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De races vormen sinds 2011 onder-
deel van het dagprogramma van het 
Vetnippel Vol Gas-evenement dat 
Stichting Vetnippel Vol Gas in sa-
menwerking met de Vordense Auto- 
en Motorclub (VAMC) De Graafschap-
rijders organiseert. Als opvolger van 
het legendarische BabyBiggenMe-
alBal die de voormalige Vordense 
band KasBendjen op dezelfde locatie 
organiseerde. “Weliswaar vinden de 
races niet op een ondergrond van 
gras maar op een stoppelland plaats”, 
zo vertelt Roald Wolbert net voordat 
hij zaterdagmiddag om drie uur het 
startschot lost voor de eerste (jeugd)
race. 
Wolbert: “Als je het letterlijk neemt 
zijn het inderdaad geen grasbaanra-
ces zoals we die presenteren. We zijn 
afhankelijk van de gewaskeuze van 
de grondgebruiker. En die teelde er 

dit jaar gerst. Daarom is de benaming 
‘stoppelrace’ inderdaad een betere.” 
De broers Stefan (36) en Peter (32) 
Groot Nulent uit Vorden zijn twee 
van de tachtig deelnemers aan de ra-
ces. Beiden broers zijn met de motor-
sport opgegroeid. Op hun groenwitte 
Kawasaki’s streden ze mee om de 
punten. En ook in de categorie klas-
siekers stond Stefan aan de start met 
een Maico 400 uit 1970 waarop zijn 
vader Reinier jarenlang croste. Naast 
een jeugdklasse bestaan de wedstrij-
den uit een senioren-, zijspan- en 
quadsklasse. De meest opvallende 
naam op de deelnemerslijst was die 
van Mohammed Al Balooshi uit Qa-
tar. Hij was op doorreis in Europa en 
op uitnodiging van Vordenaar Gerben 
Vruggink nam hij op een quad deel 

aan de race. Mohammed Al Balooshi 
was al vele malen succesvol deelne-
mer aan de Dakar Rally. De jaarlijkse 
Vetnippel Vol Gas wisseltrofee 2014 
voor de beste algemene deelnemer 
kwam in handen van de ervaren 
endurorijder Erwin Plekkenpol. De 
Mischa Kuit trofee als nagedachtenis 
aan de verongelukte Vordenaar werd 
toegekend aan Dani Hoitink.

Uitgelaten
Was het terrein zaterdagmiddag 
bevolkt door enkele honderden toe-
schouwers. Zaterdagavond betraden 
een kleine duizend bezoekers het 
sfeervol ingerichte terrein bij ‘boer’ 
Wesselink aan de Eikenlaan. Op het 
‘plein’ was het goed toeven. Maar 
liefst drie bands beklommen de twee 

podiums die waren ingericht. In-C-
een uit Barchem speelde meerdere 
sets op het buitenpodium. De jongste 
band uit Vorden, The Bad Moons, be-
trad als eerste het hoofdpodium. 
Als uitsmijter verscheen Pooh Now 
op de bühne. Deze band zag een paar 
jaar geleden tijdens Vetnippel Vol Gas 
het levenslicht. Speciaal voor deze ge-
legenheid was de Vordense band uit-
gebreid met maar liefst drie blazers 
en een violiste. Naast de vaste garde 
bestaande uit Arjan Klein Geltink, 
Erik Reindsen, Wilfried Lichtenberg, 
Arjan Knoef en Sander Heuvelink 
kwam onder meer Marieke Jansen-
Besselink een partijtje meezingen. 
Het repertoire van folkrock, country 
en zelfs een tikje latin zorgde voor 
een uitgelaten sfeer.

Motorgeraas op ‘stoppelland’ tijdens 
Vetnippel Vol Gas
Kranenburg - Bij deze sport gaat 
het grotendeels om driften, snel-
heid en lef. De rijrichting is links-
om. De baan is overzichtelijk en 
ovaal. Je kunt de races van heel 
dichtbij bekijken. De wedstrijden 
zijn dan ook vanaf het begin tot 
het eind goed te volgen en staan 
garant voor een schouwspel vol 
actie. Zie hier de ingrediënten 
voor de ‘grasbaanraces’ die zater-
dag 9 augustus op het ‘stoppel-
land’ nabij het spoorbaantraject 
Vorden - Ruurlo aan de Eikenlaan 
in Kranenburg plaatsvonden. In 
het noorden van het land worden 
bijna wekelijks grasbaanraces 
verreden. In onze regio is het uni-
cum. Vorden is dan ook de meest 
zuidelijke locatie voor de races in 
ons land. Voorafgaand aan de ra-
ces werd er eerst een minuut stil-
te in acht wordt genomen voor 
jeugdlid Mischa Kuit van VAMC 
De Graafschaprijders die eind 
mei op tragische wijze veronge-
lukte tijdens een crosswedstrijd 
in Harfsen.

Zijspannen vormden een van de klassen tijdens de Vetnippel Vol Gas races.

De zestig deelnemende kinderen kun-
nen zich woensdag 27 augustus vanaf 
9.30 uur met hun hamer melden bij 
de bouwplaats aan Het Wiemelink. 
De eerste spijkers en hamers zul-
len die dag vanaf 10.00 uur klinken. 
Beide bouwdagen eindigen om 15.00 
uur. Na een korte uitleg mogen de 
kinderen per groep op een aangewe-
zen plek beginnen met bouwen. Van 
12.00 tot 12.30 uur is er een lunch-
pauze. De lunch moeten de kinderen 
zelf meenemen, voor drinken en wat 
lekkers wordt gezorgd. Daarna gaat 
men vrolijk verder met timmeren 
en zagen en tussen het bouwen door 
worden er piratenspelletjes gespeeld. 

De kinderen moeten zelf voor stoere 
piratenkleding en stevige schoenen 
zorgen, opgave voor deelname is niet 
meer mogelijk.

De geschiedenis van de Hutten-
bouwdagen Vorden gaat terug naar 
de jaren tachtig van de vorige eeuw 
toen er in Vorden de traditionele 
Kindervakantiespelen werden ge-
organiseerd. Vier dagen lang werd 
er gehamerd, gezaagd, geknutseld, 
creaties bedacht, samengewerkt en 
vooral lol gemaakt. Er was een play-
backshow en op de laatste dag wer-
den de hutten op een grote stapel 
gelegd en in brand gestoken. Dat is 
anno 2014 niet meer mogelijk door 
de verscherpte milieuwetgeving. Het 
waren geweldige dagen, maar na tien 
jaar kwam er door gebrek aan vrij-
willigers een eind aan de Vordense 
Kindervakantiedagen. In 2012 heb-
ben een aantal ouders onder leiding 
van onder meer Wenneke Zweverink 
en Saskia Vliem de ‘hamers’ weer op-
gepakt. Na 22 jaar kwamen de Kin-

dervakantiespelen weer terug onder 
de titel Huttenbouwdagen Vorden.
 
Fantastische dagen
”Veel ouders die toentertijd zelf mee-
deden, hebben nu kinderen in de 
leeftijd waar dit voor bedoeld is, na-
melijk groep drie tot en met acht van 
de Vordense basisscholen. De reac-
ties waren dan ook veelal: “Daar heb 
ik zelf aan meegedaan”, “Wat een 
jeugdsentiment”, en “Ik geef mijn 
kind zeker weten op’”, zo verklaart 
Wenneke Zweverink. Het evenement 
kreeg steeds meer vorm met hulp van 
diverse sponsors en in 2012 waren de 
Huttenbouwdagen Vorden een feit. 

Zweverink: “Na twee dagen timme-
ren, zagen, samenwerken, verven, 
zweten en lol hebben werden de hut-
ten afgebroken en in afvalcontainers 
afgevoerd, want in de brand steken 
mag niet meer. Ook kregen we vol-
mondig ja te horen op de vraag of de 
dagen in 2013 weer georganiseerd 
moesten worden. En ook dit jaar heb-
ben we weer twee fantastische dagen 
voor de Vordense jeugd in petto”.

Huttenbouwdagen Vorden gaan door 

Kinderen gaan druk in de weer 
met houten pallets
Vorden - De aanmeldingen van zowel de deelnemende kinderen als de 
vrijwilligers zijn geteld en de organisatie kan ter monde van Wenneke 
Zweverink melden dat de Huttenbouwdagen 2014 op woensdag 27 en 
donderdag 28 augustus (nipt) doorgaan: “Het spande er nog even om, 
maar er zijn voldoende deelnemers en vrijwilligers om het evenement 
doorgang te laten vinden”, aldus Zweverink.
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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
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

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

HULP GEVRAAGD

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

Volg en like ons 
ook op Facebook:

       ContactAchterhoekh k

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- 
en tarwestro. Ook gesneden 
of gehakseld. Weidehooi en 
kruidenhooi, graszaadhooi, 

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

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
16 - 17 augustus: G.M. Wolsink, Laren, 0573-402124.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 
24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.
Vordenseweg 12 7231 PA Warnsveld
Tel 0620585554, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gezamenlijke dienst in de Dorpskerk
Zondag 17 augustus: 10.00 uur: ds. J. Kool

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 17 augustus: 10.00 uur: Ds. Ballegooier. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 17 augustus: 9.30 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. Werkgroep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 16 augustus: 17.00 uur: Eucharistieviering, 
vg. pastoor F. Hogenelst.

Weekenddiensten

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

Dagmenu’s 13 t/m 19 augustus

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

Woensdag 13 augustus
Champignonsoep/Karbonade de Rotonde, aardappelen en groente 

Donderdag 14 augustus
Züricher geschnetzeltes, kip in roomsaus met champignons en ui, 
met rösti en zomer rauwkostsalade/Apfelstrudel met vanillesaus 
en slagroom

Vrijdag 15 augustus
Tomatensoep/Kabeljauw met mosterdsaus, peterselieaardappelen 
en groente

Zaterdag 16 augustus (alleen afhalen/bezorgen) 
Lasagne Bolognaise, uit eigen keuken, rauwkostsalade en Parme-
zaanse kaas/IJs met slagroom   

Maandag 18 augustus    Gesloten

Dinsdag 19 augustus
Wiener schnitzel met aardappelen en seizoen groente/ IJs met 
slagroom

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

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

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Geef je nu op voor de revue van 

Jong Gelre Vorden-Warnsveld. 

Doe mee met zang, dans, to-

neel of decorbouw en mail 

naar revuejg@gmail.com.

Aangeboden: Hulp bij onder-

houd aan tuin en erf of andere 

werkzaamheden. Tel. (0575) 

461733.

schilder/behanger heeft nog

tijd over 0618181234

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens

openingstijden of d.m.v. een

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.



Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

En wat doe jij? Ik sta op voor 
de beste vriendin
van Esmé

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

GRAFSTEENSPECIALIST

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

Hoetinkhof 215
7251 WH  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 28

Wij waren blij en ontroerd door alle blijken van 
belangstelling bij ons 50-jarig huwelijksfeest. De 
kaarten, bloemen, persoonlijke gelukwensen en 
de op schrift gestelde herinneringen met foto’s 
hebben het tot een onvergetelijke dag gemaakt. 
Dankzij uw bijdragen hebben wij KWF Kanker-
bestrijding en de Hartstichting kunnen steunen in 
hun werk.

Met hartelijke dank en groet,

Lydia en Wim Ruiterkamp
De Decanije 2
7251 CH Vorden

Dankbaar voor alle liefde en goedheid die wij 
van haar mochten ontvangen, delen wij u 
mede dat na een liefdevolle verzorging toch 
nog onverwachts is overleden onze lieve 
moeder en oma

REINTJE  
BURKINK-WESSELINK
sinds 19 januari 2002 weduwe van

Hendrik Burkink

* 16 november 1924 † 9 augustus 2014

 Willemien en Jan Visschers-Burkink
  Sander en Marion, Pien, Jet
  Kasper en Marjolein, Jade, Senne

 Gerrit en Truus Burkink-van Benthem
  Jasper

 Wim Burkink en Elly Wentink
  Koen
  Hilde en Ramon

Vorden, “Hackforterhof”.

Correspondentieadres:
G. Burkink
Polweg 8, 7234 ST Wichmond.

De afscheidsdienst, waarvoor u wordt 
uitgenodigd, zal worden gehouden op 
donderdag 14 augustus om 14.00 uur in de 
Protestantse Kerk te Wichmond. Voorafgaand 
is er gelegenheid tot condoleren van 13.20 tot 
13.50 uur.

Aansluitend aan de dienst zal de begrafenis 
plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats 
aan de Baakseweg te Wichmond.

Indien u geen rouwkaart heeft ontvangen, dan kunt 
u deze advertentie als uitnodiging beschouwen.

Op 14 augustus is het 25 jaar geleden dat

Edwin Gotink
bij ons in dienst  kwam.

Om hem hiermee te feliciteren bieden wij hem 
een receptie aan op zaterdag 23 augustus a.s. 
van 20.00 uur tot 22.00 uur bij Café-Restaurant 
“De Herberg” Dorpsstraat 10 te Vorden.

Coöperatie Loonbedrijf 
Almen Harfsen u.a.
Kapelweg 22
7218 NJ Almen

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw kunstgebit

 Gratis intake gesprek.
 Opvullen & reparatie 

 binnen 3 uur klaar   
 (100% in de basis-
 verzekering).
 Geen verwijzing nodig 

 van de tandarts!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl

Dagbladbezorger OP ZOEK 
NAAR EEN 
BIJBAAN?Wichmond

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

Wat staat er tegenover?
• Een prima maandelijkse vergoeding.

• Gratis De Gelderlander lezen.

• Vele extra’s.

• Uitstekend te combineren met andere bezigheden.

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

Via internet: www.bezorgers.nl

Telefonisch: 0800-0222710

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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram gebraden ribeye + 
100 gram gekookte worst

samen 359

SPECIAL

Sweet blue 
surprise

245
100 gram

KEURKOOPJE

Kip-
filet

598
4 enkele

MAALTIJD IDEE

Witlof 
beenham
schotel

550
500 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runder
hamburgers

ELKE 4DE GRATIS

Geheel onverwacht overleed onze zuster,
schoonzuster en tante

Reintje Burkink-Wesselink
Weduwe van Hendrik Burkink

 Wierden: H. Rothman-Wesselink
  J. Rothman †

 Vorden: M. Klein Brinke
  J. Klein Brinke †

 Harfsen: G. Hofenk-Wesselink
  H. Hofenk

 Vorden: L. Hendriksen
  G. Hendriksen †

 Hengelo Gld.: D. Groot Jebbink-Wesselink
  H. Groot Jebbink

 Vorden: R. Wesselink
  J. Wesselink-Bakkerweerd

 Dinxperlo: W. Wesselink
  R. Wesselink-Schuurman

 Steenderen: I. Hoogkamp-Wesselink
  A. Hoogkamp

  Neven en nichten

Vorden, 9 augustus 2014



COMBINERACE

Op zondag 24 augustus start de 
Combine Race vanaf 11.00 uur met 
een presentatie/remmentest van 
alle deelnemers. Volgens het motto 
niet remmen is niet racen.
De combinerace word verreden in 
verschillende klassen; Standaard, 
vrije klasse,en een damesklasse met 
zowel Standaard als Vrije combines.

Bij de standaardklasse dient de 
motor en de riemaandrijving “ori-
gineel” te blijven. Uiteraard mag 
de motor onwies opgevoerd worden 
om hogere snelheden mogelijk te 
maken. De woeste machines met 
hun angstloze matadoren achter 
het stuur bereiken tegenwoordig 
snelheden waar ze in dakar rally 
het na kijken en stof in de ogen van 
hebben. 

