hoeveel mensen er 
vandaag zijn afgekomen op de 
Open Dag en de wedstrijd. Hier 
doen we het voor”, aldus de coach 
van De Graafschap.

Live in Spanje
Rond 17.30 uur togen de meeste 
bezoekers rustig naar hun favo-
riete stoeltje in het stadion om de 
wedstrijd tegen de Spanjaarden, 
die in de Segunda Division uitko-
men, te bekijken. Dat de ploeg, die 
vroeger ook naam maakte in Euro-
pees verband, nog in trek is, bleek 
wel uit het feit dat de wedstrijd in 
Spanje live werd uitgezonden op 

televisie. De Graafschap nam via 
Dean Koolhof de leiding, maar 
moest daarna toch twee tegen-
goals incasseren.

Hoe dan ook, het seizoen kan be-
ginnen. Aanstaande vrijdag trap-
pen de Superboeren in eigen huis 
af tegen FC Eindhoven.

Vincent Vermeij was geliefd bij supporters tijdens de Open Dag. Helaas voor hen vertrekt hij naar Heracles Almelo. Foto: PR

Maar liefst 5.000 Superboeren kwamen er op de Open Dag af. Foto: Achterhoekfoto/Henk 

den Brok

Trainer Jan Vreman neemt het boek ‘De terugkeer van de boerenbruiloft’ van schrijver 

Erik Hagelstein in ontvangst. Foto: Achterhoekfoto/Henk den Brok

Mark Diemers poseert voor een selfie met een jonge fan. Foto: Achterhoekfoto/Henk den Brok
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Verrassende vernieuwingen tijdens 
braderie Reurlse Pompdagen

RUURLO - In Ruurlo is op woens-
dag 10 augustus als ‘aftrap’ van de 
vijftiende editie van de Reurlse 
Pompdagen een braderie, geor-
ganiseerd door de Achterhookse 
Folkloredansers. De braderie is dit 
jaar nog ruimer van opzet. De bra-
derie biedt een vernieuwend en 
gevarieerd programma waar voor 
iedereen wel iets van zijn gading is 
te vinden. Naast de braderiemarkt 
met zijn vele kramen is er een grote 
oldtimershow in de straten rondom 
het plantsoen van de muziekkoe-
pel aan de Domineesteeg. Naast 
de tent op het Kerkplein worden 
doorlopend optredens verzorgd in 
de muziekkoepel. Folkloregroepen 
uit binnen- en buitenland treden 
op en er is tot ‘s avonds laat gezel-
lige muziek.

Door Jan Hendriksen

De organisatie heeft dit jaar bijzon-
dere folkloristische groepen naar 
Ruurlo weten te halen die zowel 
‘s middags als aan het begin van 
de avond zijn te bewonderen. Als 
speciale gasten mogen de Achter-
hookse Folkloredansers woensdag 
10 augustus ‘Identidad Taller de 
Danzas’ verwelkomen, een dans-
groep uit het zuiden van Peru. Ze 
vertolken de tradities van hun land 
op hoogstaand niveau. Afgelopen 
jaren hebben ze deelgenomen aan 
diverse internationale festivals in 
Amerika en Europa en hebben 
daar verschillende prijzen gewon-
nen. Ze komen met tien dansparen 
en zes muzikanten. Ze zijn de hele 
week te gast bij de folkloredansers 
en gastgezinnen in Ruurlo.
Een mooie afwisseling daarmee ge-
ven ‘De Naobers’ van de folkloris-
tische dansgroep uit Hellendoorn. 
Deze groep kent namelijk naast de 
‘boeren’ (begin 20e eeuw) ook een 
‘swing’-groep (60-er jaren), en de 
‘naobers’. Zij laten de muziek en de 
dansen zien uit de periode 1930-

1940. Wie heeft niet gehoord van de 
Veleta, de Bernard Wals of de Ster-
ren Polka. Hellendoorn laat het pu-
bliek kennismaken met de charme 
van de moderne folkloredansen, 
zoals menigeen die zelf nog heeft 
gedanst op de ‘brulften’. De dansen 
worden muzikaal afgewisseld door 
de accordeonmuziek van ‘Die Al-
menländer’. Dit duo heeft z’n spo-
ren al ruimschoots verdiend met 
hun mooie tweestemmige ‘Stuben-
musik op hun Steier’. Ook dit jaar 
zal er weer plaatselijk danstalent 
aanwezig zijn, namelijk de jeugdige 
dansers van Aerobic Dance Centre, 
met hun eigentijdse dansshows.

Dit jaar is de braderie aanzienlijk 
uitgebreid. Naast het programma 
op het hoofdpodium zullen onze 
artiesten ook optredens verzorgen 
in de muziekkoepel. In het plant-
soen wordt een gezellig terras ge-
maakt. Tussen de optredens door 
zal de muziek worden verzorgd 
door ‘Die Bren’ntaler Spatzen’.
De braderiemarkt is vanaf 14.00 
uur open en heeft weer oude am-
bachten, een grote variatie aan 
aantrekkelijke producten en veel 

lekkernijen te bieden. De Achter-
hookse Folkloredansers zijn blij dat 
men dit jaar verschillende nieuwe 
standhouders kan verwelkomen. 
Als vanouds zal de Ruurlose mu-
ziekkapel De Schaddenstekkers 
weer langs de marktkramen ‘dwei-
len’.

Oldtimershow
En dan is er ook nog de traditionele 
oldtimershow. Dit jaar voor het 
eerst in de straten rond het plant-
soen van de muziekkoepel. Er zijn 
weer allerlei prachtige oldtimers te 
bezichtigen, van tractoren, werk-
tuigen tot stationaire motoren. Er 
worden ook demonstraties gege-
ven. Dit jaar is een afvaardiging 
van de NSU-club ook aanwezig. ‘s 
Avonds wordt op het grote podium 
ruimte gemaakt voor feestelijke 
muziek. Vanaf 20.00 uur is de Edel-
weisskapelle uit Geesteren van de 
partij, afgewisseld door de groep 
‘Half Gas’.
   

 ■ achterhooksefolkloredansers.nl ■ facebook.com/Achterhookse 
Folkloredansers

STEENDEREN - Ook dit jaar zal In 
de Remigiuskerk van Steende-
ren de tentoonstelling ‘Brom-
mers kieken in de Karke’ wor-
den gehouden en wel op 13 en 
14 augustus. Een presentatie in 
museale setting met niet alleen 
aandacht voor de tentoongestel-
de modellen maar ook voor het 
aandeel van de bromfiets op het 
gebied van de ontwikkeling van 
de mobiliteit. En uiteraard tech-
niek en reclame uitingen. Dit 
alles in koor en zijbeuken van 
een middeleeuwse dorpskerk: 
Je verwacht het niet en toch kan 
het. Dat bleek vorig jaar toen de 
organisatie en de vele bezoekers 
terug konden kijken op een zeer 
geslaagd evenement.

In deze tweede editie kunnen op 
zondag de 14e op het plein naast 
de kerk geïnteresseerden vanaf 
12.00 uur zelf een grondplaats 
innemen of een eigen kraam in-
richten op een onderdelenmarkt. 
Dit hoeven niet alleen brommer-
onderdelen te zijn; ook scooter- en 
motor-onderdelen zijn welkom. 
Daarnaast zal een aantal food-
trucks en een buitenbar van Café 
Heezen bijdragen aan een gezellig 
(brommer)sfeertje.
Tevens zal de JPR Strinxband op-
treden. Deze bevlogen vijfmans-
formatie brengt nummers van 

onder meer The Rolling Stones, 
Dire Straits, Herman Brood en Da-
vid Bowie. Degenen die zelf een 
brommer willen tentoonstellen 
en/of verkopen kunnen deze kos-
teloos in de kerk laten plaatsen. 
Daarvoor kan contact worden op-
genomen met de organisatie.

Eigenaren van een (klassieke) 
bromfiets kunnen zich zaterdag 
15 augustus tussen 10.00 en 11.00 
uur opgeven voor een toerrit door 
de Achterhoek. Inschrijving voor 
toerrit, met koffiestop, inclusief 

entree voor de tentoonstelling be-
draagt € 5,00. De tentoonstelling 
is geopend op zaterdag 13 augus-
tus van 10.00 tot 17.00 uur en op 
zondag 16 augustus van 12.00 tot 
17.00 uur. Entree € 3,00 p.p. Kinde-
ren onder 1 meter gratis. Onderde-
lenmarkt met food-trucks en live 
muziek: zondag 14 augustus van 
12.00 tot 19.00 uur. Toegang vrij.

