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Wim Kuijpertoernooi: genieten voor de ware voetballiefhebber

Vorden - Het was dit weekend puur genieten voor de ware voetballiefhebbers tijdens het Wim Kuijpertoernooi in Vorden. Talenten uit 
binnen- en buitenland toonden hun kwaliteit op de prachtige velden van VV Vorden. Verderop in deze krant een uitgebreid verslag 
waarin onder meer wordt stil gestaan bij het afscheid van toernooivoorzitter Gerard Greven, de kleuractie voor War Child en natuurlijk 
vooral de wedstrijden. Op Contact.nl zijn meer foto’s en video’s gemaakt tijdens het Kuijpertoernooi te vinden.

Hij zingt vaak over groeten en fruit, 
doch deze avond ook goochelde met 
woorden en af en toe net alsof je Drs. 
P. hoorde. Dan de verrassing van 
de avond, een zangtrio (nog zonder 
naam) uit Vorden, zeer getalenteerde 
jonge artiesten: Milou Ruiterkamp, 
Timmy van Lingen en Cleo Vlogman. 
Ze brachten prachtig driestemmig 

Veel afwisseling in TOM

Vorden - Afgelopen woensdag-
avond was er veel te zien en te 
horen in Theater Onder de Mo-
len te Vorden in het buurtschap 
Linde. Voor de pauze beet Erik 
Knoef het spits af met mooie lied-
jes, korte conferences en schitte-
rende ‘Korte Riemkes’, alles in ’t 
plat. Aansluitend cabaretier Fa-
bian Franciscus uit Utrecht, die 
nog in zijn try-out stadium zit 
maar desalniettemin de lachers 
op zijn hand kreeg.

de moeilijkste popsongs ten gehore. 
Ze zingen pas vanaf april samen, dus
dit belooft wat voor de toekomst. Jo-
sée van der Staak sloot met een vette
knipoog naar Timmy de avond af 
met ‘Killing Me Softly With His Song’
en nodigde het drietal uit voor een
avondvullend optreden in 2014.

Woensdagavond 21 Augustus treden
de Barden van Bronckhorst in TOM
op :(Gery Groot Zwaaftink, Mees en
Arjan Verschuur), BruusQ (in halve
bezetting) en Immens. Een hele 
avond artiesten die eigen Nederlands-
talig werk brengen. 

Tot slot van Zomercarrousel 2013 op
28 augustus Estrada do Sol, duo Bui-
tengewoon!, Jolieke van Osch en de 
HBTG-band. Reserveren kan via 
www.tom-vorden.nl

JEROEN SCHLECHTER
TRANSPORT EN VERHUIZINGEN V.O.F.

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

VOORDELIG VERHUIZEN TRANSPORT

WONING ONTRUIMING OPSLAG

GRATIS OFFERTE!!

DE MODEHAL
IS NU OOK MERKENHAL!

    

Industrieterrein
Werkveld te VordenKERKHOFLAAN 3c

Open: Donderdagavond van 18 tot 21 uur
 Vrijdag van 10 tot 18 uur
 Zaterdag van 10 tot 17 uur

ACTIE VAN DE WEEK: Bij € 75,00 GRATIS UITGEBREIDE 
FRUITTAS t.w.v. € 5,00 van REINIER & LEONIES.

Kleding vanaf € 5,00; Tassen € 5,00; Grote maten;
Shawls € 2,50; Sieraden vanaf € 2,50; Slippers € 5,00.

Nu ook merkkleding voor mannen. o.a. Tom Tailor, 
Cars, Jack & Jones, Kortingen tot wel 50%! Ook 

nieuw binnen: Nieuwe damescollecties! Veel kleding 
voor € 5,-, € 10,- en € 15,-. Dus kom langs!



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

DIVERSEN

TE HUUR

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!

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

Lekker in uw vel?
Herbalife uitgebalanceerde voeding! 
Nieske Pohlmann (06) 54 32 66 69.

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

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

Alleen op afspraak.

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

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

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

tegenover de huisartsenpost.

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

De algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur en 

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

kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

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

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

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

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

van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur 

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

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

19.30 uur.

Tandarts
24 - 25 augustus G.M. Wolsink, Laren (0573) 40 21 24.

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 25 augustus 10.00 uur, ds. J. Kool.

Gereformeerde kerk Vorden
Zondag 25 augustus 10.00 uur, ds. T. Zuidema, Harderwijk.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 25 augustus 10.00 uur, ds. Ballegooyer, Winterswijk.

R.K. kerk Vorden
Zondag 25 augustus 9.30 uur, Eucharistieviering, em.-priester J. 

Leisink.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 24 augustus 17.00 uur, Eucharistieviering, Hogenelst, 

m.m.v. Koorleden.

Zondag 25 augustus Geen viering.

Weekenddiensten

Verloren: op 11 aug. tijdens

Koetsendag, 1 koper kleurige

Wieldop van koets. G. van Zee-

burg, tel. 06 - 20 43 42 67.

Last van wespen? Bel:

0610499025

sept. eigen slacht, heerlijk biol.

gevoerd scharrelvarkensvlees,

pakketten van 10 kg. meer info

06 51423744 of natasja@

stockpaard.nl

Per direct te huur/te koop:

Ruime  woonchalet, 60m2 v.v.

woonkeuken, badkamer, toilet,

twee slaapkamers en nieuwe

combiketel. 06-15489610

Leer (beter) bridgen
Beginnerscursus start 18 september.

Opfriscursus start 19 september.
Tegenspeelcursus start 28 november

Amber en Harry Garsen
Gediplomeerde bridgedocenten

Aanmelden: 0575-522275

Dagmenu’s 21 t/m 27 augustus
Dagmenu om mee te nemen € 7,50. Dagmenu’s thuis laten 
bezorgen € 8,75. Dagmenu bij ons consumeren € 9,75. 
(Bestellen mag, maar hoeft niet). Vanaf 16.00 uur, behalve op 
maandag en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het 
menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 21 augustus 
Knoflookroomsoep/Kipfilet Americain, gegratineerd met tomaat, 
spek en kaas met frites en rauwkostsalade

Donderdag 22 augustus 
1/2 haantje met frites, appelmoes en rauwkostsalade / Tiramisu 
met slagroom

Vrijdag 23 augustus 
Tomatensoep / Zalmfilet met dillesaus, aardappelen en groente

Zaterdag 24 augustus (alleen afhalen / bezorgen)
Kipsaté met champignonsaus, aardappelen en rauwkostsalade / 
IJs met slagroom

Maandag 26 augustus 
Champignonsoep / Duitse biefstuk met gebakken uien, aard-
appelen en groente

Dinsdag 27 augustus 
Wiener schnitzel met frites en rauwkostsalade/IJs met slagroom

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

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

Wilt u uw oud ijzer kwijt?

Bel gewoon Frits Peppelink-

hausen, tel (0575) 55 29 16,

(06) 51 60 15 16.

Voor uw rijopleiding naar

Rijschool
Bronckhorst
Omgeving Hengelo, Vorden, 

Zelhem, Steenderen.

Personenauto 25 rijlessen 

inclusief examen € 1250,00

Aanhanger personenauto.

Daarnaast leiden wij op voor 

Taxichauffeur basisopleiding, 

en doelgroepenvervoer.

Tevens het adres voor bijscho-

ling voor het TX keurmerk.

De lekkerste van dit moment!!!!!!!
Navelsinaasappelen 2 kilo 2.98
Mooie blanke witlof 500 gram 0.79
Ze zijn er weer!!!!
Hollandse Opal pruimen 1 kilo 2.99
Nieuwe oogst Frieslander aardappelen

10 kilo 6.98
Huisgemaakte Chili con Carne met rijst
en een GRATIS bakje rauwkost p.p 6.98

Aanbiedingen geldig t/m maandag 26 augustus.
Burg. Galleestraat 6a, Vorden. Tel. 0575-550850 



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

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

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

... als het meer moet hebben!

Zondag 25 augustus
in Hengelo geopend!

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

Zondag 25 augustus 
vanaf 15.00 uur

Gein op 
Het Plein

met 
DJ DION 

en feestzanger
RONALD 

REINHART
(o.a. bekend van de TV-show 

Bloed, Zweet en Tranen)

Vele gokjes werden uitgebracht
over mijn naam en mijn geslacht.
Maar nu zul je eindelijk weten;
ik ben een meisje en zal Haitske gaan heten.

Hoera, we hebben een dochter!

Haitske
Zij is geboren op 11 augustus 2013 om 00.17 uur,
weegt 3650 gram en is 52 cm lang.

Roelof Knoef en Linda van der Wal

Lindese Enkweg 1
7251 NH Vorden

Martin Borkent

Een zullen we elkaar weer ontmoeten, daar op

die plek waar God al onze tranen zal wissen,

daar waar geen dood is en geen rouw, waar

geen verdriet is en geen pijn.

Sabine Blaak

Op zondag 11 augustus heb ik aan onze

Schepper teruggegeven mijn op 29-01-1970

geboren zoon

Sabine en Henny Blaak

Overweg 2 7251 JS Vorden

Vorden

Steenderen

Prachtige Jaren
Niet treuren dat ze voorbij gingen
Glimlachen dat ze er geweest zijn

Jantje Kettelerij-Luijmes

Aaltje te Linde-Luijmes †
Johan te Linde †
Harry & Gerda te Linde
Kinderen & Kleinkinderen

13 augustus 2013

Niek
Evert Hendrikus

Dolblij en gelukkig zijn wij met de geboorte van

onze zoon en broertje

Dennis, Lotte en Tess Klein Haneveld,

Kapelweg 2a,

7233 SC Vierakker

08-08-2013

Op de
ORANJEFEEST
Vierakker-Wichmond
pagina van vorige week is per abuis
onderstaande advertentie niet geplaatst:

DERWISHHUUS

kelims, camelbags
en wellness 

van de zijderoute

Knip- en naailes
Opleiding tot Coupeuse 

Start 2 september 2013

Info en opgave
M O D E V A K S C H O O L

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt 

à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

TE KOOP GEVRAAGD
Alle merken en bouwjaren

AUTO’S EN
BEDRIJFSWAGENS

à contant + RDW-vrijwaring

André Boschker
Ruurlo

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



Volkomen mee eens. Wij schei-
den dit jaar heel zorgvuldig en 
voelen ons soms onbezoldigde 
gemeentewerkers. Bovendien 
zijn we op die manier een dief 
van onze eigen portemonnee. 
Immers  het 15 maal aanbieden 
van de grijze kliko, wat als ge-
middelde aangenomen wordt, 
is op deze wijze niet reëel. Het 
gevolg zal waarschijnlijk zijn, 
dat het tarief van € 6,87 per 
leging drastisch moet worden 
verhoogd. Deze wijze van afval-
scheiding is politiek en maat-
schappelijk bepaald. Scheiden 
aan het eind van de keten kan. 
Als je voor het milieu bent, moet 
je alles op alles zetten om het 
huisvuil te recyclen, maar dan 
op de juiste en meest efficiënte 
manier: aan het eind! Al het 
huisvuil van de centra van de 
grote steden wordt ongeschei-
den opgehaald. Dat is meer dan 
al het vuil van de Achterhoek, 
Twente en de Veluwe bij elkaar. 
Wat wij doen is dus een drup-
pel, en ook nog een verkeerde, 
op een gloeiende plaat. Toen de 
gemeente Groningen weer wil-
de overgaan op ongescheiden 
ophalen van afval, brak er een 
storm van kritiek door de over-
heden los. Niet omdat dit mi-
lieuvervuilender zou zijn dan 
het gescheiden systeem! Nee, 
het draagvlak van de huidige 
manier van afvalscheiding zou 
afbrokkelen! Nog altijd  zijn we 
druk met op deze manier afval 
te scheiden, omdat dit een hype 
is. Over milieu gesproken: mo-
torcross en tractorpulling zijn 
zeer vervuilend! Toch doen de 
overheden hier niets tegen. En 
wij maar verzamelen voor het 
milieu. Hypocriet noemen we 
dat in dit verband. Begrijpt u 
hier nog iets van?

T.W. Baak, Zuivelhof 1, Vorden

Te veel 
op ons bord!
In Contact van 6 augustus 
jl. schrijft de heer Van Rijn, 
dat de gemeente Bronck-
horst misschien wel een 
beetje te veel op het bordje 
van de burger legt.

Steeds meer mensen in Nederland 
schrijven verhalen uit hun eigen le-
ven en ontdekken hoe waardevol 
dat is. Lang vergeten herinneringen 
komen naar boven: geuren en kleu-
ren van toen, de bonensoep van je 
moeder, het krassen van je Noren op 
het gladde ijs, de zachte handjes van 
je kind. Schrijven over je leven geeft 
helderheid en inzicht. Ineens vallen 
dingen op hun plaats of kun je keu-
zes in een groter geheel zien. 

Ieder leven zit boordevol verhalen:
grappige, ontroerende, avontuurlijke,
verdrietige verhalen en verhalen van
verwondering om de kleine dingen
van de dag. Verhalen die het waard
zijn om verteld te worden.

Het is fijn om die verhalen te delen 
met medecursisten: er is een lach,
herkenning, dan weer een traan
van ontroering. Merel Bruning van
Schrijfzicht geeft je met inspirerende
opdrachten en handige schrijftech-
nieken de mogelijkheid om ook jouw
verhalen te schrijven. Schrijfervaring
is niet nodig. Voor meer informatie 
en inschrijving: www.schrijfzicht.nl
Tel. 06-55565609

Schrijf over je leven! 

Cursus Levensverhalen 
Zutphen - Op dinsdagochtend 17 
september start opnieuw de cur-
sus Levensverhalen schrijven in 
de gezellige ruimte van ’t Atrium 
aan de Martinetsingel.

Bridge spelen betekent pure ontspan-
ning, spelvreugde en gezelligheid. 
Heb je eenmaal via een cursus de be-
ginselen geleerd, dan kun je met zijn 
vieren bridgen in de huiskamer, op 
een club of meedoen met een bridge-
drive. Bridgeclub Zutphen, aangeslo-
ten bij de Nederlandse Bridgebond, 
is de oudste en grootste club in Zut-
phen. De leden spelen op diverse ni-
veaus, van beginners tot ver-gevor-

derden. Men kan op 2 avonden en
1 middag spelen. Nieuwe leden zijn
altijd welkom. Vanuit de club wor-
den cursussen verzorgd voor begin-
ners en gevorderden. Deze worden
gegeven door ervaren, gediplomeerde
docenten. Op woensdag18 september
start de beginnerscursus (12 lessen)
en op donderdag 19 september de op-
friscursus (10 lessen). Beide cursussen
bestaan uit 12 avonden. Door een bij-
drage van de bridgeclub zijn de kos-
ten van de beginnerscursus beperkt
tot 75 euro. De opfriscursus kost 95
euro. Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer info? Neem dan contact op met
Harry Garsen, tel. 06-28840808, email
harrygarsen@gmail.com of kijk op 
onze website www.bczutphen.nl

Is bridge een nieuwe uitdaging 
voor u?
Zutphen - Bridge is een kaartspel 
dat wereldwijd volgens dezelfde re-
gels wordt gespeeld. Iedereen, van 
jong tot oud, kan het leren; het 
spel traint daarbij de hersenen. Als 
u kaarten leuk vindt dan is bridge 
zeker een uitdaging voor u.

• Bernina • Pfaff
  • Brother   • Anker
    • Bernina lockmachines     • Lockmachines

Wij repareren alle merken
naaimachines in eigen werkplaats.

