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De Vordense Achtkasteelentocht is 
de afgelopen honderd jaar al vele dui-
zenden keren gefietst, vertelde Rick 
Hulshof namens de VVV Bronck-
horst. Nog steeds is de oudste beweg-
wijzerde fietsroute razend populair, 
maar: “We krijgen regelmatig te ho-
ren dat mensen toch graag iets meer 
over de kastelen te weten komen.” 
Voor de VVV Bronckhorst ging in dit 
jubileumjaar al een wens in vervul-
ling doordat alle kasteel- en landgoed-
eigenaren hun medewerking verleen-
den aan het project ‘Op de thee bij de 
Kasteelvrouwe’. Deelnemers moch-
ten in dit feestelijke seizoen zelfs het 
kasteel binnen of eens rondneuzen 
in de prachtige tuinen. Maar wat te 
doen na 2013? QR-codes scannen tij-
dens de tocht of de AbelLife-app op de 
smartphone installeren dus.  Hoewel 
de fietsers in de meeste gevallen niet 
meer in het gebouw mogen, komen 
ze dankzij de filmpjes wel veel over 
het kasteel of landgoed te weten. Niet 
de droge feitjes opgesomd in lappen 
tekst, maar de bijzondere verhalen 
gepresenteerd in geanimeerde vi-
deo’s. Cultuur, natuur, historie en 
erfgoed doorspekt met een flinke do-
sis humor. Mensen zullen ‘s avonds 
thuiskomen met een flinke zak op-
merkelijke ‘wist je datjes’ over de kas-
telen in hun fietstas. “Dat is de beste 

reclame die je kunt hebben”, vinden 
de makers. “Het zal anderen over de 
streep trekken om de route ook te 
gaan fietsen.” De VVV Bronckhorst 
is er blij mee. “Hoe meer mensen er 
naar onze regio komen, hoe beter dat 
is voor onze ondernemers.”
De filmpjes werden gemaakt door de 
QR-Groep DHK uit Hoog-Keppel, een 
samenwerkingsverband tussen ver-
schillende videomakers en ontwer-
pers. De QR-codes die naar de video’s 
leiden, zijn te vinden op bordjes bij 
de kastelen en op de flyer die gratis 
bij de VVV Bronckhorst te Vorden 
verkrijgbaar is. Het Lochemse bedrijf 
AbelLife verwerkte de video’s in hun 
mobiele applicatie. Deze app is gratis 
te downloaden en biedt toegang tot 
vele routes in Nederland, België en 
Duitsland. De speciaal ontwikkelde 
Achtkasteelenroute is in augustus 
nog gratis, daarna kost hij € 1,79 per 
download. De QR-route en Achtkas-
teelen-app zijn mede mogelijk ge-
maakt door de provincie Gelderland, 
gemeente Bronckhorst, VVV en de 
Rabobank Graaf-
schap Noord.

Scan de QR-code 
om een filmpje 
te bekijken

Route verrijkt met QR-codes en opgenomen in app AbelLife

Grappige filmpjes brengen 
Achtkasteelentocht tot leven

Vorden - Kent u het spook op kasteel Den Bramel? Wat gebeurde er 
toen dronken soldaten kasteel Het Onstein aanvielen? En, hoe zijn 
die gigantische beuken uit Duitsland bij kasteel ‘t Medler terechtge-
komen? Het antwoord hierop wordt gegeven in korte filmpjes over 
de kastelen en landgoederen waar de 100-jarige Achtkasteelentocht 
langs leidt. Deze video’s zijn te bekijken via QR-codes en de app van 
AbelLife. Deze twee moderne toepassingen werden donderdagmiddag 
in Kasteel Vorden gelanceerd door wethouder Josephine Steffens van 
de gemeente Bronckhorst.

Wethouder Josephine Steffens van de gemeente Brockhorst scant de QR-code van de flyer, 
die leidt naar een filmpje over één van de kastelen en landgoederen die zijn opgenomen in 
de Achtkasteelentocht.

Een perfecte fiets voor iedereen. Als 
je houdt van eindeloze ritten door 
bos en polder, graag windje mee fiets 
met een E-bike, voor het eerst op de 
fiets stapt, van huis naar werk fietst 
of fanatiek bent met mountainbike 
of racefiets CUBE heeft de juiste fiets. 
Elke fiets heeft zijn eigen herkenbare 
CUBE Custom Design en is met pas-
sie en enthousiasme ontwikkeld op 
het hoofdkantoor in Duitsland. Onze 
in-house testfaciliteiten garanderen 
de hoogst mogelijke kwaliteit voor al 
onze producten. Dankzij het gebruik 
van innovatieve technologieën is er 
altijd een fiets die past bij de wensen 
van de verschillende fietsers. 
CUBE is in 1992 opgericht in Wal-
dershof, Beieren, Duitsland door Mar-
cus Purner. Op het hoofdkantoor van 
het bedrijf werken in de productont-
wikkeling, productie en verkoop 300 
medewerkers. Het succesvolle bedrijf 
is marktleider in een aantal Euro-
pese landen in het mid-en high end 
kwaliteit mountainbike en racefiets 
segment. Het huidige portefeuille be-
staat uit meer dan 170 verschillende 
mountainbikes, racefietsen, cross, 
triathlon, e-bikes en trekkingfietsen. 
Ergonomisch aangepaste dames- en 
kinderfietsen en een uitgebreide col-

lectie kleding een accessoires maken 
eveneens onderdeel van het brede 
CUBE assortiment. Dankzij in-house 
testing voldoen alle producten van 
CUBE aan de hoogste kwaliteitseisen. 
CUBE heeft zichzelf als doel gesteld 
hogere kwaliteit te leveren dan door 
de EU wordt geëist. CUBE Bikes zijn 
verkrijgbaar in 32 landen wereldwijd 
via officiële CUBE dealers. 

Voor meer info: www.profilebleu-
mink.nl. Ook kunt u binnen lopen 
bij Spittaalstraat 34 te Zutphen of 
Dorpsstraat 12 te Vorden voor advies 
op maat.

Oog voor detail 

Profile Bleumink 
heeft nu ook CUBE

Zutphen/Vorden - Profile Bleumink de fietsspecialist richt zich al ruim 
een jaar nog meer op de sportieve kant van het fietsen. Nu ze meer 
ruimte hebben en specialisten die met het bikefitting systeem de per-
fecte mountainbike of racefiets kan vinden voor de klant, wilde het 
bekende merk Cube maar al te graag samenwerken met Bleumink.
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JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

De mooiste 
INBOUWAPPARATEN 
vindt u in ZELHEM!

Gildenweg 1 ZELHEM Tel. 0314 623658

Maar nu ook in onze WEBSHOP 

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

Zondag 25 augustus

Veteranencross
Cross circuit 

‘De Kappenbulten’
Wolfersveenweg 29

Halle



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

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

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

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties:
www.contact.nl

info@contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

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

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

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

! nnp

GEZOCHT

DIVERSEN

TE HUUR

TE KOOP

GEVRAAGD

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

Kijk en koop
     bij onze

adverteerders!
Lekker dichtbij en

een ruime keus!

Zelhem 0314 - 623921

Tandtechnisch
Laboratorium

Afslanken zonder roofbouw. 
Herbalife. Nieske Pohlmann,

tel. 06 - 54 32 66 69.

Bij ideële kringloopwinkel “De

Werf” (stichting veilingcom-

missie), gelegen aan de Enk-

weg 11 in Vorden kunt u elke

ochtend (behalve zondags en

‘s-maandags) van 9.00 tot

12.00 uur en daarnaast ook

nog dinsdag-, donderdag- en

vrijdagmiddag van 13.30 tot

17.00 terecht voor een ruime

keus uit meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huishou-

delijke artikelen, boeken enz.

Voor overige informatie: www.

veilingcommissie.nl

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie 
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

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

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen,

tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 

tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92.

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden afwijken, 

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11.

De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, B1, B2, 

Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks van 13.30-

14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care (ICU): dagelijks 

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 

Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 19.00-

19.30 uur.

Tandarts
17 - 18 augustus D. Stolk, Ruurlo (0573) 45 20 21.

Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 

Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 

info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 

Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.

Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.

Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 

alleen op afspraak (0900) 88 44.

Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).

Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 

Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.

Steenderen, A. Ariensstraat 33a.

Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 

Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 

 wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt u bellen 

naar het alarmnr. 0900 88 44 of bij grote spoed 112.

Voor kleinere meldingen die betrekking hebben op de 

openbare ruimte kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 

(0575) 75 02 50. Bijvoorbeeld afgebroken takken, lantaarnpaal 

die niet brandt, losliggende stoeptegel, kleinere gaten in de weg 

of een rioolverstopping binnen de bebouwde kom. Wilt u buiten 

kantoortijden iets dergelijks melden en het kan niet wachten, bel 

dan het calamiteitennummer voor spoed eisende gevallen van de 

gemeente, tel. (06) 13 10 07 77.

Voor storingen aan gemalen en het drukrioolsysteem in het 

buitengebied kunnen inwoners rechtstreeks contact opnemen met: 

Dusseldorp BV, tel. (0544) 39 55 27.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 

Zutphen - Eerbeek.

Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen in de week, bereikbaar onder de 

volgende telefoonnummers:

Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88

Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78

Paard: (0575) 58 78 70

Kijk voor meer informatie: www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51

www.dierenkliniek-zutphen.nl

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 460 312

www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 

Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

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

jeugdgezondheidszorg.

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden, tel. (0575) 55 34 05 

of (06) 22 92 96 30.

Welzijnsadviseur: Wilma Berns, e-mail: w.berns@sswb.nl

De inloop- en spreekuurtijden zijn van maandag tot en met 

donderdag van 9.00-11.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek 

en huisbezoek mogelijk op afspraak.

Administratief medewerkende: Willy Gotink, 

e-mail: w.gotink@sswb.nl

Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl of www.sswb.nl

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.

24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.

www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. 0900 - 88 56 (10 ct./min), 

24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland Ziekenhuis). 

Geopend ma t/m vrij van 9.00 - 17.30 uur, za 10.00 - 13.00 uur.

Sensire algemeen maatschappelijk werk
Tel. (0900) 62 28 724. 24 uur per dag bereikbaar. 

Voor actuele spreekuurtijden kunt u bovenstaand telefoonnr. 

bellen of kijken op www.sensire.nl

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, diëtetiek, 

maaltijdservice, personenalarmering en thuisbegeleiding. 

Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 24 uur per dag bereikbaar. 

www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 

bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 

Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl

www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 

Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

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

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-

ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

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

Dag- en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Gerry Wisselink
Pedicure, manicure en massage. Gediplomeerd voor diabetici en 

reumatische voet. Tel. (0575) 46 73 38 (dichtbij Kasteel Zelle).

Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 

lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden. Tel. (0575) 55 11 41 / 

(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 

gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 

lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst 
(SPSB)
Onze locaties: De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; 

Nijntje in Halle; Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; 

Welpenland in Wolfersveen (Zelhem); Hummeloord in 

Hummelo, Het Drempeltje in Drempt en Het Eerste Steentje in 

Steenderen. Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22.

Openingstijden: Maandag t/m donderdag 9.30-17.00 uur. 

Vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaams- 

gerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en workshops, 

Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. 06-21 60 7227. 

www.marliesmeenks.nl, info@marliesmeenks.nl. Lid VNT, 

RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, door-

verwijzing huisarts niet nodig. Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30 - 20.00 uur) 

inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

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

info@avonturijn.nl

Kerkdiensten
Dorpskerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 18 augustus 10.00 uur, ds. P. Vroegindewei, Ermelo.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 18 augustus 10.00 uur, Openluchtdienst, ds. Deddie v. Al-

phen, m.m.v. Oecumenisch koor.

R.K. kerk Vorden
Zondag 18 augustus 9.30 uur, Woord- en communieviering, werk-

groep.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 17 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, Zandbelt, 

m.m.v. Koorleden.

Zondag 18 augustus 10.00 uur, Oecumenische viering, diaken Ten 

Bruin en ds. Van Alphen, m.m.v. Oecumenisch koor.

Weekenddiensten

kringloop DE BOEDELHOF

Enkweg 17b in Vorden 0575-

555456 www.deboedelhof.

nl di t/m vr 10.00 - 17.00 zat

9.00 - 16.00

Mevrouw, was u bij de Roll-

Over Bronckhorst en zouden

wij contact houden? Graag een 

bericht. tel. 026 - 3815563

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

Dagmenu’s 14 t/m 20 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Dinsdag 13 augustus
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade / IJs met slag-
room.
Woensdag 14 augustus
Knoflookroomsoep / Varkensmedaillons met champignonsaus, 
aardappelkroketten en groente.
Donderdag 15 augustus
Lasagne met Parmezaanse kaas en rauwkostsalade / 
Apfelstrudel met vanillesaus.
Vrijdag 16 augustus
Groentesoep / Pangafilet op Oosterse wijze met rijst en groente.
Zaterdag 17 augustus (alleen afhalen en bezorgen) 
Italiaanse cordon bleu met aardappelen en rauwkostsalade / IJs 
met slagroom.
Maandag 19 augustus
Runderbouillon met flensjes / Babi pangang met nasi en rauw-
kostsalade.
Dinsdag 20 augustus
Wiener schnitzel met aardappelen en groente / IJs met slag-
room.
Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of 
dinercheque….kookworkshop, feestjes en meer!
Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen en/of 
opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519
of u komt even binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

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

Te koop: Slijptol 2000 W. - Po-

dium 9 x 1.60 m - Partytent

4 x 4 m - Bankschroef 15

cm - Houtkachel 90 x 50 cm

- Tuintegels geïmpregneerd

20m2 - Droogtrommer Bosch

maxx 7 - Franse klok. Tel: 06

- 30638128 tussen 18.00 en

20.00 uur

Te huur per 1 sept. woonruim-

te buitengebied Vorden. 3 sl.

kamers, alles begane grond.

tel: 0575 - 55 66 80

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16, 

(06) 51 60 15 16.

