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In het programmaboekje dat zondag 
voor en tijdens de Kastelenrit te koop 
wordt aangeboden vindt men een 
korte omschrijving van alle kastelen. 
De ochtendroute ziet er als volgt uit: 
vertrek weide kasteel Vorden- LA 
langs kasteel Vorden- kruising RA 
Schuttestraat- bocht links aanhou-
den Schuttestraat- 1e afslag rechts 
Schimmeldijk- kruising LA Waar-
lerweg- bocht rechts aanhouden 
Waarlerweg, zandweg volgen- krui-
sing LA Lindeseweg- LA Kostedeweg, 
rechts aanhouden Kostedeweg- einde 
weg RA Schuttestraat- LA Vorster-
weg, bij brug rechts aanhouden- LA 
Brandenborchweg- op kruispunt LA 
Rommelderdijk- einde weg RA On-
steinseweg- RA Ruurloseweg meteen 
weer LA Schoneveldsdijk- LA Wiers-
sebroekweg- LA achteringang kasteel 
’t Medler. Hier wordt een sherrystop 
gehouden, waaraan wordt medege-
werkt door de leden van de folkloris-
tische dansgroep De Knupduukskes.
De route wordt daarna vanaf kas-
teel ’t Medler vervolgt met: einde 
oprijlaan RA Ruurloseweg, op de rij-
baan- LA inrit ‘Zwarteweg’ familie 
Knoef- spoorbaan oversteken, LET OP 
onbewaakte spoorweg overgang- RA 
Onsteinseweg, links aanhouden- LA 
oprijlaan kasteel het Onstein, voor 
het kasteel weg rechts aanhouden, na 

75 meter rechts aanhouden- LA On-
steinseweg- RA Eikenlaan- LA Geur-
kenweg- rechtdoor Schuttestraat vol-
gen- bocht rechts aanhouden Schut-
testraat- LA inrit kasteel Vorden- RA 
inrit kasteelweide. Daar is het einde 
van de ochtendrit. Terwijl de aan-
spanningen onderweg zijn begint 
om 10.30 uur op de kasteelweide een 
showprogramma. Dan geven de LR 
& PC De Graafschap en stoeterij Het 
Hof van Eden, een demonstratie. Dat 
oen ze om 14.00 uur nog een keer. 
Dan zullen Martin Elders, Johann 
Haasnoot en Gerwin Knippenborg 
ook een demonstratie Authentiek Ge-
rij geven. De aanspanningen zijn dan 
al weer vanaf 13.15 uur vertrokken 
voor de middagroute.
Die route ziet er als volgt uit: Vanaf 
de weide LA langs kasteel Vorden—
kruising RA Schuttestraat- in de 
bocht RA Vordensebosweg- kruising 
oversteken Christinalaan- RA Willem 
Alexanderlaan- kruising oversteken 
Nieuwstad- RA Deldenseweg- kruising 
RA Rondweg, op het fietspad langs de 
rijbaan- LA Eldersmaat- einde weg RA 
Baakseweg- kruising LA Hackfortsel-
aan- tweede weg LA Boshuisweg- ein-
de weg LA Vierakkersestraatweg- RA 
oprijlaan Kasteel Suideras- oprijlaan 
volgen langs kasteel- RA Vierakkerse-
straatweg- LA Baron van der Heiden-

laan- weg volgen Hackforterweg- ein-
de weg LA Hamminkstraat- kruising 
oversteken Veldslagweg- RA inrit 
weide. Hier zullen de aanspanningen 
zich gereed maken voor het laatste 
gedeelte van de Kastelenrit. Hoogte-
punt van de dag en met name voor 
de toeschouwers is ongetwijfeld het 
defilé. Het vertrek is om 15.30 uur 
vanaf de Veldslagweg.
Vervolgens RA uitrit weide, in colon-
ne- LA Hengeloseweg, op fietspad- RA 
Deldenseweg- LA Nieuwstad- krui-
sing LA Nieuwstad/Raadhuisstraat- 
RA Dorpsstraat- rotonde eerste weg 
rechts Horsterkamp- LA oprijlaan 
kasteel Vorden- LA inrit weide. Eind 
Kastelenrit. Voor de gejureerde deel-

nemers zijn er in de volgende rubrie-
ken prijzen te winnen: Rubriek 1: 
Traditioneel Gerij. Rubriek 2: Nieuw 
Gerij naar authentiek voorbeeld. Ook 
voor de niet- gejureerden is er een 
prijs te winnen namelijk de ‘Gemeen-
te Beker’. Deze prijs wordt door de 
Gemeente Bronckhorst beschikbaar 
gesteld en wordt toegekend aan het 
schoonste geheel van deze dag. Deze 
prijs kan dus zowel door een geju-
reerde als niet- gejureerde deelnemer 
gewonnen worden. De organiserende 
vereniging In de Reep’n stelt een prijs 
beschikbaar voor het mooiste geheel, 
geselecteerd uit de leden die niet ge-
jureerd worden van menvereniging 
In de Reep’n Vorden e.o.

Zondag 11 augustus Kastelenrit Vorden
Vorden - De Vordense aanspanning In de Reep’ n organiseert zondag 
11 augustus voor het 37e achtereenvolgende jaar de befaamde Kaste-
lenrit, waaraan aanspanningen uit geheel Nederland zullen deelne-
men. Deze rit bestaat uit twee gedeeltes. Nadat de deelnemers op de 
weide voor kasteel Vorden zijn ontvangen en de klassementsrijders 
zijn gejureerd start tussen 9.45 en 10.15 uur de ochtendroute. Daarin 
zijn net als in de middageditie diverse kastelen opgenomen.

De tocht werd traditiegetrouw geor-
ganiseerd door de afdeling Jong Gelre 
Vorden- Warnsveld, Vrouwen van Nu 
en de LTO. Nadat de fietsers, waaron-
der veel toeristen zaterdagmorgen bij 
de Hervormde Dorpskerk in Vorden 
waren gestart, werd achtereenvol-
gens het biologisch veevoederbedrijf 
Agruniek in Wichmond en het Na-
tuurmuseum van Jan Wagenvoort in 
de Keyenborg bezocht. 
De pauze vond plaats bij het melkvee-

bedrijf van Wim en Janny Lenselink 
in het buurtschap Toldijk.
Een bedrijf met de toepasselijke 
naam ‘De Vosheuvel’. Eigenlijk een 
ode aan hun vroegere boerderij ‘De 
Vosheuvel’ in Linde bij Vorden. Een 
jaar geleden is de familie Lenselink 
naar de Toldijk verhuisd. ‘We heb-
ben het hier uitstekend naar de zin’, 
zo vertelde Janny Lenselink. De Vrou-
wen van Nu moesten trouwens in 
de pauze flink aan de bak, want de 
deelnemers lieten zich de 1200 pan-
nenkoeken uitstekend smaken. Een 
drietal accordeonisten zorgde tijdens 
de smulpartij voor vrolijke deuntjes. 

Toen de inwendige mens was ver-
sterkt gingen de fietsers op weg naar 
de volgende bedrijven: cateringbe-
drijf Cindy in de Keyenborg en het 
melkveebedrijf van Rita Bruil in 
Wichmond.

700 deelnemers en 1200 pannenkoeken

Fietsen langs bedrijven
Vorden - ‘Wat waren wij blij dat 
de temperatuur, vergeleken met 
vrijdag, zaterdag een flink eind 
was gedaald. Anders hadden 
we nooit ruim 700 deelnemers 
getrokken’, zo vertelde Geert 
Harmsen namens de organisatie, 
zaterdagmiddag na afloop van de 
fietstocht langs een aantal bedrij-
ven.

REAGEREN OP EEN 
ARTIKEL IN CONTACT? 

NATUURLIJK OP 
WWW.CONTACT.NL

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

De mooiste 
INBOUWAPPARATEN 
vindt u in ZELHEM!

Gildenweg 1 ZELHEM Tel. 0314 623658

Maar nu ook in onze WEBSHOP 

Keuken-inbouwapparatuur: tegen de scherpste prijzen!
Met de service en garantie die u van ons mag verwachten!

Zondag 25 augustus

Veteranencross
Cross circuit 

‘De Kappenbulten’
Wolfersveenweg 29

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

TE HUURTE KOOP

AANGEBODEN

CONTACTJES
zijn uitsluitend bestemd voor particulieren 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. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Betaling: contant, anders worden 
administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes kunnen ook 
opgegeven worden via onze website www.contact.nl. Berekening kan 
geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

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

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

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

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

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

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

Tandarts
10 - 11 augustus J.H.H. de Lange, Lochem (0573) 25 43 57
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 
naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.
Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 
openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 
(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 
die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 
of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 
kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 
dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 
gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.
Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 
buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 
Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

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

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

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55916250, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag- en nacht bereikbaar.

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

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

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

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

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

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

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

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
’t Hoge 36, 7251 XX  Vorden, tel. (0573) 76 20 00
info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 uur, mevr. Ds. B. Neppelenbroek uit 
Zwolle.
Zondag 11 augustus 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
mevr. A. Sies uit Neede.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 11 augustus 10.00 uur, ds. H. Westerink.
Zondag 11 augustus 10.00 uur, Dienst in de kapel Wildenborch, 
mevr. A. Sies uit Neede.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 11 aug. 10.00 uur, ds. Marianne Benard, Lemelerveld.

R.K. kerk Vorden
Zondag 11 augustus 9.30 uur, Woord- en Communieviering, 
pastoraal werker J. van Kranenburg.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 10 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 
m.m.v. Dameskoor.
Zondag 11 augustus geen viering.

Weekenddiensten

NU ook HERBALIFESHAKES, die vrij zijn 
Gluten, Soja en Lactose verkrijgbaar!!

Altijd een gratis advies! 
Nieske Pohlmann 06-54326669

Woonboerderij TE HUUR

GEVRAAGD. Min. 5 sl.k., liefst

met bijgebouwen, Vorden en

omg. Evt. tijdelijke huur wet

leegstand geen probleem.

0575-847185 Eric, Tanja.

Woonboerderij TE HUUR

GEVRAAGD. Min. 5 sl.k., liefst

met bijgebouwen, Vorden en

omg. Evt. tijdelijke huur wet

leegstand geen probleem.

0575-847185 Eric, Tanja.

BONJOUR,

Wilt u Frans leren? neemt u

contact op met mw Rietman

0650293928 of

erietman@lijbrandt.nl au

revoir.

Markt tussen
„Kerk en Kroeg”

Vlooienmarkt
& Braderie

zondag 11 augustus
11.00-17.00 uur

Het Marktplein
Steenderen

Kraam huren: 
06 262 225 93

Te koop tarwe- en gerste stro  

kleine baaltjes, en grote balen 

tarwe stro tevens ook kleine 

baaltjes hooi te koop. Bellen

voor bestellen. En kuilvoer in

wikkelbalen.2 de snede. Info:

J Gosselink tel. 06 51946908

Toldijk.

Echtpaar biedt zich aan als

oppas voor uw huis liefst in

landelijk gebied als ruil voor

verzorging van uw huisdier,

planten en rust.

Br.o.n.: 32-01, richten aan de

uitgever.

Dagmenu’s 7 t/m 13 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50.  Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur.
Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 7 augustus 
Champignonsoep / Kipfilet met zigeunersaus, frites en rauw-
kostsalade.

Donderdag 8 augustus 
Huisgemaakte gehaktbal met aardappelpuree en groente / Vla-flip.

Vrijdag 9 augustus 
Minestronesoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en 
rauwkostsalade.

Zaterdag 10 augustus (alleen afhalen / bezorgen) 
Spare-ribs met frites en rauwkostsalade / IJs met slagroom.

Maandag 12 augustus 
Mosterdsoep / Zigeunerspies met aardappelen en rauwkost-
salade.

Dinsdag 13 augustus 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.

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



Van huis uit zijn wij 
verbonden met de 
Achterhoek. Door onze 
plaatselijke en regionale 
uitgaven is er een sterke 
verwevenheid met onze 
lezers. Onze uitgaven 
worden gemaakt voor en 
door de regio, waardoor 
we korte lijnen hebben 
met het lokale nieuws. 
Daarin ligt ook onze 
kracht. En daar zijn we 
best trots op… 

nieuws uit uw regio

www.contact.nl/elna

Kappers-actie

Luuk

Superblij en trots zijn wij met de geboorte van

onze zoon

Hij is geboren op 28 Juli 2013

Bendrik Ebbers & Ellen Aalderink

Hazenhutweg 1a

7255 MN Hengelo

Derk en Reina 
Weustenenk-klein Haneveld

zijn op dinsdag 13 augustus 2013

60 jaar getrouwd.

Wij hopen dit samen met onze kinderen, 
kleinkinderen en achterkleinkinderen te vieren.

Wilt u ons feliciteren, dan nodigen wij u van harte 
uit op onze receptie in Café-Restaurant „’t Wapen 
van ’t Medler”, Ruurloseweg 114 te Vorden van 
14.30 tot 16.00 uur.