U kunt uw naaimachine afgeven voor reparatie bij
FASHION CORNER

Zutphenseweg 8, Vorden. Tel. 0575-552426

Voor informatie: Nieuwstad 31, Lochem. Tel. 0573-252748

Voor
naaimachines
en kleinvak

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen
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TROTS VAN DE KEURSLAGER

Ambachtelijk slavinken

4de gratis

SPECIAL

Carpaccio rosso

100 gram 245

VLEESWARENKOOPJE

150 g kipfilet + 100 g 
kipsalade

samen voor 398

KEURSLAGERKOOPJE

Runder gehakt +
saucijzen

500 gr. + 4 stuks 595

MAALTIJDIDEE

gebraden
Spare Ribs

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

Tot 1 maart 2014

BTW verlaging

van 21% naar 6%

Uitbreiding cursus aanbod
Tijdens de puppy cursus worden de 
nieuwe trainingsmethoden al toege-
past. De vervolg cursussen sluiten hier 
qua methodiek perfect op aan. 
Het einddoel is een vrije, blije én ge-
hoorzame hond. De hond gehoor-
zaamd nu niet alleen meer omdat het 
moet, maar omdat hij het wil! En dit 
laatste is vele malen effectiever. Door 
de oefeningen die we aanleren, zal de 
hond niet alleen op het trainingsveld, 
maar ook in de thuissituatie goed ge-
hoorzamen. Dit is iets wat we allemaal 
graag willen. 

De jonge honden cursus, 
de prettige huishond cursus, 
de combinatie cursus
en de senioren cursus zijn nieuw. In 
deze cursussen bieden we naast de  
gehoorzaamheidsoefeningen, veel con-
tact- en beheersingsoefeningen aan. 
Hier zult u in de praktijk erg veel aan 
hebben! Als het contact tussen baas en 
hond goed is, zal de hond minder sterk 
op prikkels van buitenaf reageren. En 
wie wil er nu niet een goed opgevoede 
en beheerste hond? Ook zijn er in deze 
cursussen veel hersenwerkoefeningen 
opgenomen.
Hersenwerk is het mentaal uitdagen 
van uw hond, het stimuleert alle zin-
tuigen van de hond en laat zijn her-
senen flink werken. Hersenwerk is 
hetzelfde als denksport, puzzelen of 
braintraining voor mensen. Het helpt 
honden om fit te blijven, het leert de 
hond zich te concentreren, geeft rust 
en voldoening, ontspanning en is zelfs 
inzetbaar om angst te overwinnen.

Re-integratiecursus voor baas en 
hond
Ook ‘oud-cursisten’ willen we de kans 
niet ontnemen om kennis te maken 
met onze nieuwe trainingsmethoden. 
Daarom hebben we voor honden vanaf 
5 jaar de senioren cursus ontwikkeld. 
De oefeningen zijn erop gericht om 
de hond geestelijk scherp en lichame-
lijk fit te houden. Verder krijgt jullie 
onderlinge band een enorme oppep-
per van deze cursus. Uw hond zal het 
prachtig vinden als hij weer mee mag 
naar het veldje in Toldijk!

De zuinigheid probeert de 
wijsheid wel eens te bedriegen 
Hondenschool Consequent kiest voor 
kwaliteit i.p.v. kwantiteit. We trainen 
in relatief kleine, zorgvuldig samenge-
stelde groepen. Ook de grote vakkennis 
en motivatie van onze trainers is niet 
veranderd: iedereen staat te popelen 
om er een mooi seizoen van te maken! 

Jolyn Holtvluwer is niet alleen hon-
dentrainer en gediplomeerd hond-
engedragsdeskundige. Ze werkt ook 
met veel plezier als paraveterinair 
dierenartsassistente in een dierenarts-
praktijk.  Het valt Jolyn zowel bij de 
dierenartsenpraktijk als binnen haar 
eigen bedrijf op dat steeds meer men-
sen er voor kiezen om haar hulp in te 
schakelen als er thuis problemen zijn 
met de hond. Soms is het beter om 
voor gedragstherapie of privé training 
te kiezen als de gedragsproblematiek 
zo groot is, dat het volgen van een 
groepscursus niet meer afdoende is. 
Veel probleemgedrag komt voort uit 
(onbewust) verkeerd aangeleerd ge-
drag. De hond heeft dan, op wat voor 
manier dan ook, succes gehad met het 
ongewenste gedrag. Gelukkig zijn de 
gedragsproblemen meestal op te los-
sen met de nodige inzet en training. 

‘’Het is belangrijk dat honden eigena-
ren goed weten waarom honden doen 
zoals ze doen, hoe ze leren en wat ze 
proberen te zeggen met hun lichaams-
taal’’ aldus Jolyn.

Op de geheel vernieuwde website 
www.hondenschoolconsequent.nl 
vindt u het volledige cursusaanbod en 
informatie over onze visie en werk-
wijze. De kwaliteit hebben we op de 
website inzichtelijk gemaakt zodat 
nieuwe cursisten eenvoudig kunnen 
beoordelen of te vergelijken of deze 
voldoet aan de eisen en behoeften die 
zij hebben.

Mocht u na het lezen van dit artikel 
nieuwsgierig of enthousiast geworden 
zijn, neem dan gerust contact met ons 
op. Dit kan door middel van onze web-
site of ons telefoonnummer waarvan 
de gegevens hier onder vermeld staan.

Eigenaar: Jolyn Holtvluwer
Tel. 06-10762337
www.hondenschoolconsequent.nl
info@hondenschoolconsequent.nl

(INFOTORIAL)

Hondenschool Consequent in Toldijk

Leren is Leuk!
Toldijk - Op zaterdag 7 september start het najaarsseizoen van Honden-
school Consequent, gelegen aan de Beekstraat 13 in Toldijk. Het cursus-
aanbod is fors uitgebreid. Door nieuwe wetenschappelijke inzichten in 
het gedrag van de hond, is het noodzaak om de trainings- en opvoedings-
methoden aan te passen. Ook spelen we in op de wens van veel cursisten 
om de gehoorzaam-heidsoefeningen nog meer af te stemmen op situaties 
in het dagelijks leven. ‘’Vroeger was het goed, nu is het vele malen beter!’’ 
Aldus Jolyn Holtvluwer, eigenaar van de hondenschool.
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Met name in de tweede helft werden 
de jongens uit Leverkusen van het 
kastje naar de muur gestuurd. Prach-
tige ‘driehoekjes’, steeds de vrije man 
vinden en als kers op de taart scoorde 
PSV drie prachtige goals. De spits van 
Bayer Leverkusen (nummer 9), het 
fenomeen bij de Duitsers, werd in 
deze finale, volledig door de hechte 
defensie van PSV aan banden gelegd. 
In Eindhoven hoeven ze zich de ko-
mende jaren geen zorgen te maken 
over de aanwas vanuit de jeugd, zo 
bleek tijdens het toernooi in Vorden. 
In de strijd om de derde plaats won 
Feyenoord met 3-1 van Hammerby 
FC uit Zweden.
Voor de Vordense jeugd en haar be-
geleiders Michiel Barink, Rob Oplaat, 
Ard Kettelerij en Henri de Koning 
was het een leerzaam toernooi. Gelijk 
de eerste wedstrijd tegen de Super-
boeren (De Graafschap) kwam Vor-
den uitstekend voor de dag. Na twee 
minuten nam het zelfs de leiding 
dankzij een prachtige vrije trap van 
Sander Eggink. Vijf minuten later wa-
ren de rollen omgedraaid en scoorde 
De Graafschap twee keer achtereen. 
Hierna onderscheidde de keeper van 
De Graafschap zich diverse keren en 
kreeg Vorden kans op kans. Bij de 
stand 1-3 bracht Vorden speler Lawan 
Samon de spanning terug met een 
knappe goal 2-3 .De verdiende gelijk-
maker hing in de lucht. Helaas voor 
Vorden was het laatste woord aan De 
Graafschap en werd het, overigens in 
duidelijke buitenspelpositie 2-4.
De tweede wedstrijd tegen Feyenoord 
zal Vorden nog lang heugen. Een 
fantastische spelend Feyenoord liet 
de ‘arme’ Vordense spelers, alle hoe-
ken van het veld zien: 10-0 nederlaag. 
Coach Rob Oplaat na afloop: “Toch 
ben ik best tevreden over het team. 
De jongens hebben keihard gewerkt. 
Gezien de zes, zeven kansen tegen De 
Graafschap, hadden we die wedstrijd 
verdiend te winnen. Tegen Feyenoord 
werden we door al die ‘lopende jon-

gens’ overklast, maar dat is geen 
schande”, zo sprak Rob. Zondagmor-
gen kregen de dappere jongens van 
Vorden tegen Bayer 04 opnieuw een 
pak slaag: 6-0. Tegen FC Nordsjael-
land werd pas in de slotfase met 2-0 
verloren. In de strijd om plaats negen 
en tien werd met 6-1 van West Ham 
United verloren. Dat gebeurde in een 
wedstrijd waarbij de krachten uit de 
benen van de Vordense jongens vloei-
den. Sander Eggink redde de eer door 
een penalty te benutten.

Taument lovend over toernooi

De Feyenoord D-jeugd wordt momen-
teel getraind door de sympathieke 
Gaston Taument. Negen jaar de su-
per rechterspits (“ik heb nooit op 
een andere positie gespeeld”) van de 
Rotterdammers. Gaston droeg boven-
dien 15 keer het Oranjeshirt, waarbij 
hij in totaal drie keer scoorde. Ver-
der speelde hij in zijn ‘nadagen’ voor 
Anderlecht en Benfica. “Thans ben 
ik tien jaar trainer bij de jeugd van 
Feyenoord. Eerst de B- en C-junioren 
en sinds een jaar trainer van de D-
jeugd, een prachtige baan. Deze jon-
gens trainen vier keer in de week. Zij 

worden ‘s morgens van huis gehaald, 
gaan dan trainen en ‘s middags naar 
school en vervolgens weer naar huis. 
Omdat de kracht nog ontbreekt bij 
deze spelertjes, trainen we vooral op 
de korte combinaties, waarbij ze wel 
‘vrij’ mogen voetballen. Ik ben voor 
het eerst in Vorden, wat een prachti-
ge accommodatie hebben jullie hier. 
Ook het onderkomen (Ehzerwold, 
red.) is fantastisch. Dit heb ik nog 
niet eerder bij een amateurclub mee-
gemaakt”, zo prees Gaston Taument 
de toernooiorganisatie.
Er was nog een bekende Nederlander 
bij het toernooi aanwezig. Namelijk 
Pim Doesburg, de oud-doelman van 
onder meer Sparta, PSV en het Ne-
derlands Elftal. Niet in functie, maar 
als de trotse opa van Pepijn Doesburg, 
de spits van Feyenoord. En opa Pim 
werd nog trotser toen hij zag dat zijn 
kleinzoon tegen Vorden, de bal twee 
keer ‘in het mandje’ legde. Het Wim 
Kuijpertoernooi is voor de echte lief-
hebber twee dagen smullen. Prachtig 
wat die jongens allemaal met een bal 
kunnen doen en wat een spelinzicht 
ze al hebben. Schitterende wedstrij-
den zoals op zaterdag, Bayer 04 Le-
verkusen tegen Feyenoord. De fysiek 
sterke Duitsers wonnen geflatteerd 
met 3-2 van een technisch beter spe-
lend Feyenoord. Jorbe Vertesse van 
PSV werd tot beste speler van het 
toernooi uitgeroepen. Thijs Drent van 
Heerenveen was de beste keeper.

Scout van Manchester City 
spot talent
En dan bevinden zich natuurlijk op 
een toernooi zoals in Vorden, dat in 
binnen- en buitenland hoog staat aan-
geschreven, altijd mannen met een 
zonnebril op en met mappen onder 

de arm. In deze mappen een lijst van 
jonge spelertjes die ze gaan bekijken 
en die ze volgen. Neem bijvoorbeeld 
de scout uit Engeland die best wilde 
vertellen dat hij voor de steenrijke 
club Manchester City geheel Europa 
afstruint op zoek naar jong talent. “I 
have seen here two wonderful play-
ers from Feyenoord en Bayer Lever-
kusen, three very good players from 
PSV en one from Heerenveen. We fol-
low these youngsters. Next year I will 
come back in Vorden. Also very nice 
beer here’, zo zei hij lachend.

Eindhovense club wint internationaal Wim Kuijpertoernooi

PSV maakt eind aan hegemonie 
Bayer 04 Leverkusen

Vorden - PSV Eindhoven heeft zondagmiddag door oogstrelend voet-
bal in de finale met 3-0 van Bayer 04 uit Leverkusen gewonnen. De 
Duitsers waren vooraf de grote favoriet, zij hadden immers de laatste 
vier jaren de cup met ‘de grote oren’ mee naar Duitsland genomen.

Winnaar PSV

“Gerard heeft heel veel voor het 
jeugdvoetbaltoernooi betekend. Hij 
heeft veel energie gestoken in het 
aantrekken van binnen- en buiten-
landse clubs. En groot is ook zijn 
aandeel in de Kuijperkrant dat van 
‘krantje’ is uitgegroeid tot een vol-
waardige krant die vlak voor het 
toernooi in de regio door Weevers 
Grafimedia wordt verspreid. De 
laatste uitgave heeft Gerard hele-
maal zelf geschreven”, zo compli-
menteerde Jan Borgonjen de schei-
dend voorzitter. Hij overhandigde 
Gerard deze laatste ingelijste krant. 
Ook mocht hij een ‘zelfbeeld’ in 
ontvangst nemen, gemaakt door 
Chris Hofman. “Bedankt voor al die 
mooie jaren die we samen hebben 
beleefd”, zo sprak Jan Borgonjen. 
Herman Vrielink voerde het woord 
namens de ‘Vrienden van het Kuij-
pertoernooi’. “Gerard Greven was 
zelf de grondlegger voor deze ‘vrien-
den’. Wij hopen in de toekomst nog 
wel eens een beroep op je te kunnen 
doen”, aldus Herman Vrielink die 
een prachtige fotocollage aanbood. 
Ook Greta, echtgenote van Gerard 
Greven, werd deze middag voor de 
steun aan haar man, in de bloeme-
tjes gezet. Gerard Greven tot slot: 
“We hebben hier een uitstekende 
grasmat, ballen en arbiters, dus ik 
verwacht dat er in Vorden nog heel 
lang een Kuijpertoernooi op hoog 
niveau georganiseerd zal worden”.