Te koop/Te huur:  Voormalig 

“Meistershuus” aan de Wol-

fersveenweg 1 te Zelhem. 

Vraagprijs € 339.000,-- k.k. 

Huurprijs € 750,-- per maand 

Tel. 0575-462359.

Te koop aangeboden voor 

een beginnend iemand op de

markt. Sieraden + kraam +

aanhangwagen. Eind augustus.

t.e.a.b. tel: 06 - 11433163

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574

06-12300129.



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

familieberichten
online opgeven:

10%
Daar word je vrolijk van!

op alle 
trouwkaarten

De hele maand augustus

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

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

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

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen

Industrieweg 19, 7251 JT Vorden - Telefoon (0575) 55 25 32

NEDERLANDSE VERENIGING
VAN ONDERNEMERS IN HET
CAROSSERIEBEDRIJF

GRAFSTEENSPECIALIST

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

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

-

Dankbetuiging

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
de steun, troostende woorden, en vele kaarten die 
wij mochten ontvangen bij het overlijden van onze 
moeder, oma en omi

H.B.M. Hulleman-Horsting

Heel veel dank.

Onze speciale dank gaat uit naar Nancy v.d. Zee 
voor haar jarenlange hulp.

Ria & Marinus Visser
Kinderen en kleinkinderen

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

†
“Groot is de leegte en het verdriet,

mooi zijn de herinneringen die jij achterliet”

Verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van 
mijn lieve man, onze papa en opa.

Jan Wolbrink

Hengelo (Gld.) Hengelo (Gld.)
*12-1-1940 † 9-8-2013

Leny
Kinderen en kleinkinderen

Bleekstraat 3
7255 XZ Hengelo (Gld.)

Jan is thuis, gelieve geen bezoek.

Dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur is er gele-
genheid om ons te condoleren bij Zaal Wolbrink, 
Bleekstraat 3 te Hengelo (Gld.).

Woensdag 14 augustus om 14.00 uur is de plech-
tigheid in de aula van crematorium “De Omarming”, 
Voorsterallee 95 te Zutphen.

Na de plechtigheid is er  gelegenheid tot 
condoleren.
Café ”Marktzicht’’ is vanaf 16 augustus weer ge-
opend.
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Runderhamburgers

4de gratis

SPECIAL

Carpaccio rosso

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

Bij 150 gram runderrookvlees

GRATIS 100 gram eiersalade

KEURSLAGERKOOPJE

gepaneerde
Schnitzels

4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

Babi
pangang

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

Bij ons gaan de  
prijzen op de schop!

Planten voor  
binnen of buiten:

2e plant voor 
de ½ prijs

DutZ en Henry Dean 
glaswerk

25% korting
aanbiedingen geldig t/m 28 augustus a.s.

Zutphenseweg 5, 7251 DG Vorden

0575-551334  www.davorta.nl

 
“Richt je op de zon, dan valt de schaduw achter je”

Op 11 augustus 2013 is in haar vertrouwde omgeving 
thuis, in de leeftijd van 92 jaar, overleden

ALBERTINA VAN DER LAAG - HEMELMAN
TINEKE

weduwe van Jaap van der Laag

Ze was voor ons een lieve, zorgzame moeder en oma, 
die haar eigen koers bepaalde. We zijn verdrietig om 
haar heengaan, dankbaar dat ze zo lang in ons  
midden is geweest.

Sylvia & Marian

Carla †  (in herinnering)

Jack & Maddy
 Jeffrey & Roby
 Brandon

Mathilde & Kees
 Sander & Marian
 Ingrid

De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, zal 
worden gehouden in de aula van het crematorium 
Kranenburg, Kranenburgweg 9 te Zwolle, op donder-
dag 15 augustus om 12.30 uur.  Na de plechtigheid is 
er een informeel samenzijn in de ontvangstkamer van 
het crematorium. 

Tineke is thuis opgebaard. 
Op woensdag 14 augustus van 18.30 tot 20.00 uur is 
daar gelegenheid om afscheid te nemen.
Onze grote dank gaat uit naar het thuiszorg team 
van Sensire, voor hun inzet, oprechte betrokkenheid 
en de zorg in de laatste jaren. Zij werken vanuit hun 
hart.

Tineke hield van kleurrijke bloemen.

Correspondentieadres: 
Oysedwarsweg 4, 7384 CG WILP (Gld)



De afgelopen dagen nam de spanning 
niet alleen bij mij, maar bij het ge-
hele personeel toe. Vrijdag wisten we 
het zeker: zaterdag zal het gebeuren’, 
aldus Timme. Zaterdagmiddag om 
exact 13.10 uur was het zover. Nadat 
ze een kaartje had gekocht, kwam de 
veertig jarige Sandra Knoef met haar 
tweeling Lotte en Anne (13) en nicht-
je Femke geheel argeloos de accom-
modatie van het bad binnenlopen, op 
weg naar de kleedruimtes. Plotseling 
verscheen Timme Koster die haar 
vertelde dat Sandra, sinds de ope-
ning van het bad, 78 jaar geleden, zij 
de vier miljoenste bezoeker is. ‘Wat 
fantastisch, kan toch niet waar zijn’, 
aldus een verbaasde Sandra Knoef.
Toen Timme Koster haar voor het 
seizoen 2014 een gratis gezinsabon-
nement aanbood, was Sandra bijna 
sprakeloos. Mijn dag, of beter gezegd 
onze vakantie kan niet meer kapot’, 
zo sprak zij. Namens De Herberg 
overhandigde Timme haar bovendien 
een cheque, te besteden bij genoemd 
café-restaurant. Moeder Sandra en 
haar kinderen waren nog nooit in 
het Vordense zwembad geweest. 
Daarover zegt ze: ‘Wij rijden twee 
keer per week vanaf onze woonplaats 
Eefde met Lotte en Anne naar Ruur-
lo, waar onze dochters bij RGV de 
trampolinesport beoefenen. Telkens 
wanneer wij op de Ruurloseweg ter 
hoogte van het zwembad in Vorden 

rijden zeggen we steeds tegen elkaar: 
Hier gaan wij binnenkort een keertje 
zwemmen. Eindelijk was het deze za-
terdag zover en dan deze verrassing, 
super gaaf. Ik weet zeker dat wij de 
komende jaren vaak in Vorden gaan 
zwemmen. Onze kinderen zwommen 
meestal in Almen of in het zwembad 
in Gorssel. Sinds kort wordt er veelal 
in ‘het gat’ bij Bronsbergen gezwom-
men’, aldus Sandra Knoef. Afgelopen 
vrijdag, tijdens de heetste dag ooit 
in Nederland in de maand augustus, 
was het uiteraard in het Vordense 
zwembad ook een drukte van jewel-
ste. Voor het badpersoneel aanleiding 
om te besluiten dat het bad die dag 
‘tot aan het donker’ open zou blij-
ven. In totaal 2146 bezoekers. Daar-
mee was het aantal bezoekers (2199) 
tijdens Moonlight Swimming bijna 
geëvenaard. Vrijdagmiddag plots-
klaps ook verbaasde gezichten in en 

rondom het bad, toen Timme Koster
iedereen verzocht het water te verla-
ten omdat er een bodemonderzoek
verricht moest worden. Nadat de
zwemmers allemaal de kant hadden
opgezocht dook het personeel van In
de Dennen in het water. Toen Timme
vertelde dat ook het personeel even
‘afgekoeld’ moest worden, spontaan
applaus van de aanwezige badgasten.
Na een paar minuten werd het bad
weer vrij gegeven. ‘Heel erg leuk al 
die positieve reacties’, zo zegt Timme.
Inmiddels heeft het zwembad nog
een andere mijlpaal. 

Dit weekend werd de 40.000e be-
zoeker genoteerd. Met de positieve
weersomstandigheden voor de ko-
mende dagen, is de verwachting dat
zeer binnenkort ook de 50.000e be-
zoeker in het zwembad In de Dennen
welkom kan worden geheten.

Sandra Knoef: ‘Mijn dag kan niet meer kapot’

4 miljoenste bezoeker zwembad In de Dennen
Vorden - Het doet merkwaardig 
en ongeloofwaardig aan: 4 mil-
joenste bezoeker zwembad In de 
Dennen! Bedrijfsleider Timme 
Koster: ‘Toch is het waar. Het 
zwembad in Vorden is in 1935 ge-
opend en vanaf dat jaar is precies 
bijgehouden hoeveel bezoekers er 
jaarlijks komen. Vorig jaar wist 
ik aan het eind van het seizoen, 
dat de mijlpaal van vier miljoen 
dit jaar bereikt zou worden.

Timme Koster feliciteert Sandra Knoef.

Vordenaar Martien Pater is een man 
die het beoefenen van sport als een 
soort levensbehoefte ziet. ‘Sporten is 
voor mij, je zelf tegenkomen, grenzen 
op zoeken, grenzen verleggen. Spor-
ten in de buitenlucht. Binnenspor-
ten zijn niet aan mij besteed. Uiter-
aard wel de trainingsuren die ik met 
schaatsvrienden maak in De Scheg in 
Deventer’, zo zegt hij. Wat dat betreft 
ben ik blij dat straks de baan FlevOni-
ce in Biddinghuizen weer open gaat. 
Schaatsen in de openlucht. Tussen 
twee haakjes, Martien Pater is voor-
zitter van de Stichting ‘Vrienden Fle-
vOnice’. In het gezin van zijn ouders, 

acht jongens en vier meiden( zijn va-
der was tuinbouwer) in Waarland in 
de kop van Noord Holland, werd het 
schaatsen met de paplepel ingegoten.
Martien: ‘ Mijn vader was een fana-
tiek schaatser en blonk uit in deze 
tak van sport. Ooit won hij de ‘Elf-
bruggen- tocht’ , een tocht over de 
ringvaart bij ons in de buurt. Thuis 
bij de kachel bond hij mij, toen ik nog 
heel klein was, de schaatsen onder. 
Dan nam hij mij op de rug en zette 
hij mij af op het slootje, vlak bij huis. 
Daar heb ik schaatsen geleerd. Dat is 
ook nog steeds mijn grootste passie. 
Niet in wedstrijdverband schaatsen, 
maar het maken van kilometerslange 
toertochten’, zo zegt hij. In 1985 en 
1986 toen Evert van Benthem twee-
maal achtereen de Elfstedentocht 
won, reed Martien Pater beide keren 
de toertocht uit. Dat kunststukje her-
haalde hij in 1997, het jaar dat Henk 
Angenent in een adembenemende 
sprint op de Bonkervaart in Leeu-
warden, topfavoriet Erik Hulzebosch 
versloeg.
Ook reed Martien Pater in Canada 
een grote toertocht, uitgezet door 
de naar dat land geëmigreerde Evert 
van Benthem. ‘Dat was afzien, het 
was die dag min 25 graden’, zo her-
innert Martien zich als de dag van 
gisteren. De Weissensee in Oosten-
rijk kent hij als zijn broekzak. Daar 
reed hij vijftien keer de toertocht van 
200 kilometer. Sinds kort heeft de 
Vordenaar er een tweede passie bij: 
fietsen! Daarover zegt hij: ‘Toen ze 
mij vorig jaar vroegen mede- sponsor 
te worden van de ‘Tour for Life’ heb 
ik aangegeven mee te willen fietsen. 
Een paar keer per week samen met 
het team trainen en daarnaast zelf 
nog op de mountainbike er op uit. 
En dan recent de tocht naar Praag. 
Ik heb mij conditioneel nog nooit zo 
goed gevoeld. Ik zou zeggen laat de 

Elfstedentocht maar komen, ik ben
er helemaal klaar voor’, zo zegt hij
lachend.
Een kwart eeuw geleden verhuisde
Martien Pater naar de Achterhoek,
waar hij negen jaar later het bedrijf 
Free Wheel oprichtte, dat hij enkele
jaren geleden verkocht aan Arjan 
Mombarg en Raymond Mars. Mar-
tien over die periode: ‘Gedurende tien
jaar organiseerde ik op Tweede Pink-
sterdag de Kastelentocht op skeelers.
Een leuk sportief evenement en qua
promotie goed voor Free Wheel. Kort
daarna zijn wij in Vorden begonnen
met de organisatie van de skeelerron-
de van Vorden met als hoogtepunt
het kampioenschap van Nederland
in 2004. In zijn sportloopbaan tot 
nu toe is Martien Pater een man die
veel waarde hecht aan voeding en het
continu meten van de hartslag. ‘Goed
en verstandig eten en drinken. Dat 
geldt zowel voor het rijden van lange
schaatstochten en straks ook voor
de fietstocht vanuit Italië. Doseren,
voorkomen dat je onderweg honger
of dorst krijgt.