Er word gestart met zo’n 10 com-
bines tegelijk, welke naast elkaar 
staan opgesteld wat op de snel 
smaller wordende baan wat leidt 
tot het nodige beuk en knap werk 
richting de eerste bocht.
 
In de vrije klasse is men vrij in de 
keuze van motor, transmissies en 
vering. Deze machines met brul-
lende V-8 motoren van 500 pk en 

meer halen met gemak snelheden 
tot boven de 100 km/u en indien 
rondom geveerd nog hogere snel-
heden.

De wedstrijd in Mariënvelde is de 
vierde in de reeks van vijf, welke 
meetelt voor het Nederlands 
Kampioenschap. En zoals uit het 
verleden blijkt, meestal een 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 auto-
rodeo. Een 40-tal getrainde durfals 
laat het publiek zien hoe ver je een 
auto in elkaar kunt knallen met 
soms wel 10 auto’s op in elkaar 
gevlochten tot 1 grote berg, waarna 
ze hem weer uithameren en slijpen 
om er de volgende manche nog 
onbenulliger op los te gaan, in een 
soort xtreme crazy-cross. 

Deze vorm van volksvermaak is 
enorm populair in Engeland. Dit 
is dan ook een zeer spectaculair 
onderdeel van de dag.

Het geheel zal op onnavolgbare 
wijze aan elkaar gezwamt worden 
door de presentator Wim Bremmer 
(Stem zonder rem).
Hij zorgt er geheid voor dat er geen 
ongemakkelijke stiltes vallen en 
houd u op de hoogte van het spekta-
kel, als het hem lukt om boven het 
geweld van de baan uit te komen.

Zoals men van ons gewend is, 
besluiten we de zondagmiddag met 
een daverend spektakel namelijk 
de “alebussendrekrace”. Men neme 
een trekker met of zonder cabine 
maar een tank vol diesel met daar-
achter een met water gevulde gier-
tank en knappen met die prottel. 
Het is de bedoeling om je mederij-
ders het vel van de kop te spuiten. 
Nog belangrijker is hoe origineel ze 

de combinatie hebben versierd.
Ook dit jaar zal dit het laatste 
onderdeel van de dag zijn op de 
baan en zeker de moeite waard.

Voor de kinderen is er een gra-
tis kindervermaak: Zweefmolen, 
schmink en suikerspinnen. En voor 
hun is er 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 “The Marshalls”. Dit 
wil je echt niet missen, een middag 
ouderwets dampen en stampen. Dit 
zal vanaf ongeveer 16.30 los gaan.

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

In het weekeinde van zaterdag 23 en zondag 24 augustus 2014, het 
laatste weekend van de bouwvak, organiseert de Motorclub Mariënvelde 
(MCM ) wederom het “spektakelweekend” rondom racende combines en 
ander gemotoriseerde mega dampend knappend spul wat normaal door 
blik op de weg van straat word geplukt.

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 23 augustus, ’s avonds in 
de  feesttent met een grandioos “dors(t)feest”. Tent open om 21.00 uur. 
Vanaf 22.00 uur treedt de band “De Richards” op.

LOKATIE
Het evenement vindt weer plaats aan de Zanddijk/Zompweg tussen Mariënvelde en Halle. Op een compleet 
nieuwe indeling voor een nog groter spektakel genot. De entree bedraagt zaterdagavond: € 5,00. Zondag 
bedraagt de entree € 10,00. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis entree en parkeren is gratis! Let op: Het is niet 
toegestaan eigen consumpties mee te nemen. 
Voor weinig geld veel plezier!

PROGRAMMA
ZATERDAG 23 AUGUSTUS: --- DORS(T)FEEST --- AANVANG: 21.00 UUR

ZONDAG 24 AUGUSTUS: --- COMBINERACE --- AANVANG: 11.00 UUR
 --- SPEKTAKEL ---
 --- COMBINEFEEST --- AANVANG: ± 16.30 UUR 

19e INTERNATIONALE COMBINERACE MARIËNVELDE

Zondag     
Combinerace 

 Aelebussenrace    
Bangerrace        

 oldtimer demo    
+ Trial demo     

 

23+24 AUGUSTUS
Zaterda

g 

Dors(
t)fees

t

live

muziek
tent o

pen

 20:30
  

vanaf 
11:00 uUR

voor KIDS:SchminkenZweefmolenSuikerspin

 COMBINEFEEST v.a. 17:00 

 MARSHALLS 

nieuw:



Wat vangt
een spin in haar web
Niets
Alles vangt zichzelf
Loopt in de val 
En de spin denkt
dat dacht ik al

J. Wagenvoort

Al die 2500 gesprekken zouden al 
op 31 december van dit jaar gehou-
den moeten zijn, maar dat lukt niet. 
Daarom besloot ons gemeentebe-
stuur tot ‘een zachte overgang´, zoals 
de wethouder het noemt. Zodat alle 
in het verleden genomen besluiten 
stap voor stap vanaf nu tot eind 2015 
opnieuw zullen worden beoordeeld. 
Daarvoor gaan speciaal voor dit werk 
opgeleide participatie-coaches op 
pad. Ze maken een afspraak voor 
een gesprek. Stellen een aantal vra-
gen, schrijven over hun bevindingen 
een rapport en trekken een conclusie 
die daarna schriftelijk aan de betrok-
kene wordt meegedeeld. En dat zal 
in heel veel gevallen betekenen dat 
een indertijd toegekende subsidie of 
uitkering zal worden gestopt of ver-
minderd. 
Wie behoort tot de groep mensen die 
een coach aan tafel krijgen, doet er 
verstandig aan zich op dit gesprek 
goed voor te bereiden. Zeker als 
men, zoals dat zo mooi in het Ach-
terhoeks heet, ‘niet meer zo vlot van 
z’n woorden af kan komen’. En dat 
is bij oudere mensen nogal eens het 
geval. Verder kan men, bijv. omdat 
men niet graag wil toegeven niet 
meer alles zelf te kunnen doen (bijv. 
bed opmaken, stofzuigen, aardappels 
schillen) soms zeggen dat men dat 
nog wel regelmatig zelf doet. Ook als 
men het al jaren niet meer kan. Het 
gevolg kan zijn dat dit de reden is 
voor het verminderen of stoppen van 
een subsidie. Ook de mededeling dat 
de kinderen wel zullen komen hel-
pen terwijl daar geen zekerheid over 
bestaat, kan dit effect hebben.
Daarom is het advies: vraag een 
van de kinderen, een goede buur of 
vriend om bij dit keukentafelgesprek 

aanwezig te zijn. Die kan aanvullen-
de informatie geven. Of te optimisti-
sche uitspraken corrigeren. Kortom:
iemand die meedenkt en ervoor
zorgt dat men geen rechten verliest
omdat men er zelf niet meer de no-
dige argumenten voor kan aange-
ven. En mocht de door de gemeente
voorgestelde gespreksdatum en -tijd
niet schikken vraag dan rustig om
een andere datum. Van belang zijn –
tenslotte - ook nog de papieren van 
vroeger (aanvraagformulieren, brie-
ven over subsidiebesluiten, dokters-
attesten e.d) die aan kunnen tonen
waarom in het verleden een subsidie
is toegekend.

De hamvraag
En dan blijft er toch de hamvraag: 
waarom heeft de overheid eigenlijk
zo’n verschrikkelijke haast? Tien, 
vijftien jaar lang zijn het Rijk en de 
gemeenten te royaal geweest met
subsidies en toeslagen op het gebied
van de zorg. Tijd voor controle of al
die aanvragen wel terecht waren, was
er niet of nauwelijks. Het is – laten
we het maar gewoon zeggen – be-
hoorlijk uit de hand gelopen. En het
werd hoog tijd dat dit gigantisch gro-
te onderzoek eindelijk plaats zou vin-
den. Waardoor in elk geval een groot
deel van de onterechte, soms zelfs op
de rand van fraude ingediende aan-
vragen, nu kunnen worden getoetst
en worden aangepast of gestopt.
Maar is het dan wel verstandig om
deze grote operatie, waarbij het lan-
delijk gaat om meer dan 600.000 ver-
strekkingen (12% van circa 8 miljoen
gezinnen) in een maand of zes uit te
voeren? Of zelfs – zoals in onze ge-
meente - in anderhalf jaar? Waarbij
nog rekening moet worden gehou-
den met het feit dat lang niet alle
adressen juist zijn. En er ook veel ge-
sprekken niet in het Nederlands kun-
nen worden gevoerd? Waarom wordt
deze hele operatie niet in een twee- of
driejarenplan uitgevoerd?
Nu gaat het tientallen miljoenen ex-
tra kosten voor de duizenden aan 
te stellen coaches, raken begrotin-
gen van gemeenten in disorder en 
veroorzaakt haastwerk foute beslis-
singen. Met veel beroepschriften.
En veel, heel veel verontwaardiging
en onrust. Met een groot gebrek aan
vrijwilligers. En wanhoop bij mensen
die nu al niet kunnen rondkomen. En
het ergste is dat juist de mensen die
niet in staat zijn voldoende van zich
af te praten en aan de keukentafel te
vechten voor hun rechten, het meest
zullen worden getroffen. En dat zou
een ramp zijn. 

Harry van Rijn
Willem Alexanderlaan 35 - Vorden

Gevecht aan de keukentafel
De rijksoverheid en ook de ge-
meenten noemen het verzach-
tend ‘een keukentafelgesprek´. 
Zeg maar: een praatje bij u thuis 
bij een kopje koffie. 2500 inwo-
ners van onze gemeente (oftewel 
ruw gezegd 12% van de gezinnen) 
krijgen er dit of volgend jaar mee 
te maken. Het lijkt zo gemoede-
lijk, maar het gaat wel over een 
keiharde kwestie: subsidies. Bijv. 
voor huishoudelijke hulp, voor 
dagopvang, voor hulpmiddelen 
om te lopen, te douchen of om 
hulp bij het aankleden. Op die 
grote zorgpost moet drastisch 
worden bezuinigd van Den Haag. 
Gemiddeld zo´n 30%. En de ge-
meenten moeten het maar rege-
len. Deze ingreep in de sociale 
voorzieningen, de grootste na de 
invoering van de AOW in het jaar 
1957, zal pijn gaan doen bij veel 
mensen.

In die jaren was ’t Stampertje een be-
grip in Vorden en omgeving, wie van 
de huidige oudere jongeren is er niet 
geweest. Dit was de plek waar menig 
jeugdige Vordenaar het eerste biertje 
proefde, kennis maakte met muziek 
en de liefde. Het aardige is dat de 
stichting geheel en alleen draaide op 
de inzet van vrijwilligers.

Het gebeurt regelmatig dat bezoe-
kers van het Kulturhus op zoek zijn 
naar de Soos, de hint in ’t Stampertje 
is dan meestal voldoende. Op deze 
wijze komen de verhalen over toen 
steeds weer terug en blijkt dat menig-
een goede herinneringen heeft aan 
die tijd. Vandaar het idee de deuren 
nog één keer open te zetten voor wie 
zin heeft in een heerlijke ouderwetse 
stapavond! 
Dj’s Richard Martens en Michel Bes-
selink willen, op de plek waar hun 

roots als diskjockey ligt, graag een 
hele avond hits draaien uit de jaren 
70, 80 en 90. Daarnaast zien ze het 
helemaal zitten de dj’s van toen uit 
te dagen nog één keer hun kunsten te 
vertonen, als ze nog durven! 

Ga mee terug in de tijd op zaterdag-
avond 13 september. De deuren van 
de Soos gaan om 20.30 uur open de 
entree is gratis. Wij hopen dat heel 
veel bestuursleden, vrijwilligers en 

bezoekers van toen, het Dorpscen-
trum weten te vinden.”
In de voorbereiding zijn veel namen 
de revue gepasseerd, we zouden 
graag iedereen persoonlijk uitnodi-
gen maar dat is nagenoeg ondoenlijk, 
vandaar dit artikel! Zegt het voort, 
zegt het voort! Tot slot een verzoek, 
wie heeft er nog foto’s of andere din-
gen zoals drankmunten, graag een 
reactie per e-mail naar: stampertje 
vorden@gmail.com.

Ouderwetse stapavond met Dj’s Richard Martens en Michel Besselink

Een reis terug in de tijd bij ‘t Stampertje
Vorden - Onder de noemer ‘nog 
één keer het Stampertje’ organi-
seert het Vordense Kulturhus het 
Dorpscentrum op zaterdagavond 
13 september een reis terug in 
de tijd. Iedereen die van midden 
jaren zeventig tot eind tachtiger-
jaren leuke herinneringen heeft 
aan de toenmalige jeugdsoos is 
van harte welkom.

Bennie Waanders (Neede, 1954) stu-
deerde van 1982 tot 1986 bij Arno 
Bornkamp en André Hernmers 
hoofdvak saxofoon aan het Twents 
Conservatorium. Van 1998 tot 2000 
volgde hij orkestdirectie bij Kerry 

Woodward, ook aan het Twents Con-
servatorium. Bennie Waanders is op 
dit moment werkzaam als saxofoon-
docent op de Muziekschool Twente, 
maar ook is hij werkzaam in verschil-
lende klassieke ensembles, jazzcom-
bo’s en popbands.

Gijs van Schoonhoven (1953) studeer-
de orgel, kerkmuziek en muziekthe-
orie aan het Arnhems Stedelijk Con-
servatorium. Docenten waren onder 
meer Bert Matter en Wim Kloppen-
burg. 
Hij is stadsorganist van Enschede en 
als docent orgel en kerkmuziek ver-
bonden aan het ArtEZ-Conservato-
rium te Enschede. Daarnaast is Gijs 
kerkmusicus van het Medisch Spec-
trum Twente. In de loop der jaren 
heeft Gijs zijn medewerking verleend 
aan verschillende cd’s, radio- en tele-

visieopnamen. Verder heeft hij een 
levendige concertpraktijk. Hij heeft 
meegewerkt aan de totstandkoming 
van diverse bundels met koraal-
voorspelen bij het Liedboek voor de 
Kerken. Hij geeft workshops aan de 
conservatoria te Riga, Weimar, Sofia, 
Birmingham, Wroclaw en Lodz. 
Gijs heeft zich gespecialiseerd in het 
improviserend begeleiden van ge-
luidsloze films uit het begin van de 
20e eeuw. Dat laatste doet hij traditi-
oneel jaarlijks in de Vordense Dorps-
kerk. Dit jaar op zondagmiddag 19 
oktober met de ‘stomme’ film ‘The 
Ten Commandments’ van Cecil B. de 
Mille uit 1923.
Het Toeristenconcert vindt plaats op 
donderdag 14  augustus. De aanvang 
is 15.30 uur. Toegang vrij / vrije gift. 
Zie ook de website: www.muziek-
dorpskerkvorden.nl.

Altsax bij het Toeristenconcert in 
Dorpskerk Vorden
Vorden - Het Toeristenconcert in 
de Vordense Dorpskerk op don-
derdagmiddag 14 augustus heeft 
weer een ‘plus’ bij het Lohman-
orgel. Gijs van Schoonhoven be-
gon zijn veelomvattende muzi-
kale carrière destijds als organist 
op het Vordense Lohmanorgel. 
Al jaren heeft hij een compaan, 
Bennie Waanders, die saxofoon 
speelt. Samen doen zij het Toeris-
tenconcert, met muziek van Jean 
Absil, J.S. Bach, César Franck, 
Louis Vierne en van Isaac Albé-
niz.

