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Wim Hoekman:’’Ik had nooit gedacht 
ooit nog mijn achterkleinkinderen 
mee te maken, ik trouwde tenslotte 
pas toen ik 30 was”. Wim en Dini 
Hoekman leerden elkaar eigenlijk pas 
kennen, toen Wim terugkwam van 
Indonesië. Wim: “Ik had getekend 
voor oorlogsvrijwilliger overal ter we-

reld, zolang het nodig was. Het leek 
wel het Wilde Westen, ik was amper 
21 jaar en had nog nooit een geweer 
vastgehouden”. Wim had vanaf zijn 
dertiende als knecht voor een boer 
gewerkt, waar hij onder andere hielp 
met rogge laden. De oorlog kwam 
daartussen en op het land bij de boer 
had Wim al vaak de vliegtuigen van 
de Engelsen horen overkomen. 

Wim: “Gedurende de strijd tegen Ja-
pan, werden wij oorlogsvrijwilligers 
steeds weer ‘verscheept’ en kwamen 
we uiteindelijk in Indonesië terecht. 
Wel raar om er een aantal jaren tus-
senuit te zijn geweest”. Het gewone 
leven moest weer opgepakt worden 
en Wim, toen nog woonachtig in 
Hengelo (Gld), kon een baan krijgen 
bij de bekende fietsfabriek Empo in 
Vorden. Het stel kreeg verkering en 
5 jaar later toen ze een huis konden 
krijgen aan de Dokter C. Lulofsweg, 
trouwden ze. 
Uiteindelijk zijn ze Vorden nooit 
meer uitgegaan. Dini vertelt: ’’In het 
begin vond ik het wel erg stil en wen-
nen hoor. Ik ben opgegroeid in Lo-
chem in een gezin van vijf kinderen 
en werkte in een kruidenierswinkel. 
Altijd drukte om me heen!”. 
Op de vraag of ze het nog gaan vieren, 
klinkt resoluut: “Nee!”. Wim heeft 
nooit van drukte en feesten gehou-
den en zegt gekscherend: ”Als ze me 
tijdens een bruiloft oversloegen met 
feliciteren, hing ik de vlag uit”. Ook 
cadeaus willen ze niet, ze zijn juist 
spullen aan het weggeven. “Steeds als 
de kinderen iets willen hebben, zeg ik: 
je mag het meenemen, als je het maar 
nooit meer terugbrengt!”, lacht Dini.

“Nooit gedacht ooit nog mijn achterkleinkinderen mee te maken”

Echtpaar Hoekman uit Vorden 
60 jaar getrouwd

Vorden – Woensdagochtend 30 juli is het een gezellige boel in de 
huiskamer van het echtpaar Hoekman aan de Willem Alexanderlaan 
in Vorden. Alle generaties Hoekman zijn aanwezig: dochter, klein-
dochter en de achterkleindochters. Zichtbaar geniet het echtpaar 
van de achterkleinkinderen die in de woonkamer ronddartelen. Ook 
een buurvrouw is gezellig op visite en wethouder Antoon Peppelman 
neemt het bezoek waar, omdat de burgemeester vakantie heeft.

Wethouder Antoon Peppelman, Wim Hoekman en Dini Hoekman

Dit jaar jaar nemen spelers tot 13 
jaar van de Nederlandse profclubs FC 
Twente, PSV, Feyenoord en Willem 
II deel aan het Wim Kuijpertoernooi. 
Vanuit het buitenland komen leef-
tijdsgenoten van Borussia Mönchen-
gladbach en Bayer 04 Leverkusen uit 

Duitsland, KV Mechelen en Lierse SK 
uit België en West Ham United uit 
Engeland over. Zoals altijd comple-
teert VV Vorden het deelnemersveld. 
Op zaterdag 23 en zondag 24 augus-
tus binden zij in wedstrijden van 2 
keer 20 minuten de strijd met elkaar 

aan op het terrein van VV Vorden.
De organisatie van het Kuijpertoer-
nooi kijkt al reikhalzend uit naar 
het jaarlijkse voetbalspektakel dat 
volgend jaar een jubileum te vieren 
heeft. Het toernooi wordt dan voor de 
25ste keer gehouden. 
Voor het eerste fluitsignaal daadwer-
kelijk klinkt, moet er nog veel gebeu-
ren door de grote groep vrijwilligers 
en inmiddels zijn er ook al vele uren 
vrijwilligerswerk verricht om het 
toernooi een succes te laten worden. 

Kuijperkrant
Neem de redactie van de Kuijper-
krant. De leden ervan slaagden er ook 
dit jaar weer in een informatieve en 
lezenswaardige krant te maken, die 
in een oplage van 60.000 exemplaren 
wordt verspreid. Een enthousiaste 
club vrijwilligers schreef artikelen 
die voetballiefhebbers uit de wijde 
regio warm moeten krijgen voor een 
bezoek aan het toernooi. De Kuijper-
krant wordt de komende twee weken 
verspreid. Judah Bolink, journalist 
van de Stentor, verzorgde als vrijwil-
liger de eindredactie van de krant. 
“Het is een mooi geheel geworden 
met een goede afwisseling van spon-
sorgerelateerde verhalen en artike-
len over het voetbal”, vindt Bolink 
die zelf ook voetbalt bij VV Vorden. 
“De redacteuren zijn onder meer op 
bezoek geweest bij de Nederlandse 
profclubs en bij de bedrijven die het 
toernooi steunen. Het blijft vrijwilli-
gerswerk, maar toch wil je een pro-

fessionele uitstraling voor de krant 
en dat is aardig gelukt.”
De schrijver die eind jaren negentig 
als speler drie keer deelnam aan het 
Kuijpertoernooi, pakte de pen zelf 
ook op voor een artikel met de titel 
‘Dromen over een doorbraak’. “Er 
wordt wel eens gezegd dat maar wei-
nig spelers het uiteindelijk halen”, zo 
verklaart Bolink de aanleiding voor 
het verhaal. De journalist wilde dat 
wel eens uitzoeken. Avonden lang 
spitten in de spelerslijsten van twaalf 
toernooien die Jan Borgonjen in het 
bezit heeft, brachten hem tot een an-
der inzicht. “Het uitzoekwerk leverde 
maar liefst zeven pagina’s op met na-
men van spelers die het profvoetbal 
hebben gehaald”. Daarvan werden er 
ook nog eens dertig geselecteerd voor 
een nationaal elftal. De daadwerke-
lijke aantallen zullen waarschijnlijk 
nog hoger liggen, omdat de lijsten 
niet compleet waren. Bolink: “Het 
was erg leuk om aan deze krant te 
werken en het geeft een goed beeld 
van wat er gaat komen.” 
Liefhebbers van voetbal kunnen dus 
uitkijken naar de Kuijperkrant en 23 
en 24 augustus alvast rood omcirke-

len in hun agenda. Die dagen komen
de internationals van morgen weer 
naar het Kuijpertoernooi in Vorden.
Meer info:
www.kuijpertoernooi.nl

23 en 24 augustus: 24ste editie van het Wim Kuijpertoernooi

Internationals van morgen komen weer naar Vorden

Vorden - Op 23 en 24 augustus komen de internationals van de toe-
komst weer naar Vorden voor de 24ste editie van het Wim Kuijper-
toernooi. Een hoogdravende introductie van het jaarlijkse voetbaleve-
nement? Nee hoor, met de komst van spelertjes van binnen- en buiten-
landse profclubs, is de kans groot dat u in het weekend een voetballer 
ziet die ooit het shirt van Oranje of een ander nationaal elftal draagt. 
Ook de feiten bevestigen deze stelling: Judah Bolink, redacteur van de 
Kuijperkrant, spitte de spelerslijsten van twaalf toernooien door en 
kwam tot de conclusie dat in ieder geval 30 spelers het tot internatio-
nal hebben geschopt.

Spelers van Vorden nemen het tijdens het Wim Kuijpertoernooi op tegen voetballers die 
wellicht ooit het Nederlands elftal zullen halen.

10%

20%

30%

40%

50%

30%

50%

10%

20%

40%



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

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

Weekblad Contact behoudt zich 
ten aanzien van de inhoud van 
deze uitgave en/of website zowel 
het auteursrecht voor conform 
artikel 15 lid 1 sub 4 van de  
Auteurswet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes  7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer  0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden,  4,24 (incl. btw) extra. Reacties 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 7250 AA  Vorden. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet ge plaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à  4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

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

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

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

Tandarts
09 - 10 augustus: B.W.A.M. Polman, Lochem, 0573-251483.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, A. Ariensstraat 33a.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten 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 openingstijden 
het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven 
via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en 
leefomgeving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons 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-hulpmiddelen zo-
als 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 - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - Zutphen - 
Eerbeek - Brummen.
Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 
volgende telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 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 Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 
of (06) 22 92 96 30.
Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl
De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 
donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 
en huisbezoek mogelijk op afspraak.
Administratief medewerkende: Willy Gotink, 
e-mail: w.gotink@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 10 augustus: 10.00 uur: mevr. ds. R. Reiling 
uit Steenderen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 10 augustus: 10.00 uur: ds. H. Westerink. 

Kapel in de Wildenborch:
Zondag 10 augustus: 10.00 uur:  mevr. ds. A. Sies uit Neede.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 10 augustus: 10.00 uur: Mevr. Z. Langwerden-Bloemen-
daal. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 10 augustus: 9.30 uur: Eucharistieviering, 
vg. J. van der Meer, em.-priester.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 9 augustus: 17.00 uur: Woord en Communieviering,
vg. diaken Th. ten Bruin.

Weekenddiensten

Aangeboden: Hulp bij onder-

houd aan tuin en erf of andere 

werkzaamheden. Tel. (0575) 

461733.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Rustig stel (±50) zoekt

woonruimte te huur in stil

buitengebied. Tel.

0481-351415.

Geef je nu op voor de revue van 

Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail 

naar revuejg@gmail.com.

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

Alleen op afspraak.

Dagmenu’s 6 t/m 12 augustus

Dagmenu’s ophalen € 7,75. Dagmenu’s bezorgen € 9,00.
Dagmenu bij ons consumeren € 10,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet.) 
Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. 
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 6 augustus 
Chinese groente soep/Kipfilet americana stijl, spek, kaas over 
bakken, aardappelen en rauwkostsalade

Donderdag 7 augustus 
Huisgemaakte gehaktbal met jus, aardappelpuree en groente/
Tiramisu met slagroom

Vrijdag 8 augustus 
Minestronesoep/Zalmfilet met dillesaus, frieten en zomerse 
rauwkostsalade

Zaterdag 9 augustus (alleen afhalen/bezorgen) 
Spare ribs met zigeunersaus, aardappelen en groente/IJs met 
slagroom

Maandag 11 augustus 
Gesloten

Dinsdag 12 augustus 
Wiener schnitzel met frieten en zomerse rauwkostsalade/IJs met 
slagroom

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

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

Garage Sale zaterdag 9 augus-

tus. Vanaf 10 uur sochtends. 

Zuivelweg 2 te Vorden. KOM, 

De prijs is goed.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram spareribrollade

GRATIS 100 GRAM 
SELLERIESALADE

SPECIAL

Pollo panna 
pomodore

175
100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Lamsnootjes

MET GRATIS 
VERSE PESTO

KEURSLAGERKOOPJE

Barbecue 
worstjes +
Speklappen

650
2 x 4

MAALTIJD IDEE

gebraden
Kippenbouten

BIJ 4 STUKS 
GRATIS SAUS



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

SCOOTER TE KOOP

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Met enorme bewondering en respect voor de 
manier waarop zij haar strijd heeft gestreden 
hebben wij veel te vroeg afscheid moeten nemen 
van mijn lieve zus, schoonzus en onze tante

Ans Golstein - Huetink
Erna en Jan Groot Jebbink - Huetink
Elvira
Patrick

Vorden, 30 juli 2014

Gezelligheid, belangstellend, samen skiën, lekker 
eten, feesten en fietsen, een lach en een traan, 
maar bovenal een volhouder,  dapper en moedig.

Lieve Ans

Je kon zo intens genieten van alles om je heen.
Bedankt voor de vele mooie momenten

samen en je vriendschap.
Rust zacht.

  Erna  en  Huub
        Sam  en  Bas
  Marijke  en  Gerard 
       Arlette en Bas, Koen

Onze wandelingen zullen nooit meer hetzelfde zijn
zonder ons lief vriendinnetje,

Ans

In gedachten blijf je met ons meewandelen.

Anna-Mieke & Adri
Everdien & Jan
Gerrie & Johan
Ria & Ab
Karin & Dick

De liefde leeft…………..

Graag wil ik iedereen danken voor de hart-
verwarmende belangstelling en het medeleven, 
zowel tijdens haar ziekteperiode als na het 
overlijden van mijn lieve vrouw 

Alie Dekkers-Wesselink
Met liefde denk ik elke dag aan Alie en koester 
de mooie herinneringen. De vele lieve reacties 
en steunbetuigingen zijn een grote steun bij de 
verwerking van dit grote verlies. 

Op deze wijze wil ik u, mede namens mijn familie, 
hiervoor hartelijk bedanken.

Hengelo (Gld.), augustus 2014    Johan Dekkers

IJssel
computerservice

*

*

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

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Antoon en Leida
Maalderink - Regelink

Hengelo (Gld), augustus 2014

Beukenlaan 16

Mede namens kinderen en kleinkinderen willen

wij iedereen bedanken die ons 50 jarig

huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag

hebben gemaakt.

Dagbladbezorger OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?Wichmond

De Gelderlander is op zoek naar dagbladbezorgers die ’s ochtends 
voor 07.00 uur de krant willen bezorgen.

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.

• Gratis De Gelderlander lezen.

• Vele extra’s.

• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

Ga naar www.bezorgers.nl voor meer informatie.
Direct aanmelden?

Via internet: www.bezorgers.nl

Telefonisch: 0800-0222710

Ans, lieve mama, je wilde zo graag bij ons blijven
en vocht ervoor zolang je kon.

Maar deze strijd was niet te winnen,
voor ons blijft slechts de vraag waarom.