Onlangs heeft Jan Maarten Heide-
man ons Cycling Team Vorden nog
geleerd om vooral ‘zuinig’ te fiet-
sen. Dus vooral niet als een wilde
van start gaan. Heel leerzaam wat
Jan Maarten ons voorhield’, zo zegt
Martien Pater. Hij wil bij ‘leven en
gezondheid’ zo lang mogelijk blijven
’duur- sporten’. Verder aandacht ge-
ven aan de ontwikkeling van zijn vin-
ding Smartcap 3. ‘ Een onontbeerlijke
cap bij de beoefening van schaatsen,
fietsen, skeeleren e.d. Er worden in
deze cap natuurlijke materialen ver-
werkt. Omdat deze cap gezien wordt
als een innovatief product komen we
in aanmerking voor een provinciale
subsidie en daar ben ik best trots op’,
zo zegt hij.

Thans in training voor fietstocht ‘Tour fot Life’

Schaatshart Martien Pater zegt: 
‘Laat Elfstedentocht maar komen’

Vorden - Martien Pater (66) is he-
lemaal in zijn element. Net terug, 
samen met vriend Joost Bakker, 
van een fietstrip naar Praag. Vol-
gens Martien een fietstocht die 
perfect past in de voorbereiding 
van de fietstocht die hij begin 
september met acht teamgeno-
ten (Cycling Team Vorden) maakt 
vanuit Italië naar het eindpunt 
in Nederland, de Cauberg in Lim-
burg. Een fietstocht voor een goed 
doel: Artsen zonder Grenzen.

Bloeiende borders, grote gazons, vele 
oude bomen, monumentale beelden, 
waterpartijen en unieke doorkijkjes 
naar het Achterhoekse landschap, 
zorgen ervoor dat de tuinen van de 
Wildenborch met recht behoren tot 
één van de mooiste tuinen van Neder-
land. Vooral de afwisseling van rustig 
groen van varens, struiken en bomen 
met bonte kleuren van borders en 
perken wordt als indrukwekkend er-
varen. Daarnaast zijn er de verstilde 
plekken met het bootje in het water, 
het oude zwembad en de hermitage 
in het bos. Uniek is de libanonceder, 
in de 18e eeuw geplant door de be-
kende dichter A.C.W. Staring, die 

de Wildenborch heeft bewoond tot 
zijn dood in 1840. Ook nu nog wordt 
het huis bewoond door één van zijn 
nazaten. Voor de kinderen speelt er 
langs de uitgezette route een kabou-
terverhaal, dat elk jaar nieuw wordt 
geschreven. Dit keer hebben Koning 
Sassafras en zijn kabouters het druk 
met het aanleggen van een nieuwe 
moestuin! De tuinen zijn open van 
10.00-17.00 uur. Honden niet toe-
gestaan, ook niet aangelijnd. In het 
koetshuis is een kopje koffie of thee 
verkrijgbaar. Daar is ook een kleine 
expositie van de Wildenborch en 
haar bewoners van de middeleeuwen 
tot heden. Bij het koetshuis is ver-
koop van planten uit eigen tuin en 
verwilderingbollen van kwekerij De 
Warande uit Laag Keppel. Voor meer 
informatie: www.wildenborch.nl

De tuinen in nazomerpracht
Open tuinendag op Buitenplaats 
Wildenborch
Vorden - Zondag 25 augustus zul-
len de schitterende tuinen, in 
Engelse landschapsstijl, voor de 
laatste keer dit jaar worden open-
gesteld voor het publiek. Men kan 
er de zojuist gerestaureerde sfin-
xen bij de voordeur bewonderen 
en de gerenoveerde oude moes-
tuinmuur. Ook de moestuin zelf is 
geheel opnieuw in stijl aangelegd.

Het programma wordt geopend met de 
aria ‘Quia respexit’ uit het Magnificat 
van J. S. Bach. Het concert wordt afgeslo-
ten met het ingetogen ‘Ave Maria stella’ 
van N. de Grigny, vier orgelverzen die 
door Valeria gregoriaans gezongen wor-
den voorafgaand aan de orgelbewerking 
hiervan. Tussen deze twee hoekstenen 
van het concert staan composities van J. 
S. Bach, L. Viadana, B. Marcello, G. Dufay 
en J. Gilles op het programma. Henk Lin-
ker studeerde Orgel (docerend - en uit-
voerend musicus) en Kerkmuziek (kerke-
lijk orgelspel)aan het Conservatorium te 
Enschede bijGijs van Schoonhoven. Om 
zijn improvisatiekunst uit te breiden 
volgde hij lessen bij Hayo Boerema. Zijn 
muziekpraktijk is zeer omvangrijk: hij 
is dirigent/organist van de St. Georgius-
basiliek te Almelo, organist van deGrote 
Kerk te Vriezenveen, 
en tweede organist van 
de Hervormde Kerk 
te Ootmarsum, diri-
gent van verschillende 
koren, geeft privéles 
orgel, heeft een grote 
concertpraktijk als so-
list enals begeleider 
vansolisten en koren.
Met diverse solopro-
gramma’s concer-
teerde hij behalve in 
Nederland ook in Bul-
garije, Duitsland, Zwit-
serland, Rusland en de 
Verenigde Staten. In 
2003/2005 gaf hij mas-
terclasses in Moskou. 
Sinds 1995 vormt hij 
een vast duo met Vale-
ria Boermistrova (mez-
zosopraan). Ze treden 
op in Nederland met 
verschillende program-
ma’s (met muziek van-
af de 14-e t/m de 20-e 
eeuw). Ook hebben zij 
hun eigen serie concer-
ten genaamd ‘Muziek 
en Sfeer’in de prachti-
ge St.Georgiusbasiliek 
in Almelo. Valerie 
Boermistrova studeer-
de Koordirectie (cum 
laude) aan het Musical 
College in Moskou en 
Zangaan het Musical 
Institute aldaar. Zij 
nam ook privé lessen 
o.a. bij A. Misjenko 
(solist van het Bolsjoi 
Theater), A. Shitikova 
(soliste van het Opera-
theater in Moskou). Zij 
trad regelmatig op in 
Rusland en in enkele 

West-Europese landen met The Russian 
Consort, een ensemble voorOude Mu-
ziek. Zij vervolgde haar studie Zang aan 
de Schola Cantorum Basiliensis te Bazel 
bij Richard Levitt. Verder volgde ze mas-
terclasses bij Evelyn Tubb, Dominique 
Vellard, Jessica Cash, Jard van Nes. Zij is 
actief als mezzosopraan zowel solistisch 
(o.a. operaproducties, liedrecitals) als 
ineen ensemble. Haar repertoire omvat 
stukken vanaf de Middeleeuwen tot en 
met hedendaagse muziek. Zij maakt deel 
uit van het solistenensemble ‘Cantores 
Martini’van de Domkerk in Utrecht. Als 
soliste werkt zij met professionele en-
sembles en koren (o.a.‘Il Concerto Baroc-
co’, ‘Capella Isalana’). Momenteel wordt 
ze gecoacht door Rita Dams. 

Zie ook www.orgel-mezzo.nl

Orgel-mezzo in Vordense Dorpskerk
Vorden - Donderdagmiddag 15 augustus klinkt er tijdens het Toeris-
tenconcert bijzondere muziek in de Vordense Dorpskerk . Mezzo-so-
praan Valeria Boermistrova en de organist Henk Linker hebben hun 
programma samengesteld rond de traditionele Rooms-Katholieke 
grootfeestdag op 15 augustus ‘Maria Tenhemelopneming’. Tal van 
componisten, waaronder Bach, hebben voor die dag, door de geschie-
denis heen, prachtige muziek geschreven. Aanvang 15.30 uur.

MEER DAN 100 KACHELS IN DE SHOWROOM

Kerkhoflaan 11, 7251 JW  Vorden

KACHELS EN HAARDEN

Open vrijdag van 13.00-16.00 uur 
en zaterdag van 09.00-16.00 uur
of op afspraak: 06 - 17 23 61 00

IJssalon Lekker!
is op zoek naar een

MEDEWERK(ST)ER
Je werkt op maandag t/m vrijdag (indien 
nodig weekend). Het is voor de periode 

vanaf heden t/m oktober 2013.

Ben jij enthousiast, flexibel en kan je zelf-
standig werken?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten 
en kom bij ons langs of stuur een mail 

naar ijssalonlekker@gmail.com.

IJssalon Lekker!
Dorpsstraat 8, 7251 BB Vorden. Tel. 0575-553640



iets nodig? Ze zijn op 13 augustus van 14.00 tot 16.00 uur in de 
grote zaal van De Bongerd.

Gymnastiek in de sporthal
In september begint op woensdagochtend weer de gymles voor 
de jongere oudere. Of de oudere jongere, net wat u het prettigst 
vindt. In sporthal ‘t Hooge Wessel worden op woensdagochtend 
van 8.30 tot 9.30 uur naast grondgymnastiek allerlei sport en spel 
oefeningen gedaan om het lichaam soepel te houden. Meer infor-
matie kunt u krijgen bij Wil Geurts. Tel. 0575-451683.

Vakantietijd!
Medewerker Ineke Bijsterbosch heeft vakantie tot en met vrij-
dag 23 augustus. In die periode is er geen spreekuur en is de 
stichting ook niet telefonisch bereikbaar voor algemene vra-
gen en vragen over activiteiten.
Mocht u een probleem of vraag hebben en dit  met een oude-
renadviseur wilt delen, dan kunt u wel het telefoonnummer 
van de stichting bellen. U hoort dan welke collega ouderenad-
viseur waarneemt. Voor alle andere vragen hopen wij dat u na 
de vakantie terug wilt bellen. We wensen u een fijne zomer 
toe!

Informatie
Voor informatie kunt u contact opnemen via de contactgege-
vens die genoemd zijn in de kop van deze berichten. 
www.welzijnsteenderen.nl

Activiteiten, cursussen en workshops
Bridgen, een mooie denksport! Lijkt het u leuk om te gaan bridgen 
of wilt u meer ervaring in het bridgen? Bij voldoende belangstel-
ling start  eind september, begin oktober weer een cursus bridgen 
voor beginners en voor gevorderden.

Of wilt u mee gaan doen aan andere activiteiten? 
In september, oktober starten al onze gebruikelijke activiteiten 
weer, o.a. koersbal, stijldansen, schilder- en tekencursus, de  hob-
byclub, bewegings¬activiteiten en andere spelvormen.

Of benieuwd naar de iPad-cursus? 
Ook de iPad-cursus gaat wederom van start na de zomervakantie.
U  kunt zich vanaf nu opgeven voor een van deze activiteiten of 
cursussen.  

Of heeft u zelf ideeën of wensen voor het opstarten van een activiteit of cur-
sus? 
Voor verdere informatie en aanmelding kunt u terecht bij Stich-
ting Welzijn Vorden. Tel. 0575-553405.

Inloopspreekuur voor mensen met hoorproblemen
Elke 2e donderdagmorgen van de maand, met uitzondering van 
de maand augustus houden vrijwilligers vanuit de Nederlandse 
Vereniging Voor Slechthorenden, in samenwerking met Stichting 
Welzijn Vorden, een inloopspreekuur voor mensen met hoorpro-
blemen. De eerstkomende keer is: 12 september.
Tussen 10 en 12 uur zijn er ervaringsdeskundigen waar u met al 
uw vragen terecht kunt. U bent van harte welkom, aan dit bezoek 
zijn geen kosten verbonden. U kunt ons vinden bij Stichting Wel-
zijn Vorden, zij-ingang van het Dorpscentrum aan de Raadhuis-
straat nr.6.
Voor informatie kunt u terecht bij: ouderenzorgSH.vorden@
nvvs.nl of w.berns@sswb.nl 

Het volgende Repair Café is: zaterdag 14 september van 
11.00-14.00 uur
In de maand augustus is er geen Repair Café.
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, duur-
zame samenleving en de mogelijkheid tot het hebben van sociale 
contacten. Iedere 2e zaterdag van de maand vindt deze activiteit 
plaats in het Dorpscentrum te Vorden, van 11.00-14.00 uur. Be-
zoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrij-
willigers bieden hun hulp aan bij het repareren. Alleen materiaal 
wordt in rekening gebracht. Contacten kunnen worden gelegd 
of inspiratie kan worden opgedaan aan de leestafel of bij de vrij-
willigers. Spullen die niet gerepareerd kunnen worden, neemt de 
bezoeker mee terug naar huis.
Voor informatie: Wilma Berns, Stichting Welzijn Vorden. Tel. 
0575-553405 of w.berns@sswb.nl 

Vriendschap 55+. Waar wordt u blij van?
Wandelen in de natuur, een mooie film bekijken, een goed ge-

sprek voeren . . . Wilt u deze activiteiten met een ander delen of 
zoekt u een maatje? Iemand van uw eigen leeftijd, iemand uit uw
eigen buurt of iemand met dezelfde interesse? Wij bemiddelen 
graag voor u.