Zelfs in de vakantie was er zwaar 
getraind om alle onderdelen voor 
de diploma’s goed te laten zien. De 
volgende kanjers sprongen zaterdag 
morgen in het water:

Diploma A
Kick Holshuijsen, Gieneke Woeste-
nenk, Merle Angenent, Noa Eck-
hardt, Sara Wolbrink, Noah Bolink 
en Rens Jansen. 

Diploma B:
Bas Reintjes, Mirthe Reintjes, Vera Be-
renpas, Rinke Jansen, Sofieke Kamer-
ling, Lieke Keeris en Twan Teeuwen. 

Diploma C
Sten Jansen, Lotte Klein Gunnewiek 
en Lieuwe Lichtenberg.

Afzwemmen ABC In de Dennen

Vorden - Zaterdag 9 augustus heeft het afzwemmen ABC plaatsgevon-
den bij zwembad In de Dennen in Vorden. Vooraf viel er een beetje 
regen, maar toen de kinderen de echte test gingen doen begon het 
zonnetje te schijnen.



VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

Het najaar komt er weer aan en daar 

willen we opgeruimd aan beginnen. 

Daarom een grote schoonmaak 

bij de winkeliers op zaterdag 16 

augustus. Kom op tijd voor de 

meeste keus en de grootste 

kortingen!  Diverse winkels zorgen 

dan ook voor een ontbijtje voor de 

vroege vogels. Een goed begin van 

het weekend! 

ZATERDAG 
VERLAGEN WE 
NOG 1 KEER 

ALLE PRIJZEN! 

50% KORTING 

OP ALLE KLEDING 

MET STICKER
GELDIG OP 

16 AUGUSTUS 

DORPSSTRAAT 18B                      DORPSSTRAAT 18B

Voldoende 
parkeergelegenheid!P

ALLEEN 16 AUGUSTUS
ALLE ZOMERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 8.00-10.00 een 
waardecheque twv 15% 
van uw aankoopbedrag 

te besteden 19 augustus t/m 1 november2014

HABBEKRATS
 € 5,- EN € 10,- 

ALLEEN 16 AUGUSTUS
ALLE ZOMERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 10.00-17.00 een 

waardecheque twv 10% 
van uw aankoopbedrag 

te besteden 19 augustus t/m 1 november2014
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OP ALLE AFGEPRIJSDE 
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!
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zaterdag 16 augustus 2014

ALLE 
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Ook dit jaar is de organisatie er in 
geslaagd om een aantrekkelijk deel-
nemersveld samen te stellen. De 
winnaar van 2013 - PSV - had na het 
vorige toernooi al te kennen gegeven 
dat ze ook in 2014 weer graag een uit-
nodiging wilden ontvangen. Een aan-
tal leden van de toernooicommissie 
heeft binnen- en buitenlandse teams 
over een langere periode gescout. 
Het scouten van teams, dat heeft 
plaatsgevonden in samenwerking 
met de academy van Feyenoord, PSV 
en Bayer Leverkusen, heeft ertoe ge-
leid dat er naar de mening van de 
toernooicommissie ook dit jaar weer 
een sterk deelnemersveld in Vorden 
aanwezig zal zijn. Borussia Mönchen-
gladbach is dit jaar de enige debutant 
op het Wim Kuijpertoernooi.

De volgende teams zullen op 23 en 24 
augustus aan het 24e Wim Kuijper-
toernooi deelnemen: Feyenoord, PSV, 
Willem II, FC Twente, Bayer 04 Lever-
kusen, Lierse SK, West Ham United, 
KV Mechelen, Borussia Mönchenglad-
bach en een selectie van vv Vorden.
De clubs zien het toernooi als een 
belangrijke opmaat naar het nieuwe 
seizoen. Ook Oranjehofleverancier 
Feyenoord zal weer in Vorden ver-
schijnen. Maar liefst acht spelers van 
de WK-selectie genoten hun oplei-
ding bij de club uit de havenstad en 
wie weet zullen er ook spelers uit dit 
elftal ooit het Nederlands elftal ha-
len. Het D-elftal van Feyenoord staat 

onder leiding van oud-international 
Gaston Taument.

Bakermat voor scheidsrechters-
talent
Dit jaar verzorgt de scheidsrechters-
vereniging Zutphen en omstreken 
(SZO) de scheidsrechter als ook de 
assistent-scheidsrechters voor het 
Wim Kuijpertoernooi. Bij de scheids-
rechtersvereniging acteert een flink 
aantal zeer jeugdige en erg talent-
volle scheidsrechters die het Kuijper-
toernooi met veel plezier en enthou-
siasme gebruiken om zich voor te 
bereiden op het komende seizoen. 
Binnen de scheidsrechtersvereniging 
is een forse toename zichtbaar van 
jonge arbiters. In de afgelopen vijf 
jaar vinden steeds meer jonge gasten 
de weg naar Damlaan in Eefde. Een 
flink aantal leden is twintig jaar of 
jonger. De ambitie van de SZO is om 

zo veel mogelijk jonge scheidsrech-
ters te werven. De jeugd heeft im-
mers de toekomst.

Afsluiting van het toernooi
De finale van het 24ste Wim Kuij-
pertoernooi zal op zondagmiddag 
24 augustus om 16.00 uur worden 
gespeeld waarna de prijsuitreiking 
en de afsluiting zal worden gedaan 
door burgemeester Aalderink van de 
gemeente Bronckhorst .
Burgemeester Aalderink is van me-
ning dat het Wim Kuijpertoernooi 
een belangrijke bijdrage levert aan de 
aantrekkelijkheid van de gemeente 
Bronckhorst en van maatschappelijk 
belang is voor de Bronckhorster ge-
meenschap.

Meer informatie over het Kuijpertoer-
nooi is te vinden op: 
www.kuijpertoernooi.nl

Kuijpertoernooi belangrijke 
opmaat naar nieuw seizoen
Vorden - In het weekend van 23 
en 24 augustus houdt de toer-
nooicommissie van de vv Vorden 
alweer voor de 24ste keer het In-
ternationale Wim Kuijpertoer-
nooi voor jeugdteams onder 13 
jaar. Het Wim Kuijper jeugdvoet-
baltoernooi, heeft na al die jaren 
een staat van dienst opgebouwd 
die ver buiten de Nederlandse 
grenzen bekend is.

Gaston Taument komt als trainer met het d-elftal van Feyenoord naar het Wim Kuijper-
toernooi in Vorden.

Bronckhorst

Woensdag 13 augustus 2014
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op  

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Bonenstaken in DOK Wichmond
20:00 ZomerCarrousel 7 Vorden

Donderdag 14 augustus 2014
13:30 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcerten in de Dorpskerk Vorden
19:30 Zomerbridge in  St.Ludgerusgebouw Vierakker

Vrijdag 15 augustus 2014
20:00 Feestival Hengelo Hengelo

Zaterdag 16 augustus 2014
 8:00 Alles de deur uit! Vorden
 9:00 Tweedaags concours hippique Hummelo
 9:30 Workshop ‘à la Klimt’ Vorden
15:00 Wijnhoeve Elanova: rondleiding en  

wijnproeverij Vorden
20:00 Feestival Hengelo Hengelo

Zondag 17 augustus 2014
 9:00 Tweede dag concours hippique Hummelo
14:00 Het lied van de Parel, concertmiddag  

in de dorpskerk Hummelo

Woensdag 20 augustus 2014
10:00 Aboriginal workshop Vorden
11:00 Achtkasteelentocht o.l.v. een VVV gids Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij op  

Wijnboerderij ’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 ZomerCarrousel 8 Vorden

VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

ZUTPHENSEWEG 8

G-star
Pepe jeans

Only
Dept
PME

Scotch & Soda
Martomod
enz. enz.

Voor de vroegste vogels 

KOFFIE & BROODJE
DE MEESTE KEUS

De laatste restanten nu voor hèèl 
weinig...

Alles de hele dag:

3 HALEN 1 BETALEN
(van de originele prijs)

Dus heel veel halen ... 
en weinig betalen

 

2 halen 1 betalen
 
   Op alle 2014 modellen fietsen
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rouw&
passie voor...

rouw&
passie voor...

baren worden de deelneemsters uit-
genodigd in zichzelf verankerd te blij-
ven zodat de onrust ze niet uit balans 
brengt. Als het water rustig geworden 
is en helder, kan het ware zelf erin her-
kend en gespiegeld worden. Een be-
langrijk moment tijdens de overgang: 
het zien en (h)erkennen wie je bent 
en alles wat daar niet bij hoort op een 
nieuwe manier bekijken en/of loslaten. 
Daarna is het tijd om je te laven, aan 
te komen op een plek waar gerust en 
opgeladen kan worden om daarna met 
hernieuwde kracht verder te reizen, de 
nieuwe fase van het leven in. 
“Alles verschuift in de overgang, alsof 
je helemaal uit elkaar valt en een nieu-
we samenstelling krijgt. Plaatjes wor-
den totaal door elkaar gehusseld. Het 
plaatje dat je van jezelf hebt, dat ande-
ren van jou hebben en andersom. Juist 
rond die periode wordt er ontzettend 
veel aan plastische chirurgie gedaan. 
Ook bij mannen gebeurt er veel, ook al 
maken zij niet die fysieke verandering 
door zoals vrouwen. Er zijn veel man-
nen die rond die leeftijd gaan scheiden 
en er komen nieuwe partners in beeld, 
soms veel jongere of er worden zelfs 
nieuwe gezinnen gesticht. Plaatjes 
kunnen gewoon niet meer in stand 
gehouden worden. Op een gegeven 
moment verschuift de schoonheid van 
de buitenkant naar de binnenkant en 
gaat deze meer van binnenuit komen. 
Als we met elkaar een nieuw plaatje 
zouden creëren, een meer realistisch 
plaatje waar vrouwen van onze leeftijd 
zich meer aan kunnen spiegelen, dan 
wordt de overgang minder een pro-
bleem. Dit doen we tijdens het week-
end en we hopen dat steeds meer 
vrouwen dat gaan doen. Zich vereen-
zelvigen met de wijze vrouw, de wijze, 
omarmende grootmoeder ook al heb 
je geen kinderen of kleinkinderen. Ge-
lukkig wordt daar in sommige andere 
culturen heel anders mee omgegaan 
en worden ouderen daar gezien als 
de wijzen die levenservaring met zich 
meebrengen in plaats van overbodige 

“Ontzettend jammer,” zegt Tara, die 
sinds korte tijd in de overgang is. “De 
overgang is niet alleen iets fysieks, maar 
ook een innerlijke overgang naar een an-
dere levensfase,  waarin je meer leeft 
vanuit je essentie, vanuit wat er werke-
lijk toe doet.”
“De verandering die je als vrouw door-
maakt kan ontzettend confronterend 
zijn,  voor jezelf en voor je omgeving,” 
zegt Truus die in de laatste fase van de 
overgang zit. “Soms heb je het zelf niet 
eens door. Dan vraag je je af of je de-
ment aan het worden bent, of dit wel 
gezond is tot je je realiseert: Oh ja, de 
overgang. Ik heb een pittig tempera-
ment en ben de afgelopen jaren milder 
geworden. Ik kan dingen gemakkelijker 
bij de ander laten en beter bij mezelf 

houden. Een bijzondere fase vind ik 
het, maar bepaald niet gemakkelijk.”
Door hun eigen ervaringen, die van an-
dere vrouwen en doordat er zo weinig 
over gedeeld wordt en bekend is, heb-
ben de twee vrouwen vorig jaar hun 
eerste Wijze Vrouwen Weekend gege-
ven, voor vrouwen in de overgang. In 
september is het tijd voor het tweede. 
Het weekend is gebaseerd op het 
boek The Seven Sacred Rites of Me-
nopause van Kristi Meisenbach Boy-
lan. Zij beschrijft de overgang als een 
reis met zeven fasen of riten. Tijdens 
het weekend gaan de deelneemsters 
symbolisch door deze fasen heen. Het 
begint met de bereidheid de reis aan 
te vangen, ook al is de bestemming 
niet in zicht. Op symbolische woelige 

werknemers waar vooral voor gezorgd 
moet worden. Stel je eens voor dat 
vrouwen zichzelf gaan respecteren op 
die leeftijd en dan met hun waarde-
volle bijdrage terugkomen in de maat-
schappij!
We spelen met de gedachte om ook 
met een doorgaande groep te begin-
nen, die bijvoorbeeld eens per maand 
bijeenkomt. We kunnen ons voorstel-
len dat vrouwen daarin een tijdje mee-
draaien of een enkele keer komen. 
Het is fi jn om een bedding te hebben 
met zusters waarin je gevoed wordt, 
herkenning vindt en je je meer met 
die innerlijke kant kunt verbinden. We 
kunnen in die groep ook aandacht be-
steden aan de dagelijkse dingen. Want 
hoe combineer je je leven met al die 
fysieke overgangsverschijnselen: met 
een verminderd geheugen, heftige re-
acties en gedrag dat je niet van jezelf 
bent gewend en anderen ook niet? 
Het zou al heel erg schelen als er we 
er meer over zouden delen. Met el-
kaar als vrouwen, voor herkenning en 
om te spiegelen. Met onze partners 
om de communicatie en de relatie 
schoon en prettig te houden. Op het 
werk voor begrip en eventuele steun 
van collega’s. En met onze kinderen 
die hun moeders opeens heel erg zien 
veranderen.
Tijdens het weekend wordt er ge-
kampeerd in tenten en er zijn ook wat 
slaapplaatsen binnen. De natuurlijke 
elementen zijn heel essentieel. We 
maken gebruik van de stilte, dag en 
nacht, zon en maan, want ze helpen 
ons. De wind die ruist, lekker en ge-
zond eten en andere vrouwen in de-
zelfde levensfase. Wij krijgen er alweer 
zin in. Eigenlijk zouden we zelf ook wel 
eens deelnemer willen zijn!”
Het Wijze Vrouwen Weekend wordt 
gehouden in het buitengebied van 
Ruurlo van 12 tot 14 september. Infor-
matie hierover en  over Truus en Tara is 
te vinden op:
www.taranotenbomer.nl en 
www.vierwinden.eu of via 06-22491198

De oudste  
Een tijdje geleden las ik over een plan 
voor een boek met verhalen van ‘oud-
ste dochters’. Ik ben ook zo’n oudste 
dochter. Wat is de invloed daarvan  op 
mijn leven?
Vier dochters kregen mijn ouders, geen 
zonen. Mijn ouderlijk thuis laat zich kort-
weg omschrijven als middenstandsge-
zin, inwonende opa en opoe, klein Ach-
terhoeks dorp, stevige sociale controle, 
ons kent ons en gewoon doen is gek 
genoeg. Als oudste was ik als vanzelf 
de eerste om te helpen in huis, mijn 
opa en oma eten te brengen, bood-
schappen te doen, op mijn kleine zus-
jes te passen. Ik voldeed braaf aan alle 
onuitgesproken verwachtingen. Een 
voorbeeldige oudste dochter, al wilde ik 
vaak eigenlijk liever in het bos spelen 
of een boek lezen. En ik was jaloers op 
mijn jongere zus, die meer haar gang 
kon gaan. Achteraf weet ik dat ik door 
mijn brave volgzaamheid al heel jong en 
heel sterk de drang voelde om weg te 
gaan van thuis, weg van het dorp. 
Op mijn zeventiende ging ik in de stad 
solo mijn leven leiden. Voor mijn gevoel 
zit daar een tijdsbreuk in mijn rol van 
oudste dochter. Decennia later, toen 
mijn moeder als weduwe alleen ging 
wonen, ouder werd en meer zorg nodig 
had, kwam die rol nadrukkelijk terug. 
Mijn moeder confronteerde me weer 
met de onuitgesproken eisen en ver-
wachtingen die kennelijk aan oudste 
dochters zijn voorbehouden. Al haar 
gedachten, vragen, onzekerheden en 
wensen projecteerde ze op mij. Als 
ik vroeg of ze iets ook met haar an-
dere dochters had besproken, was het 
steevast: nee, jij bent nou eenmaal de 
oudste. Ik vond het moeilijk dat mijn 
mening zo sterk haar gedrag bepaalde. 
En geen wonder dat mijn zussen van 
de weeromstuit het beeld kregen dat 
ik alles regelde. Gelukkig hebben we 
het patroon doorbroken en zitten we op 
één lijn. Het schijnt dat oudste dochters 
vaak verzuchten ‘als ik het niet doe, wie 
dan wel?’ Daar heb ik me nooit in her-
kend, mijn lieve zussen doen ook wat 
ze kunnen. 
Ik ben al 66 jaar de oudste dochter, 
met alle voor- en nadelen. Wat voor mij 
voorop staat is dat ik als oudste vooral 
mijn eigen weg in het leven moest zoe-
ken. Er waren geen oudere broers of 
zussen die mij ‘voorgingen’ of waar ik 
me aan kon spiegelen. Jarenlang was 
er een grote afstand tussen mijn fami-
lie en mij en vaak was er onbegrip over 
wat ik deed of niet deed. Jarenlang was 
ik niet ‘thuis’ als oudste dochter. Ik ver-
moed dat mijn jongere zus de ‘oudste-
dochter-rol ‘ deels heeft overgenomen 
in die tijd. Daar moet ik haar toch eens 
naar vragen. En zou dat boek van die 
oudste dochters er nog gekomen zijn? 
Toch eens uitzoeken.