Met intens verdriet, maar dankbaar voor alles 
wat zij voor ons heeft betekend en vol 
bewondering voor de wijze waarop zij haar 
ziekte heeft gedragen, delen wij u mee dat is 
overleden mijn lieve vrouw en onze allerliefste 
mama

Hendrika Aleida  
Golstein-Huetink

* Vorden,  † Vorden,
31 januari 1962  30 juli 2014

Jan Golstein
   Ruben en Majorie
   Margot en Niels

Insulindelaan 17, 7251 EJ Vorden.

De begrafenis heeft op zaterdag 2 augustus te 
Vorden plaatsgevonden.

Tandprothetische Praktijk Diseraad
D e  s p e c i a l i s t  v o o r  u w  k u n s t g e b i t

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

tevreden over hun kunstgebit. Het doet pijn, zit los of is

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

Belt u gerust voor een afspraak. U bent van harte welkom!

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

L a a r s t r a a t  1 9 ,  Z u t p h e n   T e l : 0 5 7 5 - 5 4  1 6  0 2

w w w. t p p d i s e r a a d . n l  



Maandag 21 juli is op het hoofdkan-
toor van fashioncheque feestelijk 
het contract getekend tussen Bar-
berBooking.com & fashioncheque. 
Het startsein voor jou om je fashion-
cheque ook bij de kapper in te gaan 
leveren.

Waarom deze samenwerking? Bar-
berBooking.com is een initiatief van 
Da Vinci Salonautomatisering en met 
bijna 2.000 kappers als klant zijn zij 
marktleider in automatisering voor 

kappers en daardoor een aantrekke-
lijke partner voor fashioncheque. Met 
deze ingang kunnen de partijen er sa-
men voor zorgen dat de al 1 miljoen 
gekochte fashioncheques per jaar, nu 
ook te besteden zijn bij kappers.
Bij welke kapper je de fashioncheque 
in kan leveren? Dat kan je vinden op 
de website of APP van fashioncheque 
en straks ook op BarberBooking.com. 
BarberBooking.com is de website 
waar jij je favoriete kapper kan zoe-
ken & boeken door heel Nederland.

Shoppen bij je kapper met 
fashioncheque

Regio - Wellicht heb je er al een keer mee geshopt of heb je hem al een 
keer cadeau gegeven: de fashioncheque. De modecadeaubon die al bij 
ruim 10.000 modewinkels te besteden is en vanaf nu ook bij de kap-
per. Door een samenwerking tussen BarberBooking.com & fashion-
cheque is dit mogelijk.

V.l.n.r.: Sandor Kemper (FC), Carlijn, Lidwien, Marre (BarberBooking.com), Stephan Tie-
leman (FC)

Ondanks de tientallen wandelaars is 
het stil op landgoed De Wiersse op 

deze eerste zondagochtend van au-
gustus. Een dun wolkendek verbergt 

lichtelijk de zon. Daardoor is het
schemerig onder het hoge geboomte
en is er de bijzondere sfeer die karak-
teristiek is voor oude landgoederen.
Statig is het juiste woord. Bijna drie-
honderd bezoekers konden de tuin-
mannen van buitenplaats De Wiersse
zondag 3 augustus verwelkomen in
de tuin.

In de borders van de Lage tuin nadert
de zomer haar hoogtepunt. Op deze
zonnige en beschermde plek, ooit be-
schreven als ‘een van de volmaaktste
tuinen in Nederland’, staat in de ori-
ginele Engelse borders een gemengde
beplanting van struiken, vaste plan-
ten, eenjarigen en bollen. Clematis,
kamperfoelie en klimrozen sieren de
pergola. 

Nut en plezier verenigen zich in de
ouderwetse moestuin met zijn groen-
te, kruiden, pluktuin en fruit. Bui-
tenplaats de Wiersse is een historisch
landgoed van 300 hectare, waarvan
zestien hectaretuinen omringd door
32 hectare landschapspark. Het land-
goed wordt sinds 1678 bewoond en 
beheerd door de familie Gatacre, wat
voor een zeldzame continuïteit heeft
gezorgd. De laatste openstelling van
de tuinen van De Wierse vindt dit jaar
op zondag 19 oktober plaats. Voor 
rondleidingen en andere informatie,
zie de website: www.dewiersse.nl of 
tel. 0573 451409 of mailen: 
wiersse@xs4all.nl.

Dolen door tuinen 
Kasteel de Wiersse

Vorden - De sfeer in de tuinen van Kasteel De Wiersse roepen herin-
neringen aan vervlogen zomers op. Al wandelend door loofgangen of 
rustend op een bankje in de schaduw, deed men allerlei ontdekkin-
gen: een regenboog in de stralen van de hoge fontein, het gekwaak van 
kikkers in de gracht, vlinders in de Buddleia en bijen in de weidebloe-
men van het hooiland. Het is een genoegen om door de zestien hectare 
grote tuin te dwalen.

IJsbrand ter Haar (1982) studeerde or-
gel aan de Hogeschool voor de Kun-
sten te Arnhem en vervolgde zijn stu-
die aan de Messiaen Academie. Zijn 
docenten waren onder andere Theo 
Jellema, Cor van Wageningen en Leo 
van Doeselaar. In 2006 studeerde hij 
af met onderscheiding. Op het con-
servatorium te Zwolle studeerde hij 
bij Chris Farr klavecimbel. Hij be-
haalde verschillende prijzen tijdens 
(internationale) orgelconcoursen. In 
2014 nam hij deel aan de Grand Prix 

d’ECHO in Freiberg. IJsbrand speelt 
kerkdiensten voor de Eusebiusparo-
chie in Arnhem en omstreken, de 
St. Remigiuskerk in Duiven en de St. 
Maartenskerk in Elst.

Het Toeristenconcert in de Dorpskerk 
Vorden begint om 15.30 uur en ein-
digt 16.15 uur. De toegang is gratis 
maar een vrijwillige bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Voor meer informa-
tie, zie: 
www.muziekdorpskerkvorden.nl.

IJsbrand ter Haar op het Lohmanorgel

Volledig Bachprogramma 
in Vordense Dorpskerk

Vorden - Tijdens het Toeristenconcert op donderdagmiddag 7 augus-
tus speelt organist IJsbrand ter Haar een volledig Bachprogramma. 
Het zijn een drietal werken van de grote meester: De Toccata in e-moll 
BWV 914, 4 Duetto’s BWV 802 t/m 805 en tot slot het Praeludium und 
Fuge in a-moll BWV 543.

Momenteel wordt er volop geschre-
ven aan de revue, deze is in de zo-
mer klaar. De revuecommissie zorgt 
ondertussen voor de randzaken. In 
september komt echt alles rondom 
de revue in beweging. Toneelspelers, 
zangers, muzikanten en danseressen 
beginnen met repeteren en de de-
corbouwers vervaardigen het decor. 
Uiteindelijk vallen alle puzzelstukjes 
op hun plaats en kan Jong Gelre in 
november met gepaste trots de bezoe-
kers verwelkomen bij de revue.

Voor het opvoeren van een revue 
zijn mensen op de planken uiter-
aard essentieel. Voor een groot deel 
kunnen wij putten uit jongeren die 

eerder hebben meegedaan, maar wij 
verwelkomen ook graag nieuwe deel-
nemers. Meedoen aan de revue houdt 
in dat je eens per week aanwezig bent 
bij de repetities en daarbij het nodige 
enthousiasme aan de dag legt. Daar-
voor krijg je ook heel wat terug. Je 
doet bijvoorbeeld nieuwe contacten 
op in een gezellige groep, je ontwik-
kelt je vaardigheden en ook andere 
activiteiten van Jong Gelre zijn de 
moeite waard om aan deel te nemen. 
Lijkt dit je wat, dan nodigen we je 
hierbij uit!

Aanmelden
Ben jij enthousiast en in de leeftijd 
van 16 tot 29 jaar, dan kun je je vanaf 

nu aanmelden om mee te doen met
de revue van Jong Gelre. Je kunt je
aanmelden voor zang, dans en toneel.
Ook als je niet op de planken wilt
staan, maar graag ‘achter de scher-
men’ (bijvoorbeeld bij decor, grime of
kleding) wat wilt betekenen, dan no-
digen we je uit om je aan te melden.
Opgeven kan tot medio augustus. 
Ook deelnemers uit voorgaande jaren
dienen zich opnieuw op te geven.
Voor nadere informatie over de re-
vue kun je bellen met Nout Nijenhuis
(06–15377992) of Frank Bouwmees-
ter (06–54262577), zie ook 
www.jong-gelre.nl. Opgeven doe 
je door een e-mail te sturen naar 
revuejg@gmail.com. Gelieve ook je 
eventuele podiumervaring te ver-
melden en je verwachtingen van je
deelname aan de revue. Dit is niet 
verplicht maar het kan wel handig 
zijn. Geef bij je aanmelding sowieso
aan of je zang, dans, toneel of iets an-
ders wilt doen. Verder ook graag leef-
tijd, e-mailadres en telefoonnummer
vermelden.

Herhaalde oproep; deelnemers revue Jong Gelre gezocht

Toneel-, zang- en danstalent kan 
zich aanmelden
Vorden/Warnsveld - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de re-
vue van Jong Gelre bekend om een enthousiaste groep jongeren met 
uiteenlopende talenten die zang, dans en toneel in één geheel weten te 
verpakken. De revue wordt alweer sinds het begin van deze eeuw jaar-
lijks opgevoerd. Het sleutelwoord dat mensen tot de revue beweegt is 
enthousiasme, daarnaast heerst er ook veel saamhorigheid. De revue 
wordt dit jaar opgevoerd op zaterdag 8, vrijdag 14 en zaterdag 15 no-
vember, wederom in de grote zaal van het Dorpscentrum in Vorden.

Dat de gemeente Bronckhorst met de
onkruidbestrijding de stoep langs de 
parallelweg van de Ruurloseweg was
vergeten, deed een achttal leden van de
Groenclub van Kranenburgs Belang de
handen uit de mouw steken om samen
het aanzien iets te verbeteren. 

De groep mannen en vrouwen heb-
ben deze helse klus enthousiast ge-
klaard. Het ziet er nu tenminste al
wat beter uit. Nu maar hopen dat de
leden van Kranenburgs Belang, die
voorzitter Joan Huitink al menig keer
hebben aangesproken met de vraag
wat er nu eens gaat gebeuren met het
uitgebrande en sterk verpauperde 
pand van Papa Beer, de plannen ook
positief gaan steunen.

Kranenburgers gaan onkruid te lijf
Kranenburg - Wat zullen de gas-
ten van Groepshotel Klooster van
Kranenburg eind vorige week
hun ogen hebben uitgekeken, 
toen ze aan de overkant van de
weg zagen dat er ook een gebouw
achter het hoge onkruid stond.

Het aanzien van het uitgebrande en sterk verpauperde pand van Papa Beer op de Kra-
nenburg heeft een wat vriendelijker aanzien gekregen door het meters hoge onkruid te 
verwijderen.



Het is een bijzonder landgoed met een zoge-
naamd sterrenbos. De namen van de boerderij-
en Sterreveld, Maneveld en Zonneveld verwijzen 
ook nog naar deze oude benaming. Recht voor 
Huize Zelle is een zichtas en een zevensprong 
van wegen (de ster) te zien. Deze zevensprong is 
het centrum van het unieke lanenstelsel, dat is 
aangelegd aan het eind van de 18de eeuw in de 
stijl van de Franse landschapsarchitect Le Nôtre. 
De laan voor het huis is van het begin tot het 
eind precies even breed als het huis zelf. 
Dit historische hart van het landgoed is in 2005 
aangewezen als ‘complex historische buiten-
plaats’ en geniet sindsdien de status van rijks-
monument. Met een omvang van circa 94 hec-

tare beslaat de bescherming als buitenplaats 
ongeveer een kwart van het hele landgoed.

De gidsen van de IVN-afdeling Noord en Mid-
den Achterhoek lopen met de deelnemers in 
kleine groepjes over het landgoed en geven 
graag uitleg. De route voert onder meer langs 
het ´freule´ heuveltje, het vernieuwde water-
doolhof en het exotenbos met z’n douglasspar-
ren. De hele excursie staat in het teken van het 
coulisselandschap met zijn bossen, houtsingels 
en weilanden. De wandeling voert ook langs de 
nieuwe natuur waar de brandrode koeien gra-
zen. Behalve voor de natuur is er ook aandacht 
voor de noodzakelijke economische pijlers van 
het landgoed: bosbouw, verpachte boerderijen 
(o.a. zorgboerderij Marope), vakantiewoningen 
en een eigen landbouwbedrijf.  

Kortom weer een interessante excursie van de 
IVN. Aanmelden is niet nodig en meewande-
len kost niets. Een vrijwillige bijdrage is echter 
altijd welkom. Onderweg is er koffie à 50 cent 
p.p. Nadere info bij Joke te Velthuis, telefoon 
0575-551813. Startpunt: de Zevensprong nabij 
de oprit van het landhuis, Ruurloseweg 92a, 
7255 MB Hengelo. De excursie duurt van 14:00 
uur tot ongeveer 16:00 uur.

Excursie landgoed Zelle
Hengelo - Zondagmiddag 10 augustus or-
ganiseert natuurorganisatie IVN een ex-
cursie op ´t Zelle. Dat landgoed ligt hal-
verwege Hengelo Gld en Ruurlo. De wan-
deling gaat over het nog altijd in particu-
lier bezit zijnde landgoed van de familie 
van Dorth tot Medler. Deze familie komt 
oorspronkelijk van het Hof te Dorth bij 
Bathmen en kwam via ’t Medler, waar ook 
nog steeds een familie van Dorth tot Med-
ler woont, naar Landgoed Zelle. De eerste 
vermelding van het landhuis dateert al uit 
de veertiende eeuw.

Op de zomermarkt vindt u leuke kraampjes 
rondom het woonzorgcentrum en kunt u ge-
nieten van gezellige muziek. Voor de kinderen 
zijn er bovendien een springkussen en leuke 
spelletjes aanwezig. De markt begint om 14.00 
en eindigt rond 17.00 uur. 

Voorafgaand aan de zomermarkt organiseert 
De Bleijke een familiefietstocht. Deze fietstocht 
van 25 kilometer start om 11.00 uur met een 
kopje koffie of thee en iets lekkers erbij. On-
derweg is er een stop en gelegenheid om iets 
te drinken. De kosten voor de fietstocht zijn 
€ 3,00, dit is inclusief route, koffie en consump-
tiebon. De route start bij woonzorgcentrum de 
Bleijke, Beukenlaan 1 in Hengelo (GLD).