Derk en Reina Weustenenk-klein Haneveld
Insulindelaan 44
7251 EK  Vorden

In de leeftijd van 98 jaar is rustig ingeslapen

D. Spiegelenberg-Nijhuis
Weduwe van K. Spiegelenberg

Uit aller naam:
Martin Spiegelenberg

Correspondentieadres:
M.G. Spiegelenberg
Oude Zutphenseweg 5b
7251 JP   Vorden

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Met respect en dankbaarheid staan we stil bij het 
overlijden van

Frans Bleumink

Wij zijn bedroefd om het verlies, maar dankbaar 
voor wat hij voor onze vereniging heeft betekend.
We hebben Frans leren kennen als iemand die 
zeer betrokken was bij onze vereniging, niet alleen 
als voetballer maar ook als sponsor en in het 
verleden als jeugdvoorzitter.
De herinnering aan de prettige samenwerking zal in 
onze gedachten blijven.
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.

Bestuur en leden van s.v. Ratti

Vol ongeloof moeten we nu, binnen twee maanden 
na het overlijden van zijn vrouw Joke, afscheid 
nemen van 

Frans Bleumink
 
Wij wensen zijn (klein)kinderen en familie heel veel 
sterkte toe
 

Bewoners Mulderskamp Vorden

Esmee
29 juli 2013

We zijn heel erg blij met de geboorte van onze

dochter

10:44 uur

2340 gram

Ons nieuwe adres is:

Jarno en Esther Meulenbeek

Heerlerweg 19

7233 SG Vierakker

 

Na een periode van afnemende gezondheid is
toch nog plotseling overleden onze zus,

schoonzus en tante

 

Aaltjen Rouwenhorst - Hendriksen
 

     weduwe van Jan Rouwenhorst

op de leeftijd van 88 jaar.

 

Dina klein Wassink - Hendriksen in herinnering
Jan klein Wassink in herinnering
Gert Hendriksen in herinnering
Lini Hendriksen - Wesselink
 

Neven en nichten
 
Vorden, 4 Augustus 2013

In mama’s buikje was
het warm en zacht,
lag ik te trappen,
dag en nacht.
Maar nu ik mij kan laten horen,
zal ik papa’s dromen eens verstoren

Levi
geboren op 28-07-2013

Levi is geboren om 05.25 uur,
is 58 cm lang en weeg 5580 gram

Wilco, Ilse en Finn Harmsen

Heideweversweg 2, 7255 LV Hengelo
0575 - 55 90 33

 

In alle eenvoud zoals ze was.
Is ze toch nog onverwachts van ons heengegaan.

  

Op zondag 4 augustus is onze lieve moeder,
oma en omi overleden

 

Aaltjen Rouwenhorst -
Hendriksen

 

weduwe van A.J. Rouwenhorst

 

m Vorden
14 december 1924
 

 

t Vorden
4 augustus 2013

 

Minie en Alfons
  Tamara en Rick
  Dominique, Indy
  Rody en Geralde
  Esmee, Sam, Lisa
 

Jan en Marita
  Gerdy

 

Correspondentieadres:
Rondweg 3
7251 RT  Vorden

 

Onze speciale dank gaat uit naar de
medewerkers van woonzorgcentrum De Wehme

en De Lindenhof voor de liefdevolle zorg.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op vrijdag 9
augustus om 11.00 uur in uitvaartcentrum Monuta,
't Jebbink 4a te Vorden.
 

Hier kunt u voorafgaand aan de dienst van 10.30
tot 10.45 uur afscheidnemen van Aaltjen.
 

Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
Algemene Begraafplaats, Kerkhoflaan 4 te Vorden.
  

Na afloop is er gelegenheid ons te condoleren in
voornoemd uitvaartcentrum.

Nog maar net op de wereld,
nog maar net een klein leven,
nog van alles te leren,
en al zoveel te geven.

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte
van onze zoon en ons broertje

Daan
Hij is geboren op zondag 28 juli 2013,
weegt 3350 gram en is 51 cm lang.

Martijn & Bianca Schuerink
Ilse en Thijs

Enzerinckweg 8
7251 KA Vorden
Tel: 0575 - 55 50 49

Wij zijn verslagen en bedroefd door het overlijden 
van onze gewaardeerde werkgever

FRANS BLEUMINK

Zijn betrokkenheid zullen wij erg gaan missen.
Wij wensen de familie veel sterkte.

Personeel & oud werknemers van Profile Bleumink 

 

Liefde, zorg en veel humor
heb je tijdens je leven gegeven.

Als kinderen mochten wij je dit terug geven
juist de laatste weken van je leven.

 

Erg verdrietig, maar dankbaar voor al het goede dat hij ons
heeft gegeven, hebben wij afscheid moeten nemen van

onze lieve vader en lieve gekke opa
 

Franciscus Bernardus Wilhelmus
Bleumink

Frans
 

Weduwnaar van
Reina Johanna Bleumink - Schmidt t 5 juni 2013

m Groenlo
20 juli 1954

  t Zutphen
31 juli 2013

 
Sandra en Jeroen

Britt, Evi
 

Ruben en Petra
Stijn, Lotte

 

Thijs en Kim
Liam, Lieke x

 

Mulderskamp 33
7251 EX Vorden
 

De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.



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

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

tengebied van Vorden

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

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

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

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

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

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

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

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

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

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

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

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Malse runderspiesen

4de gratis

SPECIAL

Lollypop

100 gram 225

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram Mortadella

GRATIS 100 gram vleessalade

KEURSLAGERKOOPJE

Duitse
Biefstukken

4 stuks 550

MAALTIJDIDEE

gebraden
Gehaktbal

per stuk 185
D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, 7251 DK  VORDEN
Tel. 0575-551321, Fax 0575-552287
www.vlogman.keurslager.nl
info@vlogman.keurslager.nl

In deze functie verricht u diverse werkzaamheden binnen onze vestiging in Vorden. Dit 

kan o.a. zijn: onderhoud en schoonhouden van gebouw, zowel binnen als buiten; kleine 

technische reparaties; bezorgen van drukwerk, enz. Kortom een “manusje van alles”.

Werkzaamheden op oproepbasis. In bezit van geldig rijbewijs B+E.

De persoon die binnen ons profi el past, houdt van openheid en voelt zich thuis in een 

dynamisch bedrijf waarin de gemoedelijke Achterhoekse sfeer behouden is gebleven. 

Wekt deze advertentie uw interesse? 

Stuur ons uw sollicitatie en CV t.a.v. de heer H.T.G. Witjes. 

Wij zijn voor uw sollicitatie ook bereikbaar via e-mail: productieleiding@weevers.nl

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden

Postbus 22, 7250 AA Vorden

Tel. (0575) 55 10 10

Internet: www.weevers.nl

Wie Wil bij Weevers Werken?

Energieke handige oproepkracht m/v

Weevers Grafi media is een middelgroot grafi sch bedrijf en totaalleverancier van 

 concept & ontwerp, internetdiensten, AV producties, sign, offset- en digitaal drukwerk 

en uitgever van de plaatselijke weekbladen Contact, Elna en Groenlose Gids en 

nieuwsportal Contact.nl. Naast de hoofdvestiging in Vorden is er een ontwerpbureau in 

Zutphen, DTP-studio’s in Lichtenvoorde en Groenlo en een verkoopkantoor in Zelhem.

Wij zijn op zoek naar een



Haar verstilde landschappen stralen 
een ongekende stilte en tijdloosheid 
uit die haast onwerkelijk lijken. De 
indringende zelfportretten roepen 
een ongemakkelijke en confronteren-
de sfeer op. In 2010 kreeg Annemarie 
internationale bekendheid met een 
nominatie in de categorie People bij 
de prestigieuze Black and White Spi-
der Awards. In 2011 en 2012 ontving 
zij diverse prijzen waaronder een 
Bronze Award van Better Photograp-
hy en 2 Honorable mentions bij de 
International Photography Awards.
Marjan Hidding laat zich in haar tex-
tielontwerpen leiden door kleur en 
ritme. Die ordening bouwt de span-
ningsboog. Haar ‘geweven sieraden’ 
kunnen als collier en als hoofddeksel 
gedragen worden. Een uniek gevou-
wen patroon maakt dit mogelijk. Ze 
kiest eenvoudige weeftechnieken, zo-
als de linnenbinding en de keper. In 
de geëxposeerde ‘geweven sieraden’ 
is gebruik gemaakt van de techniek 
van het ‘dubbelweven’. De schilde-

rijen van Rianne Heitmeijer groeien 
langzaam. Ze zet poppen in kleine op-
stellingen en tekent en schildert ze.
Met poppen en patronen heeft ze een 
begin wat ze vervolgens intuïtief laat 
groeien. Maar haar schilderijen gaan 
niet over poppen. Patronen horen bij 
mensen en culturen, ze staan onder 
andere voor identiteit en herhaling. 
Eenmaal in het schilderij gaan ze een 
eigen leven leiden. Met veranderen 
en overschilderen komt het beeld 
waarin alles op zijn plaats valt.
De expositie is t/m 15 september te 
zien. De Galerie is geopend op vrij-
dag-, zaterdag- en zondagmiddag. 
www.deburgerij-vorden.nl. Ook tij-
dens de wegwerkzaamheden in het 
centrum van Vorden is de Galerie 
goed bereikbaar.

Opening expositie in 
Galerie De Burgerij
Vorden - Galerie De Burgerij aan de Zutphenseweg 11 opent zondag-
middag 11 augustus om 15.30 uur de expositie ‘de Weg van drie vrou-
wen’ met werk van Annemarie Spilker, Marjan Hidding en Rianne 
Heitmeijer. Annemarie Spilker ontwikkelde in haar fotografie van 
landschappen en zelfportretten een eigen stijl.

Annemarie Spilker.

Bauhaus.

Met een collectie van ruim 700 ver-
schillende soorten fuchsia’s, staat 
de tuin er bloeiend en kleurrijk bij. 
De opentuinen trekken elk jaar 
weer honderden mensen vanuit alle 
windstreken. Iedereen is aanstaande 
weekend 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

9-10 en 11 augustus 

Fuchsiatuin van de familie 
Elsman opengesteld
Op 9-10 en 11 augustus aanstaan-
de wordt voor de laatste keer dit 
jaar de fuchsiatuin open gesteld 
ter bezichtiging. In de tuin van 
de Familie Elsman is een ruim as-
sortiment aan Fuchsia’s en vele 
andere bloeiende planten te zien.

Op dit moment is de organisatie nog 
op zoek naar vrijwilligers, om dit 

kinderevene-
ment door te 
kunnen laten 
gaan. Ouders, 
opa en oma’s 
vrienden, be-
kenden, iedereen is van harte wel-
kom om mee te helpen. Aanmelden 
via www.huttenbouwdagenvorden.nl

Huttenbouwdagen 
Vorden zoekt 
 vrijwilligers
Vorden - Voor de Huttenbouw-
dagen die dit jaar op 27, 28 en 
29 augustus aan het Wiemelink 
worden gehouden, hebben zich 
ruim 70 kinderen opgegeven om 
samen hutten te bouwen.

Uit het hele land zullen kunstenaars 
deze dag naar Vorden komen om 
hun werk te presenteren. Vele vor-
men van Kunst zullen op deze kunst-
markt vertegenwoordigd zijn zoals:
aquarellen, etsen, keramiek, goua-
ches, sieraden, beelden, etc. Graag 
zullen de kunstenaars belangstel-
lenden over hun werk vertellen. De 
Kunstmarkt duurt van 10 – 17 uur en 
is voor iedereen vrij toegankelijk.

zaterdag 10 augustus

Kunstmarkt Vorden
Vorden -  In samenwerking met 
de VVV Vorden organiseert kun-
stenaar Bert Mens, op zaterdag 
10 augustus voor de 22e keer een 
Kunstmarkt
op het marktplein in het cen-
trum van Vorden (bij Zutphen).

Vrijdag gaat het feest al van start. DJ 
Menno Barreveld van Q-music draait 
een avond muziek in de traditie van 
het Foute Uur. Alle oude retroram-
mers, foute 80ies en 90ies passeren 
de revue. Het beloofd een bijzonder 
spektakel te worden met veel licht en 
geluidseffecten!
Nieuw is Club Ibiza. Denk aan wui-
vende palmen, een zomers sfeertje en 
lekkere cocktails. Er is een bijzonder 
podium, waar een DJ zorgt voor pas-
sende tropische klanken en Dance 
muziek. Dit is de plek om lekker uit 
je dak te gaan, of om vanuit de cock-
tailbar alles eens rustig te bekijken!

Ook op vrijdag èn zaterdag geopend 
is de après skihut, al twee jaar een 
groot succes op het Hengelsfeest. Ook 
op Feestival zal dit weer dé plek zijn 
om in de loop van de avond samen 
te komen en lekker door te feesten, 
zelfs nadat de bands op het hoofdpo-
dium hun werk hebben gedaan. De 
muziek hier wordt beide avonden 
verzorgd door de DJ’s van Fifty Fifty 
Entertainment.
Zaterdag is verder de grote hoofdtent 
geopend, waar de bekende band Cry-
stal Dream speelt. Deze Achterhoekse 
formatie is uitgegroeid tot een veelge-
vraagde en doorgewinterde live-act. 

De band weet als geen ander hoe je
een boeiende en energieke show neer
kunt zetten. Crystal Dream voorziet
covers van een eigen karakteristiek
geluid.
De optredens van Crystal Dreams
worden onderbroken door de heren
van Helemaal Hollands. Nadat dit
duo tijdens een vorige editie van Hen-
gelsfeest de tent al eens volledig heeft
afgebroken, zijn ze dit jaar weer meer
dan welkom. Carlo en Leo maken er
één groot feest van, ook voor wie niet
zo’n liefhebber is van Nederlandsta-
lige muziek. Ook vanavond staat er
een DJ op het dak van de buitenbar. 
De voorverkoop is reeds gestart en
vele Feestival bezoekers hebben reeds
een kaartje bemachtigd!
www.facebook.com/feestivalhengelo
www.feestival-hengelo.nl

Feestival VS Hengelsfeest

Hengelo - Het is bijna zover, Feestival staat voor de deur. De eerste edi-
tie van Feestival, het vroegere Hengelsfeest, staat gepland voor vrijdag 
en zaterdagavond, vanaf ongeveer 21.00 uur op de vertrouwde locatie 
in Hengelo.