Man met enorme ‘netwerken’
Gerard Greven is niet alleen voor-
zitter van de toernooicommissie en 
daarmee belast met veel organisa-
torische zaken, maar bovendien is 
hij een voetballiefhebber pur sang. 
In totaal heeft hij 17 jaar deel uit-
gemaakt van het bestuur, waarvan 
14 jaar als voorzitter. Het toernooi 
2013 is zijn laatste jaar als voorzit-
ter. “Hoogste tijd om ruimte te ma-
ken voor jongeren”, zo legt hij uit. 
In al die jaren heeft Gerard Greven 
vanwege zijn omvangrijk netwerk 
een belangrijk steentje bijgedragen 
aan het bekende internationaal 
Wim Kuijper jeugdvoetbaltoer-
nooi voor D-pupillen. Gerard: “In 
Duitsland en Engeland kennen ze 
geen D-pupillen, daar noemen ze 
een dergelijk toernooi U 13 (onder 
dertien jaar). Terugblikkend gaan 
de gedachten van ‘voetballiefheb-
ber’ Gerard Greven zeven jaren te-
rug. “Er werd toen een wedstrijd 
gespeeld tussen Ajax en Bromma-
pojkarna uit Zweden. De Zweden 
wonnen met 2-1, in een wedstrijd 
die alles in zich had, wat voetbal 
zo mooi maakt. Het leuke is dat 
Mathias Ellmar, destijds de trainer 
van Brommapojkarna, de huidige 
trainer van Harmmerby IF is dat 
dit jaar voor het eerst aan het toer-
nooi in Vorden deelneemt’, zo zegt 
hij. Nog een voetbalhoogtepunt van 
weleer. De commissie organiseerde 
ooit  het Tiger Balsem toernooi, 
waarin hetzelfde Brommapojkarna 
in de finale het sterke Duitse team 

Bayer 04 Leverkusen versloeg. “Ook 
een wedstrijd om van te smullen”, 
zo zegt hij.
Gerard Greven heeft het als een 
voorrecht ervaren, voorzitter van de 
toernooicommissie te mogen zijn. 
En dan niet zozeer in de rol van 
bestuurder, maar als de man die 
de contacten met de deelnemende 
clubs onderhoudt. “Dat heeft in de 
loop der jaren tot meerdere hechte 
vriendschappen geleid.” Het meest 
trots voelt hij zich meestal op het 
einde van het tweedaagse toernooi. 
“Wanneer de clubs weer naar huis 
gaan en ze vragen of ze volgend jaar 
terug mogen komen. Een bewijs dat 
ze het in Vorden goed naar hun zin 
hebben gehad. Een ander prachtig 
facet van het toernooi: de verschil-
lende speelstijlen die de clubs han-
teren. En wat mij is opgevallen: de 
stappen die de Engelse jeugd de af-
gelopen jaren heeft gemaakt. Echter 
het team van Bayer 04 Leverkusen 
uit Duitsland springt er al jaren uit. 
Misschien heeft Bayer wel de beste 
jeugdopleiding in Europa. In de hui-
dige selectie van de ‘Mannschaft’ 
spelen maar liefst vijf spelers die de 
jeugdopleiding bij Bayer 04 Lever-
kusen hebben genoten. En dat zegt 
voldoende.”
Toch blijft het samenstellen van het 
deelnemersveld moeilijk. Je weet 
immers nooit precies de sterkte van 
de teams. Heeft met de leeftijd van 
de spelertjes te maken. Soms kom 
je echt voor verrassingen te staan. 
Zoals bijvoorbeeld in 2004 toen het 
toernooi werd gewonnen door Lier-
se SK uit België. “Dat hadden we to-
taal niet verwacht”, zo zegt Gerard 
Greven. 
Gezien zijn enorme netwerk zal 
de organisatie in Vorden in de toe-
komst ongetwijfeld nog wel eens 
beroep op hem doen om een team 
van ‘allure’ naar Vorden te halen. 
Gerard Greven: “Toch ga ik mij met 
name bezig houden met het orga-
niseren van nationale en interna-
tionale jeugdvoetbaltoernooien”. 
Samen met Marc Nijenhuis runt hij 
een voetbalorganisatiebureau: 
Toernooivoetbal.nl
Zo organiseert hij onder meer een 
aantal jeugdvoetbaltoernooien in 
Portugal en Spanje. In Nederland 
heeft Gerard Greven onder meer de 
toernooien in Arnhem (VDZ), Nij-
megen (Union), Malden (Juliana’31), 
Amstelveen (Roda) opgericht. Is hij 
niet met organiseren bezig, dan is 
Gerard Greven in Arnhem te vinden 
om zijn favoriete club Vitesse aan te 
moedigen!

Afscheid voorzitter Wim Kuijpertoernooi
Gerard Greven in het 
zonnetje gezet
Vorden - Voor Gerard Greven 
was het zondag een bijzondere 
dag, voor het laatst voorzit-
ter van de toernooicommissie. 
Voor mede- bestuurslid Jan Bor-
gonjen aanleiding om Gerard 
Greven, tussen de wedstrijden 
door, voor zijn verdiensten in 
het zonnetje te zetten.

Gerard Greven met één van de geschenken 
die zondag bij zijn afscheid als toernooi-
voorzitter kreeg.

Dinsdag voorafgaande aan het 
toernooi al volop beweging op en 
rondom het sportpark van de voet-
balvereniging Vorden. Zo’n twintig 

vrijwilligers druk in de weer met de 
voorbereidingen. Gras maaien, lij-
nen kalken, tenten opzetten, noem 
maar op. Tijdens het toernooi ko-
men daar nog eens circa 60 vrijwil-
ligers bij. Nodig om alles in goede 
banen te leiden. 
Gerard Greven, voorzitter toernooi-
commissie is heel duidelijk: “Zonder 
deze mensen, waarvan een deel zelfs 
zijn vakantie opoffert, zou een inter-
nationaal Wim Kuijpertoernooi on-

denkbaar zijn”. Eén van de vrijwil-
ligers: “Natuurlijk zijn we een paar
dagen hartstikke druk. Voor ons is
het toernooi trouwens ook een wed-
strijd. Alles moet er perfect uitzien,
wij willen dat het toernooi goed ver-
loopt. En als wij dan zondagmiddag,
zoals vandaag, na afloop alleen maar
blije gezichten zien van jongens die
hier zojuist gevoetbald hebben, heb-
ben wij ook gewonnen en overheerst
een trots gevoel”.

Hulde aan 
vrijwilligers
Vorden - Wat kan sporten toch 
mooi zijn. Zomaar een weekend 
in augustus waar een paar hon-
derd jongens in actie komen tij-
dens een jeugdvoetbaltoernooi 
in Vorden: Denen, Zweden, Duit-
sers, Belgen, Engelsen en Neder-
landse jongens, de U13 genoemd, 
in Nederland beter bekend als 
een toernooi voor D-pupillen.

Ook het klaar maken van de lunch voor de spelers, behoort bij het takenpakket van vrijwilligers.



“Halverwege is er een verzorgings-
post, maar neem zelf voldoende eten 
en drinken mee”, zo adviseert de or-
ganisatie. De tocht wordt gereden om 
geld in te zamelen voor Artsen Zonder 
Grenzen. Deze organisatie is de initia-
tiefnemer van Tour For Life, een mon-
stertocht over 1250 kilometer van de 
Italiaanse Alpen naar de Cauberg in 
Limburg in 8 dagen. Cycling Team 
Vorden is het enige team uit Oost Ne-

derland, dat zich hiervoor heeft inge-
schreven. Er worden in totaal 20.000
hoogtemeters ‘overbrugd’. Geef Art-
sen Zonder Grenzen – en Cycling
Team Vorden - een steuntje in de rug
en doe mee! De start is om 9.30 uur
bij de VVV in Vorden. Het inschrijf-
geld bedraagt € 12,50. Aanmelden
kan in de winkel van de VVV of door
een e-mail te sturen naar 
jwullink@vvvbronckhorst.nl

Zelf fietsen voor Artsen Zonder Grenzen op zaterdag 24 augustus 

Speciale editie 
Achtkasteelentocht

Vorden - Onder begeleiding van de leden van Cycling Team Vorden
wordt zaterdag 24 augustus eenmalig een speciale editie van de Acht-
Kasteelentocht verreden. Hiervoor is een route van 60 kilometer in
kaart gebracht over verharde wegen. De gemiddelde snelheid is circa
25 kilometer per uur.

Het 10e Dijkman Bouw Open maakt 
voor het eerst niet meer deel uit 
van het Oost Gelders Tennis Circuit 
(O.G.T.C). Dit is opgehouden te be-
staan. Het aantal deelnemers en de 
sterkte van de spelers en speelsters 
hebben aangetoond dat het toernooi 
ook zelfstandig een prima bestaans-
recht heeft. Van de toernooien in 
de regio is het DijkmanBouwOpen 
een van de best bezette toernooien. 
Er werd ook dit jaar gespeeld in de 
categorieën 3 t/m 8. De deelnemers 
kwamen van 50 verschillende vereni-
gingen uit heel Gelderland en Over-
ijssel en zelfs daar buiten. Zo waren 
er deelnemers uit Friesland en had 
het een internationaal tintje door de 
5 Duitse deelnemers. Elke dag was 
er veel publiek langs de baan om de 
tennissers aan te moedigen en te ge-
nieten van toptennis. Tijdens de tra-
ditionele feestavond op de donderdag 
bracht de band Blue Notes extra ge-
zelligheid en verzorgde groenteman 
Reinier uit Vorden een heerlijke ca-

tering. In het weekend verzorgde het 
Klooster van Kranenburg heerlijke 
warme versnaperingen. Op de finale 
zondag was het ongekend spannend. 
Er waren prachtige lange finales te 
zien. Het Toernooi in de Heren Enkel 
3 en 4 is gewonnen door Sem Snippe 
(TC Welgelegen, Warnsveld). In de 
Dames Dubbel 3 ging de winst naar 
Anneleen Dijkman en Vivian ten 
Dolle (VTP Vorden/Winterswijk) en 
in de Gemengd Dubbel 3 won Lisette 
Dijkman met Ton van de Wiel (VTP 
Vorden/TV de Boerenhofstee, Wilp). 

In de Dames Dubbel 7 wonnen de Vor-
dense dames Hermien Maas en Ina 
Dijkman en won Annemiek Lensink 
de dames enkel 8. Meer Vordense ti-
tels waren er niet maar wel veel 2e 
plaatsen o.a. voor André van de Vlek-
kert en Martie Dijkman (HD6), Henk 
Wullink en Betsy Haverkort (GD7), 
Dinant Hendriksen en Wim Lentink 
(HD7) en Gerdien Hesselink en Anne-
miek Lensink (DD8).

Toptennis op 10e Dijkman Bouw Open 
tennistoernooi

Vorden - Afgelopen week is voor 
de 10e keer het Dijkman Bouw 
Open tennistoernooi gespeeld op 
het “Overspoor” in Vorden. Bijna 
de hele week werd onder prima 
weersomstandigheden gespeeld. 
Verdeeld over 23 categorieën heb-
ben 224 deelnemers gestreden 
om de prijzen. Alle wedstrijden 
konden nagenoeg op de geplande 
tijden gespeeld worden.

Sem Snippe winnaar HE 3 en HE 4.

Daartoe moeten de deelnemers eerst 
een prestatieloop van 6 kilometer 
volbrengen. De loop gaat door Vor-
dens mooie bossen en eindigt uiter-
aard bij Bakker in Vorden. Daarna 
volgt het culinaire genieten in de 
vorm van een maaltijd waarin naast 
“smaak” ook aandacht wordt besteed 
aan “energie” opdat de deelnemers 
weer op krachten komen. Vanwege 
het warme weer moesten veel deel-
nemers ook het vochtpeil weer op ni-
veau brengen. Dat lukte wonderwel 

op het zonnige terras onder het genot
heerlijke drankjes.

De eerste editie van deze Bakker Run
is gewonnen door Marijke Oosterhuis.
Een extra sportieve prestatie omdat 
Marijke pas sinds kort hardloopt.
Maar met talent en volhardendheid 
wist zij de eerste editie van de Bak-
ker Run op haar naam te stellen. Ook
in 2014 zal de Bakker Run georgani-
seerd worden. Houd de publicaties in
Contact goed in de gaten!

Eerste Bakker Run gewonnen door 
Marijke Oosterhuis

Vorden - Op zaterdag 17 augustus vond in Vorden de eerste editie van
de Bakker Run plaats. De Bakker Run heeft als doel om het sportief en
het culinair genieten te combineren.

De beker overhandiging door een medewerkster van Bakker aan Marijke Oosterhuis.

De wandeling gaat langs bossen, oude 
boerderijen, hoge akkers, lage gras-
landen, houtwallen en geriefhout-
bosjes. Centraal op landgoed Kiefts-

kamp ligt een fraai landhuis uit 1776.
Onderweg is er kans op het zien van
reeën en diverse vogelsoorten.

Start is vanaf de Kieftskampweg, ten
zuidoosten van Vorden. Donateurs 
Geldersch Landschap & Kastelen
kunnen gratis mee, op vertoon van
hun jaarkaart. Reserveren niet nodig.
Voor meer informatie www.glk.nl of
Joke Hoitink, tel. 06 - 54668064.

Nazomerwandeling
Vorden - De boswachter organi-
seert op zondag 25 augustus een 
nazomerwandeling op landgoed 
Kieftskamp om te genieten van 
de nazomer in een oud Achter-
hoeks kampenlandschap.

Voorzitter André Oldenhave van Con-
cordia vond het een geweldige presta-
tie die lang niet iedereen gegeven is. 
Oldenhave ging in op zijn langdurige 
inzet voor Concordia. Hij overhan-
digde Hilderink de bondsspeld van 
de KNMF en een oorkonde. Ook zijn 
vrouw Catrien werd in de hulde be-
trokken en kreeg een mooi boeket 
bloemen. Leden van Concordia brach-
ten Hilderink en zijn vrouw een sere-
nade bij het clubhuis op de Hietmaat. 
Hilderink werd in 1948 lid van Con-
cordia. Hij begon als slagwerker. Na 
enkele jaren werd hij tambour-maître 
en dat doet hij al meer dan vijftig jaar 
met verve. Als hij een keer niet kan 
valt Herbert Hekkelman uitstekend 

voor hem in. Maar de muzikanten 
en ook het publiek bij optochten en 
dergelijke weten eigenlijk niet beter 
dat Hilderink de tambour-maître van 
Concordia is. Hij is niet alleen lid van 
Concordia maar ook van meerdere 
muziekverenigingen zoals St. Jan uit 

Keijenborg. Voor beide verenigingen 
heeft hij als tambour-maître diverse 
prijzen in de wacht gesleept. Ook 
danst hij vanaf 1982 bij Old-Hengel, 
een dansgroep van Concordia. In 
2008 kreeg Hilderink een Konink-
lijke onderscheiding in de Orde van 
Oranje Nassau. Reinier Hilderink was 
erg verrast dat hij gehuldigd werd. 
“Ik wist hier niets van”, zegt hij na 
afloop van de huldiging. Hilderink 
werd naar het clubhuis gelokt om 
met de leden te ‘oefenen’. Zijn func-
tie als tambour-maître doet hij met 
veel plezier. “Mijn taak is de algehele 
leiding bij marsmuziek. Je geeft de 
maat van de muziek aan en zorgt dat 
ze correct lopen. Dat netjes lopen dat 
moeten ze natuurlijk wel zelf doen”, 
lacht Hilderink. “Ik vind het leuk om 
te doen, vooral om leiding te geven 
aan het korps”. Hilderink hoopt nog 
lang door te gaan. “Mijn conditie is 
goed en ik heb veel steun van mijn 
vrouw. Die geeft me alle vrijheid om 
dit werk te doen”.

Ruim vijftig jaar tambour-maître

Reinier Hilderink 65 jaar lid Concordia
Hengelo - Reinier Hilderink (82), 
tambour-maître bij de Koninklij-
ke Harmonie Concordia uit Hen-
gelo, is donderdag 15 augustus 
gehuldigd. Hilderink is 65 jaar 
lid en erelid van de Hengelose 
muziekvereniging.

De jubilaris (midden) met zijn vrouw en 
voorzitter André Oldenhave van Concordia.