Familiefietstocht en 
 zomermarkt
Hengelo - Op zaterdag 6 september orga-
niseert woonzorgcentrum De Bleijke een 
familiefietstocht en zomermarkt.

100% garantie | 50% korting

30 EN 31 AUGUSTUS

NIET TEVREDEN: GELD TERUG 
EN DIRECT STOPPEN!

NIEUW
VANAF 30 AUGUSTUS
SPORTCENTRUM 

AEROFITT ZELHEM
* KOM KENNISMAKEN MET 

SPORTCENTRUM AEROFITT 
ZELHEM TIJDENS ONZE 

Zaterdag 9 augustus 11.00 - 14.00 uur

Geldig in Hengelo GLd en Zelhem. Vraag naar de voorwaarden.*

NIEUW IN ZELHEM

GROEPLES MET CROSS-TRAINERS
VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK (M/V)

LESDUUR: 45 MINUTEN
HOOG CALORIE VERBRUIK

BRINKWEG 38 7021BW ZELHEM T: 0575 46 50 01, ZELHEM@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 01 HENGELO@AEROFITT.NL Hengelo Gld

Zelhem

www.centrumdebrink.nl 

OPEN DAGEN
30 EN 31

AUGUSTUS
10:00-14:00 UUR

GRATIS
en 100% korting 
op het inschrijfgeld*.

Meld je aan 
in augustus 
en ontvang 1 maand

Meld je aan in september 
en ontvang

100% korting 
op het inschrijfgeld*.

KOM NAAR ONZE

BOUWKIJK
DAG

BOUWKIJK
DAG

50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING
TING 50% KORTING 50% KORTING 50% KOR
50% KORTING 50% KORTING 50% KORTING

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

OPENINGSTIJDEN:

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

m.u.v. afgeprijsde artikelen en nieuwe collectie

50% korting

Dames blouses, 
polo's en shirts

50% korting

Dames-en heren 
zomerjassen

OP = OP!

50% 
KORTING
50% 
KORTING



De meeste indruk tijdens de fiets-
tocht maakte misschien wel de 370 
tellende schaapkudde ’t Nieboer, van 
eigenaar Maarten van Baaren. Deze is 
gehuisvest in schaapskooi De Graafse 
Kamp en wordt ingezet in natuurge-
bied Het Groote Veld tussen Lochem 
en Zutphen dat in eigendom is van 
Natuurmonumenten. De schapen 
trekken in het groeiseizoen rond 
langs verschillende natuurgebiedjes, 
om te helpen om deze open en geva-
rieerd te houden. 
Deze schaapskudde is één van de 
weinige schaapskuddes in Nederland 
die in particulier eigendom is en zelf 
moet zorgen voor inkomsten voor 
het in stand houden van de kudde. 
Op dit moment bestaat de kudde uit 
circa 370 schapen van het ras Groot 
Heideschaap, waarvan 160 ooien, 60 
jaarlingooien, 135 lammeren en 20 
rammen. De kooi bestaat – naar his-
torisch voorbeeld - uit een zogenaam-
de potstal. 
Onder hetzelfde dak bevindt zich ook 

een bezoekersruimte van waaruit de 
potstal is te overzien. De stal wordt 
eenmaal per jaar, in het voorjaar, 
uitgemest. Het mengsel van stro en 
schapenmest dat zich in de winter-
maanden heeft opgestapeld, wordt 
dan gebruikt om de omliggende ak-
kers biologisch te bemesten. 

Ook bij de familie Kloosterboer in 
Almen keken de bezoekers hun ogen 
uit. Inmiddels is het 113 melkkoeien, 
71 stuks jongvee en vijftig hectare 
tellende melkveebedrijf twee jaar in 
bedrijf. De familie Kloosterboer ver-
plaatste hun bedrijf in 2012 vanuit 
Bathmen naar Almen in verband met 
de ‘grondhonger’ van de gemeente 
Deventer. Een grote verandering was 
de overgang van conventioneel naar 
automatisch melken. Die is boven 
verwachting goed gegaan. Vrijwel 
alle koeien waren snel aan de twee 
melkrobots gewend. Het bedrijf is 
zelfvoorzienend in energie door mid-
del van zonnepanelen en de stal is 

emissiearm gebouwd. Op het rund-
veehouderijbedrijf konden de ruim 
zevenhonderd bezoekers van lekkere,
door de organisatie gebakken, pan-
nenkoeken genieten.

Grondzeiler
Naast bovengenoemde bedrijven
werd ook de Warkense Molen in
Warnsveld, boerderij ’t Have van de 
familie Kleine in Almen en het bedrijf
Teeuwen Opslag op het Vordense in-
dustrieterrein Werkveld bezocht. De
Warkense Molen is een windkoren-
molen van het type grondzeiler. Op 
de molen zijn een aantal vrijwillige 
molenaars actief. Met wind laten zij 
de molen draaien en met voldoende
wind wordt er ook gemalen. 
Vanaf de bouw in 1878 is de molen 
vier generaties lang in het bezit ge-
weest van de familie Nijendijk. Zij
waren tegelijkertijd molenaar, bak-
ker, boer en veevoederbedrijf voor
Warken en omgeving. In 1993 is de 
molen door de familie overgedragen 
aan de stichting Warkense Molen. De
huidige vijfde generatie woont nog bij
de molen. De molen is een rijksmonu-
ment. De authentieke - met takken-
bossen gestookte - bakkersoven uit 
1910 is in 2008 verplaatst van de vroe-
gere bakkerswoning naar de Stolten-
berg achter de molen. Daarna is die 
Stoltenberg helemaal gerestaureerd
en vervolgens ingericht als een intiem
maar volledig bakkerijmuseum.

Opslagruimte
Het bedrijf van de familie Kleine in
Almen omvat zo’n veertig hectare
waarvan vijftien in eigendom en 25 
gepacht. Het aantal zoogkoeien van 
het Limousin ras bedraagt ongeveer
80 stuks, inclusief jongvee. Verder
heeft de familie Kleine een winkel 
waar zij uitsluitend het vlees van 
eigen vee verkopen. Daarnaast ver-
huren ze de in 1990 zelfgebouwde 
varkensschuur als bedrijfsruimte 
en een voormalig kippenhok, dat is
omgetoverd tot een atelier, aan een
kunstenares. Ook is een gedeelte van
de boerderij ingericht als vakantiewo-
ning. Als laatste tijdens de fietstocht
werd Teeuwen Opslag bezocht. Be-
zoekers kwamen na de bezichtiging
tot de conclusie dat men voor een 
schappelijk prijsje een opslagruimte
kan huren op het industrieterrein. 
Ook had de familie Smeerdijk spon-
taan hun beeldentuin tegenover de 
schaapskooi zaterdag opengesteld
voor het Fiets de boer publiek. Voor
meer foto’s zie: www.contact.nl.

Fiets de boer op, goed voor ruim zevenhonderd deelnemers

Interessant kijkje achter 
(agrarische) bedrijfsdeuren

Vorden - Een schaapkudde en -kooi, een ultra modern rundveehoude-
rijbedrijf, een vlees- annex vakantieboerderij, een historische molen 
en bakkerijmuseum en een bedrijf die opslagruimte verhuurd, waren 
dit jaar in de 34 kilometer lange route opgenomen. Ruim zevenhon-
derd ‘fietsers’ namen zaterdag 2 augustus op uitnodiging van LTO 
Noord afdeling Bronckhorst, Vrouwen van Nu Vorden en Jong Gelre 
Vorden/Warnsveld een kijkje achter de schermen tijdens de jaarlijkse 
agrarische fietstocht ‘Fiets de boer op! Het vertrekpunt voor de tocht 
was het voorplein van de Nederlands-hervormde kerk, waar Bennie 
Bloemendaal en Johan Riefel de deelnemers verwelkomden.

De 370 tellende schaapkudde ’t Nieboer. Eigenaar Maarten van Baaren gaf de bezoekers 
tekst en uitleg.

Daarmee was eigenlijk de essentie 
van de preek, die gehouden werd tij-
dens de openluchtdienst van de Pro-
testantse Gemeente Vorden in wor-
ding, al aangegeven. De dienst werd, 
zoals al jaren gebruikelijk, op de zicht 
laan voor het Kasteel Vorden gehou-
den. In de volksmond de Groene Ka-
thedraal genoemd. 
De dienst werd voorbereid door de 
Evangelisatiecommissie van de ge-
meente, die met een vooruitziende 
blik driehonderd stoelen hadden 
klaargezet. Dank zij het mooie weer 
werden die allemaal gebruikt, vooral 
ook door een groot aantal toeristen. 
Ook sommige toevallig passerende 
wandelaars en fietsers volgden de 
openluchtdienst. Het thema van 

de dienst was dit jaar ‘Leven uit de 
bron’. Uiteraard ging Ds. Jelle de Kok 
hier in zijn preek dieper op in.
Iedere gelovige wil graag iets voor 
zijn medemens betekenen, maar 
door allerlei oorzaken verflauwt het 
geloof en is er geen stroming meer, er 
is een kink in de tuinslang. Hoe daar-
mee om te gaan was de teneur van 
de preek. De kinderen genoten onder-
tussen op het weiland naast het kas-
teel van hun dienst, waar het uiter-
aard over water ging. De samenzang 
werd adequaat begeleid door het ko-
perensemble van Harmonie Vorden 
die ook voorafgaande aan de dienst 
van zich liet horen. Na de dienst werd 
er bij de koffie nog geruime tijd nage-
praat door de bezoekers.

“Wat kun je allemaal met een tuinslang doen?”

Sfeervolle openluchtdienst 
in de Groene Kathedraal

Vorden - “Wat kun je allemaal met een tuinslang doen?”, vroeg do-
minee Jelle de Kok uit het Drentse Diever zondagmorgen 3 augus-
tus aan een grote groep kinderen, terwijl hij in de weer was met een 
lange tuinslang. “Je kunt er de bloemen mee water geven, het gazon 
besproeien en je vader natspuiten”, waren een paar logische antwoor-
den. “Maar dan moet je de slang wel aansluiten op de ‘Bron’ en de 
kraan opendraaien, zodat het water kan stromen. Maar soms komt er 
een kink in de tuinslang en dan stroomt het water niet meer en dan 
kun je er niets mee besproeien.”

Dominee Jelle de Kok spreekt de zegen uit over de aanwezigen tijdens de Openluchtdienst

De viswedstrijd vond plaats bij zon-

nig en warm weer. Er werd hoofdza-
kelijk kleine vis gevangen. De eerste 
drie waren:
  
1. A.Vruggink, 560 gram;
2. G. v. Amerongen, 358 gram
3 G. Eggink, 357 gram

Viswedstrijd De Snoekbaars
Vorden - Hengelsportvereniging 
De Snoekbaars heeft op 31 juli in 
de Oude IJssel (op de Stokhorst) 
een 55plus viswedstrijd gehou-
den.

Deze prachtige titel, mooiste zwem-
bad van Gelderland, hebben we mede 
te danken aan Ab Velhorst. Vele ja-
ren heeft Ab voor In de Dennen de 
promotie gedaan en vele jaren stond 
het Contact dan ook vol met verhalen 

over het zwembad. Wie heeft er niet 
een krantenartikel in de kast liggen 
van het afzwemmen of de zwemvier-
daagse.  
Maandag 4 augustus om 11.00 uur 
kwamen Ab en Dinie bij Timme Kos-

ter op de koffie, dit keer zonder no-
titieblok en echt alleen voor een kop
koffie. Timme Koster: “Ook nu wil 
Ab graag op de achtergrond blijven,
een journalist in hart en nieren. Al 14
jaar zeggen Ab en Dinie waar ik moet
staan voor een foto en al 14 jaar krijg
ik Ab er niet bij op, zo ook nu niet. 

Dus hierbij een foto van JOUW
zwembad Ab! En namens het bestuur
en alle badmeesters en badjuffen heel
veel dank!”.

Mooiste buitenbad van Gelderland in 
Vorden
Vorden - Afgelopen weekend is zwembad In de Dennen uitgeroepen 
tot mooiste zwembad van Gelderland, een mooie titel, helemaal nu 
het zwembad na de verbouwing helemaal bij de tijd is. Vanaf 7 au-
gustus begint de finaleronde, waarmee In de Dennen het winnende 
zwembad van Nederland kan worden (gevraagd wordt of iedereen nog 
een keer zou willen stemmen).

Tot 31 december 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%
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Al geruime tijd is Team Keijenborg druk bezig met de 
voorbereidingen. Zo hebben ze een actie bedacht in de 
vorm van een vakantiefoto met het thema:’’Oost west, 
Keijenborg best”. 

Dit gaat als volgt:
- Neem het viltje met de tekst “Keijenborg is ’ mee 

op vakantie;

- Maak een leuke/grappige/originele foto waar het viltje 
bij op staat;

- Plaats deze op de facebookpagina ‘Zomer in Gelder-
land Keijenborg’ met de tekst ‘Oost west, Keijenborg 
best’;

- De leukste foto’s worden beloond met een mooie 
prijs. 

Iedereen is van harte welkom om de opnames van Zo-
mer in Gelderland in Keijenborg bij te wonen op 19 au-
gustus tussen 18.00 en 19.00 uur op het Booltinkplein. 
De dag zal daarna feestelijk afgesloten worden met 
muziek en een hapje en een drankje. Team Keijenborg 
hoopt velen van u te mogen op 19 augustus!

Zomer in Gelderland komt naar Keijenborg
Keijenborg - Het programma van tv Gelderland 
‘Zomer in Gelderland’ komt op 19 augustus naar 
Keijenborg. Hierbij gaat Keijenborg de strijd aan 
met andere plaatsen uit de provincie om het 
mooiste dorp van Gelderland te worden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft  op 
22 juli 2014, onder nummer RWS-2014/33871, 
het besluit genomen om het projectplan vast 
te stellen voor het realiseren van oeveroptimalisaties 
op 16 locaties. Deze maatregelen vallen onder de 
KRW-categorie ‘aanleg natuurvriendelijke oevers’.

Het ontwerp-projectplan heeft  van 17 april 2014 tot 
en met 28 mei 2014 ter inzage gelegen.