 

 

(Advertentie)

De overgang is niet alleen iets fysieks

De overgang. Het kan een knap lastige periode zijn op allerlei vlakken, fysiek, 
emotioneel en relationeel. Volgens Tara Notenbomer en Truus Oosterhuis 
is het eigenlijk nog een behoorlijk taboe. Als er al over wordt gesproken, 
bijvoorbeeld op tv, dan vooral over de ongemakken. Er worden grapjes over 
gemaakt of het wordt weggemoffeld. De overgang is niet sexy, er wordt 
nauwelijks over gepraat en gedeeld. En al helemaal niet over de onderstroom, 
dat waar het werkelijk over gaat.

Door: Anouk Plantinga

op Rosenhaege Winterswijk
16 en 17 augustus 11.00 -18.00 uur

Een klein ‘Montmartre’ op de lavendelheuvel, een Franse markt en een heuse 
‘Eifeltoren’ zullen u het gevoel geven een dagje in Frankrijk te zijn. Op de 
lavendelheuvel van Rosenhaege tonen meerdere kunstschilders hun wer-
ken of vertellen over techniek, stijl, olieverf of acryl, realistisch, abstract of 
minimalistisch. In de tuinen is een tentoonstelling van werken uit brons, 

glas, kunststof, Corte staal, ij-
zer en hout. Enkele kunstenaars 
geven een demonstratie. Ook 
is er een brocantemarkt, met 
authentieke spulletjes en een 
verscheidenheid aan standhouders 
met o.a. kleding en antiek, leer, 
kookrecepten, sieraden, en LED bui-
tenlampen. Geitenkaasboerderij De 
Brömmels is aanwezig met excellen-
te geitenkazen en natuurlijk zijn er 
heerlijke Franse hapjes, stokbrood, 
olijve, wijnen en Appelcognac. Op 
zondag vanaf 14.00 uur zingt chan-
sonnier Jan van Til Franse chansons. 

Locatie: 
Bekeringweg 8, Winterswijk.  

Meer informatie: 
www.rosenhaege.nl

30e Omloop van Gorssel
Zondag 17 augustus, start tussen 8.00 en 10.30 uur. 

Een ééndaags fi etsevenement voor jong en oud, voor de 30e keer georganiseerd 
door Wieler Toer Club Gorssel (WTC). Bij de start- en fi nishlocatie, Stayokay “de 
Kleine Haar”, is verkleed- en douchegelegenheid en parkeerruimte. Ook zijn 
daar diverse activiteiten zoals ATB clinic’s voor de jeugd en voor dames en live 
muziek. De Omloop van Gorssel kent zowel tochten over verharde wegen (60 en 
100 km) als ATB afstanden (28 en 45 km). De tochten voeren langs de mooiste plek-
jes van de Achterhoek, de prachtige Holterberg en de bosrijke gebieden van Salland. 
De 60 km tocht is een prachtige gezinsfi etstocht, de 100 km is voor de spor-
tieve (race)fi etsers, met uitdagende beklimmingen. De 28 km ATB route is zeer 
geschikt voor de jeugd en ook is er een uitdagende ATB tocht van 45 km.

Locatie: Dortherweg 34 , Kring van Dorth.
Meer informatie: www.wtcgorssel.nl

Tara Notenbomer en Truus Oosterhuis



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

Bezoekers en media prezen in 2013 
vooral het ontspannen en bourgon-
dische karakter van het festival. Ook 
dit jaar is er weer een bijzonder pro-
gramma geboekt om ‘het meeste 
relaxte festival van Nederland’ nog 
relaxter te maken: cellostukken 
van het Couperuskwartet, muziek- 
en ontbijtshow voor campinggas-
ten door Breakfast & Furious, yoga, 
een nachtelijke dansvoorstelling op 
de vijver door Chanson d’eau, Zou-
mana Diarra op de Afrikaanse kora, 
de insectenbar, een wandeling met 
de boswachter, Annette Scholten 
op zingende zaag en een bizarre act 
in het bos ‘Trippen veur knieperds’ 
alwaar bezoekers door middel van 
geur- en geluidsstimuli in hogere 
sferen worden gebracht. Nieuw is 
de dagelijkse programmering van 
elektronische dansmuziek op een 
ouderwets soundsystem, een muur 
van boxen, naar Jamaicaans voor-
beeld. Voor ouders die ’s ochtends 
nog even willen blijven liggen, is 
er de voorleesservice door de bibli-
otheek. Gedurende de rest van de 
dag kunnen kinderen spelen en 
knutselen in de speelweide. 

Mañana Mañana vindt jaarlijks 
plaats op het landgoed Enghuizen 
in Hummelo. De podia staan ver-
spreid in het bos en aan het water 
en de natuurlijke omgeving vormt 
het decor. Feesten in de natuur 
kan volgens de organisatie op een 
duurzame wijze. Voor het behoud 
van het landgoed doet de organi-
satie een afdracht per verkocht 
festivalkaartje. Voor het volledige 
programma en informatie over de 

bands en artiesten van Mañana Ma-
ñana 2014, zie de website: www.
mananamanana.eu. 

Kaartverkoop en prijzen
Kaarten voor de Mañana Mañana 
zijn te bestellen via www.manana-
manana.eu en te koop bij alle ves-
tigingen van Primera. Kinderen on-
der 1.40 meter mogen, zowel op de 
camping als op het festival, gratis 
naar binnen.

Zeven podia en 119 optredens in de natuur van Hummelo 

‘Fiësta like there is no Mañana’
Hummelo - De organisatie van 
het festival, de Feestfabriek 
AKG, deelt met trots mede dat 
het programma van Mañana 
Mañana 2014 helemaal rond is! 
Tabor (zigeuner traditionals), 
Ode to the Quiet (neoklassiek 
met elektronica), ‘Beeldhouwen 
voor kinderen’ en Styluss Dj’s 
(met o.a. DJ Giel Beelen) com-
pleteren de line-up. Dit jaar zijn 
er twee extra speelplekken: een 
soundsystem voor elektroni-
sche (wereld)muziek en een tipi 
in het bos. In 2013 was het festi-
val uitverkocht, voor de tweede 
editie zijn nog weekendkaarten 
en dagkaarten voor de vrijdag 
te koop.

Op vrijdag gaat de (tijdelijke) cam-
ping open en als de caravan cq. 
tent is ingericht, kan er ’s avonds 
worden genoten van ‘The Wem-
bleys’ en de ‘Anhangerschapband’. 
Na een korte nachtrust staat de 
zaterdag van de Høkersdag in het 
teken van gezellig samenzijn. An-
hangers, die een dagkaart hebben 
voor de zaterdag, zijn vanaf 10.00 

uur welkom. Naast gezelligheid is 
er natuurlijk muziek. ‘Salvo’, ‘Kiek 
Now Us’ en ‘The Marshalls’ spelen 
voor de jaarvergadering. Tijdens de 
jaarvergadering gaan de bandleden 
in op vragen van de anhangers.

’s Avonds speelt eerst ‘Old Ni-js’, 
bestaande uit oud-leden van Nor-
maal. Vervolgens speelt ‘Poor John’ 

en de dag wordt afgesloten met een 
optreden van de band, waar het dit 
weekeinde om gaat: Normaal.
Om de goede samenwerking tus-
sen café ‘de Tol’ en het bestuur van 
het ‘Anhangerschap’ te bezegelen, 
en het bestuur een cadeau aan te 
bieden ter gelegenheid van het ju-
bileum, besloot Remon te Brake de 
muziek voor de zondag te organise-
ren. Met de ‘Edelweiss Kapelle’ en 
‘Boh Foi Toch’ heeft hij voor een 
mooi affiche gezorgd. In de loop 
van de middag nemen de meeste 
anhangers afscheid, ruimen hun 
tent/caravan weer op, om de thuis-
reis te aanvaarden.

Zondag optredens cadeau café ‘de Tol’

Anhangerschap viert  jubileum tijdens 
Høkersdag
Wittebrink - Het jaarlijkse Høkersweekend bij café ‘de Tol’ in de 
Wittebrink staat dit jaar in het teken van het 35-jarige jubileum. 
In het weekend van vrijdag 12 t/m zondag 14 september komen de 
‘anhangers’ bijeen om te genieten van muziek, elkaar en om tij-
dens de ‘jaarvergadering’ te horen van Bennie en collega’s hoe het 
verder gaat met de band ‘Normaal’.

Twee lijnen 23 paren en na een stop 
van vier weken is dit een mooie op-
komst. Omdat in de zomerbridge 
in wisselende samenstelling met 
elkaar gespeeld wordt, maakt de 
wedstrijdleider er een individuele 
competitie van. De uitslag wordt 

volgende week vermeld. Volgende 
keer: donderdag 14 augustus in het 
St. Ludgerusgebouw te Vierakker. 
Iedereen is welkom. Opgeven kan 
aan de zaal, tussen 19.00 uur en 
19.15 uur. Als paar melden, kosten 
€ 2,00 per persoon.

Zomerbridge Vierakker
Vierakker - Donderdag 7 augus-
tus was er weer zomerbridge 
van Bridgeclub Bronkhorst, dit 
keer in het Ludgerusgebouw te 
Vierakker.

Vanaf woensdag 13-08-2014

34 %
goedkoper

39 %
goedkoper

0.75
v   van 0.79

0.99
v   van 1.49

0.72
v   van 1.19

2.89
v   van 2.99

volgens VARA Kassa**
VOOR HUISMERKEN
volgens de Consumentenbond*

149.00

19.99

24.99

15.99

5.99

NU OOK IN DUAL-BAND

64 GB

2.19

3.49 

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

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

GOEDKOOPSTE
 SUPERMARKT**

Advocaat
0.5 l

Bakmixen
300 g

Dubbelvla
1 l

470 g

Indiase 
kooksauzen

Blauw, roze of rood.
Vanaf woensdag 13-08-2014.

Grote hortensia

Inclusief 
stuurhouder. 

GPS
fi etsnavigatie

Zoomverrekijker

WiFi repeater

USB memorystick

Rozen*

20 stelen, lengte: 
40 cm of max. 
12 stelen, lengte: 
50 cm. 

Hollandse 
zonnebloemen*

10 stelen,
lengte: 50 cm.

* Prijzen geldig t/m 17-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.

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



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten opeåningstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 33, 12 augustus 2014 Eerste ondergrondse luiercontainer in Hengelo

In Bronckhorst worden luiers en 
 incontinentiemateriaal gescheiden 
ingezameld. De manier waarop dat 
gebeurt, verandert binnenkort. Bij 
een aantal milieuparkjes komen 
 ondergrondse containers te staan. 
De eerste container komt bij het 
 milieuparkje aan Het Karspel in 
 Hengelo (Gld).

Nu worden luiers en incontinentie-
materiaal nog ingezameld via boven-
grondse containers bij kinderdagver-
blijven, scholen en verzorgings-
huizen. De afgelopen tijd is een aantal 
containers opgeheven door bedrijfs-
beëindiging. Ook blijken sommige 
containers in de praktijk op bepaalde 
tijdstippen afgesloten te worden. Het 
is hierdoor voor inwoners onduidelijk 
waar zij met dit afval terecht kunnen. 
De gemeente heeft daarom, zoals al 
eerder aangekondigd, besloten over 
te gaan op inzameling van luiers met 

ondergrondse containers bij een 
 aantal milieuparkjes.

Speciale luierzakken
De eerste ondergrondse container 

voor luiers wordt op 13 augustus ge-
plaatst bij het milieuparkje aan Het 
Karspel in Hengelo. Luiers, inconti-
nentiemateriaal en billendoekjes mag 
u alleen in een goed afgesloten luier-

zak in de container werpen. Deze 
speciale zakken zijn gratis verkrijg-
baar bij het gemeentehuis, Elderink-
weg 2 in Hengelo (Gld) en bij de apo-
theek, Spalstraat 28 in Hengelo (Gld).

Ook bij andere milieuparkjes 
De komende maanden wordt gekeken 
of de inzameling met de ondergrond-
se container naar wens gaat. Vervol-
gens plaatsen we dan ook bij milieu-
parkjes in Halle, Hummelo, Steende-
ren, Vorden en Zelhem ondergrondse 
luiercontainers. Naar verwachting zal 
dit begin 2015 gerealiseerd zijn. De 
gemeentelijke regeling voor boven-
grondse containers bij de instellingen 
verdwijnt dan. In Halle stond al enige 
tijd geen luiercontainer meer. Daar-
om is begin augustus bij het milieu-
parkje aan de Dorpsstraat in Halle 
een tijdelijke bovengrondse container 
geplaatst.

Op 25 augustus start de provincie 
Gelderland met de reconstructie van 
de N314 tussen Laag-Keppel en 
Baak. Het autoverkeer wordt met 
borden omgeleid. Fietsers kunnen er 
wel door. Vooruitlopend op de werk-
zaamheden is er op 18 augustus 
 tussen 19.00 en 21.00 uur een inloop-
bijeenkomst voor bewoners en 
 belanghebbenden. Ondernemers 
langs het traject worden door de 
 aannemer apart geïnformeerd over 
de bereikbaarheid. De provincie 
hoopt de vernieuwde weg eind 
 oktober weer open te kunnen stellen 
voor al het verkeer. 

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

Omleidingen
Tijdens de werkzaamheden is de weg 
afgesloten voor autoverkeer op de 

Sliekstraat, tussen de rotonde N317 
Rijksweg en de rotonde N330 Zel-
hemseweg, en op de Torenallee en 
Zutphen-Emmerikseweg, tussen de 
rotonde N314 Keppelseweg in Hum-
melo en de rotonde N314 Steen-
derseweg/Vordenseweg in Baak. Op 
de N314, tussen Doetinchem en 
 Zutphen, wordt het doorgaand ver-
keer omgeleid via de N316 (Hengelo - 
Vorden - Zutphen en omgekeerd) of 
via de N317 (Doesburg - Ellecom) en 
de N348 (Dieren - Brummen - Zut-
phen en omgekeerd. Steenderen is 
het best bereikbaar vanuit Zutphen 
via de N314 naar Baak en de Steen-
derseweg Dolfingweg naar Steende-
ren.