Adres: Remigiuskerk, Dorpsstraat 
20, 7221BP Steenderen. Info: Ger-
rit Heezen (06) 46717941 of Jan 
Bijvank (06) 29585779.

Brommers kieken in de Karke II

De JPR Strinxband speelt tijdens Brommers Kieken. Foto: PR

Identidad Taller de Danzas is een fantastische dansgroep uit het zuiden van Peru. Foto: PR.

Mooi resultaat voor
duiven Henk Wassink
BRONCKHORST - Uitslagen van de 
vluchten van de duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronck-
horst: PV De Koerier uit Zelhem, 
PV Vorden en PV Steeds Sneller 
Hengelo. 31 juli werden de jonge 
duiven gelost vanuit Belgische 
Asse Zellik.

PV De Koerier Zelhem
De jonge duivenvlucht vanuit As-
se Zellik was een dag uitgesteld in 
verband met het onstabiele weer 
in België. Door acht liefhebbers 
zijn er in totaal 99 duiven ingezet. 
De gemiddelde afstand tot Zelhem 
zat rond de 190 kilometer. Het 
startschot klonk om 10.30 uur en 
met een matige wind begonnen de 
duiven aan hun terugreis.

De snelste duif is geklokt om 
12.52.08. Uitslag: H. Wassink 1-2, 
M. Burghout 3-8, H. Niesink 4-5-

6, E. te Pas 7, A. Kamperman 9-10. 
De eerste duif in de club van Henk 
Wassink speelt ook een eerste in 
het samenspel tegen 830 duiven.

PV Vorden
De jonge duiven vlogen vanuit 
Asse-Zelik, 200 kilometer en be-
haalden een snelheid van 80 kilo-
meter per uur. Winnaar H. B. M. 
Hoksbergen 1-2-5, Marc Tiemes-
sen 3-4-7-8-9, Ashley Eykelkamp 
6-17, Th. J. Berentsen 10-12-14-
15-16-18.

PV Steeds Sneller Hengelo
Ook de 73 jonge duiven van acht 
deelnemers van PV Steeds Sneller 
werden gelost in Asse Zelik. Uit-
slag: R. Koers (8/26) 1-4-6-7-8-9-
10-11, G. Duitshof (4/9) 2-5-12-14, 
J. Teunissen (2/8) 3-13, E. Koers 
(1/14) 15, P. van Londen (4/7) 16-
17-18-19.

Schuimfontein
Enig idee wat een nozem was? 
Wie ja antwoordt is waarschijn-
lijk vijftig-plus. Nog waarschijn-
lijker: zestig-plus. Want was het 
woord nozem in de jaren vijftig 
van de vorige eeuw nog gemeen-
goed, het is inmiddels al lang uit 
ons taalgebruik verdwenen. Net 
zoals de nozem zelf er niet meer 
is, sinds pakweg halverwege de 
jaren zestig. Verdrongen door de 
hippies, de provo’s, de rockers en 
wat er nog meer kwam in de halve 
eeuw die sindsdien verstreek.

Vorige week dook het woord plot-
seling weer op in de Achterhoek. 
De Gelderlander publiceerde een 
verhaal over een geruchtmaken-
de gebeurtenis van exact vijftig 
jaar geleden: de Schuimfontein 
van Winterswijk.
Wat was er aan de hand, juli 1966? 
Winterswijk had net een nieuwe 
fontein gekregen, aan de gemeen-
te geschonken door het personeel 
van de Koninklijke Bontweverij 
De Batavier, die dat jaar honderd 
jaar bestond. Die fontein (aan de 
Balinkesstraat, daar staat-ie nog 
steeds) stond nog maar een week 
of drie te spuiten, of hij werd mid-
delpunt van wat in die jaren door 
de oudere generatie baldadig ge-
drag werd genoemd, maar door 
de jeugd liever werd aangeduid 
als ‘een ludieke actie’. Een groep-
je van tien tot vijftien jongeren 
(door de krant nozems genoemd) 
ledigde zo’n tien pakken waspoe-
der in de fontein, waardoor een 
immens pakket schuim ontstond.
In die jaren was er in de Achter-
hoekse stadjes en dorpen weinig 
wat de plaatselijke veldwachters 
ontging, dus al snel verschenen 
twee agenten der Rijkspolitie ter 
plekke, die er in slaagden één (ja 
welgeteld één !) van de jongeren 
in de kraag te vatten.
Of dit gebeuren direct de krant 
heeft gehaald, weet ik eerlijk ge-
zegd niet. Het zou best kunnen 
van niet. Het artikel in de Gel-
derlander is namelijk volledig 
gebaseerd op een verslag (in de 
Nieuwe Winterswijkse Courant) 
van de rechtszitting, die een week 
of zeven later in Zutphen plaats 
had. Die ene pechvogel die de 
agenten te pakken kregen moet 
zich dan (als enige dus) voor de 
politierechter verantwoorden. En 
krijgt alles voor de kiezen: voor 

hem een weekje cel (voorwaar-
delijk gelukkig) en betaling van 
de schoonmaakkosten. En dat 
laatste was niet mis, want het 
had de gemeente Winterswijk het 
lieve sommetje van 263 gulden 
gekost, om de fontein zeepvrij te 
krijgen. In die tijd was dat onge-
veer het minimum-jeugdloon van 
een maand!

Wat mij in het verslag van een 
halve eeuw geleden opviel was 
niet zozeer de strengheid van de 
Zutphense magistraat, als wel de 
toonzetting en woordkeuze van 
de journalist die de rechtszet-
ting bijwoonde. Tussen de regels 
door lees je gewoon, dat hij het 
er helemaal mee eens was dat 
deze baldadigheid streng werd 
bestraft. ‘Aanpakken die nozems!’ 
was niet alleen het credo van de 
vertegenwoordigers van Orde en 
Gezag. De kranten namen het 
graag over. Maar….. Waarom 
werden de jongelui weggezet als 
‘een groep nozems’? Waarschijn-
lijk noemden ze zichzelf helemaal 
niet zo. Met de Beatles en de Rol-
ling Stones in de hitparades was 
er inmiddels een nieuw tijdperk 
aangebroken. Wat heet: Winters-
wijk had kort daarvoor al historie 
geschreven met een optreden van 
The Kinks (later wereldberoemd) 
in het Feestgebouw. Het was nu 
de beatgeneratie die aanschopte 
tegen de gevestigde orde. Net als 
voorheen de nozems, maar wel 
op een heel andere manier. En 
dat was de vaderlandse journa-
listiek dus volledig ontgaan. Niet 
alleen de regionale, maar ook de 
landelijke kranten hadden totaal 
geen oog of oor voor de nieuwe 
jeugdcultuur. Dat veranderde pas 
toen vertegenwoordigers van die 
jeugd (ik was er zelf eentje van) 
hun plekken op de redacties van 
de dagbladen opeisten. Pas vanaf 
dat moment (maar dat was een 
kwart eeuw na de schuimfontein 
van Winterswijk) werden jonge-
ren door en in de kranten een 
beetje serieus genomen. En toen 
was het al te laat. Dat er steeds 
meer dagbladen verdwijnen of 
al zijn verdwenen komt onder 
andere doordat ze de jeugd niet 
(kunnen) aanspreken. Je mag 
best concluderen, dat ze in 1966 
de boot al hebben gemist.

Zwaleman
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Vraag naar de advertentiemogelijkheden: 0544-801010  |  advertentie@contact.nl

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

WINTERBANDEN
Tegen zeer scherpe prijzen

Wassenaarweg 2 Zelhem
0314 - 620871

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

GRATIS
 

airco vulling  75,-

APK en kleine beurt v.a. €75,-

Onderhoud en APK

voor alle merken
* Ook Caravan/Campercontrole!