Heiligen REL
Mede aanleiding voor het thema is 
geweest het aanbod van het paro-
chiebestuur van Netterden om tijde-
lijk hun prachtige Cuypersbeelden 
onder te brengen in het museum, 
vanwege een restauratie van de 
kerk aldaar. Uit de Broederenkerk 
te Deventer wordt een prachtig 
en recent gerestaureerd beeld van 
Lebuinus, afkomstig uit de ateliers 
van Cuypers en Stoltzenberg ten-
toongesteld. Ook kan men enkele 
mini-altaartjes, te beschouwen als 
kerkelijk speelgoed uit vroegere 
tijden, aanschouwen. Deze zijn be-
schikbaar gesteld door Henk Ensink 
uit Deurningen. Er zijn, buiten de 
thema-tentoonstelling,circa 500 hei-
ligenbeelden opgesteld en er wordt 
een speciaal, voor de thematentoon-
stelling ontwikkeld klankbeeld, ver-
toond. De verbouwing van de ver-
nieuwde entree is grotendeels vol-
tooid, zodat het museum weer goed 
toegankelijk is.

Klankbeeld over Cuypers
Natuurlijk gaan mensen naar een 
museum om er iets te zien. Zoals 
bijvoorbeeld gebeurt in het Museum 
voor Heiligenbeelden. Daar heeft 
in een stijlvolle kerk een fraaie col-
lectie beelden een passende plaats 
gevonden. Toch is er dit seizoen een 
extra reden om de Antoniuskerk te 
bezoeken. Behalve van die beelden 
kan men genieten van een interes-
sant klankbeeld dat vertelt hoe Pier-
re Cuypers, de grootste architect die 
ons land heeft gekend en die tevens 
de bouwer was van het Amsterdamse 
Rijksmuseum, op de Kranenburg te-
recht is gekomen, rond het jaar 1850. 
In het klankbeeld wordt het wonder-
lijke verhaal verteld over hoe de Roer-
mondse architect de opdracht kreeg 
om juist op deze plek, midden tussen 
enkele verdwaalde boerderijen, de 
Antoniuskerk te bouwen. En hoe hij 
op de Kranenburg in zijn karakteris-
tieke stijl ook een aantal andere ge-
bouwen heeft gerealiseerd en zo zijn 

stempel heeft gezet op het kerkdorp. 
Het klankbeeld vertelt een boeiend 
verhaal dat interessant is voor ieder 
die belang stelt in de geschiedenis 
van de Kranenburg. Dat gebeurt op 
speelse wijze door troubadour en ver-
halenverteller Gery Groot Zwaaftink. 
De door Harry van Rijn geschreven 
tekst wordt op artistieke wijze in 
beeld gebracht door lichtkunstenaar 
Fons Rouwhorst. Zo is dit klankbeeld 
met recht een extra motief is om dit 
seizoen een bezoek te brengen aan 
het Heiligenbeeldenmuseum op de 
Kranenburg.

Openingstijden en informatie
Tot en met donderdag 31 oktober ie-
dere dinsdag, donderdag en zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur en de Gel-
derse museumdag zaterdag 19 okto-
ber. Op deze museumdag is er in het 
museum een grote veiling van reli-
gieuze voorwerpen, zoals beelden 
van Heiligen, Engelen, schilderijen, 
kruisbeelden alsook boeken over re-
ligieuze onderwerpen. 

Informatie ook voor reserveringen 
van groepen: VVV-kantoor Vorden, 
telefoon 0575 - 55 32 22. Website: 
www.heiligenbeeldenmuseum.nl
Voor meer inlichtingen kan men 
bellen: 0575 - 55 35 27 of 
0575 - 55 64 71.

Heiligenbeeldenmuseum na verbouwing goed toegankelijk

Religieus Erfgoed van Pierre 
Cuypers thema op de Kranenburg
Vorden - Voor 2013 heeft het Heiligenbeeldenmuseum gekozen voor 
het thema religieus erfgoed van Pierre Cuypers, de architect die van 
de familie van Dorth tot Medler de opdracht kreeg om maar liefst 
drie kerken te bouwen, op de Kranenburg, in Ruurlo en Lochem. Het 
museum is er trots op dat op de Kranenburg zijn oudst bestaande 
kerk staat; zeer bijzonder is daarbij dat Pierre Cuypers vanuit de 
Kranenburg de opdracht kreeg via Victor de Stuers van de Wiersse 
om het Rijksmuseum te bouwen.



Op dinsdagmiddag 27 augustus kun-
nen kinderen vanaf 8 jaar weer te-
recht. Je mag zelf een leeg kartonnen 
waterpak of iets dergelijks meebren-
gen. Je gaat je eigen Hundertwas-

serhuis ontwerpen, beschilderen en
maken. Vanaf 5 deelnemers kan de
workshop doorgaan, maximaal 12
deelnemers. Voor meer informatie:
06-51263584 of www.amare-atelier.nl

Hundertwasser voor kinderen

Vorden - De deelnemertjes aan de Hundertwasser-workshop bij Amare
waren razend enthousiast en daarom organiseert Josée van der Staak
nogmaals deze workshop.

In 2012 waren er ruim honderd deel-
nemers, deze keer twintig procent 
minder. ‘De oorzaak is dat de vakan-
ties nog niet voorbij zijn. Incidenteel 
kan zich nog wel een kind opgeven, 
maar dat houdt wel in dat er dan 
ook meer vrijwilligers nodig zijn. Los 
daarvan kunnen we nog wel hulp ge-
bruiken’, zo zegt ze. Zie www.hutten-
bouwdagenvorden.nl . De organisatie 
heeft net als in 2012 ook nu weer 

geweldige steun van de Vordense 
ondernemers. Wenneke: ‘ De onder-
nemers hebben uitermate positief op 
onze verzoeken gereageerd. We krij-
gen onder meer materialen, prijsjes, 
snacks, fruit noem maar op. Daar zijn 
we uiteraard zeer blij mee’, zo zegt 
ze. De kinderen worden vanaf de ope-
ningsdag in groepen van acht of ne-
gen ondergebracht. Bij iedere groep 
is een begeleider. Wenneke: ‘Wij heb-

ben de kinderen gevraagd een wit T- 
shirt mee te brengen. Daarop wordt 
de naam en de groep vermeld en 
voorts kan het shirt beschilderd wor-
den. Wij achten het van groot belang, 
gezien de materialen die bij de bouw 
nodig zijn, dat kinderen schoenen 
met goede zolen dragen. In tegenstel-
ling tot vorig jaar, worden de hutten 
dit keer niet op de slotdag, maar een 
dag later afgebroken. Daar hebben 
we bewust voor gekozen. We heb-
ben vorig jaar gemerkt dat sommige 
kinderen erg verdrietig waren toen ze 
zagen dat de hutten die ze met groot 
enthousiasme hadden opgebouwd, 
weer werden afgebroken. Daar had 
men toch wel moeite mee, vandaar 
het besluit om het afbreken buiten 
hun ‘gezichtsveld’ te doen’, zo zegt 
ze. De organisatie kreeg in de voor-
bereiding ook nog een teleurstelling 
te verwerken.’Vorig jaar opperden 
ouders dat het wellicht leuk zou zijn, 
om behalve hutten te bouwen, een ta-
lentenshow te organiseren. Dit onder 
de naam ‘Vorden’ s got Talent show. 
Een show die de kinderen zelf kon-
den invullen: goochelen, zang, dans, 
sketches noem maar op. Daarvoor 
hebben we reeds een podium en een 
geluidsinstallatie aangeschaft. Helaas 
heeft zich slechts één kind voor de 
show opgegeven, dus gaat het niet 
door. In plaats daarvan organiseren 
we thans onder meer wat oud- Hol-
landse spelletjes en andere activitei-
ten’, zo zegt Wenneke Zweverink. De 
huttenbouw- dagen beginnen s’ mor-
gens om 9.30 uur en duren tot circa 
16.00 uur. De plaatselijke EHBO ver-
leent eveneens haar medewerking. 
Wenneke: ‘ We gaan uit van goed 
weer, mochten de weersomstandig-
heden het laten afweten, dan nog 
gaan de bouw- activiteiten gewoon 
door’!

Drie Huttenbouw- dagen: 27, 28 en 29 augustus

Wenneke Zweverink: 
‘Kinderen veel spelplezier bezorgen’

Vorden - Gezien het succes van vorig jaar, worden er ook dit jaar voor 
kinderen van de groepen 3 t/m 8 van de basisscholen, drie Hutten-
bouw- dagen georganiseerd. Het evenement vindt plaats op het ter-
rein aan Het Wiemelink op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 
29 augustus. ‘Het doel is om de kinderen gedurende drie dagen veel 
spelplezier te bezorgen’, zo zegt Wenneke Zweverink die samen met 
Saskia Vliem, Marcel en Evelien Huisman, Martin v.d. Berg en Cecile 
Blenkers, de organisatie op zich neemt.

Voor het diploma A slaagden: Mathijs 
Jurriëns, Lana Wullink, Pim Wessels, 
Femke Vlogman, Anouk Eskes en 
Kasper Eitink. Voor diploma B slaag-
den: Kiki Nijenhuis, Marit Vliegent-

hart, Daan Jongbloets, Luc Neleman, 
Dries Schuurman, Fabian Huetink, 
Eefje Ooms, Dani Lebbink. Voor C 
slaagden: Mees Addink en Yenthe 
Hofs.

Diplomazwemmen

Vorden - Afgelopen week behaalden de volgende personen in het 
zwembad In de Dennen een zwemdiploma.

Mathijs Kraan studeerde klassiek 
orgelspel bij Gijs van Schoonhoven 
aan het conservatorium in Enschede. 
Daarnaast studeerde hij kerkmuziek 
en koordirectie. Dit drietal studies 
rondde hij af in 2007. Momenteel 
volgt hij een privéstudie zang- en 
ademtechniek. Mathijs is sinds okto-
ber 2012 stadscantor van de Protes-
tantse Gemeente Enschede. Verder 
is hij dirigent van I. K. Zevenmaal in 
Hardenberg, kamerkoor Montessera 
in Enschede en vocaal ensemble Oc-
taaf in Ootmarsum.

Andere werkzaamheden bestaan uit 
het geven van concerten, werkzaam-
heden als componist en lesgeven. 
Regelmatig verschijnen er van zijn 
hand nieuwe werken, al dan niet in 
opdracht. Naast het schrijven en be-
werken van veelal kerkmuziek voor 
verscheidene koren schreef hij o.a. 
enkele liederen op teksten van Raal-
tens kunstenaar Henri Grijmans, een 
‘Lofzang van Maria’ en ‘Kantiek van 
Simeon’ ter gelegenheid van de Stu-
diedagen voor Liturgie en Kerkmu-
ziek 2008 te Hoeven en het ‘Stabat 
Mater’ voor vrouwenkoor en orgel. 
Tijdens zijn concert in Vorden speelt 
Mathijs zijn compositie ‘Ostinato’ uit 
2010. De toegang is vrij, wel wordt er 
een collecte gehouden. Zie ook 
www.muziekdorpskerkvorden.nl

Componist 
en organist 
in Dorpskerk
Vorden - Het toeristenconcert 
van donderdagmiddag 22 augus-
tus (aanvang 15.30 uur) brengt 
een organist en componist uit 
Enschede naar Vorden. Mathijs 
Kraan speelt dan composities 
van Buxtehude, Mendelssohn en 
Bach. Ook speelt hij een eigen 
compositie. Mathijs heeft al me-
nige composities op zijn naam 
staan en heeft met componeren 
steeds meer succes.

Mocht u door vakantie of anderen 
reden zich nog niet hebben aange-
meld, terwijl u wel graag meewilt, 
haast u zich dan dit alsnog te doen. 
U kunt dan ’t komend seizoen weer 
genieten van een mooi kerstconcert, 
een klassiek ballet en een toneel-
stuk. Aanmeldingsformulieren met 
nadere informatie zijn op diverse 
plaatsen in Vorden en Wichmond 
verspreid, o.m. op het kantoor van 
Welzijn in het Dorpscentrum, VVV 
en bibliotheek.

De Kunstbus: Laatste 
mogelijkheid tot aanmelden
Vorden - De KunstBus heeft dit 
jaar vanwege haar 5-jarig lus-
trum een extra mooi program-
ma uitgezocht voor de doel-
groep: cultuurliefhebbers van 
60 jaar en ouder die graag naar 
schouwburg, theater of muse-
um gaan en de gezelligheid en 
het gemak van het vervoer per 
bus met gelijkgestemden prefe-
reren boven alleen gaan.

Na afloop van de fietstocht werd de 
feestweek officieel geopend. Plaatse-
lijke muziekvereniging Jubal werkte 
hieraan mee. Daarna ging het feest 
bij De Olde Kriet door tot in de kleine 

uurtjes met medewerking van Black
Out live music. Dinsdagavond staat 
het Dolle Dinsdag Zangfestijn op het
programma, donderdagavond de se-
niorenavond, vrijdagmiddag de kin-
der- en volksspelen. En s’ avonds feest
in de tent. Zaterdagmiddag is het vo-
gelschieten en ´s avonds feest met 
medewerking van Q-music the Party
in de tent. Zondagmiddag is de grote
optocht in het dorp en na afloop het
middagmatinee in de tent met mede-
werking van Hike. 

Voor meer info en foto´s zie www.
wichmondvierakker.nl Ook staan er 
foto´s op de facebookpagina Oranje-
comite Vierakker Wichmond.

Geslaagde fietstocht begin 
feestweek Wichmond Vierakker
Vorden - De feestweek in 
Wichmond Vierakker is afgelo-
pen zondag gestart met een fiets-
tocht. De weergoden waren gun-
stig gestemd, de hele middag en 
avond bleef het droog. De tocht 
begon en eindigde bij café De Ol-
de Kriet in Wichmond. De pauze 
was in Lochem bij cafe de Zonne-
bloem. Tijdens de fietstocht voor 
jong en oud werd er door alle 286 
deelnemers flink gepuzzeld.

Ben jij een stoere piraat of zeemeermin en
tussen de 5 en 12 jaar ? Kom dan tussen 
12.00 en 16.00 uur gezellig meedoen. Deel-
name is gratis. Kinderen kunnen een leuk
piratenpakket c.q. zeemeerminnenpakket
bij de ingang van het zwembad kopen.

Piraten in zwembad In de Dennen
Vorden - Woensdag 28 augus-
tus veroveren piraten en zee-
meerminnen het Vordense 
zwembad In de Dennen. Er 
zijn verschillende activitei-
ten in en rondom het bassin.

Advertorial
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Rondom de HAMOVE molen is zoals gebruikelijk een keur aan 
prachtige motorfietsen uit lang vervlogen tijden met eigen ogen 
te aanschouwen gedurende het laatste weekend van augustus. 
Oudste motorfiets die dit jaar aan de start verschijnt is een Peu-
geot van bouwjaar 1903, dus 110 jaar oud !!!

Het evenement begint op vrijdagavond met de ontvangst van 
de deelnemers in de HAMOVE-Molen, Varsselseweg 34 te Vars-
sel. Vanaf 20.00 uur kunnen de startpapieren weer afgehaald 
worden in de hal naast de molen die we dit jaar om willen to-
veren naar een heus Oldtimercafé. De officiële opening van het 
evenement zal rondom 20.30 uur plaatsvinden gevolgd door een 
korte rijdersbespreking voor de deelnemers, aansluitend zal er 
weer het nodige bijgepraat kunnen worden door de deelnemers 
onder het genot van een prettig achtergrondmuziekje en mis-
schien nog wel meer.