Voor wie is de bemiddeling bedoeld? 
Voor alle inwoners van Vorden en omgeving vanaf 55 jaar en ou-
der. Het gaat om mensen die door het verlies van hun partner, 
verhuizing van vrienden of om wat voor reden dan ook weinig
sociale contacten hebben en zich daarom soms eenzaam voe-
len. Of mensen die veel sociale contacten hebben maar een echt 
betekenisvol contact missen. Maar ook mensen die een speciale 
belangstelling of hobby hebben die ze graag met anderen willen 
delen of waarover ze met anderen van gedachten willen wisselen.

Wat doen we niet? 
We zijn geen relatiebureau. We bemiddelen alleen voor senioren
die op zoek zijn naar vriendschappelijk contact. Deelname is gra-
tis. Iedere eerste maandag van de maand is er een gezamenlijke 
koffie-inloopochtend vanaf 10.00 uur in het Dorpscentrum. U 
bent van harte welkom. 
De eerstkomende bijeenkomst is maandag 2 september. Voor informatie
kunt u terecht bij Stichting Welzijn Vorden.

KunstBus Vorden en omstreken
Het programma voor het komende seizoen is al enige tijd klaar 
en hangt op allerlei plaatsen in Vorden en Wichmond, deelne-
mers van voorgaande jaren hebben het thuis ontvangen. Er zijn 
al veel aanmeldingen binnen. Zoals op het programma vermeld 
is de uiterste datum van aanmelding 15 augustus a.s. Daarna zal
door de werkgroep worden bekeken of iedereen meekan of op de
wachtlijst moet worden geplaatst. Als er onverhoopt voor een van
de voorstellingen te weinig belangstelling is zal de KunstBus niet
rijden. Gelukkig is dit laatste in de voorgaande jaren nooit voorge-
komen en de verwachting is dat dit zeker in dit lustrumjaar ook 
niet het geval zal zijn.

Het programma kort samengevat:
Donderdag 31 oktober Bezoek Rijksmuseum Twenthe

Enschede
Woensdag 11 december Deep River Quartet

Lochem
Woensdag 22 januari 2014 Het Zwanenmeer van Tsjaikovski

Zutphen
Donderdag 13 maart 2014 Toneel, La Paloma

Zutphen

Meer informatie is te vinden op de aanmeldingsformulieren, deze
liggen op verschillende plaatsen in Vorden en Wichmond zoals 
op het kantoor van Welzijn in het Dorpscentum, de bibliotheek, 
de VVV, in het Ludgerusgebouw, wachtkamers etc. Hierop staan
ook de namen en telefoonnummers van de leden van de werk-
groep, die informatie kunnen geven.

Aanmelding is mogelijk tot 15 augustus! 
Deelnemers uit omliggende plaatsen zijn van harte uitgenodigd 
om mee te gaan. De KunstBus is opgezet door de Stichting Wel-
zijn Vorden en biedt senioren de mogelijkheid om de schouwburg
of een museum te bezoeken en niet alleen of met eigen vervoer
kunnen of willen gaan. 

Rijbewijskeuring 70+ via ouderenbonden 
Op 24 augustus  (org. ANBO) is er weer een rijbewijskeuring op de
zaterdagmiddag om 13.15 uur.
Wie 70 jaar is of ouder, moet zich voor een nieuw rijbewijs eens
in de vijf jaar laten keuren. Belangstellenden voor de keuring 
kunnen voor de aanmelding en/of informatie dagelijks tussen 
10.00 en 17.00 uur bellen naar 0575-552003. De rijbewijskeuring
bedraagt  € 25,- en wordt door  dr. van Remmen verricht. De op-
brengsten van deze keuringen schenkt hij aan een project voor 
ontwik¬kelingshulp. Locatie: woon- en zorgcentrum, De Wehme,
Nieuwstad 32 in Vorden. Het is raadzaam om zich ruim op tijd 
voor de verlengingsdatum van het rijbewijs te laten keuren.

Vakantie
Welzijnsadviseur  Wilma Berns is afwezig i.v.m. vakantie van 
29 juli tot 16 augustus. In die periode is er voor het  telefo-
nisch- en inloopspreekuur, van maandag tot en met donder-
dag, van 9.00-11.00 uur, vervanging geregeld.

De agenda
In deze rubriek proberen we zoveel mogelijk alle activiteiten die een link hebben met ouderen 
onder elkaar te zetten. Wilt u uw evenement ook op de agenda plaatsen? Neem dan contact 
op met: Ineke Bijsterbosch, tel. 06 10687320.

Datum Activiteit Plaats Tijd              
14-08 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
21-08 ANBO Hengelo/Steenderen, koetsentocht Wolbrink, Hengelo 13.00 uur
21-08 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
22-08 KBO Drempt, fietsen met Jan en Bennie Bellen voor informatie 0313-474664
22-08 Regelzorg, rijbewijskeuring De Bongerd, Steenderen 088-2323300
22-08 KBO DHK, autotocht op afspraak 0313-472550
24-08 ANBO, rijbewijskeuring Oranjehof, Zelhem 0575-465556
24-08 ANBO Vorden, rijbewijskeuring De Wehme, Vorden 0575-552003
27-08 SSWB/GGNet, geheugenspreekuur De Bleijke, Hengelo 10.00 uur
28-08 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
28-08 ANBO Hengelo/Steenderen, fietstocht Wolbrink, Hengelo 14.00 uur
04-09 Ons Contact, zang Color Ful Seven Steenen, 

 Steenderen 14.30 uur
05-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur
11-09 Welfare Rode Kruis, handwerk De Wehme, Vorden 14.00 uur
11-09 SWS, kaarten De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
13-09 ANBO Vorden Dorpscentrum 14.00 uur
18-09 ANBO Hengelo/Steenderen, Hohnerboys Den Bremer, Toldijk 14.00 uur
18-09 SWS, bingo De Bongerd, Steenderen 19.30 uur
19-09 Bejaardensoos Vorden, verrassingsmiddag Dorpscentrum, Vorden 14.15 uur

Algemeen
Genoemde activiteiten zijn voor alle inwoners van de gemeente Bronckhorst.
Kijkt u vooral ook bij de rubrieken van de lokale stichtingen. Wellicht vindt u daar een leuke 
activiteit die niet in uw eigen regio wordt georganiseerd. U mag overal meedoen.

Cursusaanbod mantelzorgers en vrijwilligers
De organisatie VIT-hulp bij mantelzorg geeft op regelmatige basis cursussen voor mantelzor-
gers en vrijwilligers. Gratis of tegen een kleine vergoeding. Denkt u dat een van de cursussen 
ook voor u een goede ondersteuning zou zijn, neem dan contact op met VIT-hulp bij mantel-
zorg. De contactgegevens vindt u onderaan dit bericht.

1. Basiscursus  voor vrijwilligers (3 dagdelen) van 9.00 tot 12.00 uur.
Dinsdag 17 sept.: werken als vrijwilliger; dinsdag 24 sept.: communiceren en signaleren; dins-
dag 1 okt.: bejegening.
2. Verdiepingscursus dementie voor vrijwilligers (4 dagdelen). Deze cursus wordt bij vol-
doende aanmelding ingepland.
3. Themabijeenkomsten/workshops voor mantelzorgers en vrijwilligers van 9.00 tot 
12.00 uur.

4. ‘Zorg de baas’ voor mantelzorgers. Bij voldoende aanmelding wordt deze cursus inge-
pland.
5. ‘Ontspoorde mantelzorg’ voor vrijwillige coördinatoren, donderdag 17 oktober.
Het scholingsaanbod en aanmeldingsformulier zijn te downladen van 
www.vithulpbijmantelzorg.nl Het aanmeldingsformulier graag opsturen naar: VIT-hulp bij 
mantelzorg, t.a.v. secretariaat, Varsseveldseweg 5, 7131 BG  Lichtenvoorde.
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met VIT (0544) 820000.

Elke dag contact
Een telefooncirkel is een groep mensen die elkaar dagelijks belt. Dat gebeurt meestal in een 
vaste volgorde, zodat u steeds door dezelfde persoon wordt gebeld. Daarna belt u zelf de vol-
gende van de lijst.
De telefooncirkel is er voor iedereen die behoefte heeft aan regelmatig contact, bijvoorbeeld 
uit veiligheidsoverwegingen. Of omdat u minder mogelijkheden heeft om anderen te ont-
moeten door uw leeftijd, handicap of ziekte. Het geeft een gevoel van zekerheid als iemand 
regelmatig informeert of alles in orde is. Vooral als u alleen woont of moeilijk de deur uit kunt. 
Bovendien is het gewoon gezellig als er iemand belt. 

De telefooncirkel is voor elke leeftijd. Is dit ook iets voor u? Meldt u dan aan via ons kantoor.

Verkoop ondergoed
Lancomode komt weer langs met het bekende ondergoed voor dames en heren. Hebt u nog 

Stichting Samenwerken Welzijn Bronckhorst
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Ineke Bijsterbosch, stafmedewerker
Telefonisch: maandag en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
Tel. 06-10687320. E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 
Website: www.sswb.nl 

Stichting Welzijn Steenderen
Postadres: De Bongerd 47, 7221 CR Steenderen
Bezoekadres: De Bongerd 1, 7221 CR Steenderen
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: ma., di. en wo. van 
9.00 tot 10.00 uur en donderdag van 13.30 tot 14.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 0575-450029. E-mail: welzijnsteenderen@sswb.nl
Website: www.welzijnsteenderen.nl

Stichting Welzijn Drempt, Hummelo & Keppel
Burg. van Panhuysbrink 1e, 6997 AA Hoog-Keppel
Secretariaat: Loes van der Laan, bereikbaar dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.30 uur. Tel. 0314-380232. 
E-mail: info@swdrempthummelokeppel.nl 
Website: www.swdrempthummelokeppel.nl 
Ineke Bijsterbosch, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: dinsdag van 13.30 tot 
14.00 uur en donderdag van 9.00 tot 9.30 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
Tel. 06-10687320. 
E-mail: i.bijsterbosch@sswb.nl 

Stichting Welzijn Hengelo
Sporthal De Kamp, Sarinkkamp 7, 7255 CX Hengelo.
Tel. 0575-465281, Mobiel 06-10727474

Ans Vermeulen, welzijnsadviseur
Inloop en telefonisch spreekuur:
Maandag, woensdag en vrijdag van 10.45 tot 12.45 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: a.vermeulen@sswb.nl

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden
Tel. 0575-553405 of 06-22929630.
Wilma Berns, welzijnsadviseur.
Inloop en telefonisch spreekuur: maandag t/m donderdag 
van 9.00-11.00 uur.
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: w.berns@sswb.nl
Website: www.stichtingwelzijnvorden.nl

Stichting Welzijn Zelhem 
Oranjehof: Prinses Beatrixstraat 41, 7021 CD Zelhem 
Tel. 0314-622074, Mobiel 06-13280466.
Paul Tiggeloven, welzijnsadviseur
Inloopspreekuur Oranjehof: ma t/m do van 8.30 tot 9.00 uur.
Inloopspreekuur Streekhuus, Dr. Grashuisstraat 8, Zelhem: 
ma t/m do van 9.00 tot 11.00 uur.
Inloopspreekuur De Zonnekamp, Magnoliaweg 34, Zelhem: 
elke 2e maandag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur.
Inloopspreekuur Protestantse Kerk, Dorpsstraat 19, Halle: 
elke 2e woensdag van de maand van 11.15 tot 12.00 uur. 
Verder bezoek en huisbezoek op afspraak.
E-mail: p.tiggeloven@sswb.nl  
Website: www.welzijnzelhem.nl



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst 
banknummer: 28 51 04 497

Openingstijden

 (telefonisch tot 17.00 uur).

gemeentehuis een afspraak te maken. 

-
dige medewerker voor u beschikbaar is. 

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

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info

Burgemeester Henk Aalderink

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

Informatisering en automatisering

Wethouder Arno Spekschoor

Financien en belastingen, Afval en milieu, 

Wethouder Dorien Mulderije

plattelandsontwikkeling, Recreatie en 
toerisme, Personeel en organisatie

Wethouder Paul Seesing

Ontspannen (sport en cultuur), 

Werk en inkomen en Zorg 

Wethouder Josephine Steffens

Afspraak maken? 

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

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

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

www.bronckhorst.nl. 

informatie over de gemeente.
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Ga je binnenkort op kamers wonen of 
na de vakantie weer terug naar je 
studentenhuis? Dan denk je vast niet 
meteen aan brand. Maar sta er toch 
even bij stil, want uit controles van 
de brandweer blijkt dat veel studen-
tenhuizen niet brandveilig zijn. 

door fietsen, meubels en vuilnis-

van kamers. En vaak is de elektrische 

er veel losliggende snoeren en aan 

waardoor kortsluiting en brand 
 kunnen ontstaan.