Autobedrijf Aal
Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen

Tel: 0575 - 45 11 13
www.autobedrijf-aal.nl          

LID VAN

 Gewoon eerlijk en goed!    
Autobedrijf Aal

Nijverheidsweg 15, 7221 CK Steenderen
Tel: 0575 - 45 11 13

www.autobedrijf-aal.nl          

  

Lankhorsterstraat 28

7234 ST Wichmond 

T  (0575) 44 16 21

E  info@autolangwerden.nl

I  www.autolangwerden.nl

                               www.autolangwerden.nl

Citroën C4 Picasso 1,6 vti Business 5-drs 46611 km 2013 € 19.950
Volkswagen Polo 1,2 tdi Bluemotion 5-drs 121007 km 2012 €  8.350
Dacia Sandero 1.4 Ambiance 5-drs 77702 km 2009 €  5.750
Renault Scénic 1.5 dCi 110pk/navigatie 5-drs 141604 km 2009 €  9.950
Toyota Yaris 1,0 vvti 5-drs 36447 km 2010 €  7.500
Kia Venga 1,4 cvvt 5-drs 39382 km 2013 €  15.250
Ford Fiesta 1,25 16v 3-drs 27585 km 2012 €  9.450
Renault Megane Estate 1,5dci GT-Line 5-drs 157983 km 2012 €  11.250
Hyundai Tucson 2,7 v6 automaat, 5-drs 146403 km 2004 €  5.750
Nissan Note 1,6 first Note 5-drs 134465 km  2006 €  5.450
Citroen C2 1,4 VTS LPG 3-drs 110038 km 2008 €  4.650
Peugeot 307 1,6 16v 5-drs 112767 km 2007 €  6.500

Peugeot 207 1.4 VTI 
X-LINE, 3-deurs,  

127832 km, bj. 2010

€ 5950



In het weekeinde van zaterdag 13 
en zondag 14 augustus 2016 
organiseert de Motorclub Mariënvelde 
(MCM) wederom een “spektakel-
weekend” rondom racende combines 
en ander gemotoriseerd vervoer.

De laatste plaats waar je een combine 
verwacht, is op een crossterrein. Geen 
tarwe of rogge, maar zand en gras krij-
gen ze voor de kiezen. De voormalige 
trage en logge machines zijn van het 
overbodige ijzerwerk ontdaan. De motor 
heeft plaats gemaakt voor een dieselmo-
tor welke veel meer vermogen heeft, dan 
de originele. De V-snaaraandrijving is ge-
bleven. Wat je dan krijgt, zijn machines 
die opeens wel snel de baan rond kun-
nen, maar door hun afmetingen worden 
inhaalacties heel spectaculair om te zien. 
Er gaat soms wel de nodige beukwerk  
aan vooraf, om langs de voorganger te 
komen. 

Het Spektakel evenement begint op zater-
dag 13 augustus, ’s avonds in de grote 
feesttent met een grandioos “dors(t)
feest”. Tent open om 20.30 uur. Vanaf 
22.00 uur zal de Band zonder Ba-
naan de feestvreugde naar ongekende 
hoogte stuwen. Zij zijn een feestband pur 
sang en zullen de bezoekers trakteren op 
een avond vol plezier en gezelligheid. 
Voorverkoop zie onze website, ook aan de 
kassa, maar vol is vol. 

COMBINERACE
Op zondag 14 augustus start de Combine 
Race vanaf 11.00 uur met een presentatie/
remmentest van de diverse deelnemers. Vei-
ligheid staat bij ons voorop, dus als de rem-
mentest goed verloopt, dan mag de combi-
ne pas meerijden. Om te voorkomen dat de 
combines dan nog buiten de baan raken, is 
er rondom het crossterrein een sleuf van an-
derhalve meter diep uitgegraven, met daar 
achter weer een aarden wal van anderhalve 
meter hoog. Dat is iets anders dan een sim-
pel dranghekje. Veiligheid voor alles.
De combinerace worden verreden in ver-
schillende klassen; standaard en vrije klasse 
voor de heren, en een damesklasse met zo-
wel standaard als vrije klasse.

Bij de standaardklasse mag wat motor keu-
ze betreft inmiddels alles. Bij praktisch  alle 
standaard combines heeft de originele mo-
tor plaats gemaakt voor zware motoren 
variërend van 6 tot 12 liter dieselmotoren 
uiteraard allemaal voorzien van turbo’s. 
Origineel zitten de motoren van combines 
boven in de machine. Echter bij deze machi-

nes zitten de motoren juist zo laag mogelijk 
voor een laag zwaartepunt. Dit om te voor-
komen dat de combines op kant gaan. Het 
vermogen in deze klasse varieert van 250 tot 
500 pk. De grootste handicap is echter de 
riemaandrijving. Het vermogen van de motor 
moet naar de eindaandrijving worden over-
gebracht middels een variator riem (een soort 
V-snaar) maar dan veel groter. Deze riem is 
de zwakke schakel in deze sterke combi-
nes. Deze grote gevaartes welke gemiddeld 
ca.5000 kg. wegen, bereiken inmiddels 
snelheden van meer dan 80 km/u. En dat 
is lastig rijden vooral omdat deze machines 
met de achterwielen bestuurd worden. We 
starten telkens met zo’n 10 combines tegelijk, 
wat op de snel smaller wordende baan leidt 
tot spectaculair trek- en duwwerk, met name 
in de eerste bocht na de start.
 

Bij de vrije klasse is men vrij in de keuze van 
motoren, transmissies en assen. Dus geen 
riem aandrijving zoals bij de standaard klas-
se. Ook wegen deze vaak eigenbouw com-
bines niet meer dan 2500 kg. Deze machi-
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nes met brullende V-8 benzine motoren van 
500 pk en meer halen met gemak snelheden 
tot boven de 100 km/u. De nieuwe tendens 
in deze klasse is onafhankelijk af geveerde 
wielophanging en aandrijving op alle vier de 
wielen. Daardoor is de acceleratie nog beter, 
en de bochten snelheid hoog. Erg sensatio-
neel om te zien.

De wedstrijd in Marienvelde is de vierde in 
de reeks van vijf, welke meetelt voor het Ne-
derlands Kampioenschap. En zoals uit het 
verleden blijkt, meestal de doorslaggevende 
wedstrijd is in dit kampioenschap. Dit levert 
bij ons extra spanning en sensatie op. De 
deelnemers in dit internationale veld, zijn af-
komstig uit Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg. 

Ook het plaatselijke C.R.M.-team is  met 3 
machines aanwezig. Ralph klein Gunnewiek, 
en René Krabbenborg met 2 snelle machines 
in de standaard klasse.
De special combine van Joeri Domhof, Bart 
klein Holkenborg en Jelle Reukers strijd mee 
voor de punten in de vrije klasse. Zij zijn sa-
men de rijders van de spectaculaire eigen-
bouw special combine  “General Lee”.

SPEKTAKEL
Tussen de combineraces door wordt het pu-
bliek op ludieke wijze vermaakt. Naast de 
combineraces welke de hoofdact van ons 
evenement vormen, vermaken we het publiek 
met een Banger-cross, een soort autorodeo. 
Een  40-tal getrainde durfals laat het publiek 
zien wat je zoal met oude auto’s kunt doen, 

ZATERDAG VOORVERKOOP €10,-/ AAN DE KASSA €12,50 

VOORVERKOOP CAFE WIEGGERS MARIENVELDE EN ZIE: 

WWW.SPEKTAKELWEEKEND.NL

www.facebook.com/spektakelweekendmarienvelde

SPEKTAKELWEEKEND 

MARIENVELDE

13+14 AUGUSTUS

ZONDAG VANAF 11.00 UUR

   

  SUPERSPRINTERS     

17:00 UUR Combinefeest met Old Ni’js

ZATERDAG
20.30 UUR

dors(t)feest 
met 

Zonder 

een soort crazy-cross, maar dan extremer. 
Deze vorm van volksvermaak is enorm po-
pulair in Engeland. Dit is dan ook een zeer 
spectaculair onderdeel van de dag.

Nieuw dit jaar is de demo Autocross van 
HACC, de Halse Autocross Club. Met au-
to’s uit de junior-, standaard-, toerwagen-, 
kever-, sprint 1600 en de superklasse zullen 
zij laten zien, wat je kunt terwijl je de auto 
wel heel houd. Hoge snelheden en schitte-
rende inhaalacties gegarandeerd.

Ook hebben we dit jaar een demo van de 
gazonmaaierracers: Standaard zitmaaiers, 
ontdaan van hun maaiblad met enkel één 
taak, zo snel mogelijk de rondjes afl eggen. 
Aan de buitenkant origineel, onderhuids 
voorzien een motorblok met veel PK’s. En 
op zo’n klein zitmaaiertje is het dan een 
kunst om er op te blijven zitten.
 Op het terrein van het s
Het geheel zal op onnavolgbare wijze aan 
elkaar gepraat worden door de presenta-
toren Wim Bremmer (Stem zonder rem) en 
de plaatselijke spraakwaterval Dirk-Jan 
Vreeman. Zij zullen er voor zorgen, dat er 
geen stiltes vallen. Zelfs rustige momenten 
zal door hun klinken alsof er een strijd is 
op leven en dood.

We besluiten de zondagmiddag met een 
daverend spektakel, de Destructionder-
by met de Bangers. Bedoeling is, dat er 
slechts één auto nog rijdend de arena 
kan verlaten. Wat overblijft, is een ver-
wrongen berg blik en staal, waar oud 
ijzer handelaren watertandend naar zul-
len kijken. 