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

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

Wegwerkzaamheden tussen 
Laag-Keppel en Baak

Inloopbijeenkomst op 18 augustus

Organisaties met jeugdleden die 
wonen in Bronckhorst, kunnen 
 subsidie aanvragen. Bijvoorbeeld 
sportverenigingen, muziekvereni-
gingen en jongerenorganisaties. 
Kan uw organisatie dit financiële 
steuntje in de rug goed gebruiken? 
Stuur dan vóór 1 oktober 2014 het 
aanvraagformulier in, dan nemen 
wij uw subsidieverzoek in behande-
ling. Organisaties die na deze datum 
een aanvraag indienen ontvangen 
geen subsidie. 

Subsidie 2015 aanvragen
Via www.bronckhorst.nl/subsi-
die2015 kunt u de subsidie direct 
aanvragen. Hier vindt u naast het 
aanvraagformulier ook informatie 
en de verordening met de bijbeho-
rende beleids- en uitvoeringsregels. 

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk 31 decem-

ber 2014. In het eerste kwartaal van 
2015 ontvangt uw organisatie het 
geld.

Subsidieplafond
Wij stellen elk jaar per groep van 
(zelfde) soort  activiteiten een bud-
get vast voor subsidies, het zoge-
naamde subsidieplafond. Als het 
subsidieplafond is bereikt, dan kan 
dit leiden tot een lager bedrag per 
lid of deelnemer dan wij u in 2014 
overmaakten. 

Participatieregeling
Organisaties die voorgaande jaren 
vanuit de participatieregeling subsi-
die kregen, ontvingen van ons 
 vorige week per post een aanvraag-
formulier voor de subsidie voor 
2015. 

Meer informatie
Hebt u nog vragen? U kunt ze stellen 
via info@bronckhorst.nl.

Vraag uw subsidie aan voor 

1 oktober a.s.!

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.facebook.com/
gemeentebronckhorst. 



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.

Stelt u zich voor. U ziet twee mannen 
met bivakmuts bij de achterburen uit 
een raam klimmen. U belt de politie 
om de inbraak te melden. Ondertus-
sen ziet u de mannen in een blauwe 
bestelbus met hoge snelheid de 
straat uit rijden. Gelukkig kunt u een 
goed signalement van de mannen en 
de auto geven. De politie gaat direct 
naar ze op zoek en start een Burger-
netactie. 

Burgernetdeelnemers in de buurt 
ontvangen een paar minuten later 
een spraak- of sms-bericht met het 
verzoek uit te kijken naar de twee 
mannen in hun blauwe bestelbus. 
Een paar straten verderop ziet een 
oplettende Burgernetdeelnemer twee 
mannen een blauwe bestelbus in een 
garagebox parkeren. Hij belt gratis 
via (0800) 00 11 naar de meldkamer 
om te laten weten waar hij de man-
nen heeft gezien. De meldkamer 
speelt de informatie direct aan de po-
litie door. Nog geen kwartier later kan 
de politie de twee verdachten in de 
garagebox aanhouden.  

Burgernet werkt
Burgernet is een unieke samenwer-
king tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de buurt te 
vergroten. Samen kunnen we de kans 

vergroten dat inbrekers worden op-
gepakt. Burgernet wordt uiteraard 
niet alleen ingezet bij inbraken. Ook 
bij een overval, een vermissing of 
doorrijden na een ongeval kan de po-
litie via Burgernet vragen of mensen 
in de buurt meekijken. Buurtbewo-
ners die zich hebben aangemeld, ont-
vangen een spraak- of sms-bericht 
met een duidelijke omschrijving van 
een persoon of voertuig. Als zij de 
verdachte zien of andere aanwijzin-
gen hebben, kunnen zij gratis bellen 

naar (0800) 00 11. Zo kan de politie 
sneller en gerichter zoeken. Op dit 
moment wordt 1 op de 10 Burger-
netacties dankzij tips van Burgernet-
deelnemers opgelost. Na afloop ont-
vangen alle deelnemers bericht over 
het resultaat van de Burgernetactie.

Doe ook mee!
Inmiddels zijn er bijna 1,4 miljoen 
Burgernetdeelnemers in Nederland. 
Hoe meer mensen meedoen, hoe 
meer Burgernetacties met succes 
kunnen worden afgesloten. Ook wij 
roepen alle inwoners op om zich als 
deelnemer aan te melden op www.
burgernet.nl. Want samen houden we 
Bronckhorst veilig! Intussen hebben 
zich in Oost-Nederland bijna 300.000 
Burgernetters aangemeld, waarvan 
ruim 200.000 in de provincie Gelder-
land. Elk kwartaal groeit dit aantal, zo 
kwamen er van april t/m juni 8.319 
mensen bij. In onze gemeente zijn 
2.100 inwoners actief als Burgernet-
ter. We zijn heel blij met dit aantal, 
maar hoe meer deelnemers hoe be-
ter! Iedereen van 
16 jaar en ouder 
kan zich aanmel-
den. Doen! Ga di-
rect naar www.
burgernet.nl of 
scan de QR-code.

Burgernetdeelnemers maken Bronckhorst 
 veiliger

Berkel Milieu zamelt deze maand 
snoeisel van de Taxus baccata in. 
Van het eenjarig snoeisel van de 
taxus worden geneesmiddelen te-
gen kanker gemaakt. Hiervoor wer-
ken ze samen met de landelijke or-
ganisatie Vergroot de Hoop.

In het snoeisel van de taxus zit bac-
catine, een basisgrondstof voor che-
motherapie. In Nederland wordt de-

ze boom veel aangeplant als haag. 
Door het snoeiafval hiervan op te 
vangen en apart in te leveren, kun-
nen kankerbestrijdende geneesmid-
delen worden gemaakt. Voor één 
chemotherapie is ongeveer een
kubieke meter aan taxussnoeisel 
nodig. 

Jong en schoon materiaal
Alleen eenjarige scheuten van de 
taxus zijn bruikbaar en kunt u inle-
veren. Belangrijk is dat het snoeisel 
niet vervuild is met aarde of ander 
groenafval. U kunt het snoeisel tot 
31 augustus op vertoon van uw 
 afvalpas gratis brengen naar het 
Recycleplein aan de Boggelderenk 3 
in Zutphen (industrieterrein De 
 Revelhorst). U vindt de inzamelbak-
ken voor taxus op het gratis gedeel-
te. Zie voor meer informatie 
www.berkelmilieu.nl en 
www.vergrootdehoop.nl.

Lever taxus in voor 
 medicijnen tegen kanker

Twee maanden nadat de gemeente-
raad nog eens € 100.000,- beschik-
baar stelde voor een subsidie voor 
energiebesparende maatregelen om 
zonne-energie en duurzame warmte 
op te wekken, zoals zonnepanelen, 
warmtepompen en HR-ketels, is de 
subsidiepot opnieuw leeg! De ge-
meente stelde in maart hiervoor ook 
al een subsidie voor inwoners be-
schikbaar, die snel opgebruikt was. 
Wethouder Spekschoor van milieu: 
“Een succesvolle regeling dus. Het is 
mooi om te constateren dat zoveel 

Bronckhorsters zich met energiebe-
sparing bezig houden en er gebruik 
van hebben gemaakt. Goed voor het 
milieu en goed voor hun portemon-
nee!” In totaal hebben 391 inwoners 
subsidie aangevraagd voor de vol-
gende maatregelen:
 

Achterhoek Bespaart 
Helaas is de regeling voor het opwek-
ken van zonne-energie nu definitief 
gestopt. Overweegt u isolerende 
maatregelen aan uw woning, kijk dan 
eens of de subsidieregeling Achter-
hoek Bespaart wat voor u is. Hier zijn 
nog wel gelden beschikbaar. Let op: 
voor deze regeling zijn andere 
 voorwaarden van toepassing. Alles 
over deze regeling leest u op 
www.bronckhorst.nl (zoek op Achter-
hoek Bespaart).

Tweede ronde subsidie voor 
zonne-energie en duurzame 
warmte weer groot succes!

-
meenten een aantal nieuwe taken 
van het rijk: de Participatiewet (re-
integratie en inkomen), AWBZ (bege-
leiding van zorgbehoevende men-
sen) en Jeugdzorg. Om hier uitvoe-
ring aan te geven hebben we een 
concept beleidsplan Sociaal Domein 
en concept verordeningen gemaakt. 
Zowel bestaande als nieuwe taken 
op het gebied van zorg, welzijn en 
werk zijn hierin opgenomen. In het 
concept beleidsplan staan drie 
maatschappelijke doelen: 

belangrijk dat inwoners gezond 
zijn en voor zichzelf kunnen zor-
gen. Hier gaan we onder andere 
op inzetten door een gezonde leef-
stijl te stimuleren bij jong en oud 
en door financiële zelfredzaam-
heid bij inwoners te bevorderen.

actief meedoen in de samenleving. 
Zo willen we vrijwilligerswerk ac-
tief stimuleren en vinden we man-
telzorgondersteuning belangrijk. 
Daarnaast stimuleren we inwo-
ners om kwetsbare mensen uit 
hun omgeving te ondersteunen, 
zodat deze langer zelfstandig

 kunnen wonen. 

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

Verordeningen
In de concept verordeningen (o.a. 
voor de Participatiewet, Wmo en 
Jeugdhulp) staan afspraken over 
voorzieningen die mogelijk zijn, de 
voorwaarden en hoe wij werken aan 
het inzetten van de juiste ondersteu-
ning. In de Wmo- en Jeugd verorde-
ning is opgenomen dat we inzetten 
op de continuïteit van de zorg, inzet 
op eigen kracht en stimuleren van 

zelfredzaamheid. 
We willen laag-
drempelig en toe-
gankelijk zijn en 
maatwerk bieden. 
In de Participatie-
verordening staat het verkrijgen van 
werk voorop. 

Reageren 
In een aantal bijeenkomsten voor 
de zomer zijn de plannen voorbe-
sproken met inwoners en maat-
schappelijke organisaties. Ook de 
participatieraad is nauw betrok-
ken en adviseert ons over het 
nieuwe beleid. Nu liggen het con-
cept beleidsplan en de concept 
verordeningen officieel ter inzage 
in het gemeentehuis en u kunt ze 
downloaden via de nieuwsberich-
ten op www.bronckhorst.nl/soci-
aaldomein. De QR-code scannen 
kan ook. Tot en met uiterlijk 31 
augustus a.s. kunt u hierop rea-
geren. Dit kan via het e-formulier 
dat u bij het nieuwsitem op onze 
website aantreft. Na de zomer 
worden de reacties verwerkt in 
de definitieve verordeningen en 
beleidsplan, waarover de ge-
meenteraad in oktober beslist.

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

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

Omgevingsvergunningen
Ontvangen op 30 juli 2014:

Ontvangen op 31 juli 2014:

Ontvangen op 1 augustus 2014:

Ontvangen op 2 augustus 2014:

Aanvragen

Ontvangen op 4 augustus 2014:

Ontvangen op 6 augustus 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 
26 weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook 
opschorten als we nog aanvullende gegevens van de aanvrager nodig hebben. Zodra een besluit is 

besluit, de aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen vanaf dat moment ter inzage bij de 
 publieksbalie in het gemeentehuis.



Openbare bekendmakingen - vervolg

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 6 augustus 2014:

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verlengen beslistermijn 

Vergunningsvrij

Mogelijkheden voor bezwaar 

Voorlopige voorziening 

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

Verleende vergunningen

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Dennendijk 1-3 Hengelo (Gld)’

➝ ➝

Zienswijze indienen?

Bestemmingsplannen

Meldingen (art. 8.41, lid 4 Wm)

Wet milieubeheer

Markt 27, 7021 AA Zelhem 

Telefoon: 0314 620144

www.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

Kennis - Kwaliteit Service - Betrouwbaarheid
Uw oplossing op het gebied van computers en webdesign

Computers & Supplies
Cursussen
Netwerkbeheer
Randapparatuur
Reparaties
Webdesign

  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nlwww.fijnschilderen.nl
Leslocatie: Van Hetenstraat 57, Deventer - Tel.: 0573 - 45 90 85  of  06 - 53 26 50 28

Leer realistisch fijnschilderen volgens de technieken van de oude meesters. Het lesprogramma bestaat uit het 
aanleren van verschillende technieken zoals het weergeven van stofuitdrukking, kleurenleer, perspectief, com-
positie en contrasten. De thema’s zijn: stillevens-, dieren, landschappen- en portretschilderen. De complete 
opleiding realistisch fijnschilderen is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren schilders en duurt in totaal drie 
jaar. Het is ook mogelijk om één jaar deel te nemen. In het eerste jaar wordt klassikaal lesgegeven, daarnaast is 
er veel ruimte voor individuele begeleiding en aandacht. In korte tijd bereikt u een verbluffend resultaat.

Geef u op voor de

 KENNISMAKINGS-

WORKSHOP 
op vr. 29 augustus of zat. 30 augustus 

of vr. 5 september of zat. 6 september

of vr. 12 september of zat. 13 september

Kennismakings-workshop 
Tijdens deze workshop leert u, door te doen, één van 
de vele technieken van het fijnschilderen. Deze work-
shop is een introductie op de opleiding fijnschilderen, 
welke medio september van start gaat. De workshop 
is gratis. Voor materiaalgebruik vragen wij een bij-
drage van  10,-.

Geef u op voor één van de workshopdagen: 
vrijdag 29 aug. of zaterdag 30 aug. of
vrijdag 5 sept. of zaterdag 6 sept. OF
vrijdag 12 sept. of zaterdag 13 sept.
Van 9.30 tot 12.30 uur
Via: info@fijnschilderen.nl
of bel: 06-53265028

*Lees de voorwaarden op onze site.

Start lessen september 2014 in Deventer

Iedereen kan leren schilderen!

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

  Reparatie- en restauratie werkzaamheden
  Zetten van edelstenen
  Verkoop van gouden en zilveren sieraden

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud



Als Oranjecomité zijn wij al maanden 
bezig met diverse voorbereidingen 
om van dit feest wederom een succes 
te maken. Straten, buurten en vrien-
dengroepen zijn wagens aan het bou-
wen voor de optocht, hun liederen 
aan het oefenen voor de Dolle dins-
dag, straatversieringen en verlichting 
wordt weer voor de dag gehaald en 
dat allemaal voor een fantastische 
feestweek. In deze week vieren we 

feest met elkaar, zoals dat hoort. In 
den lijve op het terrein en/of an de 
tap.

Meer informatie en foto’s kunt u nu 
en straks vinden via:
- www.dorpsbelangwichmondvier 

akker.nl;
- www.facebook.com/oranjecomite 

vw;
- www.achterhoekfoto.nl. 

Tenslotte gaat onze dank uit naar de 
vele vrijwilligers en sponsoren die het 
komende feest mogelijk maken. Ook 
een speciaal woord van dank voor 
Erna Roeterdink, die na vele jaren van 
toegewijd voorzitterschap de hamer 
heeft overgedragen.

Wij wensen u allen een zonnige en 
gezellige feestweek toe!

Namens het bestuur,
met vriendelijke (Oranje)groet,

Freddy Hogendoorn
Voorzitter

Voorwoord

Traditiegetrouw wordt het Oranjefeest in Vierakker-Wichmond ge-
houden in de laatste volle week van augustus. Voor dit jaar is dit van 
zondag 24 tot en met zondag 31 augustus. Een feest dat gehouden 
wordt ter ere van ons koningshuis, maar zeker ook voor de saamho-
righeid van de gemeenschap.