Op zaterdag 24 augustus zal om 10.01 uur de eerste deelnemers 
van start gaan voor een rit van ongeveer 90 kilometer door de 
achterhoek richting Sinderen. Halverwege de rit, rond 11.30 uur, 
is de pauze gepland bij Garage Westerveld aldaar waar diverse 
Oldtimer Auto’s te zien zullen zijn en de deelnemers een bezoek 
kunnen brengen aan een Stationaire motor even verderop. De fi-
nish op zaterdag zal zijn vanaf 14.30 uur bij de HAMOVE-Molen, 
waar de motoren dan door een ieder bewonderd kunnen worden.

Zaterdagavond hebben we voor de deelnemers een heerlijk Buf-
fet georganiseerd waarna aansluitend een bonte avond plaats 
zal vinden met Film & Muziek van de band In-C-Een.

Op zondagmorgen vertrekken de eerste deelnemers ook weer 
vanaf 10.01 uur bij de HAMOVE-Molen voor een rit van rond 
de 90 kilometer. Tijdens deze rit zullen de deelnemers de IJssel 
oversteken via het Bronkhorster veer en vervolgens koers zetten 
richting Lieren bij Apeldoorn waar rond 11.30 uur de eerste deel-

nemers arriveren bij de Veluwsche Stoomweg Maatschappij VSM 
alwaar 60 minuten gepauzeerd zal worden. Vervolgens zullen de 
deelnemers via het tweede gedeelte van de rit naar Hengelo Gld. 
rijden waar gefinisht gaat worden op de zomerfeesten die op 
zondag 25 augustus gehouden worden door de HOV. Ondergete-
kende zal de deelnemers met de nodige informatie over rijder & 
motor binnenpraten en de motoren zullen dan op het plein voor 
de Remigiuskerk gestald worden waar dan aansluitend het con-
cours d’Elegance plaatsvindt waarbij een jury de mooiste, meest 
interessante of meest authentieke motorfiets uit de aanwezige 
motoren zal kiezen.

U ben dan natuurlijk ook van harte uitgenodigd om dit Histori-
sche Motorfietsen spektakel te komen bekijken en alle andere 
festiviteiten mee te beleven. De motoren staan dan tot 16.00 uur 
opgesteld in Hengelo waarna zij weer vertrekken naar de Hamo-
ve-Molen waar om ± 16.30 uur de prijsuitreiking en afsluiting 
van de 48e Internationale Hengelo Rally plaatsvindt in de HAMO-
VE-Molen. Liefhebbers van oude techniek kunnen dit weekend 
dus hun hart weer ophalen door dit evenement te bezoeken.

Wij hopen u te mogen begroeten op 24 en 25 augustus bij de 
HAMOVE-Molen, Varsselseweg 34, 7255 NR Hengelo Gld. bij 
de pauze’s of onderweg langs de routes en op zondag in het 
centrum van Hengelo (Gld).

Programma
Donderdag 22 augustus is de camping vanaf 12.00 uur 
geopend. ’s Maandags is de camping tot 12.00 uur geopend.
Het programma van de 48e Internationale Hengelo Rally 
ziet er als volgt uit:

Vrijdag 23 augustus
 15.00 - 20.00 uur  Rallysecretariaat geopend in HAMOVE-

Molen
 17.00 - 19.00 uur  Snackbar geopend.
 20.00 uur  Gezellige instuif in het Oldtimercafé in de 

Molen
 20.30 uur  Opening 48e Internationale Hengelo Rally 

met korte rijdersbespreking.

Zaterdag 24 augustus
 Vanaf 8.00 uur  Ontbijtservice in de HAMOVE-Molen, 

Rallysecretariaat geopend in de Molen
  9.30 uur Rijdersbespreking deelnemers 

International Hengelo Rally
 10.01 uur  Start eerste deelnemer
 10.00 uur  Snackbar geopend
 11.00 uur  VMC-Familiedagen 
  (Spelen voor de kinderen)
 12.00 uur  60 minuten pauze te Sinderen
 13.45 uur  Finish eerste deelnemers zaterdagrit
 18.00 uur  Einde activiteiten Familiedag
 18.00 - 20.30 uur  Warm en Koud Buffet met aansluitend 

Bonte avond met film & muziek
 21.30 uur  Prijsuitreiking zaterdagrit Internationale 
   Hengelo Rally
 24.00 uur  Einde feestavond.

Zondag 25 augustus
  8.00 - 9.30 uur  Ontbijtservice in de Hamove-Molen
  8.30 uur  Afhalen startpapieren in de Molen
  9.30 uur  Rijdersbespreking deelnemers 

Internationale Hengelo Rally
 10.00 uur  Snackbar geopend 
 10.01 uur  Start eerste deelnemers zondagrit
 11.30 uur  60 minuten pauze bij Veluwsche 

Stoomtrein Maatschappij VSM te Lieren
 13.30 uur  Finish eerste deelnemer zondagrit in 

centrum Hengelo Gld. met aansluitend 
Concours d`Elegance

 16.30 uur  Prijsuitreiking en sluiting 48e 
Internationale Hengelo Rally 2013 in de 
HAMOVE-Molen.

Wijzigingen voorbehouden !!! 
 

Voor de laatste informatie: www.hamove.nl/veteraan

De 48e editie voor Historische Motorfietsen bouwjaar 1900 t/m 1940

Internationale Hengelo Rally

Hengelo - Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 augustus 
vindt alweer de 48e Internationale Hengelo Rally voor 
Historische Motorfietsen plaats rondom de Hamove 
molen te Varssel. Er zullen weer vele deelnemers uit 
binnen- en buitenland aan de start verschijnen zoals 
Engeland, Duitsland, Zwitserland, België, Luxemburg en 
uiteraard Nederland.

The Favourite 1912.

Twee Peugeot’s 1904.



H e n g e l o  p r e s e n t e e r t :

HENGELO heeft het   HENGELO bruist !!    HENGELO het Centrum van Bronckhorst

BRADERIE HENGELO 
MET KOOPZONDAG

Finish Veteranenrally
met Concours d’ Elegance

Tentoonstelling:

Groot aantal kramen

Oude Bromfietsen

Veteranenmotoren

  Meerdere winkels open    Kindervrijmarkt    Vele kinderattracties    Vlooienmarkt

ZONDAG 25 AUGUSTUS 11.00 tot 18.00 uur
georganiseerd door: MARKTVERENIGING HENGELO GLD.

in samenwerking met HOV en HAMOVE



SCHERPE PRIJZEN
 HOGE KWALITEIT
SERVICE OP MAAT
SNELLE LEVERING

www.uiterweerd.nl  info@uiterweerd.nl 
Regelinkstraat 16, 7255CC Hengelo Gld.

Telefoon 0575-463818

Met deze vier punten 
richten wij ons graag op 

uw wensen! 
Vraag naar de vele
 mogelijkheden van 

onze printshop!

Gezellig
Kom bij ons en geniet

van ons heerlijke softijs!

eet en ijssalon Langeler
Spalstraat 5 Hengelo GLD

naar debraderie!

euro
2.50

Heerlijke sorbet met kersen
Of lekker italiaans schepijs 

Tip
braderie

DUO BEKER
HAZELNOOT

VANILLE SOFTIJS
MET SLAGROOM

DUO BEKER
HAZELNOOT

VANILLE SOFTIJS
MET SLAGROOM

Kerkstraat 11
Hengelo (gld)
tel: 0575 461235
info@langelermode.nl

Fashion with feeling

NIEUWE 
NAJAARSCOLLECTIE



50%
extra korting
op alle kleding met een sticker.

Deze week 
verlagen we nog 1 keer 

alle prijzen!

Geldig van 19 augustus t/m 25 augustus
Zondag koopzondag van 12:00 – 17:00 uur

HEMA HENGELO G, 
Raadhuisstraat 21b T: 0575 465 050 

€ 10,00
LAATSTE 

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

OPENINGSTIJDEN:

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

ZONDAG 25 AUGUSTUS
sportschoenen en
voetbalschoenen € 10,00

vanaf 

op alle tops, shirts, blouses en vesten, m.u.v. nieuwe collectie e.a. aanbiedingen

laatste ronde damesmode

50% korting

Wij hebben de nieuwste collecties binnen!
Het nieuw sportseizoen begint weer 

STOEPVERKOOP

Kleding, schoenen, accessoires etc, etc. 



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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Gebruikt u de vakantieperiode om uw 
woning te verbouwen? Kijk dan eens 
bij de 101 tips voor woningaanpas-
singen op www.bronckhorst.nl onder 
Uitgelicht: Woongemak Bronckhorst. 
Deze tips zijn gericht op aanpassin-
gen die het wonen nu én in de toe-
komst comfortabel maken. Ze kun-
nen u op ideeën brengen om veilig-
heid en gemak in uw woning te ver-
groten. Als u toch plannen heeft met 
uw woning, dan kan het geen kwaad 
om de tips eens door te nemen!

Huistest
Bent u van mening dat uw woning vei-

-
-

vullen van de test heeft u een duide-
-

ke aanpassingen in uw woning met 

-

Woongemak Bronckhorst
Hoe kunt u uw woning geschikt ma-

-
-

-
mak Bronckhorst om. Het gaat daar-

maar ook om kleine praktische aan-
passingen. Net als andere gemeenten 

maken met bevolkingskrimp en wo-
nen hier straks relatief meer ouderen 

-
-

-
-

aanpassingen moeten doen om hun 

-

Meer informatie
Uiteraard kunt u 
uw vragen ook 
mailen naar info
@bronckhorst.nl 
of ons bellen via 
(0575) 75 02 50.

Aan het klussen in uw huis deze vakantie?
We hebben 101 praktische tips voor woningaanpassingen!

Een grote groep aan de bouw gere-
lateerde ondernemers ontving van 

-
gemak-markt die we organiseren 

op de markt en vanuit hun specia-
-

me woningaanpassingen toe te 

een workshop Ergonomisch Ont-
werpen aan. Bent u ondernemer en 
biedt u diensten of producten aan 
die met woningaanpassing te ma-
ken hebben, maar heeft u geen 

 
Workshop
Als voorbereiding op de markt kunt 
u deelnemen aan de gratis Woon-

gemak-workshop Ergonomisch 
Ontwerpen op 10 september. Na 
een kort informatief deel over de 

-
nomisch bouwkundig adviesbu-

een bouwkundige benadering de 

-

plattegrond van een hal en een 

nuttige informatie die u kunt ge-
bruiken in uw advisering over toe-
komstgerichte verbouwingen en 
woningaanpassing.

Woongemak Bronckhorst
Het doel van Woongemak Bronck-
horst is mensen bewust maken en 
stimuleren om hun eigen woning 
door woningaanpassingen en dom-
otica comfortabeler, veiliger en be-

eenvoudige woningaanpassingen 
-

wonen. Ook op het moment dat 

wordt.

Deelname
Ook als u niet wilt deelnemen aan 
de markt, maar wel graag meer 
wilt weten over de aandachtspun-

in een huis, bent u van harte wel-
kom om deel te nemen aan de 
workshop. Om het aantal deelne-
mers goed in te schatten, vragen 

-
ber wilt aanmelden via info@
bronckhorst.nl.

Meer informatie

neemt u dan gerust contact met 
ons op via e-mail info@bronck-
horst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Ondernemers opgelet!

Woongemak-workshop
ergonomisch ontwerpen 
op 10 september

Lokale ondernemers in gesprek met inwo-

ners over comfort en veiligheid in hun 

woning op de Woongemak-markt van

vaker tegen, en dan regelmatig nega-
-

-

Kom samen met anderen meedenken 

kunnen we het Samen Anders doen? 

gaan hierover graag met u in gesprek 

-

merken we nu al in de Achterhoek. En 

leeg, scholen en de buurtbieb sluiten 
of gaan samen en komen meer op af-
stand van uw huis. Is er straks nog 

Samen de schouders eronder
-

-
-

verse mensen houden we de Achter-
-

-
-

-
land gaan inwoners met elkaar in ge-
sprek over de gevolgen van krimp 
aan de hand van feiten en trends. 

-
staan als we samen de schouders er 

de provincie organiseren op 10 sep-

over wie wat doet en waar het geld 
vandaan moet komen om de plannen 
uit te voeren.

Iedereen is van harte welkom.
Kom ook!

Wanneer:

Waar: -

Aanmelden: ga naar www.achter-

2020samen-anders.
Geef u svp voor 4 september op. 
Meer informatie:
www.achterhoek2020.nl,
twitter: @achterhoek2020 (#samen
anders) en de facebookpagina van 
achterhoek2020.

Samen Anders, werken aan de
toekomst van de Achterhoek

Feestje?
In Bronckhorst zĳn jaarlĳks vele activiteiten en evenementen. Kermissen, 
feestavonden met muziek, braderieën, buurtfeesten, tuinfeestjes, carbid 
schieten, sportwedstrĳden, paardenactiviteiten etc. Om de veiligheid 
 tĳdens deze evenementen te garanderen en 
de overlast zoveel mogelĳk te beperken 
hebben we in de Algemene  Plaatselĳke 
 Verordening (APV) regels  opgenomen voor 
het organiseren van  evenementen. Kĳk op 
www.bronckhorst.nl voor de regels, maar 
ook voor handige  informatie over de 
 evenementenportalen en vergunningen.  
De evenementenkalender vindt u op de 
website van de VVV Bronckhorst.



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.

De keuringsleeftijd voor automobilisten en mo-
torrijders gaat per 1 januari 2014 van 70 naar 75 
jaar. Als u in deze leeftijdscategorie valt en uw 
rijbewijs verloopt op of na 1-1-2014 dan gelden 
de nieuwe regels.

Verloopt uw rijbewijs begin 2014?
Bent u op de datum dat uw rijbewijs verloopt 
jonger dan 75 jaar? Dan is het belangrijk of de 
medische indicator op ja staat. Dat betekent dat 
u medisch gekeurd bent bij de vorige rijbewijs-
verlenging. In dat geval is het belangrijk om op 
tijd te beginnen. Volgens de huidige regels van 
2013 stuurt u dan een EV (eigen verklaring) met 
geneeskundig verslag naar het CBR. En gaat u 
naar een arts voor een medische keuring. Als er 
extra informatie nodig is om de geschiktheid te 
beoordelen (bijvoorbeeld van een medisch spe-
cialist of rijtest door CBR), loopt u het risico dat 
het rijbewijs niet op tijd verlengd kan worden.

Verloopt uw rijbewijs op een later moment in 
2014? 
Als u in 2014 jonger dan 75 jaar bent op de da-
tum dat uw rijbewijs verloopt en uw medische 
indicator staat op ja (dus bij de vorige verlenging 
bent u al gekeurd), dan hoeft u alleen een inge-
vulde eigen verklaring (de vragenlijst, zonder 
geneeskundig verslag) op te sturen naar het 
CBR. Een keuring door een arts is niet nodig. Het 
kan wel zijn dat er extra informatie nodig is om 
de geschiktheid te beoordelen. Bijvoorbeeld van 
een medisch specialist of rijtest door CBR.

Heeft u bij de vorige verlening van het rijbewijs 
géén eigen verklaring opgestuurd (medische in-
dicator op nee)? Dan kunt u tot 2014 wachten 
met het vernieuwen van het rijbewijs. Een eigen 
verklaring of een keuring is namelijk niet nodig. 
Het rijbewijs kan administratief bij de gemeente 
vernieuwd worden.
 