Voor de kinderen is er een gratis kinder-
vermaak: Een luchtkussen en schmink. En 
er is voor hen gratis ranja. Er is volop 
gelegenheid om de inwendige mens te 
versterken. Zondagmiddag direct na de 
cross en de daarbij behorende prijsuit-
reiking, barst het “Combine-feest” los in 
onze feesttent. Het muzikale optreden 
wordt hierbij verzorgd door de band 
“Old ni’js”, een middag ouderwets 
rocken met covers van Normaal. Dit zal 
vanaf ongeveer 16.30 uur zijn, na af-
loop van de races.

  

PROGRAMMA

ZATERDAG 13 AUGUSTUS:

DORS(T)FEEST 
AANVANG: 20.30 UUR

                                                       
ZONDAG 14 AUGUSTUS:

COMBINERACE 
EN ANDER SPEKTAKEL 

AANVANG: 11.00 UUR

COMBINEFEEST 
AANVANG: ± 16.30 UUR 

                                                       

LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de 
Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en 
Halle. De entree bedraagt zaterdagavond: € 
10,00 in de voorverkoop, € 12.50 aan de 
kassa. Zondag bedraagt de entree € 10,00
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en 
parkeren kost ook niets! Let op: Het is niet 
toegestaan dat er eigen consumpties worden 
meegenomen! 
Voor weinig geld wordt er veel ver-
tier geboden! Voor meer informatie 
en actueel nieuws zie:  

www.spektakelweekend.nl



Door Meindert Bussink

Het gaat goed met het Achter-
hoekse muziekplatform Behind the 
Corner. Sinds april 2015 publiceert 
een vrijwillige redactie van zo’n vijf-
tien personen maandelijks unieke 
verhalen, columns en opiniestuk-
ken met grote kleurenfoto’s over 
de Achterhoekse popcultuur. In de 
avonduren en weekenden zijn in-
middels op www.popmag.nl meer 
dan honderd publicaties versche-
nen, waarvan een selectie ook op 
twee pagina’s in 180.000 huis-aan-
huiskranten van Achterhoek Nieuws 
verschijnt. De verhalen gaan over 
oefenruimtes van Lichtenvoorde 
tot Zutphen, organisaties van Lo-

chem tot Winterswijk en podia van 
Eibergen tot Ulft, maar ook over in-
strumentbouwers, muziekscholen 
en natuurlijk over heel veel Achter-
hoekse bands die eigen nummers 
schrijven, opnemen en uitbrengen.
Samen met lezers, muzikanten en 
organisaties willen we met de re-
dactie voor 19 september €25.000 
bij elkaar krijgen voor het voortbe-
staan en de professionalisering van 
Behind the Corner Popmagazine. 
In de afgelopen jaren is er al heel 
veel van de Achterhoekse popcul-
tuur gedocumenteerd en krijgen de 
verhalen een steeds groter bereik, 
maar nu is het tijd voor professio-
nalisering, uitbreiding van het team 
en continuïteit voor de toekomst. 

Daarom hebben we met hulp van 
voordekunst.nl een platform gecre-
eerd, waarmee we dit bedrag willen 
crowdfunden. Ons plan is inmiddels 
goedgekeurd en vanaf nu gaan we 
met z’n allen twee maanden ‘met 
de digitale melkbusse de boer op’.

Help ons voor 19 september 
€25.000 in te zamelen!
Voor alle bijdragen krijgen dona-
teurs een tegenprestatie. Zo kun je 
al vanaf 15 euro een donatie doen 
en blijf je op de hoogte van alle 
mooie verhalen en diverse kortin-
gen. Je spreekt vooral ook vertrou-
wen uit naar het werk van de redac-
tie. Tegenprestaties voor hogere 
giften is  bijvoorbeeld het Behind 

the Corner-jaarlidmaatschap mét 
het exclusieve boek dat begin 2017 
zal verschijnen

Achterhoekse popcultuur?
De Achterhoekse popcultuur is een 
van de oudste van ons land. Met 
bekende voortrekkers als Normaal, 
Vandenberg, Boh Foi Toch en na-
tuurlijk Junkie XL, komen al gene-
raties jongeren en muzikanten in 
aanraking met popmuziek en alle 
aspecten die daarbij horen zoals les 
krijgen in garages van lokale hel-
den, repeteren in oude varkenstal-
len, of optreden in weilanden of op 
fantastische podia. 
De vruchtbare voedingsbodem die 
hierdoor in de afgelopen decennia 
is gelegd, bewijst onder meer het 
succes van een nieuwe generatie 
inspirerende muzikanten die spe-
len bij onder andere De Staat, Typ-
hoon en Donnerwetter, Opticks. En 
natuurlijk zijn er allerlei succesvolle 
tributebands. 

Wat doen jullie met al dat geld?
Behind the Corner brengt deze 
waardevolle Achterhoekse popcul-
tuur in kaart met verhalen, columns 
en opiniestukken, maar gratis jour-
nalistiek bestaat eigenlijk niet. Met 
€25.000 kan de Behind the Corner-
redactie de komende twee jaar zo’n 
honderd artikelen per jaar (blijven) 
publiceren! Ook zal het geld ge-

bruikt worden om energie te blij-
ven stoppen in evenementen die 
Behind the Corner ondersteunt en 
om een full color boek uit te kun-
nen brengen met een selectie van 
de verschenen verhalen, columns, 
foto’s, tekeningen én een compleet 
en actueel overzicht van bands met 
Achterhoeks muzikanten.

De Achterhoek rocks en moet blij-
ven rocken! Steun ons!

Project: http://bit.ly/STEUNBTC 
Website: www.behindthecorner.nl

€25.000 VOOR BEHIND THE 
CORNER BINNEN ZESTIG DAGEN

Behind The Release
In het eerste halfjaar van 2016 is er veel muziek uit-
gebracht door Achterhoekse muzikanten. Behind The 
Corner-hoofdredacteur Meindert Bussink interviewde 
een behoorlijk aantal bands, zangers en zangeressen 
over de totstandkoming van hun plaat voor de ru-

briek Behind The Release. Op deze pagina’s vind je 
een selectie van die verhalen achter de CD’s en EP’s. 

Ga voor meer verhalen over de opnameprocessen en 
‘geartalk’ naar www.popmag.nl

7Tools - Broken Nose Sessions
Afgelopen zaterdag speelde 7Tools 
nog in het voorprogramma van de 
sensationele Rammstein tribute 
band Vannstein in de DRU cul-
tuurfabriek. In 2012 richten Coen en 
Sjoerd Peters 7Tools op en de band 
brengt in 2013 twee demo’s uit. In 
2015 is de band inclusief een twee-
de gitarist weer helemaal terug met 
een nieuwe release. 7Tools staat 
voor onvervalste hardrock, zware 
riffs, slepende baspartijen, solide 
drums en een felle zang. Ik vroeg de 
heren naar hun inspiratiebronnnen: 
“We zijn allemaal opgegroeid met 
een bepaalde (harde) muziekstijl en 
dat combineren we tot onze eigen 
muziek. Vaak komt iemand met een 
riff en daar gaan we mee verder tot 
er een nummer uitkomt.”
De teksten worden meestal door 
zanger Rink Bruil geschreven: “Hij 
luistert naar de nummers die wij 
maken, schrijft daarop zijn lyrics 
en zijn inspiratie haalt hij uit de 
sfeer die hij proeft in de muziek en 

wat hem op dat moment te binnen 
schiet. ‘Coloured sky’ daarentegen 
heeft wel een duidelijk thema. Coen 
bedacht een basloopje tijdens zijn 
uitzending in Mali, nadat hij er-
achter was gekomen dat een col-
lega ernstig ziek was en naar huis 
moest. Kort daarop overleed hij 
aan de gevolgen van kanker. Rink 
heeft in dit nummer nauw samen-
gewerkt met Coen om de lyrics op 
het gewenste niveau te krijgen om 
dit nummer tot een eerbetoon aan 
Joost te maken.” 

Ik vraag de heren naar een leuke 
anekdote en Coen lacht: “Rink brak 
tweeënhalve week voordat de op-
names plaats zouden vinden zijn 
neus en oogkas bij een val. Het werd 
even spannend of alles wel door 
zou kunnen gaan, maar gelukkig 
was Rink op tijd enigszins hersteld 
en zong ondanks de pijn tijdens zijn 
sessies alsof er niks aan de hand 
was. ‘Rink leed letterlijk pijn voor 

de muziek’ Vandaar ook de titel van 
de EP; ‘The broken nose sessions’.
 De heren zijn zichtbaar trots op wat 
ze in de afgelopen jaren als band 
met elkaar hebben opgebouwd: 
“We zijn blij dat de muziek zo ge-
groeid is en blijft groeien, maar ge-
nieten vooral van de momenten dat 
we samen muziek kunnen maken, 
of het nou een repetitie of optre-
den is. Het is gewoon tof dat je vijf 
individuen, met allemaal hun eigen 
ideeën en inspiratie, samen in een 
repetitieruimte zet en daar toch een 
set muziek uit krijgt waar alle band-
leden tevreden over zijn.”