Vooraf is er een mogelijkheid om een 
keer te oefenen. 
De deelnemende teams krijgen hier 
bericht van. Een officiële jury heeft de 
eervolle taak een en ander te beoorde-

len en een winnaar aan te wijzen.

Er wordt gestart om 20.00 uur, maar 
de teams zullen om 19.45 aanwezig 
zijn. Zij horen dan hoe laat ze aan 
de beurt zijn voor hun optreden. We 
gaan er vanuit dat de teams het grote 
succes van vorig jaar kunnen evena-
ren. Deze avond zal zoals gewoonlijk 
weer gepresenteerd worden door 
Spreekstalmeester Gerrit Borgman.
Na de prijsuitreiking gaat het feest 
verder met ‘Big O and the Bottoms’.
Alleszins dus de moeite waard om te 
komen!

Dinsdag 26 augustus

Dolle Dinsdag Zangfestijn

Op deze avond zullen teams van 
straten en buurten het tegen 
elkaar opnemen in een heuse 
zangavond! Elke team heeft zelf 
een nieuwe tekst geschreven op 
een melodie van bekend lied. 
De grootste zangtalenten van de 
teams brengen deze, vaak zeer 
verrassende, composities ten ge-
hore.

Daarnaast kunt u 
vrijwel zeker met een 
of meerdere prijzen 
naar huis gaan, die 
de middenstand uit 
Vorden en Vierakker-
Wichmond met gulle 
hand voor de verlo-
ting beschikbaar stelt. 
Dus senioren, ook als 
het voor u een eerste 
kennismaking met de 
soos is en u zich totaal 

nog niet oud voelt: noteer donderdag
28 augustus op uw kalender, in agen-
da of mobiele telefoon. 

U bent van harte welkom in het Lud-
gerusgebouw te Vierakker, aanvang
19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00
uur. Eigen bijdrage zoals gebruikelijk
€5,00 euro.

Donderdag 28 augustus

Seniorensoos Vierakker-
Wichmond

De jaarlijkse feestavond zal wor-
den opgeluisterd door Karel van 
de Kate, bekend conferencier uit 
Haaksbergen. Zijn Twentse hu-
mor staat garant voor een vro-
lijke avond. Hij heeft onder meer 
meegewerkt aan Twente plat, was 
auteur van de Rijssense revue 
2011 en treedt momenteel op met 
een eigen theatershow Tukker-
pret.

Afgelopen tijd is de fietscommissie 
druk aan het fietsen en puzzelen 
geweest, om ook voor dit jaar weer 
een prachtige oriënteringsrit uit te 
zetten. Het inschrijven is zondag 24 
augustus vanaf 12.00 tot 13.30 uur 
mogelijk, bij het Ludgerusgebouw te 
Vierakker. 
Er wordt gestart tussen 12.30 en 14.00 
uur, in groepen van 6 personen. Aan 
deze tocht kan door alle gezinsleden 

worden deelgenomen. Halverwege de 
rit is er een rustpunt. 

Officiële opening
Aansluitend aan de oriënteringsrit 
vindt de opening plaats. Dit zal rond 
17.00 uur zijn, eveneens bij het Lud-
gerusgebouw te Vierakker. Na de ope-
ning kan er uiteraard gefeest worden. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door het Ludgerus.

Zondag 24 augustus

Oecumenische openluchtdienst en 
Oriënteringsrit
Voorafgaand aan de jaarlijkse 
fietstocht is er een oecumeni-
sche openluchtdienst bij de St. 
Willibrordkerk te Vierakker. De 
voorgangers zijn pastor Theo ten 
Bruin en dominee Tim Wiersum. 
De dienst begint om 10.00 uur en 
er is kinderoppas aanwezig.

ORANJEFEEST
VIERAKKER-WICHMOND



Rietdekkersbedrijf J.M.F. Fransen

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

Nieuwbouw
 Reparatie
   Onderhoud
     Renovatie

Nieuwbouw    Bouwbedrijf Bouwmeister
Verbouw    Vierakkersestraatweg 45B
Renovatie    7233 SH Wichmond
Timmerwerk    Mob:0655800846
Machinaal timmerwerk    www.bouw-meister.nl

Aan ’t Hackfort

Natuurlijk genieten in de Achterhoek 

met uw eigen vakantiewoning

www.aanthackfort.nl

Info@europlanit.nl
www.europlanit.nl

Volg ons op de verschillende
Social Media:

ZOVEEL MOGELIJKHEDEN..
EURO PLANIT WIJST U DE WEG!

Boshuisweg 8 - 7233 SE Vierakker
Tel. 0575 - 44 13 02 www.tboshuis.nl

het Betere Boshuis Bed
Sterk in Tent(huis) vakanties

Ook hét adres voor uw
Boerengolf... heerlijk 

onthaasten in een 
landelijke omgeving.

Anno 1890

Wichmondseweg 30, 7223 LH  Baak
Telefoon (0575) 44 13 15

(06) 20 279 717
E-mail info@debierkaai.nl

www.debierkaai.nl

VEEHANDEL
Toverstraat 14, 7223 LP  Baak

Oranjefeest Vierakker-Wichmond
van zondag 24 t/m zondag 31 augustus

 
 

Levenswijsheid passend in de huidige tijd;  
met bewuste aandacht je niet gek, bang of ziek laten maken. 

 
Elke ervaring zien als een levensles, hierbij het 
(zelf)vertrouwen, het onderscheidend vermogen, de 
(zelf)liefde en je positieve invloed met bewuste aandacht 
vergroten en constructief in het heden benutten.  

 
O.a. individuele en groepsgerichte procesondersteuning, 
lezingen en trainingen, allen gericht op meer harmonie, 
effectiviteit, vreugde, autonomie, commitment en gezondheid. 

 
Allemaal veel plezier op het Oranje feest! 

 

,  
IJselweg 16  7233 SJ   Vierakker   0612405530  www.antoonwuestman.nl 

Antoon Wuestman 
   Coaching en Training 

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

                   
 Aardappels-groente en fruit –ook panklaar 

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

milieubewust timmer- en onderhoudsbedrijf

Laurens Venderbosch

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

vakkundig
 veelzijdig
  kleinschalig

SCHILDERSBEDRIJF

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

chocolaterie-magdalena.nl

Magdaleen Haverkamp
Beeklaan 20, 7234 SL Wichmond

Chocolaterie Magdalena

info@chocolaterie-magdalena.nl
06-15500586

W
E
M

Autorijschool van der Linden
Vanaf 16,5 je rijbewijs halen?

Schrijf je nu in.

T 0575-441260
M E rijschool@bennievanderlinden.nl

www.bennievanderlinden.nl

hoveniersbedrijfrodybos@hotmail.com
tel. 06 - 51 158 357   0575 - 470 887   Wichmond



Judith Minderman zal hiervoor met 
ondersteuning van commissieleden, 
vooraan bij de optocht aan de Dorps-
straat staan. Vanaf 14.00 uur zal de 
grote feestelijke optocht starten met 
medewerking van de diverse mu-
ziekkorpsen. De praalwagens zullen 
ook dit jaar worden beoordeeld. De 
nieuwe jury wordt daarom veel suc-
ces gewenst!
Na de optocht, vanaf 15.00 uur zal de 
Vaandelhulde aan het koningspaar 

plaatsvinden in de feesttent. Vanaf
die tijd is er ook een middagmatinee
onder leiding van toporkest Hike in
de feesttent (www.hike.nl). 

De toegang hiervoor is gratis.

Uitslag en uitreiking prijzen
De uitslag van de fietstocht en uit-
reiking van de prijzen voor de deel-
nemers aan de optocht gebeurt om
17.00 uur.

Zondag 31 augustus

Grote optocht

Zondag 31 augustus vindt de grote optocht plaats. De praalwagens
worden vanaf 12.30 uur opgesteld aan de Dorpsstraat. Kinderen die
mee willen doen aan de optocht, kunnen zich vanaf 13.30 uur opgeven.

Aan ieder kind zal een ballon en een 
‘strippenkaart’ worden uitgedeeld. 
Na het oplaten van de ballonnen 
staan er weer allerlei spelletjes klaar, 
die de kinderen naar eigen keuze 
kunnen spelen. Spelletjes doen tegen 
papa/mama, opa/oma of buurman/
buurvrouw behoort natuurlijk ook 
tot de mogelijkheden. Kinderen uit 
Vierakker-Wichmond die hier niet 
op school zitten, maar wel graag met 
de spelletjes willen meedoen, kunnen 
zich bij Judith Minderman opgeven 
via telefoonnummer 06 -512 58 101. 
Schoolverlaters kunnen ook vanaf 
14.00 uur starten met de spelletjes.

Het Oranjecomité is ieder jaar erg 
dankbaar voor de vrijwillige bijdra-
gen die zij ontvangen ter financiering 
van de spelletjes en prijzen. Ook dit 
jaar wordt hiervoor de mogelijkheid 
geboden, middels de enveloppen die 
op de basisschool worden uitgereikt.

Volksspelen
De volksspelen zullen starten vanaf 
15.30 uur en zijn voor jong en oud. 
Men kan onder meer ringsteken per 

dogkar, schieten vrije 
baan, hoeksjoelen, bier-
pulschuiven en wc bor-
stel gooien.

Feestavond
De tent is open vanaf 
21.00 uur. Met mede-
werking van Kiekdoares 
(www.kiekdoares.nl) 
maken we er weer een 
gezellig feest van. Toe-
gang onder voorbehoud.

Vrijdag 29 augustus: vermaak voor jong en oud

Kinder- en Volksspelen
Kinderspelen: Zin in een gezellige 
spelletjesmiddag? Op vrijdagmid-
dag 29 augustus worden alle kin-
deren (tot 12 jaar) uit Vierakker-
Wichmond om 14.00 uur in de 
feesttent verwacht.

De muzikale hulde vindt plaats om 
13.15 uur door Jubal aan het oude 
koningspaar, waarna het startschot 
gelost wordt voor het vogelschieten 
door Wim Regelink (koning 2013). Na 
het startschot zal er ook de mogelijk-
heid zijn om u op te geven voor de 
volgende spelen: Vogelgooien Dames, 
schieten vrije baan en sjoelen (diverse 
banen) voor elke leeftijd. Voor alle 
spelen geldt een inleg van 2 euro.  

Vogelschieten voor de jeugd
Ook is er weer vogelschieten voor de 
jeugd, voor de leeftijd 12 t/m 15 jaar. 
De kosten hiervoor zijn 1 euro. Voor 
de jongere kinderen is er een spring-
kussen. Na de spelen kan er een dans-
je gemaakt worden op de muzikale 
noten van Eddy Ter Beest, vanaf 17.00 
uur (ook voor kinderen).

Feesttent
Tussen 19.45 en 21.00 uur zal de feest-
tent gesloten zijn. Daarna begint het 
feest met ‘Q-music the party’, vanaf 
21.30 uur. Zie ook: http://q-music.nl/ . 
Toegang onder voorbehoud.

Zaterdag 30 augustus

Vogelschieten
Op zaterdag 30 augustus staat 
het Vogelschieten gepland. Vanaf 
13.00 uur kan men zich opgeven 
voor het vogelschieten dames en 
heren (muzikale omlijsting door 
Jubal). De inleg is 5 euro.

Za 30 aug
Kermisweek

Feesttent Lindeselaak/feestterrein 11

WICHMOND, 21.30 - 01.30

Q-music presents

inclusief Het Foute Uur Live 

Oranjefeest Vierakker-Wichmond van zondag 24 tot en met zondag 31 augustus

Lansinkweg 2, Zutphen

06 - 10 63 27 68

info@deholtmaat.nl

www.deholtmaat.nl

De Holtmaat
Fourages



Hét adres voor tuin & dier

Verstand van tuin & dier

VORDEN Stationsweg 16 Tel.: 0575 - 551583

 

 

 

Lankhorsterstraat 25a, 7234 ST Wichmond
Telefoon: (0575) 46 35 07 / 06 - 55 860 430

(0313) 63 16 18 Fax: (0575) 46 55 13 
info@gebr-arends.nl
www.gebr-arends.nl

tuinarchitektuur

aanleg en onderhoud

groenvoorziening / renovatie

sierbestrating binnen / buiten

voor- en najaarsbeurt

  Uw makelaar voor: 
  verkoop en aankoop van 

 woningen    bedrijfspanden 
boerderijen productierechten 

     www.lomanvastgoed.nl 
                         info@lomanvastgoed.nl  

   Vierakkersestraatweg 26        
7233 SG Vierakker                      Registertaxateur LV / rentmeester      
Tel: 0575-441331                               Mobiel: 06-22684706 
    

 

Oranjefeest Vierakker-Wichmond
van zondag 24 t/m zondag 31 augustus

Marieke Vaartjes, 
Coach voor

* meer energie

* gezond en duurzaam 

afslanken

Bel mij vrijblijvend! 

06- 533.631.26

Lankhorsterstraat 31
Hengelo Gld

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

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

info@bzwzonwering.nl
www.bzwzonwering.nl

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



Er zijn medewerkers van de provincie en de 
aannemer aanwezig om informatie te geven en 
vragen te beantwoorden over het werk, de plan-
ning, omleidingsroutes en bereikbaarheid. 

Werkzaamheden
De weg krijgt nieuw asfalt en wordt - evenals de 
rondweg Hummelo - ingericht als een gebieds-
ontsluitingsweg met een maximumsnelheid 
van 80 kilometer per uur. Ter hoogte van de 
Hessenweg, Zomerweg en Dambroek worden 
middengeleiders aangebracht om de fietsveilig-
heid te verhogen. Fietsers kunnen dan in twee 
fasen de weg oversteken. Naar verwachting is 
de vernieuwde weg eind oktober weer open 
voor al het verkeer. 

Bereikbaarheid bedrijven
Ondernemers langs het traject worden apart ge-
informeerd door de aannemer over de bereik-
baarheid van hun bedrijven. 

Omleidingen en afsluitingen
Fietsers kunnen tijdens het werk gebruik blij-
ven maken van het fietspad. 

De weg wordt afgesloten voor autoverkeer:

-
-
-

denseweg in Baak.

wordt het doorgaande verkeer omgeleid via de
-

-
gekeerd). 

staan met borden langs de weg aangegeven.

Planning, bereikbaarheid en omleidingen

Inloopbijeenkomst over de 
reconstructie van de N314 
Regio - Op 25 augustus start de provincie 
Gelderland met de reconstructie van de 
N314 tussen Laag Keppel en Baak. Vooruit-
lopend op de werkzaamheden organiseert 
de provincie op 18 augustus een inloop-
bijeenkomst voor bewoners en belangheb-
benden. De avond wordt tussen 19.00 en 
21.00 uur gehouden in Café HCR Hefkens, 
Zutphen-Emmerikseweg 64 in Baak.

De vier arrestanten werden overgebracht naar 

-
-

den gesteld. Drie dagen later werden ze daar na 

jaar oud. 

dato meer informatie te achterhalen over de pe-
-

gezwegen. Willy Hermans schreef het boek 

had wel contact gehad met Eric, maar omdat 
deze ten tijde van de inval in Zeist verbleef kon 
hij over die tijd weinig vertellen. Het boek heeft 
hij nooit aan de kinderen laten zien en toen zij 
het recentelijk ontdekten, begrepen ze niet al-
les, omdat ze de Nederlandse taal niet mach-
tig zijn. Eric is inmiddels 85 jaar en zit in een 
verzorgingshuis. Nu wil hij wel over de oorlog 
praten om het af te kunnen sluiten.
Bij hun speurtocht naar meer informatie kwa-
men ze via Facebook terecht bij Willy Hermans, 

-

ze meer te weten over het leven in Westerbork. 
-

dam) schreven ze aan om erachter te komen 

opgesloten. 