Weet wat je moet doen

een vluchtplan maakt, met afspraken 

brand kunnen vluchten.

het volgende:
1. Bepaal de snelste en veiligste 

vluchtroute uit het pand en geef 

het huis. Een goede vluchtroute 
gaat van boven naar beneden (in 

2. Bepaal een tweede vluchtroute 
voor het geval de uitweg via de 
voordeur geblokkeerd is 

er nog iemand binnen is. Het is 

dit te weten

omdat de vluchtroute afgesloten is, 

-
den, probeer paniek te voorkomen 

aandacht van de omgeving trekken 

6. Geef op de plattegrond aan waar  

afsluiters van gas en elektra

Hierdoor kan branduitbreiding 
voorkomen, of in ieder geval 
 vertraagd worden

Houd vluchtroutes vrij
Een vluchtplan hebben alleen is niet 

 regelmatig controleert. Zorg dat de 
vluchtroutes nooit gebarricadeerd 

 Bespreek het plan een paar keer per 

www.brandweerachterhoekwest.nl 
voor een  folder met 
meer info. 

kan ook.

Denk aan je (brand)veiligheid als je op kamers gaat wonen

met de laatste fase van de rondweg 

Hummeloseweg (N814) in Laag-

 Hummeloseweg (N814) wordt ter 
hoogte van het kruispunt met de 

82 van Arriva en aanwonenden 
moeten gedurende de afsluiting 

 gebruik maken van de nieuwe 

Omleidingen 

motoriseerd verkeer omgeleid  

 worden omgeleid via de Oude 
 Zutphenseweg en de Jan de 
 Jagerlaan. 

Meer informatie
-

deweg en www.bereikbaargelder-
land.nl vindt u actuele informatie. 

heden kunt u contact opnemen met 
de provincie Gelderland, via tel. 

Wegwerkzaamheden Laag-Keppel

Wie er regelmatig langskomt, heeft 

-
-

school, de Klimtoren. Ook de  kinderen 

in Hengelo. Wat staat na de bouwvak 

de bouwers verder met de wanden, 
plafonds, vloeren, trappen en lift.  

andere aan de slag met de verlichting 
en het aanbrengen van het klimaat-

-

 
de daken om de eigen energie op te 
wekken. In september start ook de 
aanleg van de speelpleinen. In 

de Gildeschool nog gesloopt moet 
 worden. Hier komen straks parkeer-
plaatsen en een terrein voor ontmoe-

ting, waar ook activiteiten kunnen 

aanstaande fusie van de scholen in 

Even wennen dus voor de kinderen. 

 installatie van de keuken, koeling 
en bowlingbaan. 

hun oude gebouw plaats, waarna de 
bouwer op die plek begint met de 

Voor de scholenbouwprojecten in 
Drempt en Hengelo is de gemeente 
opdrachtgever. Heeft u vragen dan 
kunt u contact met ons opnemen, 
via tel. (0575) 75 02 50.

Nieuwbouw scholen Hengelo en Drempt 
na herfstvakantie in gebruik

 Burendag, dit keer op 21 september. 

goed idee voor een leukere buurt tot 
€ 500,- om dit op Burendag uit te 

Burendag viert. Let op: dit kan vanaf 
nu tot 1 september. Zorg dat u er snel 

-
formulier en de voorwaarden staan 

 beschikbaar.

Burendag 21 september 
Doe mee en krijg 500 euro voor uw activiteit



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.

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 1 augustus 2013:

Ontvangen op 7 augustus 2013:

Aanvragen

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Zienswijze indienen?

-

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

 

-

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verleende vergunningen

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Mogelijkheden voor bezwaar

-

Voorlopige voorziening 

-

-

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Mogelijkheden voor beroep 

-

-

Beleidsregels Wet Werk en bijstand (Wwb) scholingsplicht

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 2013

Ondermandaatbesluiten
-

Gemeentelijke regelgeving algemeen

van de Poll metaalrecycling
in- en verkoop van oud ijzer en metalen

Wij geven de hoogste prijzen en tevens 
plaatsen wij gratis containers!

Handelsweg 10, Vorden. 06-30974306

Ma. t/m vr. van 8.00 tot 16.00 uur
Zaterdag van 8.00 tot 13.00 uur

Hoetinkhof 1A, 7251 XM Vorden

I www.tppriefel.nl



                      VAN 9:00 – 17:00 UUR

IN ONZE BISTRO: 
IEDER 2E KOPJE KOFFIE P.P. VAN HET HUIS!

VOOR THUIS:
APFELSTRUDEL MET VANILLESAUS EN SLAGROOM 

4 HALEN 3 BETALEN

VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!

OPRUIMDAG 
3 HALEN

2 BETALEN
OVER DE OPRUIMINGSPRIJZEN!

Kom op tijd voor de 
meeste keus en de grootste kortingen!

een ontbijtje 

ZATERDAG 
VERLAGEN WE 
NOG 1 KEER 

ALLE PRIJZEN! 
GELDIG OP 

17 AUGUSTUS 
VAN 9:00 – 17:00 UUR

DORPSSTRAAT 18B                      DORPSSTRAAT 18B

RAADHUISSTRAAT 2

DORPSSTRAAT 4 DORPSSTRAAT 4

KERKSTRAAT 3



VORDEN RUIMT OP

ALLES DE DEUR UIT!
ALLEEN 17 AUGUSTUS

ALLE ZOMERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 8.00-10.00 een 
waardecheque twv 15% 
van uw aankoopbedrag 
 te besteden t/m 4 oktober

 € 5,- EN € 10,- 

ALLEEN 17 AUGUSTUS
ALLE ZOMERCOLLECTIES 
75% KORTING
Èn tussen 10.00-17.00 een 

waardecheque twv 10% 
van uw aankoopbedrag 
 te besteden t/m 4 oktober

BURG. GALLEESTRAAT 9
ALLEEN OP ZATERDAG 17 AUGUSTUS

VAN 9.00 TOT 17.00 UUR

FINALE OPRUIMING
35 BANKSTELLEN & HOEKBANKEN

VOOR DE HALVE PRIJS

ZUTPHENSEWEG 24

ZUTPHENSEWEG 8

P

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

Op alle 
op 17 augustus

 15% KORTING 
vraag in de winkel naar de actievoorwaarden

DORPSSTRAAT 12



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Snotterbelle, snotterkuken
 B.  Duchten
 C.  Boekpiene

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

Iedereen is op beide dagen van 10.00
tot 17.00 uur van harte welkom. De
toegang is gratis. 

Voor meer informatie: 
www.hofteruurlo.nl

Open tuindagen Hof te Ruurlo
Ruurlo - Zaterdag 17 augustus 
en zondag 18 augustus is de tuin 
Hof te Ruurlo aan de Borculose-
weg 40, naast de Ruurlose Agneta 
molen, weer opengesteld voor pu-
bliek.

Kom ook en ontdek ze zelf, deze 
voor veel mensen onbekende
, mysterieuze en uiterst nuttige 
vliegende zoogdieren.
 Let op: reserveer van te voren uw 
deelname want vol is vol! Aan-
melden kan via www.natuurmo-
numenten.nl of telefonisch bij 
de ledenservice van Natuurmo-
numenten, 035 - 655 99 55. Deze 
tocht is ook geschikt voor kinde-
ren vanaf 8 jaar en voor mensen 
in een rolstoel met begeleiding 
(er is geen invalidentoilet).

Landgoed Velhorst is vanwege zijn 
ligging langs de Berkel en zijn vari-
atie in het landschap een zeer ge-
schikt leefgebied voor vleermuizen. 
Er komen veel verschillende soorten 
voor, ieder met eigen eisen aan zijn 
leefomgeving. Al eens het geluid 
gehoord van de rosse vleermuis, de 
dwergvleermuis, de laatvlieger of de 

watervleermuis? Tijdens deze vleer-
muizentocht ga je samen met de bos-
wachter over dit landgoed op zoek
naar deze vleermuizen.

Batdetector
De eerste vleermuizen vliegen al uit
als het nog vrij licht is. Met wat geluk
zie je in de schemer boven de graslan-
den eerst de vroeg vliegende dwerg-
vleermuizen, gevolgd door de rosse
vleermuizen. Wie weet zijn boven de
Berkel zelfs jagende watervleermui-
zen te ‘zien’. Vleermuizen kunnen
in het donker goed hun weg vinden.
Ze maken daarbij gebruik van ‘sonar
of echolocatie’. Met de ‘batdetector’,
die de sonargolven omzet naar voor
de mens hoorbare tonen, hoor je de
geluiden van de verschillende vleer-
muissoorten. Iedere vleermuissoort
maakt namelijk een eigen kenmer-
kend geluid. Kijk voor meer activitei-
ten op www.natuurmonumenten.nl

Vleermuizen spotten 
op de Velhorst
Vorden - Zin in een mysterieuze avond? Op zaterdagavond 24 en 31
augustus kun je mee met een vleermuizentocht van Natuurmonu-
menten op landgoed Velhorst bij Lochem. De circa twee uur durende
tocht met de boswachter begint om 19.30 uur.

Stelt u zich eens voor: het schitterende Kasteel Vorden 
prachtig verlicht op de achtergrond, Joop Boerstoel komt 
aanrijden in de Weense Fiaker en vervolgens barst er een 
show los waarin u door vele muzikanten, vocalisten en 
dansers wordt meegenomen op ‘eine musikalische Reise 
von Wien nach Berlin’. Een spektakel dat u nooit meer 
zult vergeten. Bestel daarom snel uw kaarten, zodat u ze-
ker weet dat u hier bij bent!

Op de thee bij de Kasteelvrouwe: meer dan 400 be-
zoekers

Vanaf 8 mei tot en met 8 september 
is de Achtkasteelentocht weer iedere 
woensdag te fietsen onder begeleiding 
van een gids. Onder de noemer ‘Op de 
thee bij de kasteelvrouwe’ mogen deel-
nemers dit jubileumjaar meer van de 
Vordense kastelen zien dan normaal. 
Iedere woensdag staat er een ander kasteel centraal. In 
sommige gevallen gaat men letterlijk op de thee bij de 
kasteelvrouwe. Sinds 8 mei hebben al meer dan 400 men-
sen de tocht gefietst. Ga voor het programma en om in te 
schrijven naar www.achtkasteelentocht.nl

Kaartverkoop Jubileumconcert gestart
De kaartverkoop voor het Jubileumconcert ‘Eine musika-
lische Reise von Wien nach Berlin’ is inmiddels van start 
gegaan. Wees er snel bij om er zeker van te zijn dat u deze 
onvergetelijke show niet mist. 
Kaarten zijn te koop bij Landwinkel Den 4 Akker, VVV 
Bronckhorst, Bruna en op www.achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Tonnie Schiphorst met 
Weense Fiaker bij jubileumconcert

Het jubileumconcert tere van 100 jaar Achtkastee-
lentocht belooft niet alleen een lust voor het oor, 
maar ook zeker voor het oog te worden. We lichten 
een tipje van de sluier op door alvast te verklap-
pen dat Tonnie Schiphorst op zaterdag 7 en zon-
dag 8 september acte de presence zal geven met een 
Weense Fiaker. Dit door paarden voortgetrokken 
rijtuig mag natuurlijk niet ontbreken bij een show 
in Duits-Oostenrijkse sferen.

Dit jaar vindt het evenement plaats 
aan de Horstweg (naast nummer 2). 
De paarden starten op zaterdag hun 
dressuur- en springactiviteiten. Op 
zondag zijn de pony’s aan de beurt. 

Ook dit jaar zijn er weer leuke ex-
tra rubrieken aan de wedstrijd toe-
gevoegd. Zo is er op zaterdag de 
selectiewedstrijd voor de Sublicup 
voor Jonge Dressuurpaarden en bij 

de pony’s kunnen de springruiters 
meedoen aan de selectie voor de 
Anemone Horse Truck Bokaal en is 
er voor de dressuurruiters de extra 
rubriek Bestgaande Rijpony. Zater-
dagmiddag is er voor alle sponsoren 
een Happy Hour in de tent op het 
terrein.

Rijvereniging Hummelo

Paarden- en ponyconcours Hummelo
Hummelo - Op zaterdag 17 en zondag 18 augustus houdt Rijvereni-
ging Hummelo weer haar jaarlijkse outdoorconcours.

De waardering voor de klassieke trou-
badour Gery met zijn afwisseling van 
verhalen en liedjes bleek even groot 
als voor de moderne popsongs van 
Cleo en Timmy. Al viel wel op dat 
vooral bij Cleo het jonge publiek alle 
liedjes zachtjes mee kon zingen. Ter-
wijl de ‘oudere jongeren’ weer door 
Timmy werden bediend met o.a. 
werk van The Temptations. Tijdens 
de voorstelling nodigde Cleo, die al 
voor een tweede optreden de vol-
gende week geprogrammeerd stond, 

Timmy uit om ook te komen zingen,
zodat op 14 augustus een kleine re-
prise plaatsvindt. (Aanvang 20.00
uur). Verder zijn er dan optredens
van Erik Knoef, cabaretier Fabian 
Franciscus, Josée van der Staak en
singer-songwriter Henk Boogaard.

Twee generaties entertainer in TOM
Vorden - Afgelopen woensdag-
avond gaf Gery van Groot Zwaaf-
tink in Theater Onder de Molen 
voor de pauze een dijk van een 
show weg. Na de pauze was het 
de beurt aan de jonge gardisten 
Cleo Vlogman en Timmy van Lin-
gen om aan de volle zaal van TOM 
te laten zien wat ze waard zijn.