Evelien Scheers - Terug naar mij
Ik ken Evelien nog uit 
de tijd dat ze samen 
met Cordula Klein Gol-
dewijk in de succes-
volle Dinxperlose rock-
band Charing X zat. We 
stonden in die tijd zelfs 
samen op het podium 
onder de noemer Don’t 
Eat The Yellow Snow 
en onze bandleden van 
Charing X en Out of Or-
der. We zagen elkaar 
vervolgens bijna tien niet tot een 
aantal jaar geleden. Ik vroeg haar 
om mee te spelen met een extra-
vaganza uitvoering van Hooked on 
8erhook en we waren weer in con-
tact.
Op zondag 3 april verscheen haar 
nieuwe album ‘Terug naar mij’. Ik 
vroeg haar waar ze haar inspiratie 
voor de muziek vandaan haalt? Ze 
heeft hier eerlijk gezegd nooit zo bij 
stilgestaan: “Ik ben geen bewuste 
schrijver, het gaat eigenlijk allemaal 
intuïtief bij mij. Om nou te zeggen 
dat ik één iemand als voorbeeld 
heb? Ik luister van alles: van pop, 
rock, dancehall, naar klezmer, klas-
siek en techno. Mijn teksten gaan 
vooral over dynamiek tussen men-
sen, relaties in verschillende vor-
men en of je juist wel of niet moet 
doen wat ‘hoort’.”
‘Terug naar mij’ is opgenomen in 
Studio het Lab in Arnhem. Hoe ver-

liepen de opnamen ei-
genlijk? “Het was heerlijk 
samenwerken met Harry 
Holzhauer. Om de week 
als de kids naar hun va-
der waren ging ik naar de 
studio. Wat een flow zeg, 
zo gaaf! Tot een flink eind 
de nacht in werken aan 
de nummers. Echt een 
supertoffe tijd.” Grappig 
dat de eerder genoemde 
Cordula ook net met een 

nieuw Nederlandstalig album is 
gekomen. Heb je haar muziek al 
gehoord? “Cordula rockt natuurlijk 
flink met haar huidige band Jackie 
Please. Wat een stem zeg! Een poos 
geleden kwam er een nummer voor-
bij op Facebook dat ze met Evert 
Zeevalkink (ex-Out of Order, red.) 
schreef en dat raakte me enorm. 
Grappig dat we afzonderlijk van el-
kaar ongeveer tegelijkertijd op het 
Nederlandse pad terecht kwamen.” 
Zou je nog iets tegen haar willen 
zeggen? “We hebben zoveel toffe 
optredens gedaan en we waren ons 
daar allemaal toen helemaal niet 
zo bewust van geloof ik!” Ze lacht 
en somt een aantal hoogtepunten 
op: “Curacao, Gelredome, bij Giel 
Beelen in de nacht, de studio in 
met de producer van Cindy Lauper. 
Misschien moeten we samen eens 
een plakboek ofzo gaan maken en 
verhalen ophalen”.

Behind the Release - Niki the Saint
Niki the Saint. Met de lancering van 
deze nieuwe band met Achterhoek-
se en Brabantse roots kwam ook 
de eerste gelijknamige EP met vier 
nummers uit. Behind the Corner 
sprak de man achter de Hammond 
Arno Landsbergen en zangeres Kim 
Wolterink. 
De serie Behind the Release trap-
pen we altijd af met de inspiratie-
bron voor de muziek. Uit welke 
vaatjes tappen jullie voor nieuwe 
inspiratie? “Hooky [drummer Tom, 
red.] is een kind van de seventies, 
ook al is hij geboren in de eighties 

en getogen in de nineties, Kim is 
een onvervalste hardrocker en ik 
ben een soulkikker. Het zijn karika-
turen, maar als je ze mengt kom je 
wel behoorlijk in de buurt van de 
stijl van Niki the Saint” glimlacht 
Arno Landsbergen.
Op tekstueel vlak laat de band zich 
graag inspireren door verschillen-
de thema’s: “Ik heb altijd thema’s, 
soms heel persoonlijk, soms alge-
meen, in mijn hoofd. Die vormen 
de basis voor de teksten, maar ei-
genlijk gaat elk nummer gewoon 
over De Liefde. Ik zing ook graag 

over mijn grote voorliefde om de 
wereld te verbeteren,” aldus een 
bevlogen Kim Wolterink. 
De EP is opgenomen in de Electric 
Love studio. Dit is Arno’s privéstu-
dio net buiten Eindhoven: “Het is 
een oude kippenschuur, aan de 
buitenkant overgenomen door 
moeder natuur, maar van binnen 
vol met versterkers, kabels en gita-
ren,” aldus de trotse bezitter. 
Tijd voor een luchtige anekdote. 
De Beltrumse Wolterink: “Tom is 
opgegroeid in Lichtenvoorde en ik 
zelf ben lang deel geweest van de 
Beltrumse samenleving. Sinds het 
opnameweekend hebben Tom en 

ik de overeenkomst dat wij Ach-
terhoekers, als het om de laatste 
Grolsch uit de koelkast gaat, elkaar 
eerst bedienen voordat de rest aan 
de beurt is. Die Brabantse lui kun 
je net zo goed plezieren met een 
Bavaria. Arno woont in Amsterdam 
en kun je zelfs tevreden stellen met 
een Heineken”, zegt ze inmiddels 
luid lachend. “Je ziet maar weer 
dat die karikaturen ook hierin een 
interessante mix opleveren.”
Tot sluit, waar zijn jullie het meest 
trots op? Landsbergen: “Tijdens 
het opnemen van de EP kwam de 
sound van de band eigenlijk steeds 
beter bij elkaar. De EP klinkt echt 

als een geheel. We willen graag met 
een been in de seventies staan, 
maar ook een geluid van nu laten 
horen”. Wolterink vult aan: “We 
hebben heel duidelijk voor ogen 
welke sound we willen neerzetten 
en werken daar hard aan. Het kan 
altijd beter en daar hebben we zin 
in!”



Hagelstein en Wallerbosch - For the Sake of It
Gitarist Joop Wallerbosch en zanger 
Erik Hagelstein kennen elkaar vrijwel 
hun hele muzikale leven, maar heb-
ben amper samen gespeeld. Ooit, 
begin jaren ‘80, zaten ze in een gele-
genheidsbandje, maar daar bleef het 
bij. Ze volgden elkaar, zagen elkaar 
regelmatig. maar op de één of an-
dere manier was het dat.

Dat veranderde toen ze elkaar, een 
aantal jaren geleden alweer, troffen 
op de verjaardag van een gemeen-
schappelijke vriend. Joop vertelde 
dat hij eigenlijk zijn hele leven al ei-
gen liedjes schrijft, maar daar is een 
enkele uitzondering daargelaten 
nooit veel mee gebeurd. Hij vroeg 
Erik een keer langs te komen in Zed-
dam om wat materiaal te beluisteren 
en wat gedachten uit te wisselen.
Het eerste tastbare resultaat ligt er 
nu. De EP For the Sake of It. Wat staat 
voor: geen pretenties, geen grote ver-
gezichten. Gewoon mooie, melan-
cholische liedjes maken en samen 
opnemen. Vier composities, geschre-
ven en gearrangeerd door Joop. Hij 
tekent ook voor de meeste teksten, 
al is Follow the Sign van de hand 
van Hagelstein. De twee hebben el-
kaar gevonden in een samenwerking 
waarbij het creatief en persoonlijk 
bijzonder klikt. Het materiaal is, met 
lange tussenpozen, opgenomen in 

de homestudio van Joop in Zeddam. 
Toen de twee besloten om een EP uit 
te geven zochten ze contact met ge-
luidsman John te Dorsthorst, de ei-
genaar van studio A60 in Didam. Daar 
is het plaatje gemixt en gemasterd. 
De connectie met Te Dorsthorst lag 
voor de hand, hij is de vaste geluids-
man van Cry me a River, The Ultimate 
Joe Cocker Tribute. Erik Hagelstein is 
daarvan oprichter en frontman, Joop 
Wallerbosch de sologitarist. Want in-
middels werken de twee Achterhoek-
se muzikanten wél intensief samen.