Het projectplan op grond van artikel 5.4, lid 1 van 
de Waterwet is genoemd in de bijlage bij artikel 1.1. 
van de Crisis- en herstelwet, zodat de bepalingen in 
hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en herstelwet 
hierop van toepassing zijn.  

Inhoudelijk is het projectplan ongewijzigd 
ten opzichte van het ontwerp-projectplan.

Terinzagelegging
Het projectplan met bijbehorende stukken ligt van 
7 augustus 2014 tot en met 17 september  2014 
ter inzage bij:

-  Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Vergunning-
verlening, Eusebiusbuitensingel 66 te Arnhem, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur.

-  Gemeente Deventer, Leeuwenbrug 81 en 85 
te Deventer, op werkdagen van 8.30 uur tot 14.00 uur.

-  Gemeente Zutphen, Gemeentehuis, Gravenhof 2 
te Zutphen, ma t/m vrij van 8.30 uur tot 12.30 uur, 
’s middags op afspraak.

-  Gemeente Rheden, Gemeentehuis, Hoofdstraat 3 
te De Steeg, op werkdagen op afspraak. 

-  Gemeente Brummen, Engelenburgerlaan 31 
te Brummen, op werkdagen op afspraak. 

-  Gemeente Bronckhorst, Elderinkweg 2 te Hengelo, 
op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur. 

-  Gemeente Lochem, Hanzeweg 8 te Lochem, 
op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, ’s middags 
op afspraak.

-  Gemeente Voorst, H.W. Iordensweg 17 te Twello, 
op werkdagen na telefonische afspraak.

-  Gemeente Olst-Wijhe, Raadhuisplein 1 te Wijhe, 
op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur in Wijhe en 
te Olst in Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b te Olst, 
op werkdagen van 13.30 uur tot 15.30 uur.

-  Gemeente Heerde, Marktstraat 1 te Heerde, 
op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur, ’s middags 
op afspraak.

-  Gemeente Epe, Markt 14 te Epe, op werkdagen 
van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

-  Gemeente Zwolle, Lübeckplein 2 te Zwolle, 
op werkdagen op afspraak.

Beroep
Tegen bovengenoemd besluit kan tot en met 
17 september 2014 beroep worden ingesteld bij 
de rechtbank sector Bestuursrecht door: 
-  belanghebbenden die zienswijzen hebben 

ingebracht tegen het ontwerp; 
-  belanghebbenden die zienswijzen hebben tegen 

wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten 
opzichte van het ontwerp zijn aangebracht en 

-  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 
ingebracht tegen het ontwerp. 

Inwerkingtreding besluit
Het besluit treedt in werking na bekendmaking. 
Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet 
bestuursrecht schorst het beroep de werking van dit 
besluit niet, tenzij een verzoek wordt gedaan tot het 
treff en van een voorlopige voorziening. Het verzoek 
tot het treff en van een voorlopige voorziening moet 
worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 
de sector Bestuursrecht (binnen het rechtsgebied 
waarvan de indiener van het beroepschrift  zijn 
woonplaats heeft ).
 
Van de indiener van het beroepschrift /verzoek tot 
het treff en van een voorlopige voorziening wordt een 
bedrag aan griffi  erecht geheven. Omtrent de hoogte 
hiervan, de wijze waarop en de termijn waarbinnen u 
dit dient te betalen, dient u contact op te nemen met 
de secretarie van de voornoemde rechtbank. 
U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde 
rechtbank via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuurs-
recht. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde 
site voor de precieze voorwaarden.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kan tijdens kantooruren 
contact worden opgenomen Rijkswaterstaat 
Oost-Nederland, Postbus 9070, 6800 ED  Arnhem, 
telefonisch bereikbaar via nummer 026 - 368 87 02 
(of met de contactpersoon, telefonisch bereikbaar via 
nummer 06 - 51 66 43 40).

De Minister van Infrastructuur en Milieu,
namens deze,
de directeur Netwerkontwikkeling,
drs. J.C. van Hees 

Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Kennisgeving besluit inzake vaststellen 
projectplan Waterwet 
Kaderrichtlijn waterproject oeveroptimalisaties IJssel (Cluster II) 

34 %
goedkoper

0.85
v   van 0.89

0.99
v   van 1.49

1.55
v   van 1.65

2.89
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

Vanaf woensdag 06-08-2014

3.49

4.99

24-UURS TIMER
8 GB GEHEUGEN

16.99

79.9999.99

1.99

3.49 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

Nu vanaf elke vrijdag speciale
aanbiedingen. Kijk vrijdag op 
www.aldi.nl

* Prijzen geldig t/m 10-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

* Bron: Consumentengids april 2014  ** Bron: uitzending VARA Kassa, 7 juni 2014  

Advocaat
0.5 l

Vissticks
450 g

Andijvie
300 g

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

470 g

Indiase 
kooksauzen

7" Tablet-PC

Op netstroom of 
snoerloos te gebruiken.

Epilator

Voor koffi ebonen 
of gemalen koffi e.

Koffi ezet-
apparaat

Diameter: ca. 26 cm, hoogte: ca. 6.5 cm.

Bakvorm

Diverse soorten.
Vanaf woensdag 06-08-2014.

Bloeiende tuinhibiscus Rozen*

26 stelen, lengte: 
40 cm of 18 stelen, 
lengte: 50 cm.

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm. 



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,

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten opeåningstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
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B en w stelden vorige week het con-
cept beleidsplan Sociaal Domein en 
de concept verordeningen voor de 
uitvoering vast, om deze ter inzage te 
leggen voor belanghebbenden. Vanaf 
1 januari 2015 krijgen gemeenten 
een aantal nieuwe taken van het rijk: 
de Participatiewet (re-integratie en 
inkomen), AWBZ (begeleiding van 
zorgbehoevende mensen) en Jeugd-
zorg. In het concept beleidsplan zijn 
de beleidskeuzes, gebaseerd op de 
eerder gemaakte nota’s Goed voor 
Elkaar! en Bronckhorst voor Elkaar 
3.0, voor de komende periode uitge-
werkt. Zowel bestaande als nieuwe 
taken op het gebied van zorg, welzijn 
en werk zijn hierin opgenomen. 

Groeidocument
Het sociale domein is enorm in ont-
wikkeling en verandert de komende 
jaren sterk. Het concept beleidsplan 
is dan ook een groeidocument. Daar 
waar het gewenst is, wordt het, pas-
send binnen de eerder vastgestelde 
visies, aangepast aan de actuele situ-
atie. 

Maatschappelijke doelen
De gemeente stelt in het concept 
 beleidsplan drie maatschappelijke 
doelen voor. 

belangrijk dat inwoners gezond zijn 
en voor zichzelf kunnen zorgen. 
Hier gaan we onder andere op 
 inzetten door een gezonde leefstijl 
te stimuleren bij jong en oud en 
door financiële zelfredzaamheid bij 
inwoners te bevorderen.

actief meedoen in de samenleving. 
Zo willen we vrijwilligerswerk 
 actief stimuleren en vinden we 
mantelzorgondersteuning belang-
rijk. Daarnaast stimuleren we 
 inwoners om kwetsbare mensen 
uit hun omgeving te ondersteunen, 
zodat deze langer zelfstandig 
 kunnen wonen. 

doel om voor inwoners, die onder-
steuning nodig hebben, passende 
zorg/hulp te kunnen leveren. 
 Preventie vinden we belangrijk om 
te voorkomen dat dure specialisti-
sche zorg nodig is, maar daar waar 
nodig, is er ondersteuning voorhan-
den. De gemeente zet hierbij in op 
maatwerk.

Verordeningen
Naast het beleidsplan is ook een aan-
tal (concept)verordeningen (o.a. voor 
de Participatiewet, Wmo en Jeugd-
hulp) voor de uitvoering van de nieu-
we wetten vastgesteld. Hierin staan 
afspraken over voorzieningen, voor-
waarden en onze werkwijze bij het 
 inzetten van de juiste ondersteuning. 
In de Wmo- en Jeugd verordening is 
opgenomen dat we inzetten op de 

Concept beleid Sociaal Domein ter inzage
Geef uw reactie voor 31 augustus

Reageren 
In een aantal bijeenkomsten voor  
de zomer zijn de plannen voor-
besproken met inwoners en maat-
schappelijke organisaties. Ook de 
participatieraad is nauw betrokken 
en adviseert ons over het nieuwe 
beleid. Nu liggen het concept 
 beleidsplan en de concept verorde-
ningen officieel ter inzage in het 
 gemeentehuis en u kunt ze down-
loaden via de nieuwsberichten op 
www.bronckhorst.nl/sociaaldomein. 

met uiterlijk 31 augustus a.s. kunt u 
hierop reageren. Dit kan via het 
e-formulier dat u bij het nieuwsitem 
op onze website aantreft. Na de 
 zomer worden de reacties verwerkt 
in de definitieve 
verordeningen 
en beleidsplan, 
waarover de 
gemeenteraad 
in oktober 
 beslist.

continuïteit van de zorg, inzet op 
 eigen kracht en stimuleren van zelf-
redzaamheid. We willen laagdrempe-
lig en toegankelijk zijn en maatwerk 
bieden. In de Participatieverordening 
staat het verkrijgen van werk voorop. 

B en w stellen de raad voor om het 
beleid voor kinderopvangcentra en 
peuterspeelzalen te harmoniseren. 
Dit is ingegeven door de wet OKE 
(Ontwikkelingskansen door Kwaliteit 
en Educatie) en de demografische 
ontwikkelingen in Bronckhorst (van 
2012 tot 2020 daalt het aantal leer-
lingen met ca. 30 %). Op deze manier 
kan de gemeente een kwalitatief 
goed voorschools aanbod blijven 
bieden en ook mogelijkheden cre-
eren voor kinderen met een taal-
achterstand. De gemeenteraad 
neemt hierover in september een 
besluit.

Samenvoegen
Samenvoeging van peuterspeelzaal-
werken en kinderopvang kan leiden 
tot behoud van de voorschoolse 
voorziening. Er wordt een betere 
 bezetting mogelijk die voor de kwali-
teit en bedrijfsvoering van de voor-
ziening van belang is. Daarnaast 
 maken wij tegenwoordig geen 
 onderscheid tussen werkende en 
niet-werkende ouders. Oorspron-
kelijk was kinderopvang bedoeld 
voor kinderen van werkende ouders 

en de peuterspeelzaal voor kinderen 
waarvan niet beide ouders werken. 
De scheidslijn tussen beide voorzie-
ningen is vervaagd. Als alle peuters 
naar dezelfde voorschoolse voorzie-
ning gaan, krijgen alle kleintjes een 
gelijke startpositie. 

Toeslag
Met de samenvoeging van beide 
voorzieningen vervalt de huidige 
 gemeentelijke subsidie aan de peu-
terspeelzalen. In de nieuwe situatie 
zullen ouders een beroep moeten 
doen op de kinderopvangtoeslag van 
de belastingdienst. Voor ouders die 
niet voor kinderopvangtoeslag in 
aanmerking komen, werkt de 
 gemeente een regeling uit (geba-
seerd op de kinderopvangtoeslag-
tabel van de belastingdienst). 

Dit harmoniseringtraject is met de 
peuterspeelzalen, kinderopvang-
organisaties en scholen besproken. 
De partijen geven de komende tijd 
 samen met de gemeente invulling 
aan het nieuwe beleid voor voor-
schoolse voorziening.

Gemeente gaat beleid peuterspeelzalen 
en kinderopvang harmoniseren

De gemeente heeft voor de zomer 
 besloten om medewerking te verle-
nen aan de privatisering van sport-
veldencomplex Het Hooge Wessel in 
Steenderen. Daarbij is rekening 
 gehouden met een uitbreiding van  
het complex om voldoende ruimte te 
kunnen bieden aan de fusieclub SV 
Basteom, die is ontstaan na het 
 samengaan van de voetbalclubs uit 
Baak en Steenderen en als thuisbasis 
het complex aan de Prins Bernhard-
laan heeft. De club wil een uitbreiding 
van de velden (van 2 naar 4) en aan-
passing/uitbreiding van het bestaan-
de clubgebouw (kleedkamers). Voor 
de uitbreiding van de velden en de 
vergroting van het clubgebouw is een 
herziening van het bestemmingsplan 
nodig, omdat die gronden nog geen 

sportbestemming hebben en het 
 bestaande bouwvlak te klein is. Vori-
ge week hebben we besloten hieraan 
in principe medewerking te verlenen. 
Wij verwachten in het najaar het 
 ontwerp van het bestemmingplan 
voor de velduitbreiding en de vergro-
ting van het clubgebouw ter inzage 
komt. Afzonderlijk wordt door 
 Basteom nog bekeken in hoeverre 
een nieuwe kantine/tribune kan 
 worden gerealiseerd bij het nieuwe 
kindcentrum, dat direct ten westen 
van de sportvelden komt. De bouw-
mogelijkheden voor de kantine/tribu-
ne nemen we mee in de al lopende 
bestemmingsplanherziening voor het 
kindcentrum. 
Zie voor meer informatie ook de 
 rubriek Openbare bekendmakingen.

Principe medewerking voor 
uitbreiding/herinrichting 
sportveldencomplex Basteom 
Steenderen



Openbare bekendmakingen

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

Op 25 augustus start de provincie 
Gelderland met de reconstructie van 
de N314 tussen Laag-Keppel en 
Baak. Het autoverkeer wordt met 
borden omgeleid. Fietsers kunnen er 
wel door. 

Vooruitlopend op de werkzaamheden 
is er op 18 augustus tussen 19.00 en 
21.00 uur een inloopbijeenkomst voor 
bewoners en belanghebbenden. 
 Ondernemers langs het traject wor-
den door de aannemer apart geïnfor-
meerd over de bereikbaarheid. De 

provincie hoopt 
de vernieuwde 
weg eind okto-
ber weer open 
te kunnen stel-
len voor al het 
verkeer. 

De weg krijgt nieuw asfalt en wordt, 
net als de rondweg Hummelo, inge-
richt als een gebiedsontsluitingsweg 
(80 km/uur). Ter hoogte van de Hes-
senweg, Zomerweg en Dambroek 
 komen middengeleiders om de fiets-
veiligheid te vergroten. Fietsers 
 kunnen daar straks in twee fasen de 
weg oversteken. 