Timmy van Lingen.

Mw. Zwennie Langwerden uit 
Wichmond zal op maandag 19 au-
gustus meewerken aan dit radiopro-
gramma. Op maandag 26 augustus 
zal dhr. Piet Piersma uit Vorden een 

overdenking houden. Het program-
ma ‘De Muzikale Ontmoeting’ wordt
iedere maandagavond  tussen 19.00
en 20.00 uur uitgezonden via Radio
Ideaal. Na de uitzending kunnen er
tot 20.30 uur nieuwe muzikale ver-
zoekjes aangevraagd worden voor de
week daarop, via tel. 0314-624002.
De kabelfrequenties 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

Kerk en radio
Zelhem - In het interkerkelijke 
programma ‘De Muzikale Ont-
moeting’ bij Radio Ideaal zijn 
voor de komende uitzendingen 
weer studiogasten uitgenodigd.



Ruurloseweg 118 | Vorden (‘t Medler)
Tel. (0575) 559 232
www.mrb-lensink.nl

Kunststof kozijnen:
Een leven lang
zorgeloos genieten
Alkuplus kunststof kozijnen, deuren, hefschuifpuien
en rolluiken. Topkwaliteit in uw woning met
optimale warmte en geluidsisolatie, maatwerk,
snelle levertijd én... een prima prijs.

Showroom open: Dinsdag en donderdag de gehele dag. Zaterdag van 11.00 tot 15.00 u.

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

in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

tengebied van Vorden

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

18.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

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

ling in de periode t/m 27 september 2013

GRATIS thuis te laten bezorgen

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

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

12.00 uur thuis bezorgd, mits voorradig.

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

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

WONEN SLAPEN ZONWERING GORDIJNEN VLOEREN

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

GRATIS THUIS TE LATEN BEZORGEN

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

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

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

Helmink wonen maakt het mooier bij u thuis

HÉT WOONCENTRUM VAN DE ACHTERHOEK

TM

ACTIE GELDIG MET DATUM KOOPOVEREENKOMST VANAF 1 JULI 2013 MET EEN UITERSTE KENTEKENREGISTRATIE-
DATUM VAN 30 SEPTEMBER 2013. 5 JAAR NIEUWWAARDE DEKKING IS ONDERDEEL VAN DE HYUNDAI 
VERZEKERING. GRATIS PECHHULP I.C.M. ONDERHOUD BIJ UW HYUNDAI DEALER. GENOEMDE PRIJS VAN HET 
MODEL IS INCL. BTW & BPM EN EXCL. KOSTEN RIJKLAAR MAKEN, METALLIC LAK, LEGES EN RECYCLINGBIJDRAGE. 
ZIE VOOR KOSTEN EN VOORWAARDEN WWW.HYUNDAI.NL. AFGEBEELD MODEL KAN AFWIJKEN VAN STANDAARD 
UITVOERING. ENERGIELABEL EN WEGENBELASTINGVRIJSTELLING IS AFHANKELIJK VAN DE VERKRIJGBARE 
UITVOERING. NIET IN COMBINATIE MET ANDERE ACTIES. AANBIEDING GELDT ALLEEN OP UIT VOORRAAD 
LEVERBARE MODELLEN. DRUK- EN ZETFOUTEN VOORBEHOUDEN. VRAAG IN DE SHOWROOM NAAR DE 
VOORWAARDEN. *TOT 1 JANUARI 2014.

Na zomerse aanbiedingen uit circa 40 occasions 
 

Fiat Punto TwinAir Sport 2013 met 0 km
Nu voor slechts: € 14.895,-

--
Fiat Panda TwinAir lounge 2012 met 0 km

Nu voor slechts: € 11.495,-
--

Fiat Panda 1.2. Edizione Cool 2010 met 16.784 km
Nu voor slechts: € 7.950,-

--
Fiat 500 1.2 Sport 2009 met 48.134 km

Nu voor slechts: € 9.450,-
--

Fiat Idea 1.4 8V Actual - extra hoge zit - 2006 met 62.706 km
Nu voor slechts € 6.900,-

U bent van harte welkom bij Autobedrijf Teger B.V.
Stationsstraat 18, 7261 AD Ruurlo

Tel. 0573-451426 • www.fiatteger.nl

Uw Fiat dealer sinds 1957
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Snotterbelle, snotterkuken: 
1. Snotneus. “Zo’n snotterkuken as i’j hooft nog geen eigen 

knippe te hebben.”
2. “Met zien ene been leep e kruuslam joho,
 Met zien ene been leep e kruuslam joho.
 En de snottebelle ging bim-bam, joho, joho.” (Riemken)  

 B. Duchten: Denken. “Mi’j dunk da’w maor ’s op hoes an 
mot.

 C. Boekpiene: Buikpijn. “Et neet te volle eerpele, door krie’j 
boekpiene van.”

Terwijl de aanspanningen onderweg 
waren gaven de LR & PC De Graaf-
schap en stoeterij Het Hof van Eden, 
een demonstratie. Dat deden ze s’ 
middags nog een keer. Weer terug 
van de middageditie maakten de aan-
spanningen zich bij de Veldslagweg 
gereed voor het laatste gedeelte van 
de Kastelenrit, het defilé het absolu-
te hoogte punt van de dag dat door 
honderden toeschouwers werd ga-
degeslagen. Voor de gejureerde deel-
nemers waren er deze dag prijzen te 
winnen. In Rubriek 1: Traditioneel 
Gerij, werd de eerste prijs gewonnen 
door T. Maat uit Ulvenhout. Rubriek 
2: Nieuw Gerij naar authentiek voor-
beeld, werd gewonnen door B. Roller 
uit Zieuwent. Ook voor de niet- ge-

jureerde aanspanningen was er een
prijs te winnen namelijk de ‘Gemeen-
te Beker’. Deze prijs werd door de Ge-
meente Bronckhorst beschikbaar ge-
steld en toegekend aan het schoonste
geheel van deze dag. Deze beker werd
gewonnen door de familie Schalkers
uit Bant. 
De organiserende vereniging In de
Reep’ n stelde ook een prijs beschik-
baar voor het mooiste geheel, geselec-
teerd uit de leden die niet gejureerd
werden van menvereniging In de
Reep’ n Vorden e.o. Deze prijs werd 
gewonnen door Nieuwburg uit Eefde.
De publieksprijs ging ook naar de
aanspanning van de heer B. Roller uit
Zieuwent met 1 Gelders paard en de
Victoria replica.

Kastelenrit Vorden:
Altijd veel bekijks

Vorden - De Vordense aanspanning In de Reep’ n organiseerde afge-
lopen zondag voor het 37e achtereenvolgende jaar de befaamde Kas-
telenrit, waaraan aanspanningen uit geheel Nederland deelnamen.
Deze rit bestond traditiegetrouw uit twee gedeeltes. De ochtendroute
ging tussen 9.45 en 10.15 vanaf de weide bij kasteel Vorden van start.
Daarin waren net als in de middageditie diverse kastelen opgenomen.
Bij kasteel t’ Medler werd een sherrystop gehouden waaraan werd me-
degewerkt door de leden van de folkloristische dansgroep De Knup-
duukskes.

Op vrijdag en zaterdag werd er ge-
traind voor de beste plaats op de grid. 
Zaterdagmiddag en zondag waren de  
races. Succes was er voor Hamove rij-
der Nelson Rolfes die uitkomt in de 
ONK Superbikes. Hij wist op zondag-
morgen vroeg zijn eerste wedstrijd te 
winnen in het ONK. Makkelijk ging 
dat niet want Danny de Boer en Nigel 

Walraven zaten hem op zijn hielen. 
Echter Walraven moest aan het eind 
afhaken en de Boer had wat techni-
sche problemen wat ook te horen 
was. Dat nam niet weg dat Rolfes de 
meeste ronden op kop had gereden 
en daardoor ook de terechte win-
naar werd. Jarco Grotenhuis viel op 
zaterdag van z’n motor en brak daar-

bij zijn sleutelbeen. Hierdoor moest 
de Hamove coureur deze wedstrijd 
laten schieten en ook die van vol-
gende week in Spa-Francorchamps. 
De wedstrijd in de Dutch Supersport 
werd afgetekend gewonnen door Ker-
vin Bos. Bos was zeer verheugd en 
blij met dit resultaat nadat hij vorig 
seizoen bijna niet had gereden door 
een blessure. De wedstrijd in Zolder 
liet al zien dat hij op de goede weg 
was met een tweede plaats. Davy Too-
nen werd nipt tweede voor Raymond 
Schouten die als laatste van start 
ging. Voor de Hamove coureurs in 
deze klasse ging het niet naar wens. 
Cliff Kloots viel uit met machine 
problemen, Mick Jansen en Lesley 
ten Tusscher schakelden zich zelf 
uit door valpartijen. Nederlands suc-
ces was er voor auto coureur Steijn 
Schothorst die rijdt in de European 
Formule Renault 2.0. Hij won zowel 
de wedstrijd op zaterdag als zondag. 
In de NEC Formule Renault 1.6 en 
de Superchallenge autoraces kon het 
publiek ook genieten van mooie ra-
ces. David Coulthard gaf tijdens de 
demonstraties een ware show weg 
met de Formule 1 racewagen en ver-
maakte het publiek met burn-outs. 
Jasper Iwema, Frans Verhoefen en 
Tim Coronel van het Maxxis Super-B 
team lieten ook mooie dingen zien 
tijdens de demo’s. Helaas werd deze 
dag overschaduwd door een tragisch 
ongeval in de zijspanklasse. De ande-
re races en demonstraties gingen wel 
door maar zonder feestelijkheden op 
het podium.

Gamma Racing Day 2013

Vorden - Vorig weekend was er in Assen de jaarlijkse Gamma Racing 
Days. Het programma bied verschillende takken van motorsport. Zo 
waren er motorraces, autoraces en demonstraties waaronder het Red 
Bull formule 1 team met oud Grandprix winnaar David Coulthard. 
Ruim veertigduizend toeschouwers bezochten het evenement.

Nelson Rolfes.      Foto: Henk Teerink

Vanaf 13:00 verzamelen we bij Den 
Bremer in Toldijk, om om ± 13:15 
uur te vertrekken per auto’s richting 
Braamt. Daar kan er vanaf 14:00-
16:00 uur gewaterskied/gewakeboard 
worden. Neem wel je eigen zwemkle-
ding mee. Kosten voor het waterski-
en/wakeboarden zonder wetsuit (dit 

is bij mooi weer): € 20,- voor leden 
van PJS en € 25,- voor niet-leden. Een
wetsuit dragen is namelijk gebruiken
niet verplicht. Huren kan wel en kost
€5,- extra bij slecht weer (regen&/
kou). Bij mooi weer kan die naar ei-
gen keuze worden gehuurd, maar
dan voor € 7,50 extra. Wakeboarden
kost per persoon €5,- extra. Er wor-
den 2 wakeboarden gehuurd die rou-
leren in de groep. 

Geef je vóór 16 augustus per mail op
bij Jan-Pieter (jptjuh_@hotmail.com)
of Matthijs (matthijsbeuseker@hot-
mail.com) of via een andere manier 
en zeg daarbij of je wil waterskiën of
wakeboarden. Tot dan!.

PJS gaat waterskiën
Steenderen - ‘Ja, het is weer zover: 
waterskiën met PJS.’ Dit jaar gaan 
we op zondag 18 augustus naar 
Stroombroek in Braamt. Hier is 
de langste kabelwaterskibaan 
van Nederland! Iedereen die het 
nog nooit heeft gedaan, kan het 
in twee uur leren. ‘Gevorderden’ 
kunnen eventueel wakeboarden.

De groep schilders bestaat uit Els 
Themmen, Corrie Verhoeven, 
Nettie Som, Wil te Boekhorst en 
Thea Kaaijk. Elke week komen ze 
bij elkaar om te schilderen. Sa-
men schilderen is een passie en 
er wordt dan ook niet vaak over-
geslagen. In de zomer maanden 
gaan ze naar buiten om de natuur 
vast te leggen. De resultaten laten 
ze graag zien. Ina Kets-Heusink-

veld ontwerpt en smeedt al vele 
jaren prachtige speelse sieraden 
in haar atelier van uiteenlopende 
materialen, zoals zilver, messing 
en koper, maar ook prachtig tita-
nium. Zij heeft gevlochten bron-
zen broches, colliers van titaan-
buisjes, zilveren ringen en fraaie 
stenen in zilveren hangers in haar 
collectie. De sieraden zijn uniek 
en hebben een eigen uitstraling.

Schilderijen en Sieraden 
in Kapel Bronkhorst

Bronkhorst - Schildersgroep ‘Passe Partout’ uit Terborg en sie-
radenmaker Ina Kets-Heusinkveld uit Toldijk exposeren in de 
kapel van Bronkhorst van 17 tot en met 23 augustus. De exposi-
tie is dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur geopend.