Ides of May - Legendary People

‘De Ides’, zoals de heren door de fans 
worden genoemd, zijn midden 1981 
opgericht en vieren dit jaar hun 35 
jarig-bestaan met de uitgave van een 
mini cd met 5 nummers voor de jubi-
leumprijs van 5 euro. Ik vraag de Lo-
chemse zanger Ap Daalmeijer waar 
zij hun inspiratie vandaan haalden? 
“Deze komt oorspronkelijk voort uit 
de jaren zestig en zeventig en dat 
komt omdat ik de gehele jaren zestig 
bewust heb meegemaakt en de rest 
van de band de jaren zeventig.” Ap 

schrijft zelf een aantal teksten: “Maar 
alleen als ik er zin in heb. Over het al-
gemeen hebben we daar Alex Stern 
voor. Die is daar beter in en doet dat 
eigenlijk al zolang de Ides bestaan.”
Naar veel wikken en wegen hebben 
de heren voor de opnames voor The 
White Noise Studio in Winterswijk 
gekozen: “Ik heb daarover veel con-
tact gehad met Marlon, omdat wij al 
enige ervaring hadden met diverse 
studio’s waar dan eerst de drums en 
bas opgenomen moesten worden en 
daarna de rest ingevuld werd. Iedere 
keer als het product klaar was, viel 
het ons toch weer tegen. Met Marlon 
hebben we afgesproken dat wij het 
live wilden opnemen en ook zo hard 
mogelijk. Tot mijn verbazing zei Mar-
lon dat dit allemaal kan.”
Op de tweede stem en de orgel- en 
pianopartij na is alles opgenomen 
in 1 uur en 15 minuten waarna de 

leadvocals nog ongeveer 60 minu-
ten in beslag namen: “Wij hadden 
de nummers voor de tijd natuurlijk 
goed gerepeteerd. Dag twee hebben 
wij het orgel, de piano en de 2e stem 
opgenomen en op dag 3 alles gemixt 
en gemasterd. Wij hebben bij Marlon 
gelukkig heel relax kunnen werken 
en dat heeft zeker ook met hem te 
maken. Hij is zeer rustig, cool en 
denkt mee. Dat is een hele prettige 
ervaring.”
De Ides zijn er trots op dat ze nog 
steeds met elkaar spelen en in hun 
35-jarig bestaan nauwelijks of nooit 
problemen met elkaar hebben ge-
had: “Wij denken nog vaak terug aan 
het optreden in Paradiso in 1992. Dat 
was voor ons wel een hoogtepunt, 
ook omdat er een dubbel CD ver-
scheen op het label Tramprecords 
met de titel ‘Blues is a Tramp’ Live In 
Paradiso.”

Jackie Please - Stick With It
Jackie Please speelde in december 
2013 met haar folky bluesrock al 
bij een live avond van Behind the 
Corner en vertelt het verhaal ‘over 
piraterij, geld, sociale ladders en 
schoonmaakwerk’. Opmerkelijk is 
het gebruik van een oude benzine-
pomp als soundsystem, die sym-
bool staat ‘voor vrijheid, reizen en 
buiten je eigen kaders kijken’. Vol-
gens de biografie van de band zit 
hier ook een keerzijde aan: “De ver-
vuiling, de industrie en de onmacht 
van de ‘kleine man’. Onmacht, vrij-
heid en twijfel over de juiste keuzes 
zijn belangrijke thema’s in de tek-
sten van Jackie Please.”

De band bestaat uit de Dinxperlose 
zangeres Cordula Klein Goldewijk 
die in de Achterhoek bekend werd 
met Charing X. Verder bestaat de 
band uit Evert Aalten op Wurlitzer, 
Marcel Kwa op contrabas, Sam 
Jones op gitaar en Bartho Staal-
man op drums. Na het debuut al-
bum Suck You All uit 2013, die op 
tape opgenomen werd bij Studio 
Zeedijk, komt de band nu met een 
nieuwe EP ‘Stick With It’.
Waar haalt de band eigenlijk de in-
spiratie vandaan voor de muziek? 
Cordula somst eenvoudig een lange 
lijst artiesten op: “Audioslave, Janis 
Joplin, Moloko, Rosetta Tharpe, 
Tracy Bonham, Alabama Shakes... 
Iedereen uit de band houdt eigen-
lijk van verschillende dingen: rock, 
hiphop, indie, soul, oude blues… 
Het is de rauwheid, het contrast in 
dynamiek, de stem, de sound die 
ons aanspreekt in al deze muziek.”

Tekstueel laat Klein Goldewijk zich
graag inspireren door sprookjes, 
de verhalen van Jim Hensons, het
symbolisme en belangrijke gebeur-
tenissen uit haar leven: “Bijvoor-
beeld de dood en vergankelijkheid.
I need a hand gaat over een paniek-
aanval tijdens het autorijden, waar
ik opeens een soort Jim Henson-
achtige doodsfiguur op de weg zag
staan, met zeis en al. Ook figuren
zoals Dulle Griet en andere bijzon-
dere vrouwen uit de geschiedenis
vind ik inspirerend”. 
Dan volgt nog een anekdote: “We 
hadden ook een hond bij de op-
names, de beroemde en beruchte 
Nacho Muchacho, die overigens
zelfs een eigen FB pagina heeft. Tij-
dens de opnames van ‘My heart is
Hungry’, waarbij ik een soortement
wolfachtige brulgeluiden maak, 
moest hij worden opgesloten om-
dat ie steeds ging meehuilen” lacht 
ze en meteen: ”We hebben onwijs
veel lol gehad met elkaar”. De band
is dan ook meest trots op het feit: 
“Dat we helemaal gedaan hebben 
wat we zelf wilden en de tijd heb-
ben genomen om de songs op te 
nemen. En op de sound en koor-
werk. Ons hart zit erin!”

Orange Maplewood - Sorry (I Never 
Believed In A Rock ‘n Roll Star)

Orange Maplewood met roots in Lo-
chem opereert tegenwoordig vanuit 
Amsterdam. De band maakt intense, 
melancholische muziek met knipogen 
naar de alternatieve scene uit de ja-
ren 90.  Ze speelden in 2012 al bij één 
van de eerste live avonden van Be-
hind the Corner en later ook nog op 
het Behind the Corner festival. Vorig 
jaar brachten de heren pas hun de-
buutalbum Just Another Fairytale uit 
op CD en 12” vinyl. Die plaat werd op-

genomen door Marlon Wolterink in de 
White Noise Studio (Winterswijk) en 
gemasterd door de Amerikaan Chris 
Hanzsek (Hanzsek Audio in Seattle, 
Washington), bekend van The Mel-
vins, Soundgarden, Screaming Trees 
en de Deep Six Compilation.
Nu is er de nieuwe EP Sorry (I Never 
Believed In A Rock ‘n Roll Star) en ik 
vroeg de heren waar zij hun inspiratie 
voor de muziek vandaan halen. Kort 
en bondig antwoordt zanger en gita-
rist Jordy Sanger: “Het leven. Mannen 
en vrouwen en herten.” 
Ook de totstandkoming van de tek-
sten gaat niet over één nacht ijs bij 
deze romantici. “Tekst en muziek zijn 
symbioten van elkaar en vullen elkaar 
aan. Teksten zijn gedichten. Gedich-
ten zijn schilderijen. Onze lievelings-
schilderijen zijn impressionistisch. 
De enk in Lochem huilt. Gangsterfuzz 

zorgt voor inspiratie; bezorgd uit Am-
sterdam. Amsterdam Noord. Koud 
en mooi, sorry.” Waren er nog bijzon-
dere momenten tijdens de opnamen? 
“Het begon opeens te ruiken naar 
een verbrand plastic of rubber-achtig 
iets in de studio en wij dachten: ‘wat 
gebeurt hier nou?’ Opeens hoorden 
we Duncan vanachter zijn drumstel 
schreeuwen “Rookt ook! Rookt fuc-
king erg!!” dat was het moment dat ie-
dereen zijn gear van zich afgooide en 
opzoek ging naar de oorzaak. Jordy’s 
versterker bleek in de fik te staan. De 
solo die terwijl de versterker in de fik 
stond is opgenomen hebben we wel 
gebruikt, die zit in Clock.”
Tot slot, waar zijn jullie het meest 
trots op? ”Op het feit dat we alles live 
in de studio hebben opgenomen. Wij 
kijken elkaar dan aan en laat de tape 
maar lopen. Voor ons was het een 
nieuwe ervaring om op deze manier 
op te nemen, maar het was juist heel 
gaaf omdat het live gevoel er echt in-
zit” aldus een trotse Sanger. 