Illyria bezoekt al meer dan tien jaar 
ons land en zal ook dit maal hun 
meegebrachte mini-podium opzetten 
in het park van het kasteel Keppel. 

Het verhaal draait voornamelijk om 
het liefdespaar Rosalind en Orlando. 
Beiden worden verbannen. Bij hun 
eerste ontmoeting zijn zij in een klap 
verliefd. Ze moeten onafhankelijk 
van elkaar op de vlucht en komen 
toevalligerwijs beiden terecht in het 
Woud van Arden. Een woud waar 
vele bijzondere gedaantes leven, de 
liefde vele betekenissen kent en men-
sen veranderen en andere gezichten 
van zichzelf laten zien. Komen de 
twee elkaar weer tegen? En hoe zijn 
alle andere relaties in het woud? De 
speeltaal is Engels, en wel het nog 
steeds goed begrijpbare Engels uit de 
tijd van Shakespeare. Tussen de scè-
nes door wordt de gang van zaken in 
het Nederlands kort toegelicht, om 
u weer op het rechte spoor te bren-
gen indien u toch verdwaald geraakt 
bent. 

Voorafgaand aan het toneelspel heb-
ben de bezoekers - naar goed Brits 
gebruik - de mogelijkheid in het park 
een zelfgemaakte en meegebrachte 

picknick te nuttigen. Zij zitten dan 
op hun eigen meegebrachte stoelen, 
of op stoelen die zij bij de ingang 
gehuurd hebben. Er zal een bar zijn 
waar in de pauze frisdranken ver-
kocht worden. 

Keppel, nooit verkocht, wordt be-
woond door afstammelingen van de 
14de eeuwse bouwheer. Meer dan 30 
vroegere eigenaren zullen met de be-
zoekers meekijken, als Illyria speelt. 

Komt één van hen misschien bij u 
zitten, als u van uw picknick ge-

niet? Een glas wijn helpt vast wel.... 
Eveneens naar goed Brits gebruik, er
wordt gespeeld, weer of geen weer!
Zo nodig zullen er poncho’s verstrekt
worden. Paraplu’s belemmeren het
uitzicht voor medebezoekers en zijn
daarom uit den boze. 

Illyria brengt openlucht theater van 
de hoogste kwaliteit naar de meest
indrukwekkende locaties, niet alleen
in Groot Brittannië, maar ook in Ne-
derland. Komen naar een voorstelling
van Illyria betekent een middag die
uniek is, waar genoten kan worden
van hoogstaand theater in een niet te
evenaren setting. 

Nadere informatie en kaartverkoop 
kan via (06) 17143388 of kasteelkep-
pel@gmail.com

De HMV heeft ten doel het beharti-
gen van de belangen van eigenaren 
van antieke en klassieke motorvoer-
tuigen, met name die motorrijwielen 
en driewielers, gebouwd vanaf de in-
dustriële begintijd. Het doel wat zij 
trachten te bereiken is het organise-
ren van sportieve evenementen met 
de in de doelstelling genoemde voer-
tuigen, door regelmatigheidsritten, 
sportdemonstraties, shows en ten-
toonstellingen. Daarnaast niet onbe-
langrijk het in stand houden van de 
leden en waar het mogelijk is de oude 

machines in originele staat brengen 
en de techniek over te brengen op de 
generaties van nu. Men steunt elkaar 
ook tot het vinden van de benodigde 
onderdelen en toebehoren om het 
in originele staat te brengen van de 
oude machines. De HVM onderhoud 
ook kontakten met soortgelijke clubs 
landelijk en wereldwijd. Tijdens het 
evenement in Vorden zal er ook het 
nodige te zien zijn. De Jawa/CZ Neder-
land zal er aanwezig zijn met prach-
tige motoren en documentatie uit 
het verre verleden. Vordenaar Bennie 

Scholten kan er uren over vertellen. 
Hij is een clublid van Jawa en heeft 
de nodige kennis over de Tsjechische 
motoren. Een niet te missen iets is 
de onderdelenmarkt waar men het 
ontbrekende stuk onderdeel mis-
schien kan vinden dat men nu juist 
nodig heeft voor zijn of haar oude 
motor. Voor de jongeren onder ons is 
het mooi om te zien waar de huidige 
motortechniek van hun motorfiets 
vandaan komt. De ondernemingen 
van het industrieterrein wilden graag 
hun steentje bijdragen, waarbij ook 
oude motoren en auto liefhebbers bij 
zitten. 
Mocht men niets te doen hebben op 
22 september en vind men het leuk 
om te helpen dan is diegene van har-
te welkom. Men kan zich opgeven bij 
de VAMC. Voor meer informatie kijk 
eens op : www.hmv-nederland.com 
Op deze site kan men terecht voor 
informatie, filmpjes en foto’s.

22 september

Nieuw evenement VAMC 
“De Graafschaprijders” Vorden

Vorden - De Vordense auto en motor club (VAMC) werd afgelopen jaar 
benaderd door de historische motor vereniging (HMV) voor het orga-
niseren van een demo met oudere race motoren. Na enig overleg met 
beide partijen werd besloten om een poging te wagen. Het parcours 
zal uitgezet gaan worden op het Vordense industrieterrein. De baan 
en afzettingen zijn al geregeld en de ondernemers van het industrie-
terrein verlenen allen medewerking aan dit unieke evenement. De 
VAMC kent vele leden op noppenbanden maar er is ook een tourafde-
ling en de demo sluit goed aan bij de tourafdeling qua banden profiel.

Vorden - VAMC De Graafschap-
rijders organiseert woensdag-
avond 7 augustus een Zomer-
avond motor toerrit. Een tocht 
met een lengte van 90 kilome-
ter, geheel door de Achterhoek. 

Het is een open rit, dat wil zeggen 
dat een ieder die een avondje met 

de motor wil toeren, mee kan doen. 
De inschrijving is gratis. De route 
is op GPS en vanaf papier te rijden. 
De starttijd is tussen 18.00 en 19.00 
uur vanaf het clubhuis van De 
Graafschaprijders aan de Eikenlaan 
2a in het buurtschap Kranenburg.

Voor meer info: www.vamc.nl

VAMC Zomeravond toerrit
De deelnemende kunstenaars zijn 
Jan Homan en Gradus Verhaaf.
Beide namen met internationale 
faam. Een unieke gelegenheid om 
kennis te maken en te komen ge-
nieten. Een beleving die u niet licht 
zult vergeten. Een ongekende kleu-
renpracht in een droomwereld die 
de titel rechtvaardigt. Ieder schilde-
rij nodigt de bezoekers uit om bij stil 
te staan en de eigen droom te laten 
leven. Voor iedere bezoeker ligt een 
brochure klaar van de kunstenaars 
met achtergrondinformatie over hun 

leven en werk. Zie ook: www.kunst-
zondagvorden.nl en www.ezelstal.
net. Voor meer informatie telefoon 

Alleen maar verbeelding

Vorden - Zaterdag 10 en zaterdag 17 augustus is tussen 13.00 en 17.00 
uur ‘De adem van schoonheid’ te beleven tijdens de prachtige zomer-
expositie op de KZV-locatie, Dorpstraat 9 te Vorden.

Expeditieruimte.

Kasteel Keppel

Illyria in de openlucht
Laag Keppel - Voor de zesde keer op rij opent Kasteel Keppel haar 
tuinen voor wederom een zeer bijzondere voorstelling van het Britse 
openlucht theatergezelschap Illyria. Op zondagmiddag 8 september 
speelt men om 14.00 uur ´As You Like It´ een komedie van William 
Shakespeare. Het park is vanaf 12.00 uur open voor de picknick.

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

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

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

TOPPIK:
DUN HAAR VERDWIJNT IN EEN 
HANDOMDRAAI

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

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

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

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

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

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

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

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

Advertorial

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)

tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 

banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-

dige medewerker voor u beschikbaar is. 

eenvoudig via de website een digitale 

afspraak maken. Alle andere afspraken 

maakt u telefonisch via (0575) 75 02 50. 

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Coördinatie 

handhaving, AJBZ (Algemene Juridische 

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 

toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken 

met één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, tel. (0575) 

75 02 50 of e-mail: griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Na twee jaar van uitgebreid overleg 
met de betrokken verenigingen die 
in de accommodaties sporten, 
dorpsbelangenorganisaties en een 
aantal particulieren, hebben zij plan-
nen  ingediend om het beheer en de 
 exploitatie van de sporthallen in 
Bronckhorst over te nemen.  De 
 plannen komen voort uit het traject 
naar een Toekomstigbestendig 
Bronckhorst (TBB), waarin is opge-
nomen dat de gemeente op de kos-
ten van de gemeentelijke sporthal-
len jaarlijks € 200.000 in haar begro-
ting moet besparen en van inwoners 
een invulling werd gevraagd. Eigen-
dom en groot onderhoud van de be-
trokken sporthallen blijven bij de 
 gemeente. 

 bieden. Wethouder sport Paul 

overtuigd dat we dit waarborgen. In 
-

ke sportaccommodaties, vier hallen 
-

we stellen ons op het standpunt dat 
als het aantal inwoners afneemt, dit 

-

Bronkchorst in gevaar komen. Een 
accommodatie kan dan wel wat ver-

hebben we een aantal voorwaarden 
-

-
ligheid, t arieven, lopende contracten, 

-
teit voor de binnensport en het bewe-

van het beheer en de exploitatie van 
-

beeld om het stimuleren van een 
 goede samenwerking tussen de 
 betrokken verenigingen, signaleren 
en oppakken van kansen, inrichten 
van een administratiesysteem etc.“

Gebied Hengelo
Initiatiefnemers in het gebied 
 Hengelo (bestaande uit gebruikers 

de exploitaties van beide binnen-
sportaccommodaties voor hun 
 rekening. Hiervoor is een stichting in 
oprichting. 

Gebied Vorden

 gemaakt voor overname. Een grote 

door het sleutelbeheer door de 

Gebied Zelhem

Halle’ heeft een exploitatieplan 

stichting in oprichting die verant-

 exploitatie van sportaccommodatie 

-

al een slag behaald met de overgang 
van de taken van stichting SSR naar 

Gebied Bronckhorst West

vertegenwoordigd door Steenderens 
Belang, hebben een exploitatieplan 

 

sporthal Hooge Wessel over te 
 dragen aan de initiatiefnemers. 

eigendom en groot onderhoud van de 

-
ding van het beheer en de exploitatie 

structurele uitgavenvermindering 
van € 200.000 op de sporthallen, 

accommodaties goedkoper kunnen 

door hen opgestelde plannen gelden 

 vragen nog wel een beheerssubsidie 
van de gemeente, onder meer 

dus maatwerk. 

-

 hopen dat de definitieve overdrach-
ten van het beheer en de exploitatie 

Kostenbesparing sportaccommodaties gerealiseerd 
door overdracht beheer en exploitatie 
Partijen nemen dit over, eigendom en groot onderhoud blijven bij gemeente

2014 weer subsidie beschikbaar voor 
energiebesparende maatregelen aan 

dak-, gevel- of vloerisolatie kunnen 
woningeigenaren maximaal € 500,- 

kosten). Ook is dit keer weer subsidie 

en er is een speciale burenbonus. Om 
in aanmerking te kunnen komen voor 
de subsidie geldt geen maximale 

 maatregelen toe te passen die goed 

 vorige (soberder) regeling van 

 huishoudens gebruik om energie-

besparende maatregelen uit te 
 voeren. 

subsidie van de provincie Gelderland 
om de regeling uit te kunnen voeren. 

totdat het beschikbare budget op is. 
Wie het eerst komt, het eerst maalt! 

staan in de toelichting van het 
 aanvraagformulier. Het aanvraagfor-

Subsidieregeling isolatiemaatregelen 

voor bestaande woningen 

Ook subsidie voor HR++ glas en 

 burenbonus

mulier voor de subsidie ‘Achterhoek 

www.bronckhorst.nl of af te halen in 
-

bonus biedt kans op een hogere 

woningeigenaren uit Bronckhorst 
 samen een subsidie aanvragen, dan 

500 euro oplopen tot 750 euro per 

buurtbewoners of bekenden, kunt u 
hiervoor in aanmerking komen. 

 contact met ons opnemen via tel. 
(0575) 75 02 50.

De gemeente is verant-
woordelijk voor de 
 registratie en verwerking 
van  gevonden en verloren 
voor werpen. Binnenkort 
voeren wij gevonden 
voorwerpen waarvan de 
wettelijke  bewaartermijn 
is verstreken weer af. 

Op www.bronckhorst.nl 
Actueel  Actuele 

 informatie  Gevonden 
voorwerpen staat een 
overzicht van alle gevon-
den voorwerpen 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.

Gevonden en verloren voorwerpen



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.