Verloopt het rijbewijs in 2013?
Dan gelden de huidige spelregels: medische 
keuring is nodig als het rijbewijs afloopt op of na 
het 70e jaar. Daarvoor sturen mensen een eigen 
verklaring (EV) op naar het CBR met geneeskun-
dig verslag. Keuring door een arts is verplicht.
Voor meer informatie over rijbewijsverlenging 
zie www.bronckhorst.nl of bel (0575) 75 02 50.

Keuringsleeftijd rijbewijs per 2014 
van 70 naar 75 jaar

De gemeente heeft een subsidiebeleid op basis 
waarvan diverse organisaties jaarlijks recht 
hebben op subsidie. Bijvoorbeeld sportvereni-
gingen, muziekverenigingen en jongerenorga-
nisaties kunnen een bijdrage van de gemeente 
krijgen. Om in 2014 voor deze waarderingsub-
sidie in aanmerking te komen, moeten organi-
saties vóór 1 oktober 2013 een aanvraagfor-
mulier indienen. De regels op basis waarvan 
wij een subsidie toekennen, zijn dit jaar aange-
past. We bekijken onder meer of de activiteiten 
van een vereniging bijdragen aan de ontwikke-
ling en deelname van kwetsbaren en jeugdigen 
in Bronckhorst.

Subsidie 2014 aanvragen
Via onze website www.bronckhorst.nl kunt u 
de subsidie direct aanvragen. Als u zoekt op 
‘subsidie’ vindt u alle informatie bij ‘Subsidie 
voor verenigingen en maatschappelijke organi-
saties’. Hier vindt u ook de verordening met de 
bijbehorende beleids- en uitvoeringsregels. 

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaanvraag ont-
vangt u uiterlijk op 31 december 2013.

Subsidieplafond
De gemeente stelt elk jaar per beleidsterrein 
een budget vast voor de subsidies, het zoge-

naamde subsidieplafond. Deze bedragen wor-
den jaarlijks in november gepubliceerd na 
vaststelling van de begroting. Indien bij een be-
leidsterrein het subsidieplafond is bereikt, kan 
dit leiden tot een lager bedrag per lid of deelne-
mer. Daardoor is het mogelijk dat uw organisa-
tie wel aan de voorwaarden voldoet, maar toch 
minder subsidie krijgt dan per beleidsterrein 
staat beschreven in de beleids- en uitvoerings-
regels.

Verenigingen/maatschappelijke organisaties opgelet

Vraag waarderingssubsidie aan 
voor 1 oktober a.s.!

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

-
-
-

ren voor 10 kampeermiddelen, 11 en 12 oktober 2013, In Stap en Draf

13.00 en 14.15 uur, afsluiten voor alle verkeer Spalstraat, tussen de Raadhuisstraat en de Kerk-
straat, van 10.00 tot 15.00 uur, Hengelose Ondernemers Vereniging

-
feest Hummelo, 10 en 11 september 2013 van 14.00 tot 17.00 uur, De Eendracht

Omgevingsvergunningen 

Ontvangen op 14 augustus 2013:

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

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

Aanvragen

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

De stukken liggen van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Zienswijze indienen?
-

lijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij b en w. Uitsluitend belanghebben-
den die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
kunnen later beroep instellen tegen de definitieve vergunning.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving

2013 van 10.00 tot 17.00 uur, In Stap en Draf

Verleende vergunningen

15 augustus 2013:

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 
Verzonden op 13 augustus 2013:

Verzonden op 14 augustus 2013:

Verzonden op 15 augustus

Buiten behandeling gelaten aanvragen
Ontvangen op 4 juni 2013:

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

12.00 tot 24.00 uur afgesloten voor alle verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer

Mogelijkheden voor bezwaar
-

kendmaking van de besluiten aan aanvragers een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij de gemeen-

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

Voorlopige voorziening 
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor dient u 

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

Omgevingsvergunningen uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 De vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning gewijzigd.

 Deze vergunning is ten opzichte van de ontwerpvergunning niet gewijzigd.

De stukken liggen van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 tijdens de openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. 

Mogelijkheden voor beroep 

 ontwerpvergunningen

 ingebracht tegen de ontwerpvergunningen



Openbare bekendmakingen - vervolg

Een vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn 
beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. Een beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet u in tweevoud indienen bij 
de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Een verzoek 
om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Arnhem. Voor meer informatie over de procedure en de eventuele bijkomende kosten verwijzen 
wij u naar www.bronckhorst.nl

Ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan archeologie’ 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluplan archeologie’ en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking 
op de herziening van de geldende bestemmingsplannen ten aanzien van vrijstellingsgrenzen voor 
een omgevingsvergunning en het uitvoeren van onderzoek in verband met archeologische waar-
den.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-

gemeenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Bleuminkweg 1 Hengelo’
Het ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Bleuminkweg 1 Hengelo’ en de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 tijdens openingstijden voor een ieder ter 
inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de ge-
legenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 

➝ Actueel ➝ 
Bekendmakingen. Het plan heeft betrekking op het omzetten van de bestemming ‘Agrarisch’ naar 
‘Wonen’ op het perceel Bleuminkweg 1 Hengelo.

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ont-

voren brengen bij b en w.

Onherroepelijk bestemmingsplan ‘Buitengebied; Lankhorsterstraat 21 
Hengelo’

-
lijk geworden. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage. Het plan heeft betrekking op 
het omzetten van de huidige bestemming naar ‘Maatschappelijk’ door een bestemmingsplanher-

te maken.

Bestemmingsplannen

Ontwerp wijziging ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wabo’
Het ontwerp van een wijziging van de ‘Beleidsregels artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht’ ligt van 22 augustus t/m 2 oktober 2013 voor een ieder ter inzage. De wijziging heeft be-
trekking op de mogelijkheid om met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste lid, 
onder a, onder 2° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van een bestem-
mingsplan voor bijbehorende bouwwerken op zij- en achtererven.

U kunt het ontwerp inzien tijdens de openingstijden bij de publieksbalie in het gemeentehuis. Bent u 
op de genoemde tijden niet in de gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken 

www.bronckhorst.nl ➝ Actueel ➝ Bekendmakingen.

Inspraakreactie indienen?
-

voren brengen bij b en w.

Ruimtelijk beleid

De gemeente Zutphen voert van 3 september t/m 11 oktober 2013 werkzaamhe-
den uit op het Zutphense deel van de Almenseweg in Vorden. De weg wordt voor-
zien van een nieuwe asfaltlaag en grasstenen in de berm. Tijdens de werkzaam-
heden is dit deel van de Almenseweg gestremd voor doorgaand verkeer

Wegwerkzaamheden

Melding (art. 8.41, lid 4 Wm)
Bij de publieksbalie in het gemeentehuis ligt vanaf 22 augustus t/m 3 oktober 2013 tijdens de ope-
ningstijden de volgende melding op grond van artikel 8.41 Wet milieubeheer ter inzage:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer van toepassing is

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

Wet milieubeheer

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

➝ Actueel ➝ Bekendmakingen
-

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

Met het onherroepelijk worden van dit plan zijn de tot dat moment geldende bestemmings-, wijzi-
gings- en uitwerkingsplannen komen te vervallen. Aangezien het plan onherroepelijk is, bestaat er 
geen mogelijkheid meer tot het indienen van een reactie.

vakmanschap

www.weevers.nl

Traditioneel zijn we altijd op zoek naar vernieuwing en verbetering. Om voor 

u de juiste insteek te kunnen kiezen, hebben we de modernste technieken in 

huis. Zo blijven we niet alleen verbonden met ons vak, maar ook met de tijd. 

En kunnen we altijd het maatwerk leveren waar u om vraagt. U bent van 

harte welkom bij onze vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem 

en Zutphen.

Kijk  wat jij kunt doen 
op staoptegenkanker.nl/
inactie

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

facebook.com/garageteerinkbv

.dpcsolutions.nl

info@dpcsolutions.nl

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

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

Patio Cyclaam

Patio Cyclamen en Festuca 
in houten hengselbak.
Potmaat 27x13 cm. 
Per stuk.

van 12,99Cvoor 

8,99

wk 34. Geldig van 22-08 t/m 28-08. OP=OP



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

afd. Dialect

We’j nog van too?

Wat is: A.  Jagen
 B.  Hoop
 C.  Schalteren

De antwoorden staot argens anders in disse krante.

De bandleden van Fortress kwamen 
elkaar eind 2009 tegen op een tribute 
ter ere van de Red Hot Chili Peppers. 
Na een aantal jamsessies besloten 
ze om zelf een band te vormen. De 
muzikanten raakten steeds beter op 
elkaar ingespeeld en toen één van de 
bandleden voor 3,5 maand naar Au-
stralië ging, werd die periode dat de 
andere bandleden gebruikt om akoes-
tisch te gaan spelen. Na terugkomst 
kon er verder worden geborduurd 
op wat er al geleverd was. Dit zorgde 
voor een afgestemd geluid en een 
echte eenheid.

In september 2012 werd een eerste al-
bum uitgebracht met de titel ‘Beyond 
a Smile’, gepresenteerd met een spec-
taculaire show tijdens het Grollipop 
festival in Groenlo. De band speelt 

eigen werk en wil lekker rocken op 
kleine en grotere festivals om de mu-
ziek te gehore brengen, waar ze zelf
het meest van genieten.
Fortress bestaat uit Mike Wolters 
(zang en gitaar), Daan Ottink (bas), 
Cristian Oldenkotte (gitaar) & Thijs 
van der Heijden (drums).

U kunt wekelijks de uitzendingen 
van live@ideaal.org in ‘de Mallemo-
len’ bijwonen (er wordt geen entree-
geld gevraagd) of beluisteren via Ra-
dio Ideaal en de livestream website 
Radio Ideaal.
Bands en artiesten die ook live in het
programma willen komen spelen,
kunnen mailen naar live@ideaal.org
of schrijven naar Ideaal Radio, Televi-
sie & Internet, t.a.v. live@ideaal.org 
Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Fortress bij 
LIVE@IDEAAL
Zelhem - Woensdagavond 28 augustus speelt de band ‘Fortress’ tussen
20.00 en 22.00 uurlive in het Radio Ideaalprogrammalive@ideaal, dat
vanuit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden.

De camping is vanaf vrijdagmiddag 
open. Na het inrichten van tent en ca-
ravan is er een avondprogramma met 
optredens van de ‘Anhangerschaps-
band’ en de band ‘Knappen’.
Het programma op zaterdag begint 
met de ‘Hellige mis’ met Hendrik. Het 
heeft niets met een kerkelijke mis te 
maken, maar Hendrik maakt er elke 
keer een heel spektakel van. De eer-
ste band van de dag, de BZB, belooft 
een speciaal optreden te geven, want 
voor deze gelegenheid hebben ze een 
akoestische set ingestudeerd.
Vervolgens komt de nieuwe blues-
band ‘King of the World’ op het po-
dium. Bij het afscheid van Normaal-

drummer Fokke de Jong in Toldijk 
wist Anhangerschapsvoorzitter Henk 
Kelder hem te strikken om met zijn 
nieuwe band op te treden tijdens 
het Hokersweekend. Na de dood van 
Cuby (Harry Muskee) zocht Blizzards-
gitarist en maatje van Cuby, Erwin 
Jawa, een nieuwe uitdaging en hij 
vond in Fokke een nieuwe partner en 
met Ruud Weber op bas en toetsenist 
Govert van der Kolm komt de blues 
ouderwets tot leven. Daarna speelt 
Old Ni’js met onder andere de (oud) 
Normaalleden Ferdi en Willem. De 
Motorband met vader en zoon Jolink, 
Jan Willem Tolkamp en Hendrik Jan 
Lovink verzorgt daarna een optreden. 

In het avondprogramma spelen eerst 
de ‘Marshalls’, waarna Normaal, de 
band waar het natuurlijk tijdens het 
hokersweekend om draait, gaat op-
treden. Zondagmorgen kunnen de 
campinggasten hun weekeinde af-
ronden met een Achterhoeks ontbijt 
in café ‘de Tol’ en nog even gezellig 
napraten, waarna de camping op zon-
dagmiddag weer ontruimd wordt.
Voorzitter Henk Kelder is blij met de 
perfecte samenwerking met café ‘de 
Tol’ en ook de buurtbewoners van 
het café. “Het is altijd gezellig en we 
krijgen van alle kanten medewer-
king. Dat is prachtig.” Er is nog plaats 
op de camping. Anhangers die daar 
gebruik van willen maken, kunnen 
zich melden bij café ‘de Tol’. Vanaf 
24 augustus zijn daar ook een aantal 
entreekaarten voor de zaterdagavond 
verkrijgbaar. “In overleg met het ma-
nagement van Normaal hebben we 
besloten voor mensen uit de buurt 
kaarten voor de zaterdagavond te 
verkopen. In totaal zijn er honderd 
beschikbaar”.

10e Hokersweekend bij ‘de Tol’

Hokersdag wordt toch een 
weekend hoken
Wittebrink - Na het niet doorgaan van het hokersweekend in 2012 wil-
de het Anhangerschap dit jaar voorzichtig proberen om een dag voor 
de anhangers van Normaal te organiseren. Door de enthousiaste reac-
ties en het verzoek om het hele weekeinde te kunnen kamperen, werd 
op 1 juli besloten om alsnog een camping in te richten en het pro-
gramma uit te breiden met muziek op de vrijdagavond. Ook Remon 
van café ‘de Tol’ vond het een prima idee en mede door de ervaring 
met andere evenementen werd besloten om de tent anders te situeren, 
waardoor het café gemakkelijker bij het feest betrokken kan worden.

De 10 editie van de succesvolle pop-
up formule Gaon Etten, wordt op 30 
augustus gehouden.  Op wederom 
een bijzondere plek zullen mensen 
elkaar ontmoeten, zullen ze genie-
ten van gerechten bereid van pure 
Achterhoekse streekproducten en 

krijgen ze zelfs tussen de gangen 
door het nodige aan entertainment 
voorgeschoteld. Maar waar? Op 
welke plek? Via Gaon.nl of de Ach-
terhoekagenda valt te achterhalen 
dat het ergens moet zijn in de buurt 
van Westendorp. Kenners weten dat 

hierin een marge van wel 10 km kan 
zitten. Het team van Gaon daagt de 
lezers van Contact, Groenlose Gids 
en Elna uit: Stuur de naam van de 
mogelijke locatie naar raojen@gaon.
nl  Onder de goede inzenders worden 
twee plaatsen beschikbaar gesteld 
voor een avond Gaon Etten.  Inzen-
den kan tot 25 augustus. Maar wil je 
helemaal zeker zijn van een plaats, 
geef je dan snel op: www.gaon.nl

‘Gaon’ raojen
Regio - ‘Wat staat daar nou?’ Gewoon: ‘Gaon’ raden zeggen degenen 
die iets af weten van Gaon! Etten in de Achterhoek en spelling vol-
gens het Woordenboek Achterhoekse en Liemerse Dialecten (WALD).