PROJECTiON - REALITIVITY
“.../… Dragging days, frustrating 
work, it’s getting late. In between 
‘laughing out loud’ with so cal-
led friends on my Facebook page 
.../... ”  uit het nummer ‘Running 
through time is een veelzeggen-
de en representatieve tekstpas-
sage voor het concept-album 
van de Winterswijkse band PRO-
JECTiON. De band bracht on-
langs de cd REALITIVITY uit, een 
samenvoeging van Reality en 
Relativity dat de relativiteit van 
de realiteit illustreert. Deze con-
ceptuele jongens hebben dit ook 
doorgevoerd in het logo: “Je 
ziet een ‘aan-knop-logo’ met 
een ‘i’ er in en die je uitspreekt 
als ‘eye,’ oftewel: eye-on (‘oog-
aan’)”, legt bassist Jurgen ten 
Have uit. “Dit illustreert de ma-
nier waarop wij bewust de we-
reld in kijken, of toch onbewust 
nadat je bent ‘aangezet’ door 
het systeem waarin we leven? 
Dit muzikale project ‘iON’ is ver-
volgens onze bandnaam gewor-
den”, aldus een enthousiaste 
Ten Have. 

Ik vroeg band naar hun muzikale 
inspiratiebron, maar zij gaven aan 
dat deze beter is te omschrijven 
als een zee van inspiratie: “We zijn 
vier verschillende personen met 
ook verschillende muzikale ach-
tergronden en interesses die rei-
ken van metal tot klassiek en van 
symfonische rocknummers van 
een half uur tot discoplaatjes van 
amper 3 minuten”. Door elkaars 
opvattingen en inbreng te respec-
teren en deze te combineren met 
een herkenbare thematiek, heeft 
de band dit concept-album gere-
aliseerd. Ik ben nog wel benieuwd 
naar wat leuke anekdotes over de 
opnamen. Een glimlachende Ten 
Have: “Je hebt natuurlijk van die 
momenten waarop de meligheid 
toeslaat. Marlon voelt dat goed 
aan en deed altijd volop mee. 
Op een bepaald moment was het 
tijd voor Frank om ‘zijn’ gevoelige 
nummer Stranded in te zingen. 
Daarvoor moesten natuurlijk de 
juiste omstandigheden worden 
gecreëerd en wilde hij zich wat 
afsluiten van onze kritische blik-
ken. De lichten werden enigszins 
gedimd en Frank draaide zich met 

zijn rug naar de control room zo-
dat hij niet zou worden afgeleid 
door onze geintjes aan de andere 
kant van het raam! Voor ons het 
uitgelezen moment om met zijn 
allen te vertrekken uit de studio, 
de lampen in de control room uit 
te doen en hem totaal aan zijn lot 
over te laten. Helaas misten we 
daardoor zijn eerste reactie na 
zijn zangpartij, toen hij zich onge-
twijfeld vol trots omdraaide om te 
zien wat wij ervan vonden. Maar 
de harde lach die daarop volgde 
maakte duidelijk dat hij deze grap 
wel kon waarderen” vertelt Ten 
Have met glinsterende ogen.

De band is uitermate trots op het 
eindresultaat: “Het is best span-
nend om zo’n project waar je zo 
intensief en lang mee bezig bent 
geweest openbaar te maken. On-
danks alles ben je toch gespannen 
wat de omgeving en met name an-
dere muzikanten van je cd vinden. 
Je weet zelf niet meer of het goed 
is of niet, maar als je dan heel veel 
airplay krijgt, nationaal en ook 
internationaal, super mooie re-
censies krijgt (op onder andere IO 
pages en Progwereld M.B.) en dat 
mensen je oprecht en gemeende 
complimenten geven, dan doet 
dat goed!”

Met 1800 m2 de 
MUSIC STORE
in de Achterhoek. 

         ons op Facebook
NR.2 Music

Industrieweg 2
7251JT Vorden
06 51 160 542

grootste

The Cool Trick - Ready for Take-off
Loaded Gun, het eerste album van The 
Cool Trick werd gedraaid in Amerika 
en verkocht in Japen. Onlangs kwam 
de band met een nieuwe cd en ik vroeg 
de heren door wie zij zich op muzikaal 
vlak laten inspireren? Zonder lang na 
te hoeven denken somt Markerink 
snel een lijstje voorbeelden op: “Door 
bands als The Ramones, The Sex Pi-
stols, Offspring en Normaal. Wij willen 
het punkrock’n roll genre graag levend 
houden. Niet alleen omdat we dit 
genre mooi vinden, maar ook omdat 
er tegenwoordig niet zo gek veel punk 
muziek meer in Nederland is” zegt hij 
verbolgen en raast meteen verder: 
“Wij nemen geen genoegen met Mi-
ley Cirus en Justin Bieber! Dus zorgen 
wij er zelf voor dat er wat alternatieve 
muziek bijkomt” Deze enthousiaste en 
gepassioneerde houding is ook terug 
te horen op de nieuwe cd die ook toe-
passing genaamd is “Ready for Take-

Off”: “Dit refereert naar de stand van 
zaken in de band. We zijn er klaar voor 
om Nederland (en verder) plat te spe-
len” aldus Markerink. Over de teksten 
is hij beduidend minder lang van stof: 
“Deze gaan over dagelijkse dingen zo-
als liefde, feesten, segway rijden en 
vliegen in een ruimteschip”.
De plaat is opgenomen door Lars 
Spijkervet in de Galloway Studio te 
Nijmegen. Deze studio is gevestigd in 
één van de meest markante industrie-
gebouwen van Nijmegen: de fabrieks-
hal van voormalig kunstzijdespinnerij 
NYMA. Tevreden beschrijft Markerink 
het opnameproces: “De samenwer-
king met Lars verliep heel goed. Hier-
door ontstond er een relaxte sfeer in 
de studio. We hebben ervoor gekozen 
de hele band in één take op te nemen, 
omdat dit een goeie live sound geeft. 
Toen de nummers erop stonden heb-
ben we wat gitaar overdubs gedaan en 

helemaal als laatst de zangpartijen. In 
totaal zaten we drie dagen in de stu-
dio en we hebben heerlijk overnacht 
in een naburige Bed & Breakfast. 
Tot slot vraag ik Markerink waar ze het 
meest trots op zijn en wederom zon-
der lang na te denken antwoordt hij: 
”Onze trouwe fans die altijd naar onze 
optredens komen om er weer samen 
met ons een feest van te maken en 
natuurlijk ook het eindresultaat van 
de cd. We hebben hard aan deze num-
mers gewerkt en zijn erg blij met hoe 
het uiteindelijk op de cd is gekomen. 
Alles klinkt hoe wij het voor oren had-
den!”



Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

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

Tekenaar Autocad m/v

Heb jij affiniteit met beton en zou je graag beginnen in een 
startersfunctie met veel doorgroeimogelijkheden?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Ter uitbreiding van het tekenteam zijn wij op zoek naar een starten-

de tekenaar, of naar een tekenaar met enige jaren werkervaring. 

In deze uitdagende functie maak je samen met je collega’s ont-

werptekeningen van prefab betonconstructies. Hiervoor staan de 

meest actuele computer- en tekentoepassingen tot je beschikking. 

Naast het ontwerpen heb je dagelijks contact met je klanten en 

geef je advies over de juiste en praktische toepassingen van de 

producten. Omdat je veel contact hebt met klanten, leveranciers en 

de productie, is het van belang dat je over goede communicatieve 

vaardigheden beschikt. Voor deze functie zoeken wij een proactie-

ve en collegiale kandidaat met ambitie.

Medewerker Bedrijfsbureau m/v

Heb jij affiniteit met betonconstructies en kun jij zelfstan-
dig planningen en orderprocessen beheersen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als medewerker bedrijfsbureau houd je je bezig met de orderad-

ministratie en ben je daarnaast verantwoordelijk voor het beheren 

van de orderflow. Je controleert het orderproces en signaleert 

problemen in dit proces. Je neemt ook bepaalde taken over van 

de projectcoördinator, zoals het regelen van transporteurs (binnen 

bestaande afspraken) en je houdt de interne planning in de gaten 

van de tekenkamer en de productieruimte. Vanuit het contact met 

relaties, oa aannemers, architecten en constructeurs, signaleer je 

problemen in het orderproces. Uiteraard reageer je hierop met een 

adequate oplossing, zodat het proces geen vertraging oploopt. 

Voor deze functie is het van belang dat je zelfstandig kunt werken. 

Je bent namelijk geheel verantwoordelijk voor je eigen werkzaam-

heden. Je bent zeer nauwkeurig en werkt secuur. Verder heb je 

een proactieve houding en een commerciële instelling.

Kraanmachinist m/v

Ben jij een echt buitenmens en heb jij ervaring met het 
bedienen van een mobiele kraan? Dan zoeken wij jou!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als kraanmachinist werk jij samen met de hoveniers. Je werkt op 

projecten en houdt je bezig met grondverzet en groenvoorziening. 