In nauwe samenwerking met de VVV 
Bronckhorst is voor de tocht op 24 augustus 
een route van 60 kilometer uitgezet. Behalve 
de afstand van 60 kilometer  - de normale 
route is 36 kilometer – is het verschil dat de 
tocht bedoeld is voor racefietsers en andere 
snelle fietsers.  Er zal worden gereden met 
een gemiddelde snelheid van 25 kilometer 
per uur. Uiteraard worden zoveel mogelijk 
kastelen in de route opgenomen, maar het 
hoofddoel is om al fietsend een bijdrage te 
leveren aan Artsen Zonder Grenzen. 
Deze organisatie is de initiatiefnemer van 
Tour For Life, waarvoor het Vordendse Team 
zich heeft ingeschreven. Voor dit goede doel 
is al ruim 16.000 euro aan sponsorgeld op-
gehaald door de race-fietsers uit Vorden, 
maar het streven is een bedrag van mini-
maal 18.000 euro bijeen te brengen voor het 
vertrek naar Italië. Het Cycling Team fietst 
in 8 dagen in totaal ca. 1250 kilometer. 60 
kilometer is hiervan nog geen 5%!  
Het inschrijfgeld van de deelnemers  voor 
deze bijzondere versie van de Achtkastee-
lentocht is 12,50 euro. Dit bedrag komt ge-
heel ten goede aan Artsen Zonder Grenzen/
Cycling Team Vorden. Deze unieke tocht zal 
worden begeleid door leden van het Cycling 
Team Vorden. De start is om 9.30 uur vanaf 
de VVV Bronckhorst in Vorden.

Aanmelden
Individuele renners kunnen zich aanmelden 
bij jwullink@vvvbronckhorst.nl
Onder de deelnemers worden twee kaarten 
verloot voor het jubileumconcert op 7 en 8 
september ter ere van het 100-jarig bestaan 
van de Achtkasteelentocht. 

Meer info: www.cyclingteamvorden.nl en 
www.achtkasteelentocht.nl

Bijzondere editie van 
de Achtkasteelentocht 
op zaterdag 24 augustus
Meefietsen met 
Cycling Team 
Vorden voor 
Artsen Zonder 
Grenzen
Vorden - De succesvolle wekelijkse 
Achtkasteelentocht op woensdag wordt 
op 24 augustus eenmalig ook op za-
terdag verreden. Deze “special’ van de 
Achtkasteelentocht is een initiatief van 
Cycling Team Vorden dat van 1 t/m 8 
september in 8 dagen op de racefiets 
van Italië naar Nederland zal gaan rij-
den als deelnemer aan de Tour For Life.
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Onder toeziend oog van honderden 
toeschouwers waren werkelijk prach-
tige wedstrijden te zien, die via heats 
en herkansingen tot finales kwamen. 
De finale bij de Zijspannen/quads 
werd gewonnen door Robert Rietman 
die kort gevolgd werd door Gerben 
Vruggink met Gerco en Melanie Cloo 
op een derde plaats. De jeugd was ook 
goed vertegenwoordigd niet minder 
dan acht man stonden achter het 
starthek te trappelen. Na de start was 
Jeroen Bussink als een speer verdwe-
nen Kort gevolgd door Björn Wisman 

die het ernstig aan de stok had met 
Mike Roes, dit werd uiteindelijk ook 
de eind uitslag. De nieuwste klasse 
met de oudste motoren werd gewon-
nen Door Winand Hoenink, met vlak 
daar achter oud enduro crack Peter 
Lenselink. De derde plaats bij de clas-
sics werd behaald door Christiaan 
van Voorst. En dan het klapstuk om 
de beroemde vetnippel trofee . De 
enduro cracks van de Vordense auto 
en motorclub “de Graafschaprijders” 
stonden aan het hek. Zoals altijd had 
Marcel Bulten een raket start, echter 

Bas klein Haneveld ging daar rück-
sichtslos overheen na de eerst bocht 
en pakte resoluut de eerste plaats. 
Erwin Plekkenpol kwam van ver en 
moest allerlei bijzondere inhaal ma-
noeuvres toepassen om naar voren 
te komen. Zelfs het parcours was 
niet breed genoeg voor hem om te 
passeren. Uiteindelijk kwam hij met 
moeite langs Bulten en ging op jacht 
naar Bas Klein Haneveld. Hans Pols-
voort was ondertussen Marcel Bulten 
gepasseerd om de 3e plek op te eisen. 
Bas had uiteindelijk 22 honderdsten 
over op Erwin om ook dit jaar de vet-
nippel trofee in ontvangst te nemen. 
De Wedstrijden werden op haren en 
snaren gereden. De EHBO had een 
rustige middag want ze hoefden niet 
in actie te komen. Het was een ouder-
wetse crossmiddag met veel publiek 
bij de races van de Vamc.

Spannende races tijdens de 
Vetnippel Volgas Kranenburg

Kranenburg - Onder ideale omstandigheden werden afgelopen zater-
dag de jaarlijkse grasbaan races georganiseerd door de Vamc , we-
derom in samenwerking met de Vetnippel Volgas in kranenburg. Niet 
minder dan 95 deelnemers gaven acte de presens in de klassen jeugd 
65/85, senioren en zijspannen/quads. Nieuw was dat er een aparte klas-
se was met motoren van 25 jaar en ouder, waarbij de oudste motor-
fiets van het bouwjaar 1970 dateerde.

Bas Klein Haneveld (225) was veruit de snelste man van de dag.  Foto: Henk Teerink.

Dit eerste lustrum wil de organisatie 
niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er 
zijn allerlei extra festiviteiten, waar-
door er genoeg te zien en te doen 
is op deze dag. Ook de bezoekende 
kinderen die niet deelnemen aan de 
keuring kunnen hieraan mee doen. 
Het programma ziet er als volgt uit. 
De officiële keuring begint om 10.30 
uur. Na de keuring is er eerst voor de 
deelnemende kinderen een wedstrijd 
wie zijn/haar kalf en zichzelf het 
mooiste heeft verkleed en versierd. 
Aansluitend volgt dan voor de 28 
deelnemende kinderen het belang-
rijkste van de dag, de prijsuitreiking.

Na de prijsuitreiking zijn er allerlei
spelletjes te doen rondom het thema
koe. Zoals koe schminken, koe mel-
ken, koekalender maken, staart han-
gen, sleutelhangers en buttons ver-
sieren, klompen verven en nog veel
meer.
Dit jaar is Angelique Krüger van TV 
Gelderland de speciale gast. Zij zal
samen met Gerreke Boschloo de hele
dag gezellig aan elkaar kletsen. An-
gelique zal ook de prijsuitreiking ver-
zorgen. Het belooft een ontzettend
gezellige dag te worden. Dus kom
samen met het gezin naar camping 
de Warnstee!

KOC Bronckhorst 5 jaar

Wichmond - Op zaterdag 31 augustus is het zover. Dan wordt voor
de vijfde keer de eindkeuring van de Kalveropfokclub Bronckhorst 
georganiseerd. Deze eindkeuring is bij camping Warnstee, Lank-
horsterstraat 34 in Wichmond.

Het belangrijkste van de dag, de prijsuitreiking.

PV DE IJSSELBODE 
STEENDEREN
De duiven van PV de IJsselbode Steen-
deren vlogen op zaterdag 10 augustus 
de eerste Natourvlucht vanaf DUFFEL 
(160 km). De duiven werden gelost 
om 10.00 uur. De snelste duif, van 
Ria Luesink, maakte een snelheid 
van 1512 mpm en werd geklokt om 
11.45 uur. Uitslag: Ria Luesink (10/20) 
1 2 6 10 15 16 19 20 31 37, Kelder-
man G.H.H. (9/25) 3 7 13 14 18 21 25 
29 32, Hulshof H. (6/12) 4 5 17 24 30 
36, Dieks H. (7/29) 8 9 11 12 23 26 
28, Stoel G. (3/8) 22 34 35, Boesveld J. 
(2/45) 27 33.

PV VORDEN
De lezers en vaste volgers van het 
Contact betreffende de uitslagen 
van P.V.Vorden hebben even niks 
gelezen. Terwijl uw vaste reporter 
lag te genieten van zon, zee en witte 
stranden, gingen de vluchten onver-
minderd voort. Was het niet altijd in 
het weekend,werd er door de weeks 
in gehaald, net voetbal, zodat we nu 
weer gelijke tred zetten met de afde-
ling. We zijn ondertussen gevorderd 
tot 4 vluchten met de jonge duiven, 
deze worden niet massaal meege-
geven. We spelen de meesten op de 
natour. Even ter opheldering ging 

de eerste vlucht in 3luik naar Theo 
Berentsen. De 2e vlucht werd ook 
gewonnen door een duif van de bos-
wachter. Vlucht 3 werd gewonnen 
door koebekapper Marc Tiemessen, 
allen nog van harte. Uitslag dinsdag 
30 juli vanuit HANNUT: T.J. Berent-
sen 1 3 4 7 11 12 14 15 16 21 22 30, 
R. de Beus 2, H.B.M. Hoksbergen 5 
25, Marc Tiemessen 6 17 20 26 27 28, 
Ashley Eykelkamp 8 9 10 13 18 19 24 
29, F.T. Hummelink 23. Uitslag zater-
dag 3 augustus vanuit NIJVEL: Marc 
Tiemessen 1 10 11 14 19 25, H.B.M. 
Hoksbergen 2 3 4 15 20 26, T.J. Be-
rentsen 5 9 16 18 22 24, Ashley Eykel-
kamp 6 7 8 17 21 27, F.T. Hummelink 
12 13 23 28.

Zijn we nu weer actueel met de 4e 
vlucht van zaterdag 10 augustus van-
uit CHARLEVILLES MEZIERE. Gelost 
om 08.30 uur met een in kracht toe-
nemende wind vanuit zuid-west werd 
er gerekend met vroege aankomsten, 
viel de 1e prijs weer bij good old Theo 
Berentsen. Ondanks goed weer vielen 
de duiven traag, want de meesten 
hadden teveel de Duitse kant aange-
houden. Deze kwamen wat later zo-
dat de verliezen nihil waren. Uitslag: 
T.J. Berentsen 1 3 4 9 12 13 15 24 25 
28 30, Ashley Eykelkamp 2 8 18 19 20 

23 27 29, Marc Tiemessen 5 6 10 11 
17 26, H.B.M. Hoksbergen 7 16 21 22, 
F.T. Hummelink 14 31.

Hadden we ook nog de laatste vlucht 
oude duiven vanuit BERGERAC met 
afstanden van ruim 900 km. Gelost op 
zaterdagmiddag om 14.00 uur werd 
de eerste duif geklokt op zondagmor-
gen om 11.35 uur door de combina-
tie J.Meijer en Zoon, die tevens het 
on aangewezen kampioenschap bin-
nen haalde. De aangewezen titel ging 
naar H. Stokkink, die tevens zijn 673 
bekroond zag worden als zijnde beste 
overnachtduif van de P.V.Vorden. 
Uitslag: Combinatie J.Meijer en Zoon 
1 2 3 4 6 7 8 10 12 13 14, Henk Stok-
kink 5-15; Martijn Schuerink 9-11. 
Tot de volgende week. Geniet nog ff 
lekker van de vakantie, degene die 
nog heeft.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD.
Vorige week zaterdag 3 augustus 
werd de overnachtvlucht vanuit BER-
GERAC vervlogen. Om 14:00 uur wer-
den de 16 duiven van 2 deelnemers 
gelost. Uitslag: R. Koers (4/10) 1 2 3 4.
Zaterdag 10 augustus om 8.30 uur 
werden 112 duiven van 9 deelnemers 
gelost in CHARLEVILLES MEZIERE. 
Uitslag: R. Koers (11/26) 1 2 6 8 10 11 
14 17 25 27 28, A.H.J. Peters (4/15) 3 4 
22 23, G. Duitshof (6/13) 5 9 18 20 21 
26, W. Willemsen (2/10) 7 16, J. Teu-
nissen (2/9) 12 24, P. van Londen (1/5) 
13, E. Koers (2/11) 15 19.

Duivenberichten 10 augustus 2013
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenvereni-
gingen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, 
PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo 
Gld. Zaterdag 10 augustus werd gevlogen vanuit Duffel, Charlevilles 
Meziere en Bergerac.

In 2003 verscheen het eerste Koen 
Kampioen boek van de in Hengelo 
woonachtige schrijver. Kinderen 
vonden het zo leuk om te lezen, dat 
uitgeverij Kluitman hem vroeg een 
vervolg te schrijven. Inmiddels zijn er 
al 350.000 exemplaren uit die reeks 
over de toonbank gegaan. Er is zelfs 
een televisieserie van zijn boeken 
gemaakt. In 2012 zat de voetbalmin-
nende jeugd wekelijks aan de buis ge-
kluisterd om de avonturen van Koen 
Kampioen te volgen. Voor de serie, 
die werd uitgezonden door de AVRO, 
zijn opnames gemaakt op het terrein 
van PAX, maar ook in Vorden en op 
andere plekken in de regio.

2013 moet het jaar van weer een
nieuw Koen Kampioen boek worden.
Deze uitgave heeft de titel Eerste in-
terland gekregen. Niemand minder
dan Klaas Jan Huntelaar heeft hier
het voorwoord voor geschreven. Bru-
na Vorden heeft de primeur gekregen
en mag dit nieuwe boek al op zondag
18 augustus op het Wim Kuijpertoer-
nooi te kunnen verkopen. Fred Diks
is aanwezig van 12.00 tot 13.30 om de
boeken te signeren.