Wil je voor het eerst een nieuwe of 
bestaande woning kopen, maar is de 
prijs te hoog om in aanmerking te 
 komen voor een hypotheek? Dan kan 
de gemeente je misschien een handje 
helpen door het aanbieden van een 
starterslening. Deze lening kan net 
dat steuntje in de rug zijn, om de 
 financiering van je woning bij de bank 
rond te krijgen.  
 
Met een starterslening kun je het 
 verschil overbruggen tussen de 
 totale koopsom van de woning en het 
maximale bedrag dat je op basis van 
het inkomen bij de bank kan lenen 

volgens de normen van de Nationale 
Hypotheek Garantie (NHG). De 
 starterslening bedraagt maximaal 
20% van het bedrag waarvoor de wo-
ning wordt gekocht. Een woning mag 
max. € 170.000 kosten, exclusief 5% 

bijkomende kosten (ook volgens 
 normen NHG).  
 
Wethouder Arno Spekschoor van 
volkshuisvesting en ruimtelijke 
 ordening: “De starterslening is een 
mooie kans voor jonge Bronck-
horsters om in deze moeilijke econo-
mische tijd een eerste stap op de 
 woningmarkt te zetten. In onze 
 gemeente staan prima starters-
woningen én er worden nog meer 
 gebouwd. Bijvoorbeeld in project De 
Kwekerij in Hengelo. Het is de moeite 
waard om nu de koopmogelijkheden 
van je eerste huis te onderzoeken!”

Meer informatie
Ben je geïnteresseerd in een 
 starterslening, dan geldt het principe 
‘Wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt.’ Kijk voor de voorwaarden op 
www.bronckhorst.nl of scan de  
QR-code. Voor vragen zijn wij 
 bereikbaar via e-mail info@ 
bronckhorst.nl 
of tel. (0575) 
75 02 50.

Je bent jong en je wilt wat?

Bijvoorbeeld voor het eerst een huis kopen?
Vind ons leuk 

op Facebook

Direct op de hoogte zijn van het 
laatste nieuws van de gemeente? 
Vind ons leuk op Facebook. U kunt 
hier ook vragen aan ons stellen, 
die we graag beantwoorden. 
U vindt ons als volgt: www.face-
book.com/gemeentebronckhorst. 

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 23 juli 2013:

Ontvangen op 25 juli 2013:

Ontvangen op 26 juli 2013:

Ontvangen op 29 juli 2013:

Ontvangen op 30 juli 2013:

Ontvangen op 31 juli 2013:

Ingetrokken aanvragen
Ontvangen op 19 juli 2013:

Nadat een aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn kan éénmaal met zes weken 
worden verlengd. We kunnen de termijn ook opschorten als we nog aanvullende gegevens van de 

vergunningen op deze gemeentepagina’s. Het besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken 
liggen vanaf dat moment ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

Aanvragen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 29 juli 2013:

17.30 tot 23.00 uur, stichting Vrienden van Vorden
Afgegeven op 31 juli 2013:

12.00 tot 01.30 uur en 22 september 2013 van 10.00 tot 20.00 uur, stichting Septemberfeesten 

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 31 juli 2013:

Verzonden op 1 augustus 2013:

 
salon

Verlengen beslistermijn 
Verzonden op 30 juli 2013:

Verzonden op 1 augustus 2013:

 nieuwe beslisdatum uiterlijk 7 oktober 2013

Tijdelijke verkeersmaatregelen

-
ber 2013 

de Kerkstraat, tussen de Insulindelaan en de kerk, van 12.00 tot 23.00 uur afgesloten voor alle 
verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Verder geldt op de Dorpsstraat, tussen de 
Raadhuisstraat en de Insulindelaan, een stopverbod van 17.30 tot 22.30 uur 

Verleende vergunningen

Mogelijkheden voor bezwaar 
Tegen deze besluiten kunnen rechtstreeks belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de 

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

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

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

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Herziening Bronckhorst 1’
De gemeenteraad van Bronckhorst heeft op 27 juni 2013 het bestemmingsplan ‘Herziening 
Bronckhorst 1’ vastgesteld. Bij de vaststelling van dit plan zijn wijzigingen aangebracht ten opzichte 
van het ontwerp. De wijziging gaat over een aanpassing van het bouw- en bestemmingsplan op het 

september 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan ‘Herziening Bronckhorst 1’ heeft betrekking op 
diverse locaties in het buitengebied en bebouwde kommen van de gemeente Bronckhorst. Het 
 betreft het actualiseren van locaties die niet eerder in actualiseringplannen zijn opgenomen en 
 aanpassingen in enkele geldende bestemmingsplannen in verband met woningbouwcapaciteit.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het plan bestaat uit diverse technische bestanden. Deze kunt u downloaden via http://ruimtelijke-

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen

 genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via 
ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50.

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

 
‘s-Gravenhage. Het vaststellingsbesluit treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking.

Het beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien binnen de beroepstermijn tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Bestemmingsplannen

Voornemen tot het plaatsen van object op de gemeentelijke 
 monumentenlijst
B en w van Bronckhorst zijn van plan om het volgende object te plaatsen op de gemeentelijke 
 monumentenlijst:

 

de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u op genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken 
in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer (0575) 75 02 50. U kunt 
de stukken ook raadplegen op www.bronckhorst.nl 

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het plan naar keuze, 
schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w.

Monumenten



ORANJEFEEST
VIERAKKER-WICHMOND

Bijzonder is het wel, want ik weet 
niet hoe het u vergaat als u op de 
radio hoort zeggen: “de commissaris 
van de koning”.
Ik kan er nog niet aan wennen. Na 
ruim honderd jaar een vorstin te 
hebben gehad (Emma, Wilhelmina, 
Juliana en Beatrix) staat er nu weer 
een man aan het hoofd, weliswaar 
met een vrouw aan zijn zijde, maar 
toch…… 

We gaan bij de opening op 18 augus-
tus het Wilhelmus zingen en zeggen 
in naam van de KONING…. hieperde-
piep, etc.

De voorbereidingen in de buurten 
zijn al weer in volle gang en de fiet-
sen zijn nagekeken om gezamenlijk 
de fietstocht voorafgaand aan deze 
opening tot een goed einde te bren-
gen. Wie weet zijn de weergoden ons 
dit jaar goed gezind na de uitersten 
(35° op de openingsmiddag en regen 
en kou tijdens de optocht) van afge-
lopen jaar.
Wij zijn er in ieder geval klaar voor 
en zullen uit volle borst onze KO-
NING toezingen.

Namens het bestuur,
Erna Roeterdink

Voorwoord
Eind april nam onze koningin Beatrix afstand van de troon en nu 
hebben we een KONING en een koningin. Een natuurlijk verloop van 
erfopvolging zoals wij in onze gemeenschap ook kennen uit de agrari-
sche sector en familiebedrijven.

De viering begint om 10.00 uur.
Voorgangers zijn dominee Ded-
die Van Alphen en pastor Theo ten 
Bruin. Er is kinderoppas en er zijn 
kindernevendienst activiteiten.

12.30 uur Oriënteringsrit
Oriënteringrit voor fietsen, circa 30 
kilometer met halverwege een rust-
punt.

Deze tocht gaat door de prachtige en 
bosrijke omgeving. Aan deze tocht 
kan door alle gezinsleden worden 
deelgenomen.
Inleggeld: € 1,50. Opgave van 12.00 
tot 13.30 uur bij D’n Olde Kriet te 
Wichmond.
De start is tussen 12.30 uur en 14.00 
uur, er wordt met 6 personen tegelijk 
gestart.

16.30 uur
Optreden Jubal bij D’n Olde Kriet
te Wichmond.

17.00 uur
Officiële opening feestweek.

18.00 uur
Muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door D’n Olde Kriet te
Wichmond.

Zondag 18 augustus
Op zondag 18 augustus is er weer traditiegetrouw, voorafgaand aan 
de fietstocht, die de Oranjefeestweek inluidt, een oecumenische 
openluchtviering in de tuin achter de pastorie van de PKN-gemeente 
Wichmond.

Elke team heeft zelf een bekend lied 
gekozen en daar een nieuwe tekst op 
geschreven. De grootste zangtalenten 
van de teams, brengen deze, vaak 
zeer verrassende composities ten ge-
hore.

Dit jaar bestaat er de mogelijkheid 
om op donderdagavond 15 augustus 
een keer te oefenen. De deelnemende 
teams krijgen hier bericht van.
Een officiële jury heeft de eervolle 
taak een en ander te beoordelen en 
een winnaar aan te wijzen.

Om 20.00 uur starten we, maar de 
teams zullen om 19.45 uur aanwezig 
moeten zijn. Ze horen namelijk dan 
pas wanneer ze aan de beurt zijn voor 
hun optreden. We gaan er vanuit dat 
de teams het grote succes van vorig 
jaar kunnen evenaren. Deze avond 
zal zoals gewoonlijk weer gepresen-
teerd worden door Spreekstalmeester 
Gerrit Borgman.
Na de prijsuitreiking gaat het feest 
verder met “Big O and the Bottems”.
Alleszins dus de moeite waard om te 
komen!!!!!!!!!!!!!!

Dinsdag 20 augustus

Dolle Dinsdag 
Zangfestijn

Op deze avond zullen teams van straten en buurten het tegen elkaar 
opnemen in een heuse zangavond!

Het Brook Duo uit Markelo maakt 
vooral muziek in de Duitse en Oos-
tenrijkse sfeer. Het tweetal bestaat 
uit Gert-Jan Oplaat (alias De Weuste) 
en Henry Tijink (alias De Badmutse). 
Het muziekgenre kan het beste om-
schreven worden als “apré-ski in 
Twents dialect”.
Daarnaast heeft u de vrijwel zekere 
kans dat u met een of meerdere 
mooie prijzen naar huis gaat, die 
de Vordense Middenstand, ondanks 
de recessie, met gulle hand voor de 
verloting beschikbaar stelt. Dus seni-
oren (60 plussers!) noteer donderdag 
22 augustus op uw kalender. U bent 
van harte welkom in het Ludgerus-
gebouw te Vierakker, aanvang 19.30 
uur. Zaal open 19.00 uur. Eigen bij-
drage zoals gebruikelijk € 5,00.

Donderdag 22 augustus

Seniorensoos Vierakker-Wichmond
Dit jaar heeft de seniorensoos iets 
heel bijzonders voor haar jaar-
lijkse feestavond en wel: Brook 
Duo.



Oranjefeest Vierakker-Wichmond
van zondag 18 t/m zondag 25 augustus

Hanzestadcamper Vierakker

Voor meer informatie: www.hanzestadcampers.nl

b l o e m e n b o e r d e r i j

Lankhorsterstraat 31
Hengelo Gld

Tel. (0575) 46 16 76
www.bremerstraatwerk.nl

Coach voor:

06- 533.631.26

Marieke Vaartjes

Sint Anthoniehof 35
7232 EA Warnsveld

Jasper Stapelbroek
ontwerp - aanleg - onderhoud - (sier)bestrating

telefoon/fax 0575 - 469 100
mobiel 06 - 53 42 83 72

info@vier-seizoenen.nl
www.vier-seizoenen.nl

SCHILDERSBEDRIJF

ROUWEN
Vierakkersestraatweg 28
7233 SG  Vierakker
Tel. 0575-441361
www.schildersbedrijfrouwen.nl

 Kwaliteit door vakmanschap

 Nieuwbouw, restauratie en onderhoud

 Glas en behang

 Meer dan 50 jaar ervaring

GASTOUDERS AANGEBODEN
Ben jij op zoek naar een gastouder bij jou in de buurt? Dan ben je 
bij gastouderbureau ViaViela in Zutphen aan het juiste adres. In de 
regio Zutphen e.o. hebben we verschillende gastouders beschik-
baar die graag de opvang van jou kinderen wil verzorgen.

Wil je meer weten over de voordelen van gastouderopvang? Maak 
dan vrijblijvend een afspraak. Bel of mail dan vertel ik je graag alles 
over de deinstverlening van ViViela. Of kijk op: www.viaviela.nl

ViaViela Zutphen
Petra Schwab

T: 06-10 19 99 18
E: zutphen@viaviela.nl

Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

Dorpsstraat 6a 
7234 SN  Wichmond 
Tel: 06-18637843 
of 0575-441900

Nieuwbouw
 Reparatie
   Onderhoud
     Renovatie

Vierakkersestraatweg 26, 7233 SG  Vierakker
Tel.: 0575-441331 www.lomanvastgoed.nl

milieubewust timmer- en onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

Heerlerweg 13
7233 SG  Vierakker
Tel.: 0575 - 54 41 05
Fax: 0575 - 44 27 22

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig



Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zondag 18 augustus tot en met zondag 25 augustus

Dit jaar zal e.e.a. anders qua opzet 
zijn. De kinderen krijgen een “strip-
penkaart” en doen een aantal spelen 
naar keuze.
Ook spelletjes doen tegen papa/mama 
of opa/oma behoort tot de mogelijk-
heden.

Het Oranje comité is ieder jaar erg 
dankbaar voor de vrijwillige bijdra-
gen die worden ontvangen ter finan-
ciering van de spelletjes en prijzen. 
Ook dit jaar wordt hiervoor de mo-
gelijkheid geboden middels de enve-
loppen die op de basisschool worden 
uitgereikt.

We zien jullie graag op vrijdagmid-
dag 23 augustus.
Alleen kinderen die wonen in Vierak-
ker-Wichmond, of hier naar school 
gaan mogen deelnemen aan de spel-
letjes.