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor autoverkeer op de 
Sliekstraat, tussen de rotonde N317 
Rijksweg en de rotonde N330 Zel-
hemseweg, en op de Torenallee en 
Zutphen-Emmerikseweg, tussen de 
rotonde N314 Keppelseweg in 
 Hummelo en de rotonde N314 Steen-
derseweg/Vordenseweg in Baak. Op 
de N314, tussen Doetinchem en 
 Zutphen, wordt het doorgaand ver-
keer omgeleid via de N316 (Hengelo - 
Vorden - Zutphen en omgekeerd) of 
via de N317 (Doesburg - Ellecom)  
en de N348 (Dieren - Brummen - 
 Zutphen en omgekeerd. Steenderen 

Wegwerkzaamheden tussen Laag-Keppel en Baak
Inloopbijeenkomst op 18 augustus

is het best bereikbaar vanuit Zutphen 
via de N314 naar Baak en de Steen-
dersweg Dolfingweg naar Steende-
ren.

Inloopbijeenkomst
Op 18 augustus is van 19.00 tot 
21.00 uur een inloopbijeenkomst 
voor bewoners en belanghebben-
den. Medewerkers van de provin-
cie en de aannemer staan dan voor 
u klaar om informatie te geven en 
uw vragen te beantwoorden over 
het werk, de planning, omleiding-
routes en de bereikbaarheid. U van 
harte welkom in zaal Herfkens, 
Zutphen-Emmerikseweg 64 in 
Baak. U kunt gewoon binnenlopen 
wanneer het u het beste uitkomt, 
er is geen centrale presentatie.

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden kunt u op 
www.bereikbaargelderland.nl te-
recht voor informatie over de situatie 
op de weg en eventuele omleidingen. 
Voor de meest actuele stand van 
 zaken kunt u een gratis e-mail alert 
inschakelen. Voor overige vragen 
over de werkzaamheden neemt u op 
werkdagen contact op met het 
 Provincieloket van de provincie 
 Gelderland, (026) 359 99 99 of per 
e-mail provincieloket@gelderland.nl 
(www.gelderland.nl/provincieloket).

Gevonden en verloren voorwerpen
De gemeente is verantwoordelijk voor 
de registratie en verwerking van gevon-
den en verloren voorwerpen. Elke 
maand voeren wij gevonden voorwer-
pen waarvan de wettelijke bewaarter-
mijn is verstreken af. 

Via www.bronckhorst.nl/gevonden vindt 
u een overzicht van alle gevonden voor-
werpen die bij ons zijn aangemeld. Bent 
u iets kwijtgeraakt, kijk dan eens op de 
website naar deze lijst. Beschikt u niet 
over internet, dan kunt u ons ook bellen, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Berkel Milieu is gestart met het inza-
melen van snoeisel van Taxus bacca-
ta. Van het eenjarig snoeisel van de 
taxus worden geneesmiddelen tegen 
kanker gemaakt. Hiervoor werken ze 
samen met de landelijke organisatie 
Vergroot de Hoop.
In het snoeisel van de taxus zit bacca-
tine, een basisgrondstof voor chemo-
therapie. In Nederland wordt deze 
boom veel aangeplant als haag. Door 
het snoeiafval hiervan op te vangen 
en apart in te leveren, kunnen kan-
kerbestrijdende geneesmiddelen 
worden gemaakt. Voor één chemo-
therapie is ongeveer een kubieke 
 meter aan taxussnoeisel nodig. 

Jong en schoon materiaal
Alleen eenjarige scheuten van de 
taxus zijn bruikbaar en kunt u inleve-
ren. Belangrijk is dat het snoeisel niet 
vervuild is met aarde of ander groen-
afval. De inzameling vindt alleen in de 
zomer plaats. Inleveren kan dit jaar 
nog tot 31 augustus. U kunt hiervoor 
op vertoon van uw afvalpas gratis 
 terecht op het Recycleplein aan de 
Boggelderenk 3 in Zutphen (indu-
strieterrein De Revelhorst). U vindt  
de inzamelbakken voor taxus op het 
gratis gedeelte. 
Zie voor meer informatie www.berkel 
milieu.nl en www.vergrootdehoop.nl.

Lever taxus in voor medicijnen 
tegen kanker

In 2015 komen er enkele veranderin-
gen aan op het gebied van bestem-
mingsplannen. We willen als ge-
meente naar een snellere afhande-
ling van bestemmingsplanwijzigin-
gen, door:

(het moment dat een initiatief-
nemer met een plan bij de ge-
meente komt tot en met de toezeg-
ging) aan te brengen 

leggen 

die binnenkomen te combineren in 
één procedure 

U bent ervaringsdeskundige
Om te leren van de ervaringen van 
inwoners, bedrijven en organisaties 

die al eens een bestemmings-
plan(wijziging) bij ons hebben inge-
diend, wisselen wij graag met hen 
van gedachten over de stappen die 
zij doorlopen hebben. Om te horen 
hoe zij het vooroverleg ervaren heb-
ben en wat zij vonden van de verdere 
uitwerking van het plan (o.a. onder-
zoeken en de ruimtelijke onderbou-
wing), gaan wij op 16 september om 
de tafel, van: 

adviseurs (zoals architecten, 
 projectontwikkelaars)

-
re initiatiefnemers 

De uitkomsten nemen we mee in 
 onze plannen.

Hebt u ook ervaring met het aanvra-

gen van een bestemmingswijziging 
en wilt u deelnemen aan het 
 gesprek? Meldt u zich dan voor  
10 september aan via info@bronck 
horst.nl o.v.v. Snellere bestem-
mingsplanafhandeling.

We gaan graag met u in gesprek over 
bestemmingsplannen

Drank- en Horecavergunningen

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 9 juli 2014:

Ontvangen op 16 juli 2014:

Ontvangen op 17 juli 2014:

Ontvangen op 18 juli 2014:

Ontvangen op 20 juli 2014:

Ontvangen op 21 juli 2014:

Ontvangen op 22 juli 2014:

Ontvangen op 23 juli 2014:

Aanvragen

Ontvangen op 24 juli 2014:

bomen

Ontvangen op 27 juli 2014:

Ontvangen op 28 juli 2014:

Ontvangen op 29 juli 2014

Ingetrokken aanvragen
Aanvraag ontvangen op 10 juli 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 26 
weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook op-
schorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is ge-
nomen, publiceren we hierover onder Verleende vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het be-
sluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 
B en w van Bronckhorst zijn van plan een vergunning te verlenen voor:

Ontwerpvergunningen

Volg ons via Twitter!
Direct op de hoogte zĳn van het laatste 
nieuws van de gemeente? 
Volg ons op Twitter: @gem_bronckhorst. 
U kunt hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 



Openbare bekendmakingen - vervolg

De stukken liggen van 6 augustus t/m 18 september 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunt u een zienswijze op het plan naar keuze, schrifte-
lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 juli 2014:

tot 19.00 uur, Omroep Gelderland

 

Sint Willibrordus

van 12.00 tot 18.00 uur, vereniging In Stap & Draf

-
middelen buiten een kampeerterrein 11 en 12 oktober 2014, vereniging In Stap & Draf

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Geweigerde omgevingsvergunningen 

Mogelijkheden voor bezwaar 

van bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen

tekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, de gemotiveerde 
gronden van het bezwaar en uw ondertekening. 

Voorlopige voorziening 

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

-
digd.

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

De vergunningen zijn ten opzichte van de ontwerpvergunningen niet gewijzigd. De stukken liggen 
van 6 augustus t/m 18 september 2014 tijdens de openingstijden voor een ieder ter inzage. U kunt 
zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

ontwerpvergunningen

ingebracht tegen de ontwerpvergunningen

De vergunningen worden na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die ter-

Verleende vergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Steenderen; Sportpark Het Hooge 
Wessel’ (melding art. 1.3.1 Bro)

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

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Buitengebied; Schiphorsterstraat 
16 Toldijk’

-
bracht ten opzichte van het ontwerp. De wijzigingen betreffen het volgende: het nieuwe gemeente-

-
-

lige varkensschuur voor een aan huis gebonden beroep als trainer, coach en facilitator van work-
shops.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

alleen als u over een gml-viewer beschikt) 
➝ Actueel ➝

-
noemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons 

Mogelijkheden voor beroep

hebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren 
heeft gebracht, evenals iedere belanghebbende voor zover het de aangebrachte wijzigingen 
 betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep instellen tegen het vaststellings-

 

-

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

openingstijden de volgende meldingen op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

 algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

Dit houdt in dat het gemelde niet onder de vergunningplicht van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht valt. Wel moet worden voldaan aan de algemene voorschriften, die aan bovengenoemde 
besluiten zijn verbonden.

Wet milieubeheer

Algemene subsidieverordening gemeente Bronckhorst 2014 vastgesteld

2014 vast. De belangrijkste wijzigingen met de Algemene Subsidieverordening 2012 zijn: 

voor in de verordening

verklaring vormt een waarborg tegen onjuist gebruik van subsidiegelden. In de beschikking 
worden afspraken gemaakt op welke wijze verantwoording moet worden afgelegd. 

 
1 oktober.

4.  De ingangsdatum van de verordening is 1 augustus 2014

welzijn.

Gemeentelijke regelgeving algemeen

verwijzen wij u naar www.bronckhorst.nl



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

De Bronckhorster Uitdaging is een bedrijvennetwerk binnen de eigen gemeente 
die bemiddelt in menskracht (kennis, kunde en extra handen), in vraag en 
aanbod van materialen (allerlei spullen) en eventueel middelen (geld). Door 
op lokaal niveau maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren en te 
organiseren, draagt de Uitdaging bij aan een betere leefkwaliteit voor inwoners 
van de gemeente Bronckhorst.C
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Deze column wordt ondersteund door:

Sinds 1976 ben ik werkzaam en 
woonachtig in Hengelo en ben, mag ik wel 
zeggen, flink ingeburgerd in de gemeente.
In mijn werk kwam ik vele verzoeken tegen 
van stichtingen of verenigingen die een 
beroep deden op ons bedrijf voor allerlei 
ondersteuningen.
Dan is het zo goed, dat de Bronckhorster 
Uitdaging de mogelijkheid biedt deze 
verzoeken op een centraal punt te droppen 
om daarmee te voorkomen, dat vele 
verschillende ondernemers behoeven te 
worden benaderd.
Het is dan ook de uitdaging voor de Oude 
Rotten en Jonge Honden, om bij een 
verzoek een match te vinden bij één of 
meerdere van onze collega’s ondernemers, 
teneinde deze te kunnen honoreren, 
zonder dat daar in de eerste instantie geld 
mee is gemoeid.
Ook bereik je daarmee meer betrokkenheid 
van ondernemers met het maatschappelijk 
gebeuren binnen onze gemeente.
Door verzoeken van stichtingen of 
verenigingen aan de ene kant en de 
ondernemers aan de andere kant met 
elkaar in contact te brengen (te Matchen) 
noem ik een wijze van Sociale Sponsoring.

Ook zeker nu, 
bij een terug-
tredende over-
heid, is des te 
meer van belang, 
om elkander te 
helpen of zo als men wel zegt, te verzorgen.
Gezien het feit dat onze gemeente een 
zorgelijke demografische ontwikkeling 
ondergaat, is het belangrijk om de 
leefbaarheid en het voorzieningniveau van 
onze gemeente met alle betrokkenen op 
peil proberen te houden. Volgens mij kan 
de Bronckhorster Uitdaging daar een van 
de instrumenten voor zijn.
Ook als bestuurslid van het VNO-NCW 
Achterhoek ben ik op de hoogte van allerlei 
initiatieven, om wat de demografische 
veranderingen met zich meebrengt, daar 
activiteiten voor te ontplooien die tot 
innovatie leiden.
Tot slot ben ik van overtuigd dat de formule 
van de “Bronckhorster Uitdaging” een 
succes gaat worden, waarbij ik mij vereerd 
voel daar waar nodig is een steentje bij te 
dragen.

Gerard Mantel: Oude rot van 
de Bronckhorster Uitdaging
Toen ik met de uitgangspunten en doelstellingen van de 
Bronckhorster Uitdaging bekend werd gemaakt, was ik meteen 
bereid om mijn kennis, ervaring en niet onbelangrijk mijn 
netwerk als “oude Rot” (wat ik me nog niet voel) in te zetten 
voor dit fantastische initiatief.

Gerard Mantel.

U kunt op deze dag de deelnemers, 
in mooie klederdracht uit heel Ne-
derland, tegenkomen in Vorden en in 

Bronkhorst. Rond 16:15 uur is er een
gezamenlijk optreden door alle deel-
nemers in het centrum van Vorden.

Nationale Folkloredag
Vorden - De Nationale Folkloredag vindt plaats in en om Vorden.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 2 augustus vlogen de 
jonge duiven van PV De IJsselbode 
Steenderen vanaf Zellik (190 km). De 
duiven werden gelost om 7.45 uur bij 
een zuidoostenwind. De snelste duif 
werd geklokt door P. Hendriks om 
10.26 uur. Uitslag: 1-5-6-7-8 P. Hen-
driks, 2-3-4-9-10 J. Boesveld.

PV VORDEN 
De duiven van PV Vorden vlogen dit 

weekend vanuit Hannut, 180 km. Be-
haalde snelheid was 83 km/uur. De
snelste duif was van H. Hoksbergen.
Uitslag: 1-3-9 H.B.M. Hoksbergen,
2 T.J. Berentsen, 4-10 Ashley Eykel-
kamp, 5-6 Marc Tiemessen, 7 F.T.
Hummelink, 8 R. de Beus.

PV STEEDS SNELLER HENGELO
GLD
Zaterdag 2 augustus vlogen de dui-
ven van PV Steeds Sneller vanuit 
Hannut. Zij werden gelost om 7.30
uur. De snelste duif was van R. Koers,
die een snelheid behaalde van 1399
mpm. Uitslag: 1 R. Koers 09.37.31, 2
A. Luesink 09.38.40, 3 A.H.J. Peters
09.45.54, 6 R. Waenink 09.57.28,
11 E. Koers 10.11.00, 16 G. Duitshof
10.20.45.

Duivenberichten 2 augustus
Bronckhorst - Uitslagen van 
wedvluchten van de vier duiven-
verenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem, PV Vorden en PV Steeds 
Sneller Hengelo Gld.