-
kruis had gekregen voor zijn hulp bij het ver-
bergen van joodse onderduikers. De Graaf was 
een van de weinigen die Hengelose joden onder-
dak bood en werd daarbij geholpen door diverse 
Hengelose middenstanders en buren. Een groot 
deel van de joodse gemeente in Hengelo over-
leefde de oorlog niet. De Graaf beheerde tijdens 

-

berg en vakantiepension, maar gedurende de 
bezetting werd het ook gebruikt als school en 
na de inval als noodziekenhuis. 
De Graaf zat na de bevrijding een aantal dagen 
vast wegens vermeende zwarte handel, maar 

-

-
derscheiding en Willy Hermans heeft hieraan 
zijn medewerking verleend.  

laten vertalen, om het ook voor andere Engels-
talige familieleden van onderduikers toeganke-

enkele familieleden waarschijnlijk naar Neder-

Hengelo willen brengen.
-
-

Boek Adres Kervel-kelder 
vertaald in het Engels
Hengelo - Onlangs verscheen er een bericht 
over het boek Adres Kervel-kelder in de 
media. Aanleiding was de zoektocht van 
Robina Fellner-Kahn uit Australië naar in-
formatie over de twee broers van haar va-
der, Eric Kahn. Robert en Harry Kahn wa-
ren met hun moeder in 1943 ondergedo-
ken in de kelders van landgoed ’t Kervel. 
Op 27 april 1944 werd het scheppen van 
frisse lucht hen fataal en werden ze samen 
met Max en Karel Jacobs uit Hengelo opge-
pakt bij een inval van de Sicherheitsdienst 
met landwachters en NSB’ers. Zij zochten 
niet naar de schuilkelders, zodat de ove-
rige joodse onderduikers (in totaal 15-20) 
later konden vluchten. Daaronder bevond 
zich ook Gerda Kahn, de moeder van de 
jongens; Eric bevond zich op dat moment 
in Zeist.

Ben de Graaf en Gerda Kahn.

Berendsen, Wil te Boekhorst, Lies Heusinkveld, 

-

hun werk: stillevens, landschappen, bloemen, 
dieren en meer in aquarel, acryl en gemengde 
technieken. 

-
tige sieraden in diverse technieken van uiteen-
lopende materialen, zoals colliers van titaan-
buisjes of zilveren ringen en hangers. Nieuw 
dit jaar zijn armbanden van leer gemaakt. In 
haar atelier heeft ze een enorme sortering aan 
materialen en instrumenten, waarmee ze haar 
werk uitvoert. Ze ontwerpt en smeedt speelse 
sieraden in zilver, messing en koper, maar ook 
van prachtig titanium. De sieraden zijn uniek 
en hebben een eigen uitstraling.

Expositie kapel van Bronkhorst 16 t/m 22 augustus

Sieraden Ina Kets en 
 schildersgroep ‘de Akwa’s’
Bronkhorst - In de Kapel van Bronkhorst 
wordt van 16 t/m 22 augustus een gevari-
eerde expositie gehouden. Er zullen siera-
den van Ina Kets-Heusinkveld uit Toldijk 
te zien zijn, evenals schilderijen van de 
schildersgroep ‘de Akwa’s’ uit Aalten.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek

BRONCKHORSTPAGINA

2 halen 1 betalen



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

Bent u 60 plus met belangstelling 
voor deze gezellige en mooie uitjes 
naar musea en theater? Schrijf u dan 
nu nog in! Dit jaar worden onder 

meer de volgende plekken bezocht:
het Wasserburg Anholt Duitsland, 
toneelstuk De ontdekking van de he-
mel, pianoconcert door Wibi Soerjadi
en de show Gewoon doen van Tineke
Schouten. 

De formulieren zijn verspreid in
Vorden en Wichmond, o.m. op het
kantoor van Welzijn in het dorpscen-
trum, maar ook bij de VVV en biblio-
theek.

Voor liefhebbers (60-plus) 
van musea en theater
Vorden - Laatste mogelijkheid in-
schrijving Kunstbus Vorden en 
omstreken. U heeft nog de moge-
lijkheid zich aan te melden voor 
museum- en theaterbezoek voor 
dit seizoen. Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar.

De vernieuwde opzet van de Kastelen-
rit van In de Reep’n was zondag 10 
augustus revolutionair maar pakte 
goed uit. Voor het eerst in de 38-ja-
rige geschiedenis van de Kastelenrit 
van de Vordense menvereniging ging 
de rit ver de gemeentegrenzen van de 
voormalige Vorden over. Het organi-
satiecomité onder leiding van voor-
zitter Johan Heuvelink werd door de 
deelnemers gedurende de rit ook al 
gecomplimenteerd voor de vernieuw-
de opzet. De ruim dertig kilometer 
lange ‘koetsentocht’ voerde dit jaar 
voor de middaglunch niet terug naar 
de startlocatie bij Kasteel Vorden. Zo 
doende kon er een veel grotere ‘lus’ 
om Vorden worden gemaakt. En ook 
werden er geen nevenactiviteiten 
meer ontplooid voor het publiek op 
de weide van Kasteel Vorden. “Te 
kostbaar”, zo verklaarde penning-
meester Martine Kolk. 

De tuin van Kasteel Huize Ruurlo 
vormde voor het eerst de locatie 
voor de middagpauze. Met dank aan 
Vordenaar Hans Melchers die spon-
taan als nieuwe eigenaar van Huize 
Ruurlo zijn medewerking aan de rit 
verleende. De ruim zestig aanspan-

ningen, die in de slagschaduw van 
de momenteel in de steigers staande 
kasteel stonden ‘geparkeerd’ voor 
de lunchpauze, trok veel bekijks. 
Evenals tijdens de morgen- en mid-
dagrit en het afsluitende defilé door 
het centrum van Vorden. Spreker 
Jo van Ginkel uit Purmerend zorgde 
voor vakkundige commentaar van de 
deelnemers, die rond het middaguur 
druppelsgewijs in de tuin van Kasteel 
Ruurlo arriveerden. Met ruim zestig 
deelnemers pretendeert In de Reep’n 
de grootste ‘koetsentocht’ van Neder-
land te zijn. Dit aantal staat niet in 
verhouding met de aantallen die in 
de jaren tachtig en negentig van de 
vorige eeuw aan de rit deelnamen.

“De recessie is ook aan ons niet voor-
bij gegaan”, zo vertelt jurylid Erik Es-
huis uit het Twentse Albergen van de 
Nederlandse Vereniging Traditioneel 
Gerij (NVTG). Samen met collega Bek-
kering uit Woldendorp en aspirant 
jurylid Bout uit Koekange, zorgde Es-
huis voor aanvang van de rit bij Kas-
teel Vorden voor de jurering van de 
dertien aanspanningen die zich had-
den aangemeld voor de presentatie. 
“We maken er geen foutenopsom-

ming van. Maar de deelnemers in 
de authentieke- en replica categorie 
moeten zich wel zo origineel en veilig 
mogelijk presenteren. En daar hoort 
af een toe een kritische noot bij “, zo 
deed Eshuis uit de doeken. Onderweg 
stond het drietal tussen het publiek 
om de deelnemers nogmaals te be-
oordelen voor het ´totale plaatje´. En 
dat leverde op het weiland voor Kas-
teel Wildenborch, waar de sherrystop 
plaatsvond, nostalgische plaatjes op, 
Menig digitale foto- en filmcamera 
maakte overuren. 
Zeker toen onder meer Adriaan en 
Ina Eskes en Reint en Annie Wesse-
link van de Vordense folkloristische 
dansgroep De Knupduukskes vanuit 
een kruiwagen de deelnemers van 
een drankje voorzagen. Menster Jan-
tine Boonenberg uit Oosterwolde was 
samen met Martha van Dieren een 
van de meest opvallende deelnemers. 
Niet wat het rijtuig betreft, want van 
het type Wagonette zijn er talloze. 
Maar wel wat personele bezetting 
betreft. Het rijtuig werd alleen maar 
door dames ´bevolkt´. De drie zusjes 
Jisca (12), Andrea en Ilja (beiden 15) 
van het Ende uit Elburg zaten als 
echte ‘hofdames’ in het rijtuig. Moe-
der Gonny had samen met de vierde 
dochter Nathalie en Anton (81) en 
Marietje (82) Massop uit Lichtenvoor-
de als VIP plaatsgenomen in de Lan-
dauer van voorzitter Heuvelink, die 
gedurende de gehele rit voorop ging. 
Het viertal beleefde al enthousiast 
zwaaiende naar het publiek, de dag 
van hun leven.

Uitslagen Kastelenrit Vorden 
2014:
Nederlandse Vereniging Traditioneel 
Gerij: Categorie 1: authentiek: 1. A. 
Middelkamp uit Wierden; aanspan-
ning is een Tonneau met 1 KWPN 
paard; 2. J. Haasnoot uit Vorden, 
aanspanning Transporttable Phae-
ton met twee Welsh pony’s; 3. E.J. 
Scheltens uit Hooge Mierde met een 
Engelse Gig met twee Welsh. Cate-
gorie 2: replica: 1. D. Schalkers uit 
Bant met een Wagonette break met 
4 tuigpaarden KWPN; 2. H. Vermeu-
len uit Driebergen met Cocking-Cart 
met twee Friezen. Gemeentebeker 
Bronckhorst: D. Schalkers uit Bant 
(vorig jaar waren zij ook de win-
naar van de gemeentebeker). In de 
Reep’n trofee: mevrouw D. Elders uit 
Hengelo met een Deense Wagonette 
met een Welsh. Publiekprijs: Bos uit 
Beekbergen met een aanspanning 
met 4 zwarte Welsh pony’s. De win-
naars van het VIP arrangement voor 
volgend jaar zijn: H. ten Cate en B. 
Teunissen.

Koetsentocht gaat voor het eerst in 38 jaar ‘buiten’ Vorden

Vernieuwde opzet Kastelenrit Vorden 
positief ontvangen

Vorden - Hij had nadrukkelijk als actief lid en als oud-bestuurslid van 
menvereniging In de Reep’n zijn visie en mening vooraf uitgesproken. 
“De rit hoort op Vordens grondgebied te blijven. Vorden heeft zoveel 
moois te bieden met zijn acht kastelen. Waarom ga je de route dan 
ook buiten de voormalige gemeentegrenzen uitstippelen. De rit hoort 
op puur Vordens grondgebied verreden te worden.” Vordenaar Jan 
Groot Jebbink was helder geweest in zijn visie. Maar halverwege de 
rit in de kasteeltuin van Huize Ruurlo was zijn reactie toch positief. 
“Het is goed zo”, aldus de menner van de indrukwekkende jachtwagen 
van Hotel Bakker met twee KWPN paarden, waarop onder meer erelid 
Johan Norde van In de Reep’n had plaatsgenomen.

Voor het eerst ging de Kastelenrit Vorden naar Ruurlo toe, waar ook het centrum van 
werd bezocht.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 9 augustus vlogen de 
jonge duiven van PV De IJsselbode 
vanaf Feluy. Er waren 69 duiven in 
concours. Uitslag: 1 tot en met 10 P. 
Hendriks.

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zaterdag 2 augustus stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de twee-
de wedvlucht met de jonge duiven 
op het vliegprogramma. De duiven 
moesten komen vanuit het Belgische 
Hannut. Door 7 liefhebbers zijn er in 
totaal 89 duiven ingezet. De gemid-
delde afstand tot Zelhem bedraagt 
171 km. Het startschot klonk om 
07:30 uur en met een ZO wind be-
gonnen de jongen aan hun terugreis. 
De snelste duif is geklokt om 09:32 
uur en vliegt hiermee circa 84 km per 
uur. De uitslag van de top 10 ziet er 

als volgt uit: 1-2-3-4-6-8-10 A. Kamper-
man, 5 H. Eenink, 7 H. Niesink, 9 G.
Dijcker.
Op zaterdag 9 augustus vlogen de
jonge duiven van de leden van P.V.
de Koerier de derde wedvlucht van-
uit het Belgische Isnes. Door 7 lief-
hebbers zijn er in totaal 86 duiven
ingezet. De gemiddelde afstand tot 
Zelhem bedraagt 201 km. Het start-
schot klonk om 11:00 uur en met een
harde ZW wind begonnen de jongen
aan hun terugreis. De snelste duif is
geklokt om 12:54 uur en vliegt hier-
mee circa 105 km per uur! De uitslag
van de top 10: 1-3-5-9 A. Kamperman,
2 S. Gemmink, 4 H. Eenink, 6-8 E. te
Pas, 7 G. Dijcker.

PV VORDEN 
De duiven van PV Vorden vlogen dit
weekend vanuit Isnes. Het was een
mooie vlucht met een supersnel ver-
loop. De afstand tot Vorden was 208
km en er werd gevlogen met een snel-
heid van meer dan 100km per uur. 
Uitslag: 1-3 A. Eykelkamp, 2-8-9 H.
Hoksbergen, 4-10 R. de Beus, 5 M.
Tiemessen, 6-7 T. Berentsen.

Duivenberichten 2 en 9 augustus
Bronckhorst - Uitslagen van wed-
vluchten van drie van de vier dui-
venverenigingen in de gemeente 
Bronckhorst: PV De IJsselbode 
uit Steenderen, PV De Koerier uit 
Zelhem en PV Vorden.

Een aantal leden hebben weer mooie 
ritten uitgezet van ongeveer 100 km 
per avond. Halverwege de route is er 
een stempelpost en gelegenheid voor 
een kop koffie of glas frisdrank. Na 
afloop kan er op het terras van Coen’s 
Bistro uitgebreid nagepraat worden. 
Inschrijving en startpunt is bij Coen’s 
Bistro (het vertrouwde adres maar in 
een nieuw jasje), Keijenborgseweg 27 
te Velswijk. Er kan gestart worden 
vanaf 17:30 uur tot 19:00 uur. De 
routes zijn beschikbaar op papier (in 
bolletje-pijltje systeem) of via naviga-
tiesysteem Garmin Zumo. 

Er is een mogelijkheid om elke avond
vanaf 17.45 uur tot 18.30 uur met 
een voorrijder te starten. Deze ver-
trekken om het kwartier. Er zijn 
verschillende type voorrijders aanwe-
zig. Op www.kmc95.nl kunt u zien
welke voorrijder op welk tijdstip zal
vertrekken. Neem voor de zekerheid
de groene kaart en een reisdocument
mee omdat de routes door Duitsland
kunnen gaan.

Kosten deelname voor leden 3 euro
per avond, tot maximaal € 7,50. Niet
leden betalen 4 euro per avond met 
een maximum van tien euro. Bij
deelname van minimaal drie avon-
den, ontvangt u een leuke attentie.
Inlichtingen over de Avond4daagse of
KMC’95 op www.kmc95.nl of stuur 
een mail naar info@kmc95.nl. Volg
ons ook op twitter: @kmc95_tweet.

Motor Avond4daagse 
Keijenborgse Motorclub KMC’95
Regio - Kom ook meerijden van 
26 tot en met 29 augustus met de 
Motor Avondvierdaagse van de 
Keijenborgse Motorclub KMC’95. 
Lekker samen of alleen, zelfstan-
dig of met een voorrijder.