Zijn er kinderen in Vierakker-
Wichmond die hier niet op school 
zitten, maar wel graag met de spel-
letjes meedoen?
Dan kunnen die zich bij Manon Pe-
ters opgeven via tel. (06 - 520 256 25).

Vanaf 15.30 uur
Volksspelen voor jong en oud, onder-
meer: ringsteken per dogkar, schie-
ten vrije baan, hoeksjoelen, bierpul-
schuiven.

21.00 uur
Tent open.

21.30 uur
Feesten m.m.v. 
 Kiekdoares 
(www.kiekdoares.nl) 

Toegang onder 
 voorbehoud.

Vrijdag 23 augustus

Volksspelen
Op vrijdagmiddag 23 augustus worden alle kinderen tot 12 jaar om 
14.00 uur bij de feesttent verwacht. Ook de schoolverlaters kunnen 
vanaf deze tijd starten met verschillende spelen. Daar worden aan alle 
kinderen ballonnen uitgedeeld. Na het oplaten van de ballonnen staan 
er allerlei spelletjes voor de kinderen klaar.

Vanaf 13.00 uur opgave voor het 
vogelschieten dames en heren (muzi-
kale omlijsting door Jubal) inleg € 5,-.

13.15 uur
Muzikale hulde door Jubal aan het 
oude koningspaar, waarna het start-
schot gelost wordt door Gerjan Riet-
man (koning 2012).

Hierna opgave voor de volgende spe-
len:
Vogelgooien Dames, schieten vrije 
baan, kegelen, en sjoelen, diverse 
banen, voor elke leeftijd. Alles € 2,-.
Vogelschieten voor de jeugd 12/15 
jaar € 1,-.
Voor de kinderen is er een springkus-
sen en een ander spelletje.

Tijdens de spelen worden de deelne-
mers en het publiek muzikaal onder-
steund door dweilorkest Hengelo.
Na de spelen, vanaf 17.00 uur, kan 
er een dansje gemaakt worden op de 
muzikale noten van Eddy Ter Beest.
(Ook voor kinderen).

19.45 - 21.00 uur: Feesttent 
gesloten.

Zaterdag 24 augustus

Vogelschieten

12.30 uur:
Opstellen van de wagens.

13.30 uur:
Kinderoptocht opstellen. 
Kinderen die hieraan deel willen ne-
men kunnen zich om 13.30 uur mel-
den bij Manon Peters, zij staat voor-
aan bij de optocht.

14.00 uur:
Grote feestelijke optocht 
m.m.v. diverse muziekkorpsen o.a.: 
Harmonie - Vorden en Schuttersgilde 
Sint Jan uit Keijenborg. Speciale be-
oordeling praalwagens door deskun-
dige jury.

15.00 uur: 
Vaandelhulde aan het 
 koningspaar
in de feesttent m.m.v. Schuttersgilde 
Sint Jan.

17.00 uur:
Uitslag en uitreiking 
van de prijzen aan de deelnemers ver-
sierde wagens en diverse wedstrijden.

Na de optocht, 
vanaf circa 15.00 
uur, middagmatinee 
onder leiding van 
 toporkest Hike 
in de feesttent 
(www.hike.nl).

Zondag 25 augustus

Grote optocht

Za 24 aug
TENT FEESTTERREIN LINDESELAAK 

WICHMOND, 21:30 - 01:30

Q-music presents

Inclusief Het Foute Uur 
en een Q-music DJ

Vanaf 21.30 uur: 
Feest met “Q-music the party” 
met dj Menno Barreveld, 

http://q-music.nl/

Toegang onder voorbehoud.



• De winkel voor tuin en dier
• Deskundig advies
• Dichtbij en vertrouwd
• Altijd vriendelijke en behulpzame medewerkers 

Welkom bij Welkoop!

Kijk voor meer informatie op www.welkoop.nl

VORDEN Stationsweg 16
0575 - 551583.

Oranjefeest Vierakker-Wichmond
van zondag 18 t/m zondag 25 augustus

Fa. A. Beeftink & Zn.
Joostinkweg 12, Vorden
Tel. 0575 - 55 12 49
info@beeftinkvorden.nl
www.beeftinkvorden.nl

Metselbedrijf
E. v. Zuilekom

voor metsel-, tegel- en stucwerk

Handelsonderneming / aannemersbedrijf

Clemens Naves
Betaalbare gebruikte auto’s op voorraad!

Wij verkopen ook zitmaaiers 
en verhuren diverse tuinmachines

Ook uw adres voor onderhoud en APK

Vierakkersestraat 11, Vierakker
0575 - 57 24 00 / 06 - 22 07 37 02

Volop zomerfruit van eigen teelt,
aardbeien, frambozen en kersen

                   
 Aardappels-groente en fruit –ook panklaar 

                   Boeren-ijs –terras aan huis, verhuur ijskar/bakfiets             
                   Catering –warme-, koude-, BBQ-, hapjesbuffetten enz.  

wenst u een 
zonnige kermis!
Tel: 0575 - 470078 of 06 - 48233666

info@bzwzonwering.nl
www.bzwzonwering.nl

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

Nu ook voor onderhoud aan uw leaseauto!!



Annie Velhorst, huidig voorzitter 
van Sparta hierover: ‘De bestuurs-
problemen zijn gebleven. Wij heb-
ben ‘stad en land’ afgebeld, brieven 
geschreven, ouders benaderd, echter 
zonder resultaat. Momenteel runnen 
we bij Sparta met een paar vrouwen, 
de gymvereniging. Dat zijn Mette 
Dijkhuizen, Sabine Wilgenhof, Anita 
Berendsen, Henny Wagenvoort en 
ik. De meesten van ons hebben al te 
kennen gegeven dit (tot het bestuur 
weer compleet is), tijdelijk te doen. 
We hebben ook pogingen onderno-
men om op bestuursniveau samen te 
willen werken met Achilles uit Hen-
gelo en WIK Wichmond. Dat is op 
niets uitgelopen. In Hengelo hebben 
ze zelf ook problemen genoeg om de 
boel draaiende te houden, zo werd 
ons verteld. In Wichmond regelen de 
leidsters het allemaal’.
Intussen spreekt het huidige (in-
complete) bestuur van Sparta over 
een onhoudbare situatie. Annie Vel-
horst: ‘Het grootste probleem bij de 
bestuursperikelen is, dat wij geen 
penningmeester hebben kunnen vin-
den. Een vereniging zonder een pen-
ningmeester is ondenkbaar. Ons rest 
niets anders dan Sparta op te heffen. 
We hebben de situatie aan onze le-
den uitgelegd. Ook de ouders van de 
jeugdleden hebben we op de hoogte 
gebracht. Dat betekent dus voor Spar-
ta op 31 december aanstaande ‘einde 
oefening’, zo zegt ze. Dat wil overi-
gens niet zeggen dat het voor de gym-
nasten ook einde oefening is, want 
vanaf 1 januari 2014 kan er gewoon 
in de sporthal ’t Jebbink geturnd 
worden, zij het in een andere con-
structie. Annie Velhorst: ‘De huidige 
leidsters Trees Woltjer (seniorengym) 
en Ria Stas (Zumba) gaan op persoon-

lijke titel verder. Gerdien Robbertsen 
(jeugdgym) beslist in september.
De circa 80 leden kunnen dus blijven 
turnen. Genoemde dames huren de 
sporthal van de gemeente Bronck-
horst, innen zelf de contributies, re-
gelen de tijden e.d. dus in feite ver-
andert er op sportief opzicht weinig. 
We hebben onze plannen met de ge-
meente Bronckhorst doorgesproken 
en die vond het een verstandige op-
lossing. Ik moet je zeggen, het is voor 
ons als een soort interim bestuur 
een hele opluchting dat nu duidelijk 
is geworden dat bij de toekomstige 
constructie de leden gewoon de turn-
sport kunnen blijven beoefenen’, zo 
zegt Annie Velhorst. Er is overigens 
nog een probleem dat opgelost moet 
worden.

Gezien de (toen al) bestuurlijke pe-
rikelen heeft Sparta in juni jongst-
leden, na afloop van de wandelvier-
daagse, te kennen gegeven met de 
organisatie van dit wandelfestijn te 
willen stoppen. Sparta heeft deze 
vierdaagse de afgelopen 46 jaren met 
groot enthousiasme georganiseerd 
met telkens zo’n 700 wandelaars. 

Annie Velhorst: ‘We hebben de sport-
verenigingen in Vorden aangeschre-
ven met het verzoek de organisatie 
van ons over te nemen. Er hebben 
al wel clubs informatie ingewonnen, 
maar concreet heeft zich nog geen 
vereniging officieel gemeld. Wij ho-
pen dat dit alsnog gebeurd, want ook 
een wandelvierdaagse behoort bij het 
dorp Vorden’, zo zegt ze. 

Voor meer informatie over de vier-
daagse kan men contact opnemen 
met Sabine Wilgenhof 0575-554139

Mogelijkheden om te turnen blijft

Gymnastiekvereniging 
Sparta verdwijnt
Wie neemt organisatie wandelvierdaagse over?

Vorden - Ruim een jaar geleden begonnen bij de Vordense gymnastiek-
vereniging de alarmbellen te rinkelen. Toen dreigde al een probleem 
bij de invulling van bestuursfuncties. Bij vacatures een gebrek aan 
kandidaten! Maar wat misschien op dat moment nog erger was: pro-
blemen om leidsters te vinden. Toen nam gymjuf Gerrie Kappert na 
25 jaar bij Sparta actief te zijn geweest, afscheid. Gerdien Robbertsen 
nam toen de honneurs tijdelijk waar.

Henny is ook meer dan een trouw 
lid, alleen als ze toevallig op de ver-
enigingsavond zelf jarig is laat ze ver-
stek gaan. Bij elke andere verjaardag 
of gebeurtenis komt Sparta altijd op 
de eerste plaats. ‘Iedereen weet dat 
ook, ze hebben er begrip voor’, zo 
zegt Henny lachend. Toen het Sparta- 
bestuur eenmaal het besluit had ge-
nomen om te stoppen en zij hoorde 
dat het turnen in sporthal ’t Jebbink 
‘gewoon’ door zou gaan, had Henny 
er vrede mee. ‘Dan kunnen wij (senio-
rendames) en ook de andere leden ge-
woon onze sport blijven beoefenen’. 
Toch zit ze, terugkijkend op de laat-
ste jaren, met een dilemma en zegt 
ze: ‘Wat ik absoluut niet begrijp dat 
Sparta geen voldoende bestuursleden 
heeft kunnen vinden. Er zijn zoveel 
ouders, waarvan de kinderen bij Spar-
ta op gymles zijn. Zij daar dan geen 
kandidaten voor een bestuursfunctie 
te vinden? Ik kan het niet begrijpen’, 
zo zegt Henny Wagenvoort op een 
verdrietige toon.

Als meisje van tien werd Henny in 
1948 lid van het toen zilveren Spar-
ta. ‘Wij fietsten toen elke week met 
een groepje meiden vanaf de Medler-
school naar het oude ULO- gebouw 
aan de Smidstraat waar we les kregen 
van mijnheer Broere uit Zutphen. 
Mijn favoriete toestel was de brug, 
och eigenlijk vind ik alle toestellen 
wel leuk’, zo zegt ze. Henny heeft 
in haar 65 jarige carrière slechts één 
keer een blessure opgelopen. ‘Ik ben 
op 14 jarige leeftijd uit de ringen ge-
vallen en doorboorden twee tanden 
mijn lip, die toen gehecht moest wor-
den. Kijk maar je kunt het nog zien’, 
zo zegt ze. Terugkijkend op al die ja-
ren bewaart ze warme herinneringen 
aan de tijden van weleer. ‘We hebben 
een bepaalde periode elf jaar achter 
elkaar in de wintermaanden vaardig-
heidsproeven geturnd. De uitvoerin-
gen in het Nutsgebouw waren echte 
hoogtepunten.
In de zomermaanden waren er ook 
altijd met clubs uit Hengelo, Lo-

chem en Ruurlo uitvoeringen in de
buitenlucht’, aldus Henny die zich 
nog steeds verheugt op de woens-
dagavond. Samen met een aantal
vrouwen op een plezierige wijze tur-
nen. ‘We krijgen dan eerst van Trees
Woltjer grondgymnastiek. Na tien 
minuten heb je alle spieren wel een
keer gebruikt hoor’, zo zegt ze met 
een ernstig gezicht. In het verleden
heeft Henny Wagenvoort ook jaren 
deel uitgemaakt van het bestuur van
Sparta. Op dit moment is ze ook be-
stuurslid. Dat ze inmiddels ere- lid is,
zal niemand verbazen.
‘Weet je wat zo leuk is, soms kom ik
in het dorp mensen tegen die zeggen
dat me mij nog kennen van Sparta.
Als ik dan reageer en zeg dat ik nog
steeds op gymnastiek zit, kijken ze
mij verbaasd aan. Mooi toch’. Dat tur-
nen goed is voor lijf en leden blijkt
wel uit het feit dat Henny Wagen-
voort nog niet zo lang geleden een
nieuwe heup heeft gekregen. ‘Ik was
binnen de kortst mogelijke tijd weer
op gym’, zo zegt ze. Aan het eind van
het gesprek heeft Henny nog een
leuke ‘uitsmijter’ en zegt ze: ‘Als de
gezondheid het toelaat wil ik nog wel
tien jaar turnen. Het eind is nog niet
in zicht hoor’, zo zegt Henny optimis-
tisch.