Opname in een zorginstelling is voor de 
meeste mensen een stap die ze liever 
niet zetten. Lichamelijke beperkingen 
kunnen echter op enig moment de 
reden zijn dat er niet aan te ontkomen 
valt. Gelukkig zijn er veel technische 
oplossingen waarmee u langer in uw 
eigen vertrouwde omgeving kunt blijven 
wonen, zonder veiligheid of comfort in 
te leveren. Met alle geplande bezuini-
gingen op de zorg, is het verstandig na 
te denken over uw mogelijkheden om 
langer thuis te blijven wonen. 
Loopt u het risico te vallen in uw bad- 
kamer of douche? Heeft uw huis (te 
veel) drempels? Zijn de deuren niet 
breed genoeg voor een rolstoel of 
rollator? Wordt het rolluik te zwaar om 
met de hand te bedienen? Moet uw 
wastafel of zelfs de hele keuken in 
hoogte verstelbaar zijn?

Hoe regel je zoiets? En geeft de 
gemeente een tegemoetkoming voor 
deze aanpassingen?

Veel vragen om te beantwoorden. Kan 
het wel wat ik wil? Welke oplossingen 
zijn er?
Als dit ook uw vragen zijn kies dan voor 
een bedrijf dat u hierin van begin tot 
eind kan begeleiden. Overleg met de 
gemeente, bekijken van uw (subsidie) 
mogelijkheden, een duidelijke offerte, 
uitvoering van de werkzaamheden 
met eigen vakmensen en een goede 
service en garantie.
Bruggink begeleidt u hierbij van begin 
tot eind. Tot 1 maart 2014 is het ook 
nog eens extra aantrekkelijk om werk-
zaamheden aan uw woning te laten 
uitvoeren. Doordat de btw op arbeids-
loon verlaagd is van 21 naar 6 procent, 
betaalt u 15 % minder btw over het 
werkloon! Meer weten? Kijk dan op 
www.bruggink-bv.nl/aangepast-wonen. 
Wilt u elke maand nuttige tips via email 
ontvangen en bovendien elke maand 
nog kans maken op een cadeaubon? 
Abonneer u dan gratis op onze nieuws-
brief op www.bruggink.bv.nl. 

Advertorial

Langer zelfstandig blijven wonen

(Informatie over de waarde v
mogelijkheid tot res

 

Deskundige experts tijdens 
‘Kunst en Antiek op ‘t Wapen’

Fred Wiersema (za.) en Jan Hein 
Heerkens Thijssen (zo.): Erkende 
taxateurs in Kunst en Antiek 
Fred Wiersema heeft een passie voor 
kunst en antiek. Hij is in Lochem ge-
vestigd als erkend allround taxateur 
met als specialismen zilver, brons en 
porseleinen voorwerpen, klokken, 
meubels en portretminiatuurtjes.. 
Jan Hein Heerkens Thijssen is taxa-
teur en makelaar in kunst, antiek en 
inboedelgoederen. Hij heeft een on-
afhankelijk bureau, niet gelieerd aan 
een kunsthandel of veiling hetgeen 
garant staat voor taxaties op reële 
basis.
Fred Wiersema: fred@wiersema-antiek.nl
www.wiersema-antiek.nl - 0573 257959
Jan Hein Heerkens Thijssen: 
j.h.heerkens@planet.nl 
www.kunstenkritisch.nl - 06 28338094

Noor Camstra: 
Restaurator van aardewerk en 
porcelein
Na de opleiding aan de Academie 
voor Beeldende Vorming heeft Noor 
zich gespecialiseerd in keramiek. Zij 
restaureert voor musea, antiquairs, 
stichtingen en particulieren. Kera-
miek en porcelein, antiek / heden-
daags kunnen voor billijke prijzen 
mooi en professioneel goed gerestau-
reerd worden. Zodanig behandeld 
dat men de restauratie niet of nau-
welijks kan zien. Servies, een antieke 
schotel, vaas of beeldje, vaak is het 
de moeite waard om ze weer in goe-
de conditie te brengen. U kunt een 
afspraak maken.
Noor Camstra: e.camstra@kpnplanet.nl
www.keramiek-restauratie.nl
0573-256273

Sebastiaan Brinkhorst: 
Beeldend Kunstenaar 
Zijn liefde voor het vee deed hem be-
sluiten om naar de landbouwschool 
te gaan. Toch zou Bas nooit een boer 
tussen de boeren worden. Hij mocht 
zich dan enorm aangetrokken voe-
len door het melkvee, maar daarmee 
ben je geen boer. De kunstacademie 
hield haar deuren voor Bas gesloten. 
Voor de opdracht “klonen en DNA” 
had Bas twee identieke goudvis-
sen elk in haar eigen wijnglas laten 
zwemmen. De wijnglazen waren min 
of meer met elkaar verbonden door 
roestig ijzerdraad waarin de trappen 
van een DNA streng herkenbaar wa-
ren.Een geniaal idee, vonden zij die 
het kunstwerk moesten beoordelen 
maar daarnaast vooral zielig voor de 
visjes. En dus kwam Bas zijn naam 
niet op de lange lijst van eerstejaars 
studenten.
Bas Brinkhorst opende zijn atelier en 
werd met succes beeldend kunste-
naar. Gedreven weet Bas de karakte-
ristieke expressie van elk levend we-
zen, noem het de ziel, in zijn beelden 
te leggen. 
www.sebastiaanbrinkhorst.nl
info@sebastiaanbrinkhorst.nl
0575-460026 / 06-40604289

Adri Bolt:
Schrijnwerker en restaurateur te 
Lochem
Na de opleiding tot meubelmaker 
aan de Ambachtschool te hebben 
gevolgd restaureert Adri al ruim 35 
jaar antieke meubelen. Vooral 17e 
18e en 19e eeuwse meubelen of hou-
ten objecten worden op passende 
wijze met de juiste materialen, zorg 
en aandacht gerestaureerd. Als het 
gaat om fineren, verbindingen ma-
ken, lijmen,snijwerk en kleuren: al-
les is en blijft handwerk! 
0573-251094

Robert Alofsen:
Edelsmid
Robert Pieter Alofsen is van origine 
botanicus, dat is de reden, dat u in de 
meeste ontwerpen blad- en bloem-
motieven ontwaart, soms niet meer 
te herkennen door abstractie en het 
wiskundig doorvertalen. Toch er-
vaart u onder de gehele collectie de 
harteklop van de natuur. Voor alle 
info; 
www.alofsen.com
info@alofsen.com - 06-81923010

Nathalie Cassee:
Kashmir Hermitage
Shawls, tassen en prachtig handwerk 
uit India. Te koop voor u bij het Wa-
pen op deze dagen. Voor een eerste 
impressie; 
www.kashmirheritage.nl 
info@kashmirheritage.nl - 06-12526099

Op zaterdag 9 augustus (10.00-17.00 uur) en zondag 10 augustus 
(11.00 – 17.00 uur) zullen een aantal experts op gebied van het restau-
reren van porcelein en antieke meubelen, een taxateur en designers 
hun kennis met u delen en u informeren over de mogelijkheden en 
waarde van uw favoriete antiekstukken. Het advies is geheel kosten-
loos. Wie delen hun kennis met u ?

9 en 10 augustus

Kunst en Antiek
op ’t Wapen

Altijd al willen weten 
wat de waarde is van 
uw favoriete stuk 
antiek? Of benieuwd 
naar de mogelijkheid 
en de kosten tot een 
restauratie hiervan? 
Of op zoek naar een 
mooie shawl of tas?

Kom dan 9 of 10 augustus naar:

Wapen van Heeckeren
Zelhemseweg 16 - 6999 DN Hummelo - (0314) 38 26 00



“Nou ja, voetbalveld, we had-
den in een weiland lijnen uitge-
zet met geel zand en de doelen 
waren in elkaar gezet door den-
nenbomen die wij uit het bos 
haalden aan de oude Zutphense-
weg”. Dit was de uitleg die Henk 
Pardijs in 2003 gaf, tijdens een 
interview in het kader van het 
75-jarig jubileumboek in 2004. 
De inmiddels overleden Henk 

Pardijs was tijdens het 75-jarig 
bestaan van de vereniging, het 
enige nog in leven zijnde lid dat 
tijdens de oprichting in 1929 
in het 1e elftal speelde. Samen 
met o.a. de gebroeders van Ark 
(smederij aan de Galleestraat), 
Gerrit ‘Kuch’ Wentink en Johan 
Harmsen voetbalde hij in die ja-
ren ieder weekend op het veldje 
aan de Hamelandweg achter de 

gemeentevuilstortplaats en het 
toenmalige woonwagenkamp.
“Wij hebben nooit competitie 
gespeeld, maar voetbalden onder 
elkaar of vriendschappelijk tegen 
buurtverenigingen. In 1929 had-
den wij echter onze zinnen gezet 
op echt competitievoetbal, want 
wij waren helemaal enthousiast 
geraakt van het spelletje doordat 
wij vaak op de fiets naar Zut-
phen, Deventer en zelfs Almelo 
gingen om naar Be Quick, Go 
Ahead en Heracles te kijken. In 
die zomermaanden zijn wij flink 
in de weer geweest (vooral het 
zoeken naar bestuursleden was 
een hele klus), maar uiteindelijk 
waren wij zover dat er op 1 au-
gustus in Café ‘Onder de Linden’ 
van Pardijs (nu Kapsalon Heer-
sink) de oprichtingsvergadering 
werd gehouden’, aldus Henk Par-
dijs tijdens het interview in 2003. 
De plek waar uiteindelijk de op-
richting plaats vond was niet 
geheel toevallig Café Pardijs of-
tewel ‘Café Biljart ‘Onder de Lin-
den’, want het echtpaar Pardijs 
had twee zoons, Rinus en Bertus, 
die sportief waren aangelegd en 
ook betrokken waren bij de op-
richting van v.v. Vorden. Bertus 
Pardijs nam zitting in het be-
stuur samen met Herman Vlog-
man, Frits Jansen en A. Kost en 
de heer Jan Plezier van de Molen-
weg was de eerste voorzitter van 
voetbalvereniging Vorden. De 
clubkleuren geel en zwart wer-
den uit het gemeentewapen van 
Vorden gehaald, van boer Wes-

selink werd een 
weiland gehuurd 

aan de Waarleweg en de naam 
werd voetbalvereniging Vorden 
omdat Hercules door de bond 
niet werd goedgekeurd. Toen 
de  vijftien originele geel-zwarte 
voetbalshirts door de leverancier 
begin september 1929 werden 
afgeleverd, was v.v. Vorden hele-
maal klaar voor de start van de 
competitie.
Eind september deden de 11 
mannen nog mee als Hercules 
aan een toernooi in Hengelo 
(gld) bij café de Zandheuvel, 
maar op 6 oktober speelden zij 
in het geel-zwart als 1e elftal 
van v.v. Vorden de eerste com-
petitiewedstrijd. Het 1e elftal uit 
1929 bestond uit: Bertus Pardijs, 
Jo van der Wal, Jan Smit, Gerrit 
Wentink, Paul Salari, Chris Hen-
driks, Henk Pardijs, Frans Smit, 
Wim te Slaa, Frits Jansen, Jan 
Eggink en Johan Harmsen. In de 
3e klasse C GVB (afd. Deventer) 
werd v.v. Vorden keurig 3e met 
17 punten uit 14(!) wedstrijden 
en een doelsaldo van 54 voor en 
25 tegen in een competitie van 
9 ploegen met Be Quick IV, PAX 
I, Voorst I, Warnsveld II, AZC V, 
Steenderen II, De Hoven II en 
B.I.C. II (Brummen).
Deze 11 spelers en het vijfkop-
pige bestuur hadden destijds in 
1929 nooit kunnen vermoeden 
dat de voetbalvereniging Vorden 
85 jaar later een boeiende en 
bloeiende vereniging zou zijn, 
met een prachtige accommoda-
tie op de oude Zutphenseweg en 
475 leden, 150 donateurs, 175 
vrijwilligers en een actieve plek 
in de gemeenschap Vorden.

Voetbalvereniging Vorden bestaat
deze maand 85 jaar

Vorden - Het is deze maand precies 85 jaar geleden dat de 
voetbalvereniging Vorden is opgericht. In dit verhaal wordt 
er stil gestaan bij de oprichtingsperikelen in de zomermaan-
den van 1929. Voordat v.v. Vorden het levenslicht zag in 1929 
waren er begin 20e eeuw al enkele pogingen ondernomen 
om de voetbalsport in het dorp Vorden te introduceren. In 
1912 heeft LBB (Little But Brave) een toernooi georganiseerd 
en haalde daarmee zelfs de Zutphense Courant. Van 1917 tot 
1924 was ‘Blauw-Wit’ actief in Vorden maar zij hebben nooit 
voor de bond en in competitieverband gevoetbald. In 1924 is 
deze club ter ziele gegaan en toen in 1927 een groep jonge 
jongens iedere week een potje gingen voetballen op een eigen 
uitgezet veld onder de naam Hercules, was de derde voorloper 
van v.v. Vorden een feit.