Al jaren is het Cellofestival geliefd bij kenners van klassieke 
muziek. Een parel noemen ze het, met een uitzonderlijk goe-
de concerten. Dit jaar gooit het festival de deuren open, zegt 
Harm Wesselink, zakelijk leider van de editie 2013. “We willen 
het festival dichterbij brengen voor iedereen. De cello komt let-
terlijk achter de deuren van de concertzaal vandaan. Want veel 
mensen zijn er onbekend mee en dat betekent een drempel. 
De cello moet ook op straat gaan klinken, zodat iedereen kan 
horen hoe mooi en bijzonder het is. De inwoners van Zutphen 
en de regio moeten dit festival gaan dragen. Het past Zutphen 
immers als een handschoen, een parel in een parel van een 
stad, met intieme, mooie gebouwen en sfeervolle plekken, bin-
nen en buiten. Met het programma voor dit jaar maken we er 
meer pareltjes omheen, zodat je met de cellomuziek kennis 
kunt maken.” Hij vergelijkt het met een wijnproeverij, met 
allerlei smaken.

Verrassende zaterdag
Het programma staat bol van de verrassingen. Ga kijken en 
luisteren, zelfs als je nog nooit cellomuziek gehoord hebt, al-
dus Harm Wesselink. Een aanrader is om op zaterdag te ko-
men. Dan is er een extra aantrekkelijk programma, met een 
marktconcert, cellisten die overal op straat spelen en veel leuke 
dingen voor kinderen.

Een lunch of diner in De Cellotuin behoort ook tot de moge-
lijkheden; een sfeervol feestje in een binnentuin aan de ‘s-Gra-
venhof, éénmalig opengesteld voor het festival. Reserveren via 
de website of bij het Festivalinformatiepunt is aan te raden. 
Amateurcellisten zijn op zaterdag welkom bij een improvisa-
tieworkshop van celliste Maria Hol. Er is nog plaats en er is 
geen voorbereiding voor nodig. Kijk voor aanmelding op de 
website.

Ook buiten de zaterdag zijn er opmerkelijke concerten. Niet 
in het minst is dat het Slotconcert van het festival samen met 
Het Gelders Orkest. Het duo Flor d’Luna geeft op dinsdag een 
concert in de Oude Apotheek aan de Houtmarkt; de invloed 
van celloklanken op hun muziek is niet weg te denken. Op 

woensdagavond vormt de bijzondere uitvoering van de beken-
de Canto Ostinato van Simeon ten Holt een ‘obstinate’ opmaat 
tot het festival, uitgevoerd door het Cello8ctet Amsterdam en 
de eigenzinnig Engelse celliste Sophie Harris. Op vrijdag is het-
zelfde werk ook te horen, gespeeld door de stadsbeiaardier en 
cellisten bij de Wijnhuistoren.

Veel concerten zijn ook op verrassende nieuwe locaties te be-
luisteren, zoals de Nachtsuites in de voormalige fabriekshal 
Het Koelhuis en het afsluitende Picknickconcert in de tuin van 
Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt.

Cellofeest voor kinderen
Harm Wesselink wil heel graag dat kinderen met het Cellofes-
tival in aanraking komen. Voor hen is er vooral op zaterdag 
veel te beleven. De hele dag is te vullen, om te beginnen met 
de familievoorstelling PLOINK in de Burgerzaal. Het is een mu-
zikaal spektakel, gericht op kinderen van vier tot acht jaar. 
Ze zitten er echt met hun neus bovenop de cello, aldus Harm 
Wesselink. ‘s Middags kunnen ouders, opa’s, oma’s en kinde-
ren naar de uitvoering van het Groot Kinder Cello Orkest in de 
Buitensociëteit. Vijftig kinderen laten, samen met Harm Edens 
als presentator, een spannend verhaal klinken. Kinderen die 
cello spelen, kunnen nog meedoen aan het concert, aanmel-
dingsinformatie staat op de website.

Cello en gamen? Ja, dat kan. Bij het Toeristisch Informatie-
punt op de Houtmarkt kunnen oudere kinderen meedoen aan 
Cello Fortress, een cello-game. Een cellist verdedigt een fort 
door te improviseren op de cello; het is een combinatie van een 
uitdagend spel met een live uitvoering van muziek. Ook leuk 
voor kinderen is het “Verhaal zonder woorden” in Filmtheater 
Luxor, waar een tekenaar op een scherm een verhaal tekent, 
samen met een cellist. Zonder woorden.

Boekje om te bewaren
Harm Wesselink wijst speciaal op het boekje dat voor het fes-
tival is gemaakt. “Het is echt een boekje om te bewaren. Heel 
mooi uitgevoerd en natuurlijk met alle programmagegevens. 

Maar ook met veel achtergrondinformatie, over de musici, be-
kende solisten, de locaties en poëzie uit de voorstellingen. Door 
het voor 10 Euro te kopen ondersteun je het bestaansrecht en 
de toekomst van het festival, dat vinden we héél belangrijk. 
Je krijgt er voor meer dan 30 euro aan waardebonnen bij.” De 
bonnen variëren van 50% korting bij IJssalon Talamini tot een 
tweede kaartje voor het slotconcert voor de helft van de prijs 
en een korting van 10 euro op een digitaal fotoalbum van de 
HEMA. Zo betaalt het boekje zichzelf terug en is het een wel-
kome ondersteuning van een belangrijk festival voor Zutphen.

Internationaal Cello Festival Zutphen
21 t/m 25 augustus 2013

www.cellofestivalzutphen.nl
Festival-informatiepunt (‘s Gravenhof):

open 19 t/m 25 augustus,
dagelijks 10.00 tot 20.00 uur.

Ook voor kaartverkoop (pinbetaling).

 ADVERTORIAL

Celloklanken in de straten van Zutphen

Zevende editie Internationaal Cello Festival:
verrassend programma voor iedereen

Harm Wesselink heeft in Het Koelhuis een bijzondere 
concertlocatie voor het Cellofestival gevonden.

In Zutphen vindt van woensdag 21 tot en met zondag 25 augustus het Internationaal Cello Festival plaats, nu al 
voor de zevende keer. Bekend bij liefhebbers van cellomuziek en een aanrader voor inwoners van de Achterhoek. 
Om prachtige concerten bij te wonen, maar ook als doel van een leuk zaterdags uitje met de kinderen! Want voor 
iedereen, óók voor kinderen, heeft het Cellofestival veel verrassingen in petto, ook als je niet zo thuis bent in 
klassieke muziek.
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Zijn belangstelling voor radio maken 
stamt al van ver daarvoor. Hugo: “Als 
jonge jongens waren Casper (Saal-
mink, ook actief bij Ideaal) en ik op 
onze zolder al aan het radiootje spe-
len en op 14-jarige leeftijd hadden we 
een geheime zender en speelden we, 
naar het voorbeeld van Radio Milano, 
piraatje.”

Aan het piraatje spelen kwam een 
eind door een inval van de politie en 
ze kregen de tip om een vergunning 
aan te vragen. Hugo: “Meerdere pira-
ten bleken daar wel voor te voelen en 
na heel veel overleg en papierwerk 
konden we in ’91 beginnen.”
Hugo vindt zichzelf geen piraat, maar 
vanaf het begin een radiomaker. 

Hugo: “Een piraat wil steeds verder, 
groter en een programmamaker wil 
z’n luisteraars informeren. Dat speelt 
dan ook een belangrijke rol in mijn 
programma’s op de zaterdag.”
Als je al 22 jaar een vaste stem op 
de radio bent dan is het logisch dat 
je daar op straat over wordt aange-
sproken. Hugo: “Prachtig die reac-
ties, want dan weet je dat je gehoord 
wordt. Radio maken is zo’n prachtige 
uitlaatklep. Je leert veel mensen ken-
nen en je hebt contact met artiesten, 
die graag willen vertellen over hun 
optreden of nieuwe cd. Ik zal het de 
komende periode zeker gaan mis-
sen.”
Ondanks zijn liefde voor de radio 
heeft Hugo moeten beslissen om te 
stoppen. Hugo: “Het gaat om een tij-
delijke stop van een jaar, want voor 
mijn maatschappelijke carrière moet 
ik een cursus gaan volgen. Hoe het 
na dat jaar verder gaat, weet ik niet, 
want ik kan niet verwachten dat ik 
dan gewoon weer op dezelfde stoel 
kan gaan zitten. Gelukkig hebben we 
goede vervangers voor de program-
ma’s kunnen vinden en volgend jaar 
zien we wel verder.”
Hugo stopt niet helemaal, want hij 
blijft wel actief in het bestuur van de 
lokale omroep. Aanstaande zaterdag 
verzorgt hij zijn laatste uitzending. 
Van 10.00 tot 12.00 uur heet het pro-
gramma ‘Hits bij de koffie’ en aan-
sluitend presenteert hij zijn laatste 
editie van ‘Achterhoek Totaal’.

Maatschappelijke carrière moet even voorgaan
Hugo Heideman stopt bij Radio Ideaal

Zelhem - Sinds de start van de lokale omroep Radio Ideaal is de stem 
van Hogo Heideman een vaste waarde. Naast een prima muziekkeuze 
valt zijn prettige stemgeluid op en de belangstelling die hij heeft voor 
de mensen die hij interviewt voor zijn programma ‘Hits bij de koffie’ 
en ‘Achterhoek Totaal’, twee programma’s die hij sinds het begin van 
Radio Ideaal in 1991 vormgeeft.

Het was een druk bezochte middag 
en avond. Iedereen was welkom om 
dit met haar te vieren en kon onder 
genot van een hapje en een drankje 
de nieuwe zaak bekijken. 
De binnenzijde heeft een volledige 
metamorfose ondergaan. Ze is er dan 
ook erg trots op dat het met behulp 
van familie en vrienden zo mooi is 
geworden.
De nieuwe herfst en wintercollectie 
hangt in de rekken met aanspreken-
de merken als State of art, Wrangler, 
Club of comfort met speciale broek-
maten en ECC couture met vlotte 

overhemden. Ook zijn er enkele nieu-
we merken zoals, Lerros, No-excess 
en Vanguard in verschillende prijs-
klassen. Het is een zaak voor mannen
van alle leeftijden.
Deze dag waren er in samenwerking
met Autobedrijf Herwers enkele ac-
ties zoals het raden van ballonnen in
een Nissan Juke en bij aankoop van
kleding kans op een dag rijden in een
Renault Twizy. Er loopt t/m 25 augus-
tus een openingsactie in samenwer-
king met Schoenmode Hermans om
het nieuwe outfit af te maken met
een paar mooie schoenen.

Frederiks mannenmode by 
Jessi geopend

Hengelo - Donderdagmiddag 15 augustus was het zover Jessi Frederiks
opende de deuren van haar nieuwe zaak “Frederiks mannenmode by
Jessi”.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
De duiven van PV De IJsselbode 
Steenderen vlogen op zaterdag 17 au-
gustus vanaf WOLVERTEM (180 km). 
De duiven werden gelost om 10.10 
uur. De twee snelste duiven werden 
geklokt om 12.00 uur door Ria Lue-
sink. Uitslag: Ria Luesink (11/20) 1 2 6 
7 8 11 14 20 29 30 34, Dieks H. (10/28) 
3 9 12 22 27 28 31 33 35 36, Hulshof 
H. (4/9) 4 10 21 23, Boesveld J. (3/41) 
5 25 26, Kelderman G.H.H. (6/22) 13 
15 17 18 19 32, Stoel G. (2/12) 16 24. 
De bloemenprijs viel op de 35e plaats 
en komt bij H.Dieks op tafel te staan.

PV DE KOERIER ZELHEM
Vanwege vakantie zijn voor De Koe-
rier Zelhem eerst nagekomen uitsla-
gen. Zaterdag 3 augustus vlogen jon-
ge duiven vanuit NIVELLES/NIJVEL. 
Uitslag: Gerrie Niesink (8/20) 1 6 12 13 
14 19 22 26, F. Meijerman (1/8) 2, A. 
Kamperman (5/24) 3 4 5 15 28, Wilma 
Meijerman (4/10) 7 8 9 18, E. te Pas 
(4/10) 10 11 21 25, Mathilde Velthorst 
(3/7) 16 17 23, G. Dijcker (2/18) 20 24, 
M. Burghout (1/6) 27. Zaterdag 10 au-
gustus werden de jonge duiven gelost 
in CHARLEVILLES MEZIERE. Uitslag: 
A. Kamperman (11/24) 1 3 4 5 7 10 11 
17 18 23 26, Mathilde Velthorst (1/7) 
2, G. Dijcker (4/19) 6 9 22 25, Wilma 
Meijerman (3/9) 8 12 20, F. Meijerman 
(3/7) 13 14 21, Gerrie Niesink (2/20) 15 
28, E. te Pas (2/10) 16 24, Nick Cheval-
king (2/7) 19 27.
Op 17 augustus namen 98 duiven van 
9 deelnemers deel aan de vlucht van-
uit LAON, lossing 11.30 uur. Uitslag: 
A. Kamperman (11/24) 1 2 3 4 5 6 8 13 
16 17 18, M. Burghout (2/6) 7 15, E. te 
Pas (2/10) 9 11, Gerrie Niesink (5/16) 
10 19 20 21 25, G. Dijcker (3/18) 12 
14 23, Mathilde Velthorst (2/6) 22 24.
Eveneens 17 augustus vlogen 464 dui-
ven van 21 deelnemers vanuit MAAS-
EIK, gelost om 11.45 uur. Uitslag: H. 
Wassink (18/59) 1 2 3 9 11 50 51 52 69 
70 71 77 83 84 87 89 93 108, Wilma 

Meijerman (7/25) 4 14 15 28 53 109 
112, S. Gemmink (7/20) 5 6 23 25 62 
64 91, F. Meijerman (3/7) 7 13 85, Ma-
thilde Velthorst (6/10) 8 26 32 54 60 
111, H. Eenink (10/34) 10 43 45 48 
61 86 97 101 102 105, Gerrie Niesink 
(12/26) 12 16 33 34 36 37 47 81 82 
113 114 116, W. Wisselink (5/23) 17 
18 31 66 88, J. Reindsen (5/35) 19 40 
42 46 110, A. Kamperman (13/26) 
20 21 22 24 30 41 49 67 73 75 76 99 
103, W. Massen (4/14) 27 44 79 94, E. 
Weenk (8/46) 29 56 57 58 59 78 106 
107, Comb. Menkhorst (9/34) 35 38 39 
63 65 68 90 100 104, N. Eulink (2/19) 
55 115, E. te Pas (1/9) 72, Nick Che-
valking (1/11) 74, J. Berendsen (2/30) 
80 98, R. Jansen (1/13) 92, G. Dijcker 
(1/10) 95, J. Wassink (1/7) 96.