65 jaar actief turnster

Henny Wagenvoort nestor 
 gymvereniging Sparta
Vorden - Het heeft Henny Wagenvoort (75) heel veel pijn en verdriet 
gedaan, dat ‘haar’ Sparta vanaf volgend jaar niet meer als vereniging 
te boek staat. Liefst 65 jaar turnt deze ‘oer- Spartaanse’ vol enthou-
siasme bij haar gymclub. Henny Wagenvoort is geen gewoon lid van 
deze vereniging. Zij is veel meer, een leven zonder Sparta kan ze zich 

Verder speelt zij ‘Allein Gott in der Höh 
sei Ehr’ BWV 662. Het bekende ‘Pasto-
rale’ BWV 590 en het ‘Von Gott will 
ich nicht lassen’ BWV 658. Het concert 
duurt plm. 30 minuten.
Janieke Mollenhorst (1988) werd na 
het succesvol afronden van haar gym-
nasiumopleiding toegelaten tot het 
ArtEZ-conservatorium in Enschede.In 
2010 voltooide zij haar kerkmuziek-
opleiding, in 2011 rondde zij ook haar 
orgelstudie succesvol af. Momenteel 
studeert Janieke aan de Universiteit van 
Tilburg de master ‘Religie en Ritueel’ 
en specialiseert zij zich op het gebied 
van ‘Muziek, Religie & Ritueel’.
Janieke is cantor-organist van de Pro-
testantse Gemeente Aalten. Zij maakt 
deel uit van de redactie van ‘Muziek 
en liturgie’, het tijdschrift van de Ko-
ninklijke Vereniging van Organisten en 

Kerkmusici. Tevens is zij voorzitter van 
de Werkgroep Kerkmuziek van de PKN. 
Janieke geeft regelmatig concerten in 
binnen- en buitenland, niet alleen als 
solist maar ook in ensembles en orkes-
ten. Zo was zij in juli vorig jaar organist 
bij het Utrechts Studenten Koor en Or-
kest tijdens een tournee door Engeland, 
waar viermaal de Hohe Messe van Bach 
werd uitgevoerd. Als organist verleende 
zij meerdere malen haar medewerking 
aan radio-opnames voor de NCRV. Ja-
nieke heeft een kleine privé- lespraktij-
kin (kerk)muzieklessen.
Daarnaast is Janieke cursusleider en 
docent(algemene muziekleer, solfege, 
muziekgeschiedenis, hymnologie en 
gemeentezang) van de cursus kerkmu-
ziek (KM-III)van de PKN. Voor meer in-
formatie zie: www.janiekemollenhorst.
nl. De toegang tot het concert is gratis.

Bach in de Dorpskerk
Vorden - Dat is de titel die Janieke Mollenhorst aan het programma 
meegeeft tijdens het Toeristenconcert van donderdagmiddag 8 sep-
tember in de Vordense Dorpskerk. Zij speelt dus op het Lohmanorgel 
uitsluitend Bach. Hoekstenen van het concert zijn een tweetal Prelu-
diums en Fuga’s uit de ‘Acht kleine Praeludien und Fugen’ BWV 557 
en BWV 553.

Inmiddels hangen in de bussen en 
treinen van Arriva in deze regio affi-
ches waar wordt gewezen op vervoer 
naar Vorden en van daaruit na afloop 
weer naar de eigen woonplaats. Via 
www.arriva.nl/gelderland kunnen 
combi-tickets worden besteld, dat wil 
zeggen een kaartje in combinatie met 
vervoer van bus of trein. Daarbij is re-
kening gehouden dat bezoekers na 
afloop van het concert altijd de laat-
ste trein/bus kunnen halen. Is men 
al in het bezit van een toegangskaart 
dan kan uiteraard ook van Arriva ge-
bruik worden gemaakt. Momenteel 
wordt achter de schermen in Vorden 
keihard gewerkt om de ‘Musikali-
sche Reise’ tot een succes te maken. 
Marcel Leferink, voorzitter van het 
Stichtingsbestuur hierover: ‘Ik kijk er 
bijzonder positief tegen aan. Het be-
stuur werkt op een goede manier sa-
men en ook de voorafgaande gesprek-
ken met de gemeente Bronckhorst 
zijn in goede harmonie verlopen.
De kaartverkoop is volop in gang ge-

zet en gaat voor de zaterdagavond 
heel goed. Het ‘loopt’ al aardig vol. 
Voor de zondagavond zijn nog vol-
doende kaarten verkrijgbaar, maar 
ik verwacht dat wanneer de vakan-
ties ten einde zijn, ook de belangstel-
ling voor deze avond zal toenemen. 
Gezien het programma nauwelijks 
voor te stellen dat beide avonden 
niet uitverkocht zullen zijn’, aldus 
Marcel Leferink. Overigens zijn toe-
gangskaarten verkrijgbaar bij de VVV 
Bronckhorst, de Bruna in Vorden en 
bij Landwinkel Den 4 Akker in het 
buurtschap Vierakker. Ook verkrijg-
baar via www.achtkasteelentocht.nl

Het jubileumconcert waaraan on-
der meer wordt meegewerkt door 
sopraan Irma ten Brinke, de tenor 
Frank Fritschy, het Gelders Opera en 
Operette Gezelschap Arnhem, dans-
opleiding Aventus Dans uit Zutphen, 
vocalist Timmy van Lingen, danscen-
trum Dwars uit Haaksbergen, het zi-
geunerorkest Piroska, Marco Bakker, 

Eine musikalische Reise Wien-Berlin

Arriva draagt steentje bij voor bezoekers uit 
de regio

Vorden - Goed nieuws voor de bezoekers die met openbaar vervoer op 
zaterdag 7 september en zondag 8 september naar het jubileumcon-
cert ‘Eine musikalische Reise Wien-Berlin’ willen komen. Deze con-
certen vinden plaats op de speciale theaterweide bij kasteel Vorden. 
Frank van Zetten, regio-directeur van Arriva heeft in gesprekken met 
de organisatie aangeboden om qua vervoer mee te willen werken aan 
deze unieke concerten.

Bronckhorst Wind Symphony onder
leiding van Joop Boerstoel en presen-
tator Arie Ribbers, is min of meer een
uitvloeisel van ‘100 jaar Achtkastee-
lentocht Vorden’, een tocht die in 
1913 is bedacht en uitgezet door W.F.
van Mourik. Momenteel wordt deze
oudste bewegwijzerde route van Ne-
derland elke woensdag gereden met 
onderweg als motto ‘Op de thee bij de
kasteelvrouwe’.
Marcel Leferink: ‘In 2012 heeft de
VVV Vorden mij benaderd om in het
kader van 100 jaar Achtkastelen fiets-
tocht, samen iets te organiseren bij
kasteel Vorden. Er zijn toen gesprek-
ken gevoerd samen met het Cultuur-
fonds Vorden, dat de afgelopen jaren
flink aan de weg heeft getimmerd 
met het organiseren van prachtige
concerten in de sporthal c.q. op het
marktplein, de VOV, de VVV, de ho-
reca, noem maar op en werden de 
krachten gebundeld hetgeen heeft 
geleid tot de oprichting ‘Stichting
Jubileumconcert 100 jaar Achtkaste-
lentocht’. De organisatie staat als een
huis. Woensdag 4 september wordt
met behulp van vele vrijwilligers be-
gonnen met de opbouw van de tribu-
nes, podia e.d. Vrijdag 6 september
wordt om 19.00 uur de eerste sound-
check gehouden. Zaterdagmiddag
7 september volgt tussen 13.00 en
17.00 uur soundcheck deel 2.
Het horecaplein, een preuvenement
van Oostenrijkse, Duitse en Achter-
hoekse hapjes en drankjes is zowel
op zaterdag als op zondag vanaf 16.00
uur geopend.

Het jubileumconcert zal zaterdag-
avond 7 september onder meer 
worden bijgewoond door directeur 
Euregio, Dr. Elisabeth Schwenzow. 
Marcel Leferink: ’Om de concerten
in Vorden ook in regionaal verband
te promoten hebben wij contact ge-
had met het bestuur van Euregio.
Vandaar de komst van de Euregio
directeur. De concerten in Vorden
bieden overigens perspectief voor het
Bronckhorst Wind Symphony orkest
onder leiding van Joop Boerstoel en
andere medewerkers, want momen-
teel wordt onderzocht of in 2014, een
gelijksoortig concert nabij kasteel
Ahaus (ca 20 kilometer over de grens
bij Haaksbergen) kan worden georga-
niseerd. Dit in samenwerking met de
Duitse autoriteiten ter plekke. Zou 
toch prachtig zijn’, aldus een enthou-
siaste Marcel Leferink.



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

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

PUPPY TE KOOP

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Maandaanbieding AUGUSTUS
Opruiming

showroommeubelen

Kortingen 
tot 80%*

* info in onze vestiging in Hengelo Gld.

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

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

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

www.spannevogel.nl

IJssel
computerservice

*

*

Gezondheidsproblemen?
Zoekt u een natuurgeneeskundige oplossing, 
zonder bijwerkingen?

Neem dan eens contact op met:
Eef Jansen 
orthomoleculair therapeut MBOG
Weverstraat 6, Zelhem e-mail: info@eefjansen.nl
Tel: 0314 - 622630 www.eefjansen.nl

Bij aanvullende verzekering worden consulten geheel of 
gedeeltelijk vergoed.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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

HAAL
ALLES
UIT DE

 ZOMER.
TUUNTE’S NAZOMER KOOPJES.

Van 6 augustus tot het eind van de zomer.
www.tuunte.nl

Win een prachtig Koen Kampioen boek!

Koen Kampioen - Eerste interland

Primeur op Wim Kuijpertoernooi

Pak je potloden uit de kast en kleur deze kleurplaat 
zo mooi mogelijk in! Wie weet win jij dan op zon-
dag 18 augustus een van de vijftig boeken uit de 
Koen Kampioenreeks tijdens het Internationale Wim 
Kuijpertoernooi in Vorden. Niemand minder dan schrij-
ver Fred Diks komt die middag naar de accommodatie 
van VV Vorden om de boeken persoonlijk aan de prijs-
winnaars te overhandigen. 
Hij is aanwezig van 12.00-13.30 uur.

Deze actie gaat gepaard met een donatie aan het 
goede doel. Uitgeverij Kluitman stelt de boeken gratis 
beschikbaar en Weevers Grafimedia en Bruna Vorden 
maken allebei 250 euro over aan Warchild, de orga-
nisatie die al enkele jaren door het toernooi wordt 
gesteund.

Lever je kleurplaat uiterlijk 15 augustus in bij 
Bruna in Vorden of bij één van de vestigingen van 
Weevers Grafimedia. 

Tijdens het toernooi waar op zater-
dag 17 en zondag 18 augustus 
jeugdspelers van onder andere PSV, 
SC Heerenveen, De Graafschap, 
Bayer Leverkusen, West Ham 
United en KV Mechelen spelen 
is er trouwens ook een coole pri-
meur. Het nieuwste boek ‘Koen 
Kampioen - Eerste interland’ zal 
in Vorden voor het eerst worden 
verkocht. En, omdat Fred Diks 
toch al aanwezig is, zal hij de 
boeken ook nog eens signeren.

Genoeg redenen dus om 
in het weekend van 17 en 
18 augustus naar het Wim 
Kuijpertoernooi in Vorden
te komen! 

Meer info: www.kuijpertoernooi.nl

Nieuwstad 57
7201 NL Zutphen

Halseweg 3c
7021 CX Zelhem

Nieuwstad 30
7251 AH Vorden 

Bleekwal 10
7131 DB Lichtenvoorde

Ziekenhuisstraat 1
7141 AN Groenlo

Raadhuisstraat 20
7251 AB Vorden

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

AUTO TE KOOP

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

FIETS TE KOOP

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

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

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

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

EN ZATERDAG VAN 10.00 TOT 14.00 UUR

Bij aanschaf 

Remeha CV ketel 
keuze uit 
5 cadeau 

t.w.v. € 100,00. 
GRATIS!

De Molenkolk

Gerrit Jolink
Hoge Wesselink 10, 7221 CJ Steenderen
Tel. (0575) 45 16 84 / (06) 13 68 85 13

de.molenkolk@planet.nl
www.demolenkolk.nl

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

I
Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

Molenstraat 50
7241AE Lochem
Korte Hofstraat 7
7201 KH Zutphen

Raadhuisstraat 20 
7251AB Vorden

Dreiumme 55
7232 CN Warnsveld

Verkooppunten:



AANMELDADRES GEWIJZIGD!
Naar nu is gebleken, werkte het eer-
der opgegeven aanmeldadres niet 
(naar behoren). Wij zijn bang dat er 
daarvoor aanmeldingen verloren zijn 
gegaan. Verzoek om eventuele aan-
meldingen daarom te herhalen door 
te mailen naar revuejg@gmail.com!

DE REVUE
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 decor-
bouwers vervaardigen het decor. Uit-
eindelijk vallen alle puzzelstukjes op 
hun plaats en kunnen wij in novem-
ber met gepaste trots de bezoekers 
verwelkomen bij onze 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 (LET OP, dit is een nieuw adres!).
Gelieve ook je eventuele podiumerva-
ring te vermelden en je verwachtin-
gen 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 anders wilt doen. Verder ook
graag leeftijd, e-mailadres en tele-
foonnummer vermelden.