T: 0575-512085
Dreef 8 Zutphen

www.cinemajestic.nl

CINEMAJESTIC
WEEKPROGRAMMA 
PER FILM
LUCY
dinsdag 05-08 18:45 uur  21:00 uur
woensdag 06-08 18:45 uur  21:00 uur
donderdag 07-08 19:00 uur  21:30 uur   
vrijdag 08-08 19:00 uur    21:30 uur   
zaterdag 09-08 19:00 uur   21:30 uur   
zondag 10-08 19:00 uur    21:30 uur   
maandag 11-08 19:00 uur   21:30 uur   
dinsdag 12-08 19:00 uur    21:30 uur   
woensdag 13-08 19:00 uur    21:30 uur   

SEX TAPE
dinsdag 05-08  21:00 uur 
donderdag 07-08 18:45 uur 21:00 uur   
vrijdag 08-08 18:45 uur    21:00 uur   
zaterdag 09-08 18:45 uur    21:00 uur   
zondag 10-08 18:45 uur    21:00 uur   
maandag 11-08 18:45 uur    21:00 uur   
dinsdag 12-08 18:45 uur    21:00 uur   
woensdag 13-08 18:45 uur    21:00 uur   

AND SO IT GOES       
donderdag 07-08 18:45 uur   
vrijdag 08-08 18:45 uur   
zaterdag 09-08 18:45 uur   
zondag 10-08 18:45 uur   
maandag 11-08 18:45 uur   
dinsdag 12-08 18:45 uur   
woensdag 13-08 18:45 uur   

HERCULES (3D)         
dinsdag 05-08 21:30 uur   
woensdag 06-08 21:30 uur 
donderdag 07-08 21:30 uur   
vrijdag 08-08 21:30 uur   
zaterdag 09-08 21:30 uur   
zondag 10-08 21:30 uur   
maandag 11-08 21:30 uur   
dinsdag 12-08 21:30 uur   
woensdag 13-08 21:30 uur   

DAWN PLANET OF THE APES 3D     
dinsdag 05-08 18:45 uur    21:30 uur   
woensdag 06-08 18:45 uur    21:30 uur 
donderdag 07-08 21:00 uur   
vrijdag 08-08 21:00 uur   
zaterdag 09-08 21:00 uur   
zondag 10-08 21:00 uur   
maandag 11-08 21:00 uur   
dinsdag 12-08 21:00 uur   
woensdag 13-08 21:00 uur   

FAULT IN OUR STARS     
dinsdag 05-08 16:00 uur    18:45 uur   
woensdag 06-08 16:00 uur    18:45 uur 
donderdag 07-08 15:45 uur    19:15 uur   
vrijdag 08-08 15:45 uur    19:15 uur   
zaterdag 09-08 15:45 uur    19:15 uur   
zondag 10-08 15:45 uur    19:15 uur   
maandag 11-08 15:45 uur    19:15 uur   
dinsdag 12-08 15:45 uur    19:15 uur   
woensdag 13-08 15:45 uur    19:15 uur   

TRANSFORMERS: 
AGE OF EXTINCTION (2D)    
woensdag 06-08 21:00 uur

STEP UP (3D)    
dinsdag 05-08 16:15 uur   
woensdag 06-08 16:15 uur 

TRANSFORMERS (3D)   
dinsdag 05-08 18:45 uur   
woensdag 06-08 18:45 uur   

OORLOGSGEHEIMEN         
dinsdag 05-08 16:00 uur   
woensdag 06-08 16:00 uur   
donderdag 07-08 16:15 uur   
vrijdag 08-08 16:15 uur   
zaterdag 09-08 16:15 uur   
zondag 10-08 16:15 uur   
maandag 11-08 16:15 uur   
dinsdag 12-08 16:15 uur   
woensdag 13-08 16:15 uur   

STEP UP ALL IN 3D 
dinsdag 05-08 16:15 uur   
woensdag 06-08 16:15 uur 
donderdag 07-08 16:15 uur   
vrijdag 08-08 16:15 uur   
zaterdag 09-08 16:15 uur   
zondag 10-08 16:15 uur   
maandag 11-08 16:15 uur   
dinsdag 12-08 16:15 uur   
woensdag 13-08 16:15 uur   

KOEMBA DE ZEBRA 2D NL       
dinsdag 05-08 14:00 uur   
woensdag 06-08 14:00 uur   
donderdag 07-08 14:00 uur   
vrijdag 08-08 14:00 uur   
zaterdag 09-08 14:00 uur   
zondag 10-08 14:00 uur   
maandag 11-08 14:00 uur   
dinsdag 12-08 14:00 uur   
woensdag 13-08 14:00 uur   

HEKSEN BESTAAN NIET       
dinsdag 05-08 13:45 uur   
woensdag 06-08 13:45 uur 
donderdag 07-08 13:45 uur   
vrijdag 08-08 13:45 uur   
zaterdag 09-08 13:45 uur   
zondag 10-08 13:45 uur   
maandag 11-08 13:45 uur   
dinsdag 12-08 13:45 uur   
woensdag 13-08 13:45 uur   

PLANES: REDDEN & BLUSSEN (3D NL)  
dinsdag 05-08 14:00 uur   
woensdag 06-08 14:00 uur    
donderdag 07-08 14:00 uur   
vrijdag 08-08 14:00 uur   
zaterdag 09-08 14:00 uur   
zondag 10-08 14:00 uur   
maandag 11-08 14:00 uur   
dinsdag 12-08 14:00 uur   
woensdag 13-08 14:00 uur   

HOE TEM JE EEN DRAAK 2 (3D NL)   
dinsdag 05-08 13:45 uur    16:15 uur   
woensdag 06-08 13:45 uur    16:15 uur 
donderdag 07-08 13:45 uur    16:00 uur   
vrijdag 08-08 13:45 uur    16:00 uur   
zaterdag 09-08 13:45 uur    16:00 uur   
zondag 10-08 13:45 uur    16:00 uur   
maandag 11-08 13:45 uur    16:00 uur   
dinsdag 12-08 13:45 uur    16:00 uur   
woensdag 13-08 13:45 uur    16:00 uur   

Door een sterke groei van onze activiteiten, zijn

wij op zoek naar een ervaren 

Onze voorkeur gaat uit naar een allround en

gedreven vakman. 

Wij bieden een boeiende baan, een prettige

werksfeer en goede arbeidsvoorwaarden. 

Reacties mailen naar:

henri@barendsen-vorden.nl

www.barendsen-vorden.nl    Tel. 0575-551261

Constructiebankwerker/
lasser (M/V)

OPEN DAG
15 augustus 2014 bestaat ons bedrijf 12,5 jaar.

Ter gelegenheid hiervan houden wij een open dag.

U bent van harte welkom tussen

14:30 en 18:00 uur.

Janssen Agri-service

Petersdijk 7a

7021 HC Zelhem
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EvaSchuurman
Column

Wat hebben wij in ‘t denken

vaak weinig geduld

Maar al te snel 

geven we anderen de schuld

Toch leer je veel

van luisteren en kijken

Extreem intensief produceren

ja, dat noemen we bio-industrie

En wat moet ik denken

wanneer ik hetzelfde 

bij knotwilgen zie

J. Wagenvoort

Toen ik hier kwam wonen was het winter. 
Ik reed het dorp binnen over een pittoresk 
keienpaadje dat mijn hart meteen stal. 
Overigens niet wetende dat de aankomst 
vanaf de andere kant wat minder tot de 
verbeelding sprak. Echter, er moest snel 
iets gehuurd worden en dit was de beste 
optie. Een bungalow-achtige woning met 
veel vloerbedekking en vergeelde muren 
die zo vakantie-achtig aanvoelde, dat het 
gemakkelijk een opstap richting het alco-
holisme had kunnen zijn. Aangezien de 
ontspannen sfeer van de seniorenwoning 
elke middag aanleiding gaf tot een advo-
caatje met slagroom. Ja, dat ik boven mijn 
leeftijdsgrens was gaan wonen werd al 
snel duidelijk.
Ook bleek spoedig dat de straat in de 
winter volledig uitgestorven leek. Met het 
verdwijnen van het blad aan de bomen, 
verdwenen de lieve, oudere, besjes ook 
langzaam uit het straatbeeld. (Dat ik de 
gemiddelde leeftijd met de komst van mijn 
gezin drastisch naar beneden haalde was 
inmiddels alom bekend.)
Met dat de bloemen tijdelijk uitstierven 
deed de straat dat ook. 

Het leven werd even heel erg leeg.
In een nieuwe omgeving waren ikzelf en 
de natuur allerminst in bloei.
Verstoten van de buitenwereld heb ik wer-
kelijk in gapende leegtes gestaard vanach-
ter het woonkamerraam.
Om middernacht op 31 december door-
brak de straat haar stilzwijgen.
Mijn buren bleken gelukkig allemaal nog 
in leven en onder invloed van een glaasje 
champagne (of twee) vielen we elkaar 
dankbaar in de armen.
Verheugd met een nieuw jaar en met dat 
we voor die tijd niet per ongeluk zo koud 
waren geworden als het huidige seizoen. 
Of althans, dat was mijn interpretatie. Van-
af dat moment verlangde ik nog vuriger 
naar het voorjaar dan daarvoor.

Wat ben ik altijd blij als mijn overbuur-
vrouw weer door de tuin scharrelt. En 
die van daarnaast dapper begint met het 
wegplukken van eikels en onkruid. ‘Mam, 
mag ik deze eikel mee naar huis nemen?’ 
Vragen mijn meisjes me weleens op straat. 
Waarop ik dan antwoord: ‘Als ik ‘m eerst 
even mag keuren lieverd, als ik ‘m eerst 
even mag keuren.’
Dan bekijk ik het groene- of bruine ding en 
zeg iets als: ‘Deze eikel kan ermee door, 
maar er zijn ook een hoop verkeerde eikels 
bij.’

En nu is het zomer.
Is elke jongere straat verlaten maar leeft 
de mijne juist op, buren keuvelen verhit in 
voortuinen en plukken geduldig en dapper 
aan ongewenste stelen groen. Ik ben wel-
eens blij dat die stelen van mij achter een 
eigenwijze, ontembare heg schuilgaan. 
Dan vallen ze wat minder op.

Wij zijn nog niet weg, deze zomer. Schar-
relen door de achtertuin, plukken niet aan 
stelen groen maar plukken zo af en toe 
eens een ijsje uit de vriezer. Waar ik in de 
winter door de straat sjouw met slee, hond, 
wanten 
en oh ja, de kinderen zijn mijn buren ner-
gens te bekennen.
Waar zij zich in zonniger tijden op de voor-
grond begeven verschansen wij ons in de 
achtertuin.
Wellicht verplaatsen wij ons met de jaren 
ook richting de voortuin in de zomer en 
verschuilen we ons ‘s winters binnenshuis. 
Vooralsnog is het andersom.
De generatie plaatst ons op een andere 
locatie. 
Vandaar dat ik voorstel de buren voortaan 
zo rond 30 juni om middernacht ook even 
op straat in de armen te vallen. Drinken we 
een cocktail en proosten we op dat ze er 
nog zijn.

Gezondheid.

Verlaten straat

Vanaf 9.45 uur wordt er gestart en 
gaat de stoet via de Horsterkamp, 
Stationsweg, Almenseweg naar Kas-
teel den Bramel en Het Enzerinck. 
Vervolgens via de Galgengoorweg en 
de Schoolhuisweg naar de eerste stop 
bij Kasteel de Wildenborch. 
Na deze stop volgt de Wildenborch-
seweg, Nijlandweg, Vordenseweg en 
Schoneveldsdijk om bij de inrit van 
Kasteel de Wiersse te komen. Dan 
gaat de route via de Wiersserallee, 
Wiersseweg, Vijverweg en Wilden-
borchseweg naar de Dorpstraat in 
Ruurlo om door te rijden naar Kas-
teel Ruurlo waar rond 12.00 uur de 
lunchstop wordt gehouden. 

Na de lunch rijden de aanspanningen 
via de Vordenseweg, Formerhoek-
weg, Rommelerdijk en Onsteinseweg 
naar Huize Onstein om de weg te 
vervolgen via de Schuttestraat, Zel-
ledijk en Lindenseweg naar kasteel 

De Kieftskamp. Vervolgens naar de 
Waalreweg om daar in een weiland 
te verzamelen voor het defilé. De rij-
tuigen vertrekken tegen 15.30 uur 
vanaf hier op nummervolgorde en in 
colonne via de Hengeloseweg, Hors-
terkamp, Nieuwstad, Raadhuisstraat 
en Dorpsstraat weer richting de Kas-
teelweide bij Kasteel Vorden. Hier 
vindt aansluitend de prijsuitreiking 
plaats.

Voorgaande jaren werden er altijd 
twee routes gereden en kwamen de 
deelnemers tussen de middag terug 
op de kasteelweide bij Kasteel Vor-
den; nu is er dus 1 route. Dit bete-
kent dat de showrubrieken dit jaar 
ook niet meer zullen plaatsvinden. 
De organisatie heeft voor deze opzet 

gekozen om de deelnemers eens een 
ander deel van onze prachtige streek 
te kunnen laten zien.

De organisatie rekent op minimaal 
65 aanspanningen waardoor deze rit 
de grootste is van ons land. Daarnaast 
verwacht de organisatie dat het aan-
tal bezoekers dat dit rijdend museum 
gratis kan aanschouwen, weer meer 
zal zijn dan afgelopen jaar nu ook 
Ruurlo wordt aangedaan. De nieuwe 
route kent prachtige plekjes om het 
verleden te laten herleven in het he-
den. De gezelligheid die het defilé ’s 
middags in Vorden al jaren kent kan 
eenvoudig gekopieerd worden naar 
de ochtend in Ruurlo. 
Voor meer informatie zie 
www.indereepn.nl.

Kastelenrit voor authentieke rijtuigen
Vorden - In de Reep’n Vorden e.o. 
organiseert op 10 augustus voor 
de 38e keer de kastelenrit met au-
thentieke rijtuigen. Er wordt een 
hele nieuwe route verreden waar-
bij dit jaar ook Ruurlo wordt 
aangedaan. Net als voorgaande 
jaren zal er gestart worden op de 
kasteelweide bij Kasteel Vorden. 
Voor de start zal de presentatie 
van de rijtuigen die zich hiervoor 
hebben opgegeven, plaatsvinden. 
Tijdens deze presentatie inspec-
teren deskundigen de aanspan-
ningen; ook voor bezoekers de 
moeite waard om te zien.

Tijdens de bijeenkomsten kun je er-
varingen delen, krijg je inzicht in je 
eigen proces en emoties rondom de 
onvervulde kinderwens en is er aan-
dacht voor dit thema in combinatie 
met omgeving en je werksituatie. 

De begeleiding wordt verzorgd door
Maya Meerbeek, eigenaar van Ver-
lies en Verlangen. Zij is professioneel
werkzaam met de doelgroep en erva-
ringsdeskundige. 

Een onvervulde kinderwens valt on-
der de onzichtbare en niet erkende
verlieservaringen en is een ingrij-
pend life-event. Wil je hierover meer
informatie kun je een mail sturen
naar:  info@verliesenverlangen.nl of
 contact opnemen via 06-27865750.

Gespreksgroep onvervulde 
kinderwens te Doetinchem
Doetinchem - Op 1 september 
2014 start de gespreksgroep: on-
vervulde kinderwens. De bijeen-
komsten vinden zes keer plaats 
van 19.00 uur tot 20.30 uur aan 
de Mullerstraat 145 te Doetin-
chem.