Kleuractie voor Warchild
De schrijver zal dan ook vijftig Koen
Kampioenboeken weggeven aan kin-
deren die een prijs gewonnen hebben
met de kleurplaat die vorige week 
in het weekblad Contact stond. De 
boeken zijn beschikbaar gesteld door
Kluitman, daarvoor betalen Weevers
Grafimedia en Bruna Vorden 500
euro. Deze drie bedrijven zullen dit
bedrag op zondagmiddag aan War
Child schenken. De kleurplaat is nog
tot uiterlijk 15 augustus in te leveren
bij de Bruna in Vorden of bij één van
de vestigingen van Weevers Grafime-
dia. Versturen per post mag ook. De
kleurplaat is ook te downloaden op
www.weevers.nl
Meer info: www.kuijpertoernooi.nl

Het boek ‘Koen Kampioen - Eerste interland’
voor het eerst te koop in Vorden
Landelijke primeur op 
Wim Kuijpertoernooi
Vorden - Koen Kampioenfans op-
gelet! Het nieuwste boek ‘Eerste 
interland’ uit de populaire reeks 
wordt tijdens het Internationale 
Wim Kuijpertoernooi op 17 en 
18 augustus in Vorden voor het 
eerst verkocht. Ook Fred Diks, 
de schrijver van het boek, komt 
zondag naar het toernooi om zijn 
handtekening op de boeken te 
zetten. Daarnaast zal hij die mid-
dag nog meer kinderen blij ma-
ken door de prijswinnaars van de 
Koen Kampioen kleurwedstrijd 
bekend te maken. Deze actie is 
opgezet door de toernooiorgani-
satie, Bruna Vorden, Uitgeverij 
Kluitman en Weevers Grafimedia. 
De bedrijven doneren 500 euro 
aan War Child.
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Bent u toe aan vervanging van radio, 
televisie, computer, wasmachine, 
koelkast of inbouwapparatuur...... 
Misschien wilt u wel gewoon eens 
iets anders.

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

Ook voor al uw reparaties!

Gedurende werkzaamheden Zutphenseweg:

OPHAALSERVICE!!

WIJ RUIMEN OP!DIVERSE SHOWROOMARTIKELEN MET  50 % KORTING

WWW.GOTINKINSTALLATIE.NL

GOTINK INSTALLATIE
Molenenk 6
7255 AX Hengelo (Gld.)

T  0575 - 46 52 58
F  0575 - 46 01 81
E  info@gotinkinstallatie.nl

Gotink beschikt over een prachtige 
showroom waar u zich uitstekend kunt laten 
voorlichten. Als totaalinstallateur kunnen we 
u daarnaast helpen bij de complete inrichting 
van uw badkamer. Naar ùw wensen: van 
schetsontwerp tot montage.

(bromfiets)Rijbewijs A M

verrassing!.

 'Etten’ in de Achterhoek!
Gerechten van pure 

Achterhoekse streekproducten 
door topkoks bereid en 

entertainment, op 
bijzondere locaties.

Laat u verrassen,verwennen en reserveer!

mede mogelijk gemaakt door:

voor data en reservering:

 WWW.GAON.NL

KM

uitgevers

10e Editie: 30 augustus

10
e 

Editie

Maandaanbieding AUGUSTUS
Opruiming

showroommeubelen

Kortingen 
tot 80%*

* info in onze vestiging in Hengelo Gld.

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

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

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

www.spannevogel.nl

Aardappelen-, groente- en fruitboerderij
Kaas-, zuivel- en streekproducten

De Kruisbrink
A.G.F. Garritsen
Kruisbrinkseweg 7 Toldijk 
Telefoon 0575 - 45 13 61
WWW.AGFGARRITSEN.NL

Let op! Woensdagmiddag gesloten
Op de rotonde in Toldijk richting Steenderen na 200 meter links.

Volg ons op Facebook voor alle activiteiten en aktie’s!

Volop kersen en pruimen uit onze bongerd.

Zoete witte Druiven 500 gram 0.99
Malse Hollandse Slabonen 500 gram 0.49

Kersen deze week 500 gram 1.99
Pruimen St. Hubertus 500 gram 0.99

Nieuwe oogst Victoria aardappelen 10 kilo 3.99
Kado tip! Doe het met een streekproducten pakket!!

(Ver)bouwbedrijf Bruggink,
ook voor zonnepanelen!

Bruggink is een bouwbedrijf met 

gecertifi ceerde monteurs voor montage 

en aansluiten van zonnepanelen.

Daarnaast is Bruggink ook hét bedrijf 

voor gevel-, vloer- en dakisolatie of 

energiezuinige keukenapparatuur.

Nu de BTW op werkloon tijdelijk 

verlaagd is , heeft u een extra voordeel 

omdat u 15% minder BTW over de 

werkzaamheden betaalt. Wij adviseren 

u graag over de beste oplossing voor 

uw woning.

Bruggink Keukens, Badkamers en Bouw 
Molenweg 11, 7055 AW  Heelweg. Telefoon: 0315 - 24 29 29 

www.bruggink-bv.nl     info@bruggink-bv.nl Alles in één hand

    

Molenstraat 50
7241AE Lochem
Korte Hofstraat 7
7201 KH Zutphen

Raadhuisstraat 20 
7251AB Vorden

Dreiumme 55
7232 CN Warnsveld

Verkooppunten:
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BanenContact
VACATURE-AANBOD IN UW REGIO

Organisatie
Polyketting beweegt zich reeds ruim 50 jaar op het gebied van het interne goederentransport en 
maakt geavanceerde en geïntegreerde buffer-en transportsystemen. De voedings-en genotmid-
delensector vormt één van de belangrijkste afnemersgroepen. Polyketting kan een compleet 
buffer-en transportsysteem ontwerpen, fabriceren en installeren. Naast deze BU “ Accumulation-
and Conveyor Technology” voert Polyketting de BU “Conveyor Parts” (een uitgebreid pakket van 
Regina transportkettingen, overige transporteur componenten, transportrollen, kunststof profie-
len etc.). Op dit moment werken er ruim 40 enorm gemotiveerde medewerkers bij het bedrijf 
dat zich kenmerkt door een informele Achterhoekse sfeer. 

Per direct zijn wij op zoek naar een:

SENIOR BESTURINGSENGINEER 38 UUR 

Functie omschrijving:

Functie eisen:

Belangrijke persoonskenmerken:

Ons aanbod:

JUNIOR BESTURINGSENGINEER 38 UUR 

Functie omschrijving:

Functie eisen:

Belangrijke persoonskenmerken:

Ons aanbod:

Reacties:

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

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

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

Functie eisen
- Opleiding LTS+ / MTS;
- Leidinggevende capaciteiten;
- Ervaring met Word en Excel;
- Procesmatig kunnen denken en werken (Planning);
- Goede beheersing van de Nederl. taal in woord en geschrift;
- Bereidheid om in een twee ploegendienst te werken.

WERKVOORBEREIDER M/V
Omgeving Apeldoorn – Fulltime- vacaturenr. VIA1169982

Werkzaamheden
Als Werkvoorbereider (dagdienst) heb je als taak het voorberei-
den, plannen van materialen en werkzaamheden in samenspraak 
met de Chef Werkplaats. Zorgdragen dat defecte onderdelen zo 
snel mogelijk worden gerepareerd, levertijden worden bewaakt 
en bij afwezigheid Chef Werkplaats zijn plaats vervangt. Dit alles 
om productieverlies aan productiemachines, installaties, utility-
voorzieningen e.d. tot een minimum te beperken. Tevens zorg je 
voor de kostencalculaties en verzorg je de rapportages in Maximo. 
Uiteraard onderhoud je veelvuldig contact met de werkvoorbereider 
MTD en de productieafdelingen. Je bent een spil in de TD organisa-
tie en je rapporteert aan de Chef Werkplaats. Verantwoordelijkheid, 
veiligheid, oplossend vermogen, klantgerichtheid en respect zijn de 
kerncompetenties die je moet bezitten om als gedreven teamspeler 
de rol van Werkvoorbereider EPC succesvol te kunnen vervullen.

Functie eisen
- MTS diploma Electro techniek of vergelijkbaar met een (HBO 

werk- en denkniveau);
- Minimaal 3 jaar gewerkt als Werkvoorbereider in een productie-

omgeving;
- Kennis van Maximo, SAP of vergelijkbaar systeem;
- Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal (zowel schrifte-

lijk als mondeling).

HELPDESKMEDEWERKER M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VIO1162809

Werkzaamheden
In deze functie ben je verantwoordelijk voor het snel oplossen 
van storingen/vragen van klanten in het servicetraject op hard- en 
software gebied (1e lijns), het voorbereiden en implementeren van 
programmawijzigingen of upgrades bij installaties via Modem/ VPN 
verbinding, het monitoren van installaties en status terugkoppelen 
naar de klanten, het genereren van rapportages met een bijbeho-
rend advies voor de klant en het actief contact houden met klanten 
nadat de storing is opgelost.

Functie eisen
- HBO opleiding, richting Electro- / besturingstechniek;
- Ervaring met het in bedrijf stellen van installaties;
- Minimaal 2 à 3 jaar ervaring in het ontwerpen en in bedrijf stellen 

van grotere PLC-systemen;
- Kennis van de Engelse en Duitse taal;
- Kennis van Aandrijf- en Servotechniek is een pre;
- Bereidheid tot het draaien van consignatiedienst.

MONTEUR BUITENDIENST M/V
Omgeving Ulft – Fulltime- vacaturenr. VCP1171627

Werkzaamheden
Wij zoeken per direct een monteur buitendienst. Ben je sleutelvaar-
dig en heb je geen 9-5 mentaliteit dan is de uitdagende baan voor 
jou! Je gaat samen met een collega op klus door heel Nederland 
en Duitsland. De werkzaamheden zijn voornamelijk op locatie. Het 
betreft een baan voor langere tijd. Je dient over de bereidheid te 
beschikken om regelmatig in de kost te zijn.

Functie eisen
- Je bent sleutelvaardig;
- Ervaring met montage en het MIG/MAG lassen van staalcon-

structies;
- Geen 9-5 mentaliteit.

www.europlanit.nl

Stuur uw reactie naar: werk@eppd.nl

Euro Planit Personeelsdiensten
Dienstenweg , 7251 K Vorden1 P

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

TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 
BINNENDIENST M/V
Fulltime- vacaturenr. VCP1070038

Als verkoper binnendienst ben je het telefonische aanspreekpunt 
voor onze relaties voor de verkoop van (dieselgedreven) pompsets 
en toebehoren. Je bent praktisch ingesteld en weet de telefonische 
vraag om te zetten in een gepast antwoord of snelle actie. Een korte 
responstijd is hierbij vereist. Je werkt samen met de buitendienst-
verkopers en bent medeverantwoordelijk voor de commerciële re-
sultaten. Je adviseert klanten, stelt offertes op en behandelt orders. 
De klantenkring bestaat uit o.a. bronbemalers, verhuurbedrijven, 
aannemingsbedrijven en waterschappen.  Ook als startende HBO’er 
op de arbeidsmarkt ben je van harte welkom om te solliciteren op 
deze functie!.

Je beschikt  over een MBO/HBO werk- en denkniveau en hebt 
enige jaren commerciële binnendienst ervaring bij voorkeur binnen 
de bouw/aannemerij/grond-, weg- en waterbouw of scheepvaart. 
Je hebt  een enthousiaste, kwaliteitsbewuste en servicegerichte 
instelling. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden  
waarmee je vertrouwen weet op te bouwen en tot succes komt. Je 
hebt goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift 
en bij voorkeur ook beheersing van de Duitse en Engelse taal (af-
hankelijk van deze  talenkennis behoort  uitbreiding naar contact 
met internationale klanten tot de mogelijkheden). Voor deze functie 
geldt dat veelzijdigheid en uitdaging dagelijks voorbij komen.

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

Volg ons nu ook op Facebook! 
www.facebook.com/
europlanitpersoneelsdiensten
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Kijk en koop bij onze 
adverteerders!

Lekker dichtbij en een ruime keus!

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

  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

Verkoop/verhuur aanhangwagens
DE VENTERKAMP 7, 7261 AH RUURLO

74.-

47.-  

399.-

297.-  

349.-

297.-  

549.-

449.-  

449.-

366.-  
LED-TV 32PFL3158.

81c

WASMACHINE 

STOFZUIGER 
KRUIMELZUIGER 

LAPTOP 

F

INCL. MATRASBORSTEL, 
FLEXIBELE KIERENZUIGER 

T.W.V. 45.-

Veel voordeel voor de 
thuisblijvers! OP=OP!

LAATSTE WEEK

150 Experts, altijd 1 bij u in de buurt!
 www.expert.nl/winkels

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

Lampenpoetsersgras

Pennisetum alopecuroides 
‘Hameln’.
Hoogte ca. 70 cm. 
Potmaat 23 cm. Per stuk

van 12,99Cvoor 

6,99

wk 33. Geldig van 15-08 t/m 21-08. OP=OP