Toneel-, zang- en danstalent kan zich aanmelden!

Aanmeldingen verloren 
gegaan, s.v.p. opnieuw aan-
melden voor revue Jong 
Gelre Wichmond

Wichmond - In Vorden, Warnsveld en omstreken staat de revue van
Jong Gelre bekend om een enthousiaste groep jongeren met uiteenlo-
pende talenten die zang, dans en toneel in één geheel weten te verpak-
ken. De revue wordt alweer sinds het begin van deze eeuw jaarlijks
opgevoerd. Het sleutelwoord dat mensen tot de revue beweegt is en-
thousiasme, daarnaast heerst er ook veel saamhorigheid. De revue
wordt dit jaar opgevoerd op zaterdag 9-, vrijdag 15- en zaterdag 16 no-
vember, wederom in de grote zaal van het Dorpscentrum in Vorden.

De maandag daarop gingen we en-
thousiast onze tent opslaan op cam-
ping de Reehorst in Vorden, zo dicht 
bij huis, en zo’n mooie plek! Het was 
een super week, alleen maar zonne-
schijn, genieten van alle kinderen, 
spelen in de speeltuin, zwemmen in 
het zwembad, op expeditie in het 
bos, vlag veroveren, maar vooral de 
hele dag lekker buiten zijn, het kon 
niet op. De stralende gezichten van 
de kinderen en de vermoeide kopjes 
aan het einde van de dag. Tussendoor 
genieten van een heerlijke lunch met 
warme hap verzorgt door de camping 
baas, op tijd een natje en een droogje, 
het was fijn om deze week te beleven. 
Ook kwamen de kinderen van bso de 
Leer uit Hengelo en bso Bezemsteel 
uit Zelhem bij ons op bezoek.

Het was een fijne week die zeker vol-
gend jaar voor herhaling vatbaar is!

Bso de Toverboom gaat op vakantie in 
Nederland
Het begin van de vakantie is bij 
Kinderopvang Humanitas goed 
van start gegaan, een leuk zomer-
feest met dit jaar voor het eerst 
een vossenjacht door Vorden 
heen. Veel hulp van enthousias-
te ouders die zich verkleed had-
den als vos, die meeliepen met 
de groepjes om naar de vossen te 
speuren en om de hamburgers en 
frikadellen te bakken!

In de dressuur hebben zich de vol-
gende combinaties weten te selecte-
ren: In het L1 Anke Woerts, in het  
M1 Hester Slegt met Travoltasson 
en en het Z1 Laura van Cittert met 
Wembley. Met springen hebben zich 
weten te selecteren: In het L Mandy 
Gotink met Suzie G en Bart Hartman.

Ruiters RV de Graafschap geselecteerd 
voor Gelders kampioenschap
Vorden - Komend weekend zal in 
Ruurlo het Gelderse kampioen-
schap voor paarden plaats vin-
den. Met trots kan de vereniging 
melden dat er ook een aantal le-
den van de Graafschap zich heb-
ben geselecteerd voor de kam-
pioenschappen.

Iedereen krijgt daar tussen 14.00 en 
21.00 uur de gelegenheid om te la-
ten zien hoe goed men kan dansen. 
Je mag daarbij echter blijven zitten, 
want er wordt gedanst op papier. 
Onder de titel ‘Iedereen kan Dansen’ 
maakt ieder zijn eigen dansante teke-
ning met kleurpotlood of oliepastel. 
Je kunt je laten leiden door de mu-
ziek op het plein, je hoeft alleen maar 
mee te bewegen en de tekening ont-
staat vanzelf onder je handen.

Meedoen is gratis, het levert altijd iets
op. Ervaren is belangrijker dan het re-
sultaat.

Iedereen kan dansen
Vorden - Op woensdag 14 augus-
tus wordt er gedanst in Ruurlo 
tijdens de jaarlijkse Ruurlose 
braderie. Emmy Janssen en Josée 
van der Staak, tekentaal- docen-
ten uit respectievelijk Lochem en 
Vorden, vinden dat iedereen kan 
dansen en zijn daarom ook aan-
wezig met een eigen overdekte 
kraam.

Uitslag 5 de onderlinge wedstrijd 55 
plus:
1 G. Eggink. 2146 gram
2 J.C. van Amerongen. 165 gram
3 F. Bleumink. 154 gram
Uitslag 6 de onderlinge wedstrijd 55 
plus:
1 G.van Amerongen 1646 gram
2 W.Bulten/ A. Vruggink 230 gram
3 F. Bleumink 129 gram
Op donderdag 8 augustus is de jaar-
lijkse vakantieviswedstrijd.
Meer info hierover vindt u op onze 
website: www.desnoekbaars.nl

U i t s l a g e n  5 5  p l u s
 v i s w e d s t r i j d e n

Wendy Addink nam rustig gezeten 
op een kruk de regeerperiode van 
Beatrix door. Engelse en Nederlandse 
chansons en zelfs een Franstalig lied 
omlijsten het verhaal, waarbij ze hulp 
kreeg van haar 6-jarige zoon Mees. Na 
de pauze wederom een verhaal door 
Boudewijn Betzema: ‘de clown van 
God’ en aansluitend brachten Christi-
na Millet en Gert-Jan Adema met ver-
tellingen en bijpassende improvisaties 
op de klassieke gitaar het publiek in 
oosterse sferen. Zie ook de video-im-
pressie op www.tom-vorden.nl.

Serene rustige 
avond in TOM
Vorden - Afgelopen woensdag 
was er in theater TOM een optre-
den van Boudewijn Betzema, die 
op meesterlijke wijze een verhaal 
van Herman Korteling vertolkte 
en daarnaast ook nog piano-im-

De workshop wordt gegeven op dins-
dag 3 september van 18.30-20.00 uur in 
de bibliotheek van Vorden. Deelname 
is gratis maar inschrijven verplicht. 
Kijk op www.bibliotheekwestachter-
hoek.nl, of informeer in de bibliotheek.

Workshop 
Engelenkaartreading

Vorden - Iedereen heeft weleens 
een vraag die moeilijk te beant-
woorden is. Met engelenkaarten 
kun je een passend antwoord 
ontvangen van de Engelen. Men-
sen kunnen vragen hebben over 
werk, liefde, relatie, huis, familie, 
enzovoort Wilt u meer weten over 
het communiceren met Engelen, 
het werken met engelenkaarten 
of heeft u misschien zelf een 
vraag aan de Engelen, geef u dan 
op voor deze workshop die wordt 
verzorgd door Mirjam Leeflang.

Natuurlijk hebben de voorstanders 
van een gezond milieu gelijk als het 
om afval gaat. Zoals we met z’n al-
len de laatste halve eeuw roekeloos 
zijn omgesprongen met ons afval was 
schandalig. En zou langzaam maar 
zeker van onze aarde een vuilnisbelt 
hebben gemaakt. Voor zover dat al 
niet het geval is. Dat moest anders. 
Daarom zijn we het ook helemaal 
eens met de maatregelen om ons af-
val te scheiden. 
Maar soms bekruipt ons de gedachte 
dat we door onze gemeentelijke afval-
beheerders worden misbruikt. Lees 
er de afvalkalender 2013 maar op na. 
En doe wat ons daarin wordt voorge-
schreven: 
* ons GFT (groente-, fruit- en tuinaf-
val) moet in een ondergrondse contai-
ner, maar alleen in een afbreekbaar 
plastic zakje,
* restafval  brengen we naar een an-
dere container,
* voor ander afval (plastic verpak-
kingsmateriaal, papier en glas) zijn er 
drie aparte bakken of containers,
* voor het scheiden van klein che-
misch spul, batterijen, medicijnen, 
zuivel- en melkpakken, luiers,  fri-
tuurvet, grof huisvuil, snoeiafval, 
elektrische apparaten, asbest, kleren, 
hout en nog vele andere materialen 
worden we gestuurd naar zo’n twin-
tig verschillende containers, winkels 
of naar afvalbrengpunten in Zutphen 
of Doetinchem.
Wie jong is of middelbaar en over 
eigen vervoer beschikt kan dat - mis-
schien morrend – allemaal nog wel 
regelen. Maar voor oudere mensen 
die soms zelfs geen fiets meer tot hun 
beschikking hebben, is het onmoge-
lijk zich aan al die regels te houden. 
En wat te denken van de ruimte die 
in huis nodig is om alle spullen ge-

scheiden te bewaren? En je vraagt je 
af: wordt er soms niet te veel geschei-
den? Zoals blijkt uit ons nieuwe riool-
systeem in het centrum waar dankzij 
het Masterplan vele miljoenen wor-
den gespendeerd aan het scheiden 
van… riool- en regenwater?

Dat we moeten helpen onze woon-
gemeenschap leefbaar te houden is 
begrijpelijk. Maar worden de taken 
waar de gemeente verantwoordelijk 
voor is, niet een beetje te makkelijk 
op ons bordje gelegd? Dat geldt ook 
voor plantsoentjes die we zelf maar 
moeten onderhouden als we in onze 
woonomgeving nog wat struiken wil-
len zien. Dat geldt voor het idee dat 
er vele prullenbakken in ons dorp 
zullen verdwijnen tenzij we ze per-
soonlijk adopteren en ze zelf gaan 
legen Dat geldt ook voor rotondes. 
Die kun je huren voor reclamedoel-
einden maar dan moet je ze wel zelf 
onderhouden. Sportvelden, zwemba-
den en culturele voorzieningen moe-
ten maar verdwijnen als we er niet 
zelf onze schouders onder zetten en/
of er extra voor betalen. Zelfs een in-
stelling als de VVV, die zorgt voor de 
welvaart van veel personen en bedrij-
ven in onze gemeente, moet het zelf 
maar zonder een bescheiden subsidie 
redden of anders verdwijnen. En - 
misschien wel het allerergste - nu en 
zeker straks komt daar ook nog bij de 
zorg voor onze ouderen die voor een 
belangrijk deel eigenlijk op de schou-
ders van familie en buren wordt ge-
legd.

Conclusie: het bestuur van onze ge-
meente scheidt en snoeit veel. Mis-
schien wel een beetje te veel. En te 
makkelijk..

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35
Vorden

Er komt teveel op ons bord te lig-
gen



COMBINERACE

Op zondag 18 augustus start de 
Combine Race vanaf 11.00 uur met 
een presentatie/remmentest van 
de diverse deelnemers. Veiligheid 
staat bij ons voorop, dus als de 
remmentest goed verloopt, dan 
mag de combine pas meerijden.
De combinerace worden ver-
reden in verschillende klassen; 
Standaard, vrije klasse voor de 
heren, en een damesklasse met 
zowel Standaard als Vrije com-
bines.

Bij de standaardklasse dienen de 
motor en de riemaandrijving “ori-
gineel” te blijven. De motor mag 
opgevoerd worden en wat gooche-
len met de poelies is ook toege-
staan. De grote gevaarten bereiken 
inmiddels snelheden van meer dan 
80 km/u. We starten telkens met 
zo’n 10 combines tegelijk, wat op 
de snel smaller wordende baan leidt 
tot spectaculair trek- en duwwerk.
 
Bij de vrije klasse is men vrij in de 
keuze van motoren, transmissies 
en assen. Deze machines met brul-
lende V-8 motoren van 300 pk en 
meer halen met gemak snelheden 
tot boven de 100 km/u en indien 
rondom geveerd nog hogere snel-

heden.
De wedstrijd in Marienvelde is de 
vierde in de reeks van vijf, welke 
meetelt voor het Nederlands 
Kampioenschap. En zoals uit het 
verleden blijkt, meestal de door-
slaggevende wedstrijd is in dit 
kampioenschap. Dit levert bij ons 
extra spanning en sensatie op. De 
deelnemers in dit internationale 
veld, zijn afkomstig uit Nederland, 
Duitsland, België en Luxemburg.
 
SPEKTAKEL

Tussen de combineraces door wordt 
het publiek op ludieke wijze ver-
maakt.
Naast de combineraces welke de 
hoofdact van ons evenement vor-
men, vermaken we het publiek met 
een Banger-cross, een soort autoro-
deo. Een  40-tal getrainde durfals 
laat het publiek zien wat je zoal 
met oude auto’s kunt doen, een 
soort crazy-cross, maar dan extre-
mer. Deze vorm van volksvermaak 
is enorm populair in Engeland. Dit 
is dan ook een zeer spectaculair 
onderdeel van de dag.
 
Een nieuw onderdeel is het zoge-
naamde “Navelstrengrace”. Een 
grote en een kleine trekker zijn met 
elkaar verbonden door een touw, 

de navelstreng. De bedoeling is dat 
ze via deze navelstreng aan elkaar 
verbonden blijven, terwijl ze bij de 
andere deelnemers proberen deze 
verbinding te verbreken. Hoe lan-
ger dit lukt, hoe meer ze te vrezen 
hebben van de verslagen deelne-
mers, die er alles aan doen om ook 
bij hen de navelstreng te verbreken. 
Sensatie gegarandeerd.

Ook nieuw dit jaar is de zoge-
naamde “Grondbewerkingsrace”. 
Trekkers met werktuigen die de 
grond bewerken, zoals ploegen, cul-
tivators, eggen, frezen, enzovoorts, 
waarbij het niet gaat om een mooi 
resultaat, maar om dit met een zo 
hoog mogelijke snelheid te doen. 
Ook dit zal hilarische taferelen 
opleveren.