Voor het aanleren van deze hand-
greep is er een hulpmiddel dat bij 
de cursisten veel hilariteit oproept, 
omdat het niet een, twee, drie lukt 
om de handgreep goed uit te voe-
ren. Ook het komende seizoen kunt 
u weer goed onderwijs verwachten 
door instructeur Alfred en de Rode 
Kruis vrijwilligers die helpen tijdens 
de praktijk. De planning dit seizoen 
is dat u nog meer activiteiten zal wor-

den aangeboden, zodat u nog actiever
levensreddende handelingen kunt
uitvoeren.

Het 4-stappenplan dat zal worden
aangeboden, bestaat uit reanimeren
en beademen, de handgreep van Rau-
tek (om iemand uit een bedreigde
situatie te verplaatsen) en opnieuw
de handgreep van Heimlich. Ook 
de stabiele zijligging en het draaien
komt daarbij aan de orde (zijn al eens
eerder in een seizoen aan de orde ge-
komen).

Deze inzet en aanschaf van nieuw
materiaal kost geld. Daarom heeft
het bestuur na jaren besloten de prijs
te verhogen van € 10,- naar € 11,50.
(Dit is ook op de uitnodiging te vin-
den). Komt u met iemand waarmee u
al veel vaker bent gekomen, bijv. een
partner of een vriend(in), dan krijgt
u korting.

Van het Nederlandse Rode Kruis

Reanimatieonderwijs 
Bronckhorst
Regio - Een heel jaar is er weer 
reanimatieonderwijs aangebo-
den onder de vlag van het Ne-
derlandse Rode Kruis. Het was 
opnieuw een geslaagd jaar, onder 
de enthousiaste leiding van Al-
fred Hietkamp was er, naast het 
reanimeren, ook aandacht voor 
de greep van Heimlich (voor bij 
personen die dreigen te stikken, 
doordat er iets in de luchtwegen 
komt).

Drs. H.J. Boon uit Zelhem zal op maan-
dag 25 augustus aan het programma 
meewerken d.m.v. een overdenking. 
Op maandag 1 september zal Gracia 
Siebelink uit Zelhem vertellen over 
de voedsel- en kledingbank van de di-
aconie van de Lambertikerkgemeen-

te. In de uitzending van maandag 8 
september wordt er een overdenking 
gehouden door mevrouw Zwennie 
Langwerden uit Wichmond.
Het programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ wordt iedere maandag-
avond tussen 19.00 en 20.00 uur uit-

gezonden via Radio Ideaal. Na de uit-
zending kunnen er van 20.00 uur tot 
20.30 uur nieuwe muzikale verzoek-
jes aangevraagd worden voor de daar-
op volgende week, via het telefoon-
nummer van de studio : 0314-624002. 
De kabelfrequenties van  Radio Ideaal 
zijn voor heel Oost-Gelderland: FM 
91.1 of 94.00. De etherfrequenties 
zijn 105.1 t/m 107.7 en via internet: 
www.ideaal.org.

De Muzikale Ontmoeting
Regio - In het interkerkelijke programma “De Muzikale Ontmoeting “ 
bij Radio Ideaal zijn voor de komende uitzendingen weer studiogasten 
uitgenodigd.
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Lieneke Tanis, verantwoordelijk 
voor het cursusprogramma: “Elk 
jaar streven we naar het voortzet-
ten van wat een succes blijkt te zijn 
zoals het Open Atelier en cursussen 
als boetseren, speksteen bewerken 
en tekenen. Maar daarnaast ver-
nieuwen we het programma ook. 
Er zijn dit nieuwe seizoen zelfs drie 
cursussen om te leren betere foto’s 
te maken. Voor het eerst organise-
ren we tijdens vier woensdagmid-
dagen een cursus voor jongeren 
vanaf acht jaar. Zij gaan kracht-
voorwerpen maken. We gaan kunst 
kijken in Nederland via een denk-
beeldige reis langs kunst in eigen 
land. In totaal bieden we zeventien 
cursussen aan, teveel om nu alle-
maal op te noemen. Laat iedereen 
maar kijken in de programmakrant 
of op onze website. Veel cursussen 
beginnen al in september. Ik raad 
belangstellenden aan om zich snel 
op te geven.”

Ernst Daniël Smid
Barbara Bodegom - niet alleen 
de voorzitter van de KunstKring 
Ruurlo, maar ook nauw betrokken 
bij alles wat met muziek te maken 
heeft – vertelt over het muziekpro-
gramma: “Er staan acht prachtige 
concerten op het programma. De 
bekende zanger en tv-presentator 
Ernst Daniël Smid heeft zich la-
ten verleiden tot iets wat hij nooit 
eerder deed. Hij laat zich uitdagen 
door flamenco zangeres Erminia 
Fernández Córdoba om liederen 
uit haar repertoire te zingen en 
omgekeerd. Dat wordt vast een 
spetterend concert op 28 februari.” 
Barbara Bodegom kan uren door-

praten over alle mooie concerten. 
Over Denise Jannah, die opnieuw 
naar Ruurlo komt, nu met songs 
van Ella Fitzgerald, over de talenten 
Vital Stahievitch (piano) en Dasha 
Beltiukova (fluit) die ongetwijfeld 
een prachtig concert onder de noe-
mer ‘klassiek en romantiek’ gaan 
geven op 28 september. Barbara Bo-
degom: “Vergeet niet te vermelden 
dat ook de Theaterbus weer gaat rij-
den. Hij gaat naar twee concerten 
in Apeldoorn en Enschede.”

KijkKastKunst-route
Tot 24 augustus staan in vele eta-
lages in Ruurlo kunstwerken van 
overwegend Ruurlose kunstenaars. 
Regelmatig zie je groepjes mensen 
voor de etalages staan. In de biblio-
theek zijn werken van alle deelne-
mende kunstenaars te zien. In het 
Kulturhus zijn continu exposities. 
Op 18 augustus begint de expositie 
van de Ruurlose schilderessen Fien 
Meerbeek en Marietje Ooijman. 

Op dit moment loopt nog de ex-
positie van schilderes Ina Bijvank. 
De entree is gratis. Er zijn serieuze 
plannen om volgend jaar met Pink-
steren weer een AtelierRoute te 
organiseren. In 2013 stelden ruim 
twintig beeldend kunstenaars hun 
ateliers open en die werden door 

meer dan vijfhonderd mensen be-
zocht.

Trots
“Ik ben heel erg blij met dit veelzij-
dige programma. Ik ben er trots op
dat ik voorzitter mag zijn van deze
vereniging met zoveel vrijwilligers.
Zonder die tientallen vrijwilligers 
zou het niet gaan. Zij komen ook
vaak met nieuwe initiatieven, zo-
als het plan om van de fietstunnel
aan het einde van de Borculoseweg
een KunstTunnel te maken. Ikzelf
vind Kunst in de Kinderschoenen
elk jaar weer een feest. Het is fan-
tastisch om de kinderen van de
basisscholen aan het werk te zien.
Dit jaar laten ze zich inspireren
door de oude Egyptenaren. En na-
tuurlijk is het ook waardevol dat 
de Kerst-Inn is voortgezet met de 
inzet van onze vrijwilligers”, aldus
een enthousiaste voorzitter Bode-
gom. Bodegom besluit het gesprek
met: “Laten we maar ophouden. De
mensen moeten die krant lezen, die
op veel plaatsen, zoals in de biblio-
theek, bij de VVV en in het Kultur-
hus voor ze klaar ligt. Ze kunnen
ook meteen naar de website www.
kunstkringruurlo.nl gaan, want
daar staat werkelijk alles op en nog
veel uitgebreider dan in die pro-
grammakrant.”

‘We zijn ervan overtuigd dat velen iets van hun gading zullen vinden’

Breed programma KunstKring Ruurlo
Ruurlo - “Wij zijn er zelf een 
beetje van onder de indruk nu 
alles in onze programmakrant 
zo overzichtelijk op een rijtje 
staat. Ik denk niet dat we eer-
der zo’n breed en veelzijdig 
programma hebben aangebo-
den”, zeggen Barbara Bodegom 
en Lieneke Tanis van de Kunst-
Kring Ruurlo. “We zijn ervan 
overtuigd dat velen iets van 
hun gading zullen vinden.”

Barbara Bodegom (links) en Lieneke Tanis presenteren trots het programma voor het 
nieuwe seizoen 2014-2015 van de KunstKring Ruurlo.

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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Voor Aebi Schmidt (NIDO) te Holten 
zijn wij op zoek naar medewerkers:

 Je kunt tekeningen en werkinstructies lezen en de 
onderdelen monteren aan de hand van deze tekenin-
gen. Daarnaast heb je ervaring met het voor monteren 
en aftesten van mechanische samenstellingen. Er 
is een grote diversiteit aan producten, materialen en 
werkzaamheden. 

 Je hebt ervaring met zowel onder- als bovenhands 
lassen en het samenstellen van constructies. Tevens 
is het belangrijk dat je lange lassen kunt leggen. Een 
afgeronde NIL Lasopleiding niveau 2, ervaring met 
RVS lassen is een pre. Deze functie kan zowel in dag-
dienst als in twee ploegendienst zijn.

 Je bent verantwoordelijk voor het poeder coaten van 
de onderdelen en constructies van een strooimachine. 
Het betreft grote oppervlakten en de basis laag die 
opgebracht wordt is 100μ en de toplaag 50/60μ. Je 
bent werkzaam op de afdeling oppervlaktebehande-
ling  in een 3 ploegendienst. 

 Je bent verantwoordelijk voor het  monteren van 
machines in projectvorm. Je werkt samen met col-
lega’s en je overlegt regelmatig. Het is belangrijk dat 
je ruime ervaring heb met sleutelen, bij voorkeur in de 
machinebouw. Daarnaast heb je kennis van hydrau-
liek, pneumatiek, elektro en motoren. Ook kun je inge-
zet worden in de deelmontage.

 Je bent verantwoordelijk voor het intern transport 
van grote en zware onderdelen. Tevens ben je werk-
zaam bij de goederenontvangst en zorg je voor een 
juiste verwerking van de materialen in het systeem. Je 
beschikt over een heftruck of reachtruck certificaat. 

Heb je interesse in één van de bovenstaande vacatu-

Bedrijfsprofiel
Aebi Schmidt ontwikkelt en produceert materieel voor 
de gladheidbestrijding en heeft daarmee een leidende 
positie op de Europese markt. Aebi Schmidt vormt een 
onderdeel van de internationale Aebi Schmidt Groep 
met een uitgebreid leveringspakket op het gebied van 
sneeuwruimen, gladheidbestrijding, straatreiniging en 
tuin-/parktechniek. 

Binnen Nederland is Aebi Schmidt verantwoordelijk voor 
de verkoop en after-sales van strooimachines, sneeuw-
ploegen, veegmachines en multifunctionele voertuigen 
met bijbehorende aanbouwapparatuur. Voor het merk 
Aebi neemt Aebi Schmidt Nederland de importeursrol 
op zich. 
Aebi Schmidt is een organisatie waar klanttevredenheid, 
samenwerken en eigen initiatief belangrijke begrippen 
zijn.

In de nieuwe moderne fabriekshal van Aebi Schmidt in 
Holten worden per jaar ruim 2000 strooimachines op 
klantspecificatie geproduceerd. Hiermee behoort Aebi 
Schmidt tot de grootste strooima-
chine-producenten ter wereld. Met 
het geavanceerde productieproces 
met logistieke noviteiten worden 
machines en onderdelen onder het 
kwaliteitsborgingsysteem ISO 9001 
geproduceerd. Tijdens het productie-
proces wordt extra zorg besteed aan 
de levensduur van de strooimachi-
nes door onder andere de toepas-
sing van duurzame materialen en 
high solid verfsystemen.

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

Maandaanbieding AUGUSTUS

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

€ 195,00 PER STUK
€ 299,00 PER TWEE STUKS

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

Autosnelservice Lucri
Wassenaarweg 2 - Zelhem. Tel. (0314) 62 08 71

Openingstijden:
Ma. t/m vr. van 8.00 tot 18.00 uur, za. van 9.00 tot 13.00 uur.

APK € 19,00 ALL-IN
VOOR BENZINE- EN DIESELAUTO’S

0575 - 84 57 17 info@rbmwonen.nl www.rbmwonen.nl

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

Gevalideerde woning taxatie vanaf € 249,- (excl BTW). 



RE
UR

LS
E PO

MPDAGEN 2014
Een week gein op het plein

16 t/m 23 augustus
Kerkplein in het centrum van Ruurlo - alle dagen gratis entree

10-15 uur   HUTTENBOUWEN op het Kerkplein. Opgeven via hutbouwen@hotmail.com

20-24 uur  Een live optreden van “VÖLLE WILLE” samen met DJ SAM. 

10-11.30   OPENLUCHT OECUMENISCHE DIENST in streektaal o.l.v. pastores Marian Storteler en Jansje 
Ruiterkamp. M.m.v. het dialectkoor o.l.v. Gerrie van der Horst.

16-20 uur  “BEACHVOETVOLLEYTOERNOOI” en “BEACHVOLLEYTOERNOOI”. Voor de kids een 
 springkussen en Goalschieten.

21-24 uur  “DE DISCO KINGS”

10-12 uur   aanvang FIETSTOCHT. Een Fietstocht van ca. 33 km met mogelijkheid een blik te werpen achter de 
schermen van een o.a. een sierkwekerij, vispassage, loonbedrijf en een melkveebedrijf. Onderweg genieten 
van de natuur. Volwassenen €2 kinderen €1

18.30-24   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 & de zompenkerels. DJ Richard 
verzorgt de presentatie en sluit de avond af met spetterende muziek. 

13-17 uur   De BRANDWEERMIDDAG voor alle kinderen. 

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

19-24 uur   GLIJWEDSTRIJDEN met oa. De sterren uit Ruurlo, de snelste familie, de snelste vrouw, de snelste 
man, de snelste vriendengroep en... de snelste kinderen!  19.30 uur  start Sterren glijden, vanaf 20.30 uur start 
vriendenklassement. Diverse Ruurlose “sterren”  zullen van de grote wedstrijdglijbaan naar beneden gaan. 
Vervolgens: Moonlight glijden, voor iedere liefhebber! De glijbaan zal sfeervol verlicht zijn. De gehele avond zal 
muzikaal worden omlijst! 

14.00 uur aanvang BRADERIE, met op het podium optredens van de dansgroep MAGURAK uit Slowakije, 

folklore uit Zuid Amerika, de ACHTERHOOKSE FOLKLOREDANSERS en HAI LA JOC uit 

Groningen welke u meeneemt met muziek uit o.a. Mexico, Turkije en Hongarije.   

20-24 uur   EDELWEISS KAPELLE afgewisseld met muziek uit Paraguay.  

14-17 uur Een leuke middag op het kerkplein met diverse spellen en STROOMTREIN BELLO. 

20-24 uur   de band J.A. oftewel JOINT ADVENTURE met vanaf 20.30 - 21.15 een optreden van 

 DE BRINKIES (Bas & Geert Brinkerink)

19-24 uur   DE BATTLE OF THE BANDS door Sophia’s Lust. M.m.v.:  Anders is het niet, Miss Es and the Big 
Boys, No reason, The Cool Trick en Flow & the Wipers. In de pauzes: DJ’s Tim & Noël van REL!VE, komt dat 
zien !!

18.30-20   Een WORKSHOP TUMBLINGBAAN (iedereen mag meedoen) 

20-24 uur DE SOG BAND met vanaf 20.45 uur de Ruurlose kampioenschappen “KLOEPEN” met aansluitend 
 weer een optreden van de SOG band afgewisseld met een DJ van de SOG band.  

Zondag

17
Maandag

18

Dinsdag

19

Info: www.reurlsepompdagen.nl

Zaterdag

16

Woensdag

20

Vrijdag

22

Donderdag

21

Zaterdag

23