In de tuin van de Familie Elsman is 
een ruim assortiment van ongeveer 
700 verschillende soorten Fuchsia’s 
en vele andere bloeiende planten te 
zien. Iedereen is het weekend van 8,9 
en 10 augustus van harte welkom.
De tuin is geopend van 10:00 tot 
17:00 uur en de entree is gratis. Het 
adres is Baron v/d Heydenlaan 24 in 
Wichmond.
Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op het internet: http://home.
wanadoo.nl/fam.elsman.

Laatste weekend openstelling Fuchsiatuin
Wichmond - Op 8, 9 en 10 augus-
tus wordt voor de laatste keer dit 
jaar de fuchsiatuin, die volledig 
in bloei staat, opengesteld voor 
publiek.

Het programma op zondag werd ge-
opend door de karts. Daarna kwamen 
de motoren in de baan met een flink 
aantal leden van de motorclub uit 
Hengelo. Kanshebber voor de over-
winning in de Dutch Supersport, Rob 
Hartog, ging voor de overwinning. 
Hij streed voor een toppositie, maar 
kon het helaas niet waarmaken door 
een onschuldige schuiver in een van 
de snelste bochten van het circuit. De 
overwinning ging naar Stefan Kersch-
baumer uit Oostenrijk. Hij won de 
race net voor z’n Nederlandse team-
genoot Pepijn Bijsterbosch. Door de 
val van Hartog werd Frank Brouwer 
met een 5e plek beste Hamove lid. 
Cliff Kloots werd 12e. Lesley ten Tus-
scher had problemen met de motor 
en werd 14e. 

De Dutch Superbike was er eentje uit 
een boekje. De strijd voor de overwin-
ning ging tussen drie coureurs. In de 
laatste bocht moest het beslist wor-
den en de Oostenrijkse rijder Michel 
Ranseder ging met de winst naar huis 
voor z’n teamgenoot Danny de Boer. 
Goede zaken deed Nigel Walraven 
met een 3e plaats. Doordat Ranseder 

en de Boer de motor niet conform 
de eisen hadden, werden ze uit de 
uitslag gehaald. Daardoor ging Wal-
raven met de volle buit aan punten 
aan de haal. Clublid Jarco Grotenhuis 
reed zich naar een goede 7e plaats. 
Nelson Rolfes moest de strijd helaas 
vroegtijdig opgeven.
Het regionale duo Marcel en Erik 
Ritzer reed voor de tweede keer dit 
jaar mee voor het wereldkampioen-
schap zijspannen. Helaas moest het 
Hamove duo vroegtijdig het strijdto-
neel verlaten door een mankement 
aan de motor. Het Engels / Franse 
duo Reeves en Cluze wonnen de wed-
strijd voor de gebroeders Birchall die 
evenals Reeves afkomstig zijn uit En-
geland.

Autocoureur Harold Wisselink uit 
Zelhem wist op zondag de winst te 
pakken bij de Super Car Challenge. 
De Super Car Challenge kent verschil-
lende categorieën die bij elkaar uit-
komen. Wisselink reed een knappe 
en strakke race die uitmondde in een 
overwinning. De Bronckhorster Car 
Racing BMW rijder was dan ook zeer 
te spreken over het behaalde resul-
taat. Harold heeft dit jaar al verschil-
lende mooie dingen laten zien,  dat 
belooft nog wat voor de toekomst. 
Helaas was er ook wat pech dit week-
end voor het team. 
Zijn Engelse teamgenoot Jeremy 
Adams die zaterdag achter het stuur 
zat, moest uitvallen door technische 
problemen. Normaal gesproken rij-
den ze een half uur en wisselen dan 
van rijder. Doordat Adams zondag 
door verplichtingen elders niet kon 
rijden, reed Wisselink zondag alleen 
en Adams deed dat op zaterdag. In 
het pauzeprogramma kwam Formu-
le 1 reserve rijder Sebastien Buemi in 
de baan met een 2012 Redbull For-
mule 1 auto.  
Vorig weekend scoorde de uit Halle 
afkomstige Joey de Besten drie 2e 
plaatsten in het Belgische Chimay. 
Daar werd gereden voor het BK en 
IRRC supersport kampioenschap. 
Frank Bakker, evenals Joey den Bes-
ten uitkomend voor het Performance 
Racing Achterhoek, behaalde een 5e 
plaats in de IRRC Superbike categorie.

Winst voor Harold Wisselink bij Gamma 
Racing Day
Hengelo - Afgelopen zondag was er een jubileum op het TT Circuit 
van Assen. De gecombineerde auto, kart en motorraces werd voor de 
15e keer georganiseerd door Lee van Dam. Tijdens de Gamma Racing 
Day 2014 kwamen tienduizenden bezoekers van jong tot oud kijken 
naar de gemotoriseerde sporten op 2, 3 en 4 wielen. In diverse klassen 
verschenen ook een aantal Hamove leden aan de start.

Winst voor Wisselink in de Super Car 
Challenge. Foto: Henk Teerink.
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Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken

Berendsen Omheiningen

Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende soor-
ten dubbel staafmatten, sierhekwerken, 
poorten en nog veel meer!

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten omheiningen, afrasteringen, 
schuttingen en nog veel meer!

Verkoop van diverse merken, nieuwe en 
gebruikte aanhangwagens, paardentrai-
lers, veetrailers.
Reparatie van alle merken trailers

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

www.
debierkaai.nl

E info@debierkaai.nl

Wichmondseweg 30
7223 LH Baak
T (0575) 44 13 15

KROEGFEESTEN
-tot 150 personen-

BUFFETTEN
NIEUWE EN UNIEKE STREEKARRANGEMENTEN

PARTYRUIMTE
”DE DEALE

”

-van 25 tot 100 personen-
MET PRACHTIG ZONNETERRAS

PARTY-CATERING

HARMSEN Zelhemseweg 21, 7255 PS Hengelo (Gld), 
Tel.: 0575 - 46 40 00, www.harmsenvakschilders.nl
ma-vr: 08.30 – 17.30 uur Za: 08.30 – 16.00 uur

GEHEEL GRATIS EN VOOR NIETS: PROFESSIONEEL ADVIES BIJ HET MAKEN VAN UW KEUZE MET EEN KOPJE CAPPUCCINO OF KOFFIE 

*Actie geldig van 4 t/m 23 augustus

WIJ ZIJN DE HELE 
BOUWVAK 
GEOPEND!

DUBBELE 
SPAARPUNTEN
Vraag in de winkel naar 

de voorwaarden

BIJ BESTEDING VANAF E 100,- EEN 

FEESTIVAL 
PASSE PARTOUT

CADEAU

VOOR IEDERE 
KLANT EEN LEUK 

CADEAU!

Kom voor zomerse ideeën, gezelligheid en mooie aanbiedingen naar Deco Home Harmsen!

WEGENS SUCCES
VERLENGD: BOONSTOPPEL

2e BLIK
HALVE PRIJS

50%
KORTING 
OP HISTOR DIVERSE 

STANDAARD KLEUREN 

ZORGELOOS RIJPLEZIER IN EEN NIEUWE NISSAN 

VOOR EEN VAST BEDRAG PER MAAND

NISSAN MICRA

v.a. € 119,-/mnd v.a. € 149,-/mnd v.a. € 224,-/mnd v.a. € 249,-/mnd

NISSAN QASHQAINISSAN JUKENISSAN NOTE

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

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

www.herwers.nl/nissan

Totaal 

kredietbedrag*

Looptijd in maanden Vaste debetrentevoet Jaarlijks 

kostenpercentage

Slottermijn Totaal te betalen bedrag Maandlast

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € -    € 11.032  € 230 

 € 10.000 48 4,9% 4,9% € 2.500,00  € 11.264  € 183 

Het afl opend krediet wordt verstrekt door Nissan Financial Services, handelsnaam van RCI Financial Services B.V te Schiphol Rijk (KvK nummer 

30055070, AFM vergunningsnummer 12009781). Herwers All-Inclusive geldig op nieuwe Nissan personenauto-orders van particulieren tot 

en met 31/07/2014. Jaarlijks kostenpercentage van 4,9% tot 60 maanden, geen maximaal te fi nancieren bedrag. De maximaal slottermijn is 

afhankelijk van de looptijd van de fi nanciering en is berekend op basis van de waarde van de auto (30% bij 36 maanden, 25% bij 48 maanden en 

10% bij 60 maanden fi nanciering). Jaarlijks kostenpercentage na actieperiode is 7,9%  Elke kredietaanvraag wordt getoetst bij het Bureau Krediet 

Registratie te Tiel. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.  Nissan Financial Services behoudt zich 

het recht voor de actie op elk moment te wijzigen of te beëindigen.

INCL. GRATIS 
VERLENGDE GARANTIE

TOT 5 JAAR

INCL. GRATIS 
ONDERHOUD
TOT 5 JAAR

INCL. GRATIS 
PECHHULP

TOT 5 JAAR



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek

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

V
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Wilt u meer informatie over een van deze vacatures? 
Bekijk onze website: www.uitzendbureaustezu.nl

info@uitzendbureaustezu.nl

Allround timmerman

Voor meerdere opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en ervaren allround timmerman uit de omgeving 
van Zutphen. 
Wij zijn opzoek naar een allround timmerman die ook basis-
kennis beschikt over metselen, lijmen en tegelen.

U bent in het bezit van minimaal B rijbewijs en eigen vervoer
U bent in het bezit van eigen handgereedschap en een geldig 
VCA Diploma. 
Heeft u meer dan 5 jaar relevante werkervaring in de nieuw-
bouw en renovatie? Bel of mail ons voor meer informatie over 
deze vacature.

Leerling timmerman

Ben jij een handige jongen en ben je toe aan een leuke uitda-
ging met kans op een vaste baan? 

Functie eisen
Je bent in het bezit van B rijbewijs en eigen vervoer
Je hebt een vakopleiding voor timmerman met succes afge-
rond.

Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Allround stukadoor

Voor meerdere opdrachtgevers zijn wij op zoek naar een 
enthousiaste en ervaren stukadoor uit de omgeving van 
Zutphen. 

U bent in het bezit van minimaal B rijbewijs en eigen vervoer
U bent in het bezit van eigen handgereedschap en een geldig 
VCA Diploma. 
U kunt zelfstandig en secuur werken.
Heeft u meer dan 5 jaar relevante werkervaring als stuka-
door?
Bel of mail ons voor meer informatie over deze vacature.

Het is weer zover:
Alles voor de weck.

ALLES IN VOORRAAD!
Dit alles alleen bij:

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

www.avonturijn.nl

Kinderopvang 
...ons vak!

Daar zijn we trots op, 
vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

Buitenschoolse opvang:
zó leuk kan het zijn!

Kinderen van 4 tot 12 jaar worden bij 
Avonturijn op een leuke én professionele 
manier opgevangen. Wij kijken naar het 
kind én zijn of haar kwaliteiten, spelen 
daar op in en passen daar ons activitei-
tenaanbod op aan. Op de BSO is flexibe-
le opvang, voorschoolse opvang, maar 
ook alleen vakantieopvang mogelijk.
Wij geven u graag nadere informatie. 
Kom eens langs en voel de Avonturijn-
sfeer! Kijk ook op www.avonturijn.nl

Nieuwe Weg 5-01, Ruurlo, Telefoon (0573) 760 200, info@avonturijn.nl

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Productiemedewerker M/V

Ben jij op zoek naar een baan als productiemedewer-
ker en ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
In deze functie ben je werkzaam in een kleine organisatie 
als allround productiemedewerker. Je gaat diverse machi-
nes bedienen. Indien het wat rustiger is in de werkplaats, 
kan het voorkomen dat je materialen met de bus weg moet 
brengen of moet ophalen.

Junior Medewerker Verkoop 
Binnendienst M/V

Ben jij een starter op de arbeidsmarkt en heb je affini-
teit met de agrarische sector?

Functieomschrijving
In de functie van Junior Medewerker Verkoop Binnendienst 
ben je verantwoordelijk voor het intern verwerken van klan-
taanvragen in samenspraak met diverse afdelingen zoals 
productie en inkoop. Concreet houd je je bezig met het 
maken van voor- en nacalculaties, het adviseren, informe-
ren en promoten van de producten en ook het beantwoor-
den van vragen van klanten. Daarnaast houd je de planning 
bij, heb je administratieve taken en houd je de orders, de 
leveringsbetrouwbaarheid en het prijsbeleid in de gaten. 
Voor deze functie is het belangrijk dat je affiniteit hebt met 
(metaal) techniek, maar ook met de agrarische sector.

Allround metselaar M/V

Ben jij een allround metselaar?

Functieomschrijving
In de functie van allround metselaar ben je verantwoorde-
lijk voor al het metselwerk bij een groot project. Het gaat 
om een particuliere klant. Naast metselwerk ben je ook 
verantwoordelijk voor o.a. tegelzetten en stukadoors werk. 
Kortom onze opdrachtgever is echt op zoek naar een all-
round vakman.

Mechanisch monteur M/V

Ben jij de mechanisch monteur die wij zoeken?

Functieomschrijving
In de functie van monteur ben je verantwoordelijk voor 
het monteren van machines in projectvorm. Je werkt veel 
samen met collega’s en je overlegt veel. Ook kun je inge-
zet worden in de deelmontage. Het is een pre als je kennis 
hebt van elektronica.

Lasser/ Hechter M/V

Ben jij de mechanisch monteur die wij zoeken?

Functieomschrijving
In deze functie ga je constructies hechten en aflassen. Het 
is hiervoor belangrijk dat je ervaring hebt met onder- en 
bovenhands lassen. Tevens is het belangrijk dat je lange 
lassen kunt leggen.

Poedercoater M/V

Ben jij op zoek naar een functie als 
Poedercoater in de omgeving van 
Lochem?

Functieomschrijving
Het betreft een fulltime functie in de 
regio van Lochem waarbij je ver-
antwoordelijk bent voor het poeder-
coaten van (grote) onderdelen. Je 
bent werkzaam op de afdeling opper-
vlaktebehandeling, in een 2 ploegen-
dienst. Het betreft een tijdelijk project 
van ca. 6 maanden.