Het geheel zal op onnavolgbare 
wijze aan elkaar gepraat worden 
door de 2 presentatoren: Wim 
Bremmer ( Stem zonder rem ) en 
Dirk-Jan Vreeman, de lokale spraak-
waterval. Zij zullen er voor zorgen, 
dat er geen stiltes vallen. Zelfs rus-
tige momenten zullen door hun 
klinken alsof er een strijd is op 
leven en dood.

Zoals men van ons gewend is, 
besluiten we de zondagmiddag met 
een daverend spektakel namelijk 
de “alebussendrekrace”. Men neme 
een trekker (met veiligheidsbeugel, 
maar zonder cabine) met daarach-
ter een met water gevulde giertank 
en gáán!! Men mag de concurrenten 
hinderen door f link te sproeien. 
Nog belangrijker is hoe origineel ze 

de combinatie hebben versierd.
Ook dit jaar zal dit het laatste onder-
deel van de dag zijn op de crossbaan 
en zeker de moeite waard.

Voor de kinderen is er een gra-
tis kindervermaak: Luchtkussens, 
schmink en ballonen knopen. En 
voor hun gratis ranja. 
Er is volop gelegenheid om de 
inwendige mens te versterken.
Zondagmiddag direct na de cross 
en de daarbij behorende prijsuit-
reiking, barst het “Combine-feest” 
los in onze feesttent. Het muzikale 
optreden wordt hierbij verzorgd 
door de band “Old Ni-js”, als je 
van Normaal houd, dan mag je dit 
helemaal niet missen, een middag 
ouderwets rocken. Dit zal vanaf 
ongeveer 16.30 uur zijn.  

Voor meer informatie en actueel nieuws zie:  www.spektakelweekend.nl

In het weekeinde van zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2013, het laatste 
weekend van de bouwvak, organiseert de Motorclub Mariënvelde (MCM) 
wederom een “spektakelweekend” rondom racende combines en ander 
gemotoriseerd vervoer.

Sinds 1996 organiseert de Motor Club Mariënvelde jaarlijks een internatio-
nale combinerace. Begonnen we destijds met ongeveer 20 deelnemers; dit 
jaar zullen er maar liefst ruim 30 combines deelnemen aan de races.
Om het publiek te blijven amuseren wordt er gewerkt aan een gevarieerd 
programma.

Het Spektakel evenement begint op zaterdag 17 augustus, ’s avonds in de 
grote feesttent met een grandioos “dors(t)feest”. Tent open om 20.30 uur. 
Vanaf 21.00 uur treedt de band “Woodstar” op.

LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle. De entree bedraagt 
zaterdagavond: € 5,00. Zondag bedraagt de entree € 10,00
Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren kost ook niets! 
LET OP: Het is niet toegestaan dat er eigen consumpties worden meegenomen! 

Voor weinig geld wordt er veel vertier geboden!

PROGRAMMA
ZATERDAG 17 AUGUSTUS: --- DORS(T)FEEST --- AANVANG: 21.00 UUR

ZONDAG 18 AUGUSTUS: --- COMBINERACE --- AANVANG: 11.00 UUR
 --- SPEKTAKEL ---
 --- COMBINEFEEST --- AANVANG: ± 16.30 UUR 

18e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE



Wij hechten aan kwaliteit. Onze kwaliteitseisen ziet u niet alleen terug in het resultaat, maar ook in de wijze 

waarop wij onze producten voor u realiseren. We zien er op toe dat ons werk gegarandeerd goed is. U krijgt 

de kwaliteit die voor ons vanzelfsprekend is, voor een vanzelfsprekend goede prijs. Natuurlijk maken we 

daarin verantwoorde & groene keuzes. Want ook met het milieu zijn we duurzaam verbonden. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en Zutphen.

milieubewust

Nieuwstad 30, 7251 AH Vorden, (0575) 55 10 10, www.weevers.nl  

concept & ontwerp internet & av-producties krantenuitgaven sign & display digitaal drukken offsetdrukken afterpress



BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Kunt u terecht bij Van Hal Schilderwerken, 
want sommige klussen laat je alleen over 
aan Vakmensen!

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

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

STORINGSMONTEUR M/V
Omgeving Apeldoorn – Fulltime- vacaturenr. VIA101234

Werkzaamheden
In deze functie worden zowel storingswerkzaamheden als onder-
houdswerkzaamheden in 5-ploegendienst verricht. De Storings-
monteur zorgt, samen met zijn collega’s, voor een snelle voortzet-
ting van het productieproces na een mechanische, elektrische of 
besturingstechnische storing. 

Functie eisen
- Technische opleiding op MBO niveau (Elektrotechniek, Werk-

tuigbouw);
- Ervaring met PLC Besturingstechnieken is een pre
- Ervaring in een technische dienstfunctie.

RANGEERDER M/V
Omgeving Aalten - Fulltime - vacaturenr. VMK1169845

Werkzaamheden
De transportafdeling wordt aangestuurd vanuit het distributiecen-
trum. Samen met 10 andere chauffeurs verzorg je het interne trans-
port. Het betreft een tijdelijke functie tot minimaal half september. 
Als chauffeur intern transport vindt je het interessant om op een 
terminal trekker te rijden (Kanarie/Tweety).

- Beschikbaar tot ten minste half september;
- Ten minste in het bezit van een BE rijbewijs;
- Aantoonbare ervaring in het besturen van soortgelijke voertui-

gen.

ORDERPICKER M/V
Omgeving Aalten – Fulltime- vacaturenr. VMK1164761

Werkzaamheden
Voor een import- en exportbedrijf in decoratieartikelen, zijn we op 
zoek naar gemotiveerde orderpickers. Het logistieke seizoen voor 
kerstartikelen is inmiddels gestart en loopt tot november 2013. Per 
augustus kunnen we nog enkele goede orderpickers inzetten, dus 
heb je aantoonbare ervaring in de logistiek en spreekt deze functie 
je aan, meld je dan per direct aan! Als orderpicker verzamel je, 
met behulp van een elektrische pompwagen zelfstandig de orders 
die de klanten hebben besteld. Het verzamelen van deze orders is 
ver geautomatiseerd. Via een zogenaamde handscanner loop je 
op een zeer efficiënte en praktische wijze de order. Het begint met 
het scannen van de order en het ‘aansteken’ van een pallet. Het 
orderpicken is een afwisselende en zelfstandige baan! Ben je voor 
de gehele periode beschikbaar, neem dan contact met ons op om 
de mogelijkheden te bespreken!

Functie eisen
- Nauwkeurig en efficiënt werken;
- In een vlot tempo orders verzamelen;
- Werken met een handscanner;
- Netjes en stabiel de pallet stapelen (ruimtelijk inzicht);
- Goed rekenkundig inzicht;
- Zelfstandig kunnen werken;
- Bereidheid tot het werken in 2-ploegendienst (6-13 uur / 13-20 

uur) + 1x per 2 weken een zaterdagochtend.
 

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

Voor een relatie in de omgeving van Apeldoorn zoeken wij een:

TEAMLEIDER LOGISTIEK M/V
Fulltime- vacaturenr. VCP1170266

Als Teamleider Logistiek ben je verantwoordelijk voor alle fysieke 
en administratieve processen die binnen de afdeling magazijn val-
len (zoals laden en lossen, goederen ontvangst en orderpicking). Je 
draagt zorg voor een optimaal voorraadbeheer en de realisatie van 
een efficiënte en tijdig in- en uitslag van goederen conform de ge-
stelde richtlijnen, waarbij je denkt in “supply chain” oplossingen. Je 
geeft leiding aan een team van ca 7 logistiek medewerkers. Je bent 
verantwoordelijk voor een correct voorraadbeheer (zowel fysiek 
als administratief), beheren van de magazijnen, onderhouden van 
interne contacten met de afdelingen planning, inkoop, productie 
en transportplanning, het zorgdragen voor een juiste personele 
bezetting en planning op basis van het verwachte werkaanbod, 
het zorgdragen dat kwaliteit, veiligheid, orde en netheid worden 
nageleefd, het verzorgen van logistieke rapportages en manage-
mentinformatie, uitvoeren van analyses en het doen van voorstellen 
ter verbetering van processen, werkwijze, kwaliteit, etc.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO+/HBO denk- en 
werkniveau (richting logistiek) en heeft minimaal 5 jaar aantoon-
bare werkervaring in een soortgelijke functie binnen een logistieke 
afdeling (waaronder o.a. ervaring met leidinggeven, coachen en 
motiveren van medewerkers).
Je bent bekend met ERP besturingsconcepten, MRP, Kanban, Just 
in time, Lean manufacturing etc.
Je hebt ervaring met (implementatie van) WMS systemen en be-
schikt over goede tot zeer goede kennis van de Nederlandse, Duitse 
en Engelse taal in woord en geschrift. Je kunt moeiteloos omgaan 
met Excel, Word, Powerpoint en Acces. Wanneer je bekend bent 
met SAP B1 is dat een absolute pre.

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

Uw adres voor:
 IJzerwaren (ook alles per stuk)

 Gereedschappen
 Hout en plaatmaterialen
 Tuinhout (alles op maat gezaagd)

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

 en geven graag advies
 Blijvende verkoop en vullen

 van progaangasflessen

 
 

VVAANN  99  AAUUGGUUSSTTUUSS  TTOOTT    
1144  SSEEPPTTEEMMBBEERR  22001133  

  
DDOOOORR  OONNSS  GGEECCOONNTTRROOLLEEEERRDDEE  
IINNRRUUIILLPPIIAANNOO’’SS  VVAANNAAFF  €€  550000,,--    

33  JJAAAARR  GGAARRAANNTTIIEE,,  GGRRAATTIISS  BBEEZZOORRGGDD    
MMIITTSS  BBEEGGAANNEE  GGRROONNDD  

  
WWWWWW..HHEETT--KKLLAAVVIIEERR..NNLL  

FFAACCEEBBOOOOKK..CCOOMM//HHEETTKKLLAAVVIIEERR  
 

OPENINGSTIJDEN SHOWROOM: 
VRIJDAG VAN 9.00 TOT 21.00 UUR 

ZATERDAG VAN 9.00 TOT 15.00 UUR 
OF OP AFSPRAAK (06-51098865) 

  
AAMMBBAACCHHTTSSWWEEGG  22AA    
77225511  KKWW  VVOORRDDEENN  

HHEETT  WWEERRKKVVEELLDD  
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Een week gein op het plein
10 t/m 17 augustus

Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree
15.00 uur   KINDERMIDDAG met o.a. schminken en een creatieve activiteit

16.30 uur   Kindershow PETER EN DE VLIEGMACHINE - toveren. 

20.00 uur   Een live optreden door “DE DALTONS”. 

10.00 uur   OPENLUCHT OECUMENISCHE DIENST o.l.v. pastores L. van Wijk en W. Matti.

16.00 uur   “BEACHVOETVOLLEYTOERNOOI” en “BEACHVOLLEYTOERNOOI”. 

20.30 uur   “DE DISCO KINGS”
13.00 uur tot 17.00 uur  De BRANDWEERMIDDAG voor alle kinderen. 

 AVONDPROGRAMMA IN HET ZWEMBAD DE MEENE TE RUURLO, GRATIS ENTREE!!

19.00 uur GLIJWEDSTRIJDEN met oa. De snelste familie, de snelste vrouw, de snelste man en ... 
de snelste kinderen!  

20.30 uur   STERREN GLIJDEN, diverse Ruurlose “sterren”  zullen van de grote wedstrijdglijbaan naar beneden 
gaan. Vervolgens: Moonlight glijden, voor iedere liefhebber! De glijbaan zal sfeervol verlicht zijn. 

10.00 uur   Een FIETSTOCHT van ca. 30 km met mogelijkheid een blik te werpen achter de schermen van een o.a. 
een aantal agrarisch (en aanverwante) bedrijven. 

19.00 uur   SMARTLAPPENAVOND. Een strijd om het beste koor van Berkelland te worden! M.m.v. Efkes anders, 
Schouder aan schouder, tranen met tuiten, Leedvermaak & De vrolijke noot.  DJ Richard verzorgt de presentatie 
en sluit de avond spetterend af met muziek.

14.00 uur    aanvang BRADERIE, met op het podium optredens van de Russische dansgroep KRISTAL,  

boerenzangkoor KREK, De ACHTERHOOKSE FOLKLOREDANSERS, 

en de band ALL KINDS

19.00 uur   De band MIRROR uit Ruurlo, komt dat zien !!

20.30 uur   De ALL-IN BAND uit Winterswijk, lekker los goan op het Kerkplein !!

14.00 uur   Een LEUKE MIDDAG op het kerkplein met diverse spellen en stroomtrein Bello. 

20.00 uur   De gelegenheidsband JOINT ADVENTURE uit Ruurlo (speciaal voor de Pompdagen)

21.00 uur   LIVE MUZIEK door de band “TCHOM” The cheesy heroes of music uit Nijmegen.

18.30 uur   REURLE GOT TALENT Kinderen, demonstraties Acro gym, trampoline en tumblingbaan 
gevolgd door Reurle Got Talent voor volwassenen. 

 Dit programma wordt muzikaal begeleid door de bekende band DON’T SHOOT

Zondag

11
Maandag

12

Dinsdag

13

Vrijdag

16
Zaterdag

17
Info: www.reurlsepompdagen.nl

Zaterdag

10

Woensdag

14
Donderdag

15