Je werkt met een mobiele kraan. Jouw taak is onder andere om 

deze op een veilige en nauwkeurige wijze te bedienen. Wanneer 

er minder kraanwerkzaamheden zijn help je mee in de groenvoor-

ziening.

Verzorgende IG thuiszorg m/v

Ben jij per direct beschikbaar en wil jij graag in de thuis-
zorg werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In de functie van verzorgende IG verleen je dagelijks zorg en geef 

je aanvullend medicatie aan cliënten. Tevens verricht je dagelijks 

de verpleegtechnische handelingen, signaleer je gezondheidspro-

blemen en bied je begeleiding en ondersteuning aan de cliënten. 

Het gaat om werk in de thuiszorg op meerdere locaties. Het werk-

gebied is Zutphen en omgeving en de diensten en het aantal uren 

zijn wisselend. Omdat het om verschillende locaties kan gaan is 

het belangrijk dat je beschikt over eigen vervoer.

Machinaal Houtbewerker m/v

Ben jij een machinaal houtbewerker die zich wil richten op 
het maken van een kwalitatief hoogstaand product en heb 
je ervaring op een vierzijdige schaafbank?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
In deze functie ben je verantwoordelijk voor 

het instellen en bedienen van een vierzijdige 

schaafbank met elf assen. Omdat het niet om 

standaard producten gaat, word je intern opge-

leid. Het is belangrijk dat je snel kunt schakelen 

tussen diverse werkzaamheden en dat je over 

een goed technisch inzicht beschikt. Als machi-

naal houtbewerker zorg je voor een volledige 

en juiste verwerking van de productieorders, 

het controleren van de opdracht, het maken van 

een juiste gereedschapskeuze, de controle van 

het proces en het nameten van het eindproduct.

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio



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

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

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

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

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

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

Tandarts:
6 - 7 augustus, B.W.A.M. Polman, Lochem (0573) 25 14 83.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrijwillige ouderen adviseurs KBO gemeente bronckhorst (VOA)
Coordinator: Frida van der Schot, tel. 0575-462992. Hulp bij aanvragen 
WMO. Huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 7 augustus, Openluchtdienst aan de Vordensebosweg “Groene 
kathedraal”, 10.00 uur: Gor Khatchikyan, C: Evangelisatiecommissie.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 7 augustus, Openluchtdienst aan de Vordensebosweg “Groene 
kathedraal”, 10.00 uur: Gor Khatchikyan, C: Evangelisatiecommissie.

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 7 augustus, 10.00 uur, Ds. C Bochanen, Deventer.

R.K. kerk Vierakker
Vrijdag 5 augustus, 13.30 uur, Huwelijksviering van het Bruidspaar 
Prossy Bwami en Bas Helmink, diaken A. Bos 
Zaterdag 6 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, F. Zandbelt, em.-priester.

R.K. kerk Vorden
Zaterdag 6 augustus, 18.30 uur,  Woord- en Communieviering, 
J. van Kranenburg, pastoraal werker .

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

Nette Vlotte Schilder: 65+ 
/ ZZP-er voor div. schil-
derwerk, agr. bedrijf. omg. 
Zelhem Hengelo. tel. 06 - 
57341407.
   

Gevraagd: verzorg(st)er/ bij-
rijdster voor onze D-pony. 
Omgeving Vorden. Ervaring 
gewenst. Inlichtingen 06-
22777440.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
   

Te koop: KIPPEN AAN DE 
LEG. Cortumme 06-23972429 
of 0575 - 461558.
   

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   

U ZOEKT !!! Een goede, afwis-
selende en gezellige dagbe-
steding voor uzelf of iemand 
anders, kom gerust en vrij-
blijvend kennis maken bij: 
Dagbesteding en kringloop-
bedrijf De Boedelhof aan de 
Enkweg 17b in Vorden.
   

Te koop: nieuwe aardap-
pelen, Donald, Frieslander 
en Mondial. Vers van het 
land andijvie, bloemkool, 
broccoli, rode bieten, sla, 
snijbonen, sperziebonen en 
spitskool. Boerenkool, Prei, 
Savooie, sla en zomer andij-
vieplanten. André Snellink, 
Bekmansdijk 4, Vorden. Tel. 
0575-556876 of 06-38408774.

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

Wo. 3 augustus Knoflooksoep/Kipfilet americana met spek 
 tomaten en kaas aardappel en rauwkost
Do. 4 augustus Varkens medaillons met champignonsaus,
 aardappelkroketten en groente/ 
 Griesmeelpudding met bessensap
Vrĳ. 5 augustus Mosterdsoep / Pangasiusfilet op oosterse wĳze,
 rĳst en rauwkost                                                 
Za. 6 augustus Spareribs met zigeunersaus, frieten en 
 rauwkostsalade / Ĳs met slagroom 
 (alleen afhalen of bezorgen)
Ma. 8 augustus   Gesloten
Di. 9 augustus       Wiener schnitzel met aardappelen en groente/

Ĳs met slagroom

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

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

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

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT
HOOG-KEPPEL

Voetbalvelden 
naast HESSENHAL
Zondag 7 augustus
10.00 - 17.00 uur

Monumentenweg 30
Bij slecht weer in de hal

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

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

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

 VIVA LA VLO 
HENGELO [gld] 

VLOOIENMARKT 
KOFFERBAKMARKT 

Zondag 14 augustus
10.00 - 17.00 uur 

TERREIN: De Hietmaat
Zelhemseweg 15

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



ASSEN
TEXEL

PURMEREND

WADDINXVEEN

BEST

Nunspeet

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Fabriek & Testcenter

DE GROOTSTE E-BIKE SPECIALIST VAN NUNSPEET!

HET DICHTST BIJ U IN DE BUURT:

En dat vieren we bij 
alle vestigingen van Stella!
Kom snel langs en ontvang een goedgevulde 

fi etstas bij aankoop van een e-bike!
GRATIS 

1

 
GOEDGEVULDE 

FIETSTAS
T.W.V. € 60,-

voor de eerste 100 kopers 
in het E-bike Testcenter!

OP = OP

Stella opent een nieuw 

E-bike Testcenter in Best!

Naam

Email

Postcode/Plaats

Adres

Telefoon

Stuur de coupon zonder postzegel naar Stella Fietsen, 
antwoordnummer 725, 8070 WB Nunspeet

1608-HaH-BDU

Ja, stuur mij de gratis brochure!
Dhr. Mevr.

Tot 5 jaar garantie 2 5 dagen levertijd Laagste prijsgarantie Nederlands kwaliteitsproductGratis demo en service bij u thuis

DEZE ACTIE IS
 ALLEEN DE VOLGENDE 

DAGEN GELDIG:

MAANDAG

1 AUG.
WOENSDAG

3 AUG.
VRIJDAG

5 AUG.
DINSDAG

2 AUG.
DONDERDAG

4 AUG.
ZATERDAG

6 AUG.

STADS- EN TOERFIETSENE-BIKES VOOR SPECIALE BEHOEFTENWINNAARS E-BIKE TESTSMIDDENMOTOR FIETSEN Tijdelijk E-bikes al v.a.

999,-

LIVORNO
Genomineerd voor 
beste e-bike van 2016

NIEUW

Digitale 
brochure? 
Vraag ‘m aan op 

onze website! Direct de 
actuele prijz

en?

TOT40% OPENINGSKNALLERS

Bel 0341 - 25 22 66 voor de gratis brochure

1   M
.u

.v
. l

o
p

en
d

e 
ac

tie
s.

2     G
ar

an
tie

 o
p

 lo
ca

tie
 in

 N
ed

er
la

n
d

, e
xc

l. 
W

ad
d

en
ei

la
n

d
en

. B
ij 

n
o

rm
aa

l g
eb

ru
ik

 e
n

 o
n

d
er

h
o

u
d

 o
p

 a
cc

u
 e

n
 m

o
to

rp
ak

ke
t t

w
ee

 ja
ar

 g
ar

an
tie

. 
Pr

ijs
w

ijz
ig

in
g

en
, d

ru
k-

 e
n

 z
et

fo
u

te
n

 v
o

o
rb

eh
o

u
d

en
.

VANDAAG 

OPEN!

Wegens overweldigend succes 
is deze actie verlengd!

Den Burg (Texel)
Weverstraat 70

Best
Bosseweg 35

Assen
Zeilmakerstraat 30

Waddinxveen
Beethovenlaan 72

Purmerend
Netwerk 3

Nunspeet
Oosteinderweg 90

Fabriek & Testcenter