PV VORDEN
Zaterdag 17 augustus stonden voor 
Vorden twee vluchten op het pro-
gramma, de jonge duivenvlucht van 
uit Laon en de eerste natourvlucht 
vanuit Maaseik. Nadat de zon voor-
zichtig aan de hemel was verschenen 
werd er langzamerhand een begin ge-
maakt met de lossingen. Het convooi 
van 355 duiven ingemand voor de 
natourvlucht vanuit MAASEIK werd 
afgetrapt om 11.45 uur. Met een 
toenemende zuidwestenwind werd 
gedacht aan hoge snelheden; dit ge-
schiedde ook. Het was om 12.59 uur 
dat A.Eykelkamp werd verrast door 
twee van zijn duiven die hem vanuit 
de rug aan vielen en als kogels het 
hok instormden en hiermee de dub-
bele overwinning voor zich opeiste, 
een goed begin is het halve werk. Uit-
slag Maaseik: Ashley Eykelkamp 1 2 8 
9 10 11 12 19 22 26 27 28 41 43 49 52, 
W.J.S. Verbeek 3 33 57, H.B.M. Hoks-
bergen 4 21 23, D.J. Gotink 5 37 42 62 
63 64, E. Bruinsma 6 24 40 50 51 53, 
H.J Stokkink 7 14 15 20 29 38, Roy 
Schipper 13, Martijn Schuerink 16 17 
18 30 31 32 39 59, Marc Tiemessen 25 
36 44 45 46 56 60 61, R. de Beus 34 35 

47 54 55, F.T. Hummelink 48 58.
Gerekend naar de snelheid van Maas-
eik zouden de duiven vanuit Laon er 
zo rond drieen moeten zijn. Maar de 
wind had toch in kracht toegenomen, 
zodat de snelheid rond de 100 km per 
uur uit kwam. Dit maal was het Marc 
Tiemessen die wat laat bij de hokken 
was en daar twee duiven zag rondcir-
kelen. Het lukte deze duiven binnen 
te krijgen na enige tijd roepen. Maar 
totaal verrast zag hij op zijn consta-
teersysteem dat er al een duif in het 
hok was binnengegaan. De overwin-
ning was een feit, zonder deze thuis 
te zien komen. Dit maakte toch nog 
een goede zaterdag voor hem, gefe-
liciteerd. De duiven waren om 11.30 
uur gelost en hadden 330 km af te 
leggen,met de wind achter toch nog 
een eitje. Uitslag Laon: Marc Tiemes-
sen 1 9 10 11 13 14 20, T.J. Berentsen 
2 4 6 8 12 21 22, H.B.M. Hoksbergen 3 
15, Ashley Eykelkamp 5 16 17 18 23, 
F.T. Hummelink 7 19 24.

PV STEEDS SNELLER 
HENGELO GLD.
Zaterdag 17 augustus nam PV Steeds 
Sneller eveneens deel aan twee vluch-
ten. Aan de jonge duivenvlucht van-
uit LAON gingen 75 duiven van 8 
deelnemers los om 11.30 uur bij een 
zuidwestenwind kracht 3. Uitslag: 
R. Koers (7/20) 1 3 6 10 11 14 17, W. 
Willemsen (4/7) 2 5 7 16, A.H.J. Peters 
(2/12) 4 8, E. Koers (1/6) 9, G. Duitshof 
(3/12) 12 18 19, S.E.J. Bergervoet (2/6) 
13 15.
En daarbij een flinke deelname aan 
vlucht N33, MAASEIK: 265 duiven 
van 16 deelnemers werden gelost om 
11.45 uur bij zuidwestenwind kracht 
3. Uitslag: R. Koers (7/19) 1 11 24 30 
37 40 54, J. Teunissen (1/10) 2, C. Te 
Stroet (4/8) 3 13 34 66, G. Kempers 
(13/42) 4 5 7 12 26 29 35 36 38 39 52 
53 59, W. Willemsen (3/6) 6 19 42, 
S.E.J. Bergervoet (2/12) 8 28, E. Koers 
(3/13) 9 20 51, A. Luesink (2/7) 10 31, L 
Te Stroet (14/40) 14 15 16 17 21 22 23 
55 57 61 62 63 64 65, Comb. Borne-
man (1/16) 18, G. Duitshof (3/9) 25 47 
67, G. Haverkamp (4/14) 27 32 33 48, 
A.H.J. Peters (8/40) 41 43 44 45 46 56 
58 60, P. van Londen (2/6) 49 50.

Duivenberichten 17 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 17 augustus werd gevlogen vanuit Wolvertem, Laon en 
Maaseik.

Voorafgaand aan het toernooi stond 
er een kleurplaat van de held uit de 
kinderboeken van Fred Diks in de 
weekbladen van Weevers Grafime-
dia. Uitgeverij Kluitman stelde vijftig 
boeken beschikbaar voor de kinderen 
die de mooiste kleurplaat inleverden. 
In ruil daarvoor betaalden Weevers 
Grafimedia en Bruna Vorden beiden 
250 euro. De Hengelose schrijver 

van de boeken was ze zondag zelf 
ook aanwezig om zijn nieuwste boek
‘Koen Kampioen - Eerste interland’ te
promoten en om boeken te signeren
voor zijn fans. Deelnemers aan de 
kleuractie die aanwezig waren op het
toernooi, konden hun prijs meteen
afhalen bij de Koen Kampioenstand.
De andere winnaars krijgen zo spoe-
dig mogelijk bericht.

Vijfhonderd euro 
voor War Child

Vorden - Veel oorlogskinderen dromen er net als de jonge spelers op
het Wim Kuipertoernooi van om ooit in een topteam te spelen. Dat
beseft de organisatie van het toernooi ontzettend goed en daarom 
werd de samenwerking met War Child gezocht. Dit jaar was deze or-
ganisatie voor de tweede keer aanwezig met voetbalactiviteiten voor
kinderen. In samenwerking met Uitgeverij Kluitman, Bruna Vorden
en Weevers Grafimedia werd er ook nog eens een geslaagde Koen Kam-
pioen kleuractie opgezet die 500 euro opleverde voor War Child.

Cadeau-tip? Kijk en koop bij onze adverteerders Lekker dichtbij en een ruime keus!
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afd. Dialect

Antwoorden
We’j nog van too?

Wat is: A. Jagen:
1. “Gaon jagen”, op jacht gaan. “Zö’w monn gaon jagen?”
2. Hard rijden. “Hee joog wat e jagen kon.”
3. (Gezegd van wolken) Snel voorbijdrijven. “De loch jeg 

los met lappen”, zeg i’j as ’t op wat plaatsen in de loch 
helderder wodt. 

 B. Hoop: “Heupken scheten, knikkerspel. “Met heupken 
scheten mot iederene ’n paar knikkers inzett’n, dee wodt op 
’n heupken estapeld, woorumme ’n kringsken etrokkenen 
wodt. Dan mo’j zeen of i’j met ne stuiter ’t heupken raken 
könt vanaf de mäöte, de knikkers dee ’t dan buten de kring 
rolt, bunt veur ow.”

 C. Schalteren: Schelden. “Hee stond door maor te schalteren.”

De basis is een 1- en 2-jarig bloemen/
grasmengsel waarin vaste planten 
en siergrassen zoals Calamagrostis, 
Festuca Andropogon, Vernonia, Eu-

patorium en Echinops als strooi- en 
eilandplanten geplant zijn. Het resul-
taat is verrassend en sfeervol. U kunt
het allemaal bewonderen tot en met
zaterdag 19 oktober. 
Alleen donderdag/vrijdag en zaterdag
geopend van 11.00-16.00 uur en op 
afspraak 0314-381120, zie ook 
www.oudolf.com

Privétuin Anja & Piet Oudolf 
weer geopend
Hummelo - De voormalige kwe-
kerij aan de Broekstraat 17 te 
Hummelo is in 2011 omgetoverd 
in een geheel nieuwe tuin.

In totaal verschijnen er zondag acht 
acts op de bühne: Heartbeatdrums, 
Lotte van Dam, Wendy Addink en 
band, 6SenSe, Beware, Josée van der 
Staak & Wolfram Reisiger, Miss Mer-
cy en Nathaly Masclé.
Joop Boerstoel, muzikaal leider van 

het grote concert in de avond en te-
vens betrokken bij de organisatie 
van het Open Podium, is blij met het 
programma voor de zondagmiddag. 
“De diversiteit is erg groot. Van klein-
kunst tot pop en rock en van solisten 
tot bands.” In tegenstelling tot de 

rest van het week-
end staat het Open 
Podium niet in het 
teken van ‘Eine mu-
sikalische Reise von 
Wien nach Berlin’. 
De artiesten zullen 
hun eigen repertoi-
re ten gehore bren-
gen.
Liesbeth en Josje 
- bekend van thea-
ter- en zanggroep 
Goodnight Ladies - 

presenteren het programma zondag-
middag. Samen zijn ze vooral goed 
in goed luisteren, lekker gek doen, 
genieten van het leven en een ander 
in het zonnetje zetten. Zij hopen dan 
ook met hun enthousiasme, sa-
men met de muzikanten, het 
publiek te vermaken en zorg te 
dragen voor een onvergetelijke 
middag vol regionaal talent. “Al 
te veel willen we niet verklap-
pen, want we houden ervan om 
mensen te verrassen!!”
De entree voor het Open Po-
dium bedraagt 3 euro.

Kaartverkoop Jubileumcon-
cert gestart
De kaartverkoop voor het Ju-
bileumconcert ‘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 on-
vergetelijke show niet mist. 

Kaarten zijn te koop bij Land-
winkel Den 4 Akker, VVV 
Bronckhorst, Bruna en op 
www.achtkasteelentocht.nl

Nieuws over 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden

Open Podium: diverse mix van 
lokaal talent

Tijdens het jubileumweekend 100 jaar Achtkasteelentocht Vorden op 
zaterdag 7 en zondag 8 september is er niet alleen ‘s avonds een spec-
taculaire muziekshow, ook overdag valt er op beide dagen van alles te 
beleven op de theaterweide bij Kasteel Vorden. Zo zal op zondagmid-
dag een diverse mix van professionals en amateurs uit de regio het pu-
bliek verrassen tijdens het Open Podium. Liesbeth Groot Jebbink-Van 
Welzenis en Josje Krabbenborg-Bronkhorst zullen de show die van 
13.00 tot 17.00 uur duurt, op hun geheel eigen wijze aan elkaar praten.

Josje en Liesbeth zullen tijdens het Open Podium op zondagmiddag 8 september het publiek vermaken samen met alle deelnemers.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE EN HET LAATSTE NIEUWS OP  WWW.FESTUNIQUE.NL

VERRASSEND BLOEMENCORSO
volop live muziek

SPECTACULAIR STRAATTHEATER

Houd zondag 1 september aanstaande vanaf 12.00 uur vrij voor Festunique, 
een uniek festival in Beltrum. Die dag trakteren honderden corsowagenbouwers 
en (internationale) artiesten u op een defi lé van praalwagens, straattheater 
en muziek. Daarnaast is er een braderie en kermis. Beleef het ook!

ZONDAG 
SEPTEMBER 2013

BELTRUM 
PRESENTEERT

DEZE ADVERTENTIE WORDT FESTUNIQUE 
AANGEBODEN DOOR :

Aanvang 12.00 uur

 Gezelligheid troef

Volop eten & drinken

Gratis parkeren

Voor het hele gezin

FYSIO MEDISCHE FIT
Sporten onder medische begeleiding

Wat bieden wij u?
 Een prettige sportruimte met professionele sport en fitnessapparatuur
 Sportprogramma ‘op maat’ voor de deelnemer door een intake en fysieke testen
 Professionele paramedische en constante begeleiding door fysiotherapeuten
 Kleinschaligheid en sporten in een rustige omgeving in kleine vaste groepen
 Er is altijd een fysiotherapeut aanwezig voor vragen/advies en persoonlijke aandacht

Voor wie?
Het programma is voor iedereen die graag onder medische begeleiding wil sporten. O.a. voor:
 Ouderen die graag wat fitter willen zijn
 Mensen die blessure gevoelig zijn
 Mensen met fysieke beperkingen door letsels uit het verleden
 Mensen die graag onder medische begeleiding willen afvallen (ook te combineren met onze

 Prodimed dieet producten)

Neem contact op met onze praktijk over de kosten en geef u op voor de intake met een van onze fysiotherapeuten.

Jansen van den Berg BV

Postbus 66
7250 AB Vorden
Tel. 0575 - 55 15 07
Fax 0575 - 55 07 00
info@jansenvdberg.nl
www.jansenvdberg.nl

Bezoekadres:
Zutphenseweg 23C

Therapiebad:
Christinalaan 16
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Bronckhorst

Dinsdag 20 augustus 2013
15:30 Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 21 augustus 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
13:30 Arrangement bloemschikken Velswijk
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt
17:30 Achtkasteelen BBQ Vorden
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 22 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
14:00 Huifwagentocht Zelhem
14:00 Fietstocht voor 50-plussers Hoog-Keppel
15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden
20:00 Heidefeest Halle-Heide

Vrijdag 23 augustus 2013
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden
15:30 Orgelconcert met Joop van Goozen Zelhem

Zaterdag 24 augustus 2013
 9:30 Meefietsen met Cycling Team Vorden  

voor Artsen zonder Grenzen Vorden
10:00 Volksfeest Keppel/Eldrik Rondgang Kleine Schutterij 

Hoog-Keppel
10:00 Product op het erepodium Vierakker
10:30 Openstelling Petrus en Pauluskerk Hoog-Keppel
11:00 Bezoekerstuin Halle
13:00 Overzichtstentoonstelling KunstZondag Vorden
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
18:00 Hangover “The Big One” Zelhem
20:00 Heidefeest, ‘Super Sundays’ Halle-Heide

Zondag 25 augustus 2013
10:00 Open Dag - Tuinen van de Wildenborch Vorden
10:00 NK veteranen cross Halle
11:00 Bezoekerstuin Halle
11:00 Zomerfeest/braderie Hengelo
13:00 Overzichtstentoonstelling KunstZondag Vorden
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
13:30 Heidefeest, ‘Hanska Show Band’ Halle-Heide
13:30 Volksfeest Keppel-Eldrik Oriënteringsrit  

per fiets Hoog-Keppel

Dinsdag 27 augustus 2013
13:00 Hundertwasser voor kinderen Vorden
13:00 Expositie Schilderijen Zelhem
15:30 Melkklinic - Melk mee met boer Willem Vorden

Woensdag 28 augustus 2013
11:00 Jubileumfietstocht - 100 jaar  

Achtkasteelentocht Vorden
15:00 Rondleiding en wijnproeverij  

’t Heekenbroek Achter-Drempt
20:00 Zomercarrousel Theater Onder de Molen Linde

Donderdag 29 augustus 2013
10:30 Rondleiding door de tuinen van  

de Wiersse Vorden
14:00 Huifwagentocht Zelhem
15:30 Toeristenconcert Dorpskerk Vorden
21:00 Volksfeest Keppel/Eldrik Hoog-Keppel

Vrijdag 30 augustus 2013
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden
13:30 Volksfeest Keppel/Eldrik Hoog-Keppel
14:00 Begin het weekend met boer Willem Vorden

Zaterdag 31 augustus 2013
 8:30 Deerns op de Fietse Keijenborg
 9:30 Volksfeest Keppel/Eldrik Hoog-Keppel
10:00 Product op het erepodium Vierakker
10:30 Kalveropfokclub Bronckhorst Wichmond
10:30 Openstelling Petrus en Pauluskerk Hoog-Keppel
11:00 Kunst en Antiek naar Hackfort Vorden
13:00 Overzichtstentoonstelling KunstZondag Vorden
13:00 Expositie in Galerie De Burgerij Vorden

De talrijke bezoekers van de pre-
mière van het openluchtspel ´Pas 
op: ni-je buren´ stapten ´letterlijk 
en figuurlijk´ een andere wereld bin-
nen. De klok werd zo´n veertig jaar 
terug gezet en men kwam terecht 
in het Hummelo van de ´70er jaren. 
Alles klopte; de brommers bij de en-
tree, de oude auto´s en de verhalen 
over de ´jongs uut Hummel´ die 
met hun ´lange heure´ een muziek-
bandje wilden beginnen. Hummelo 
werd weergegeven als een betrekke-
lijk rustig dorp, maar tijdens het spel 
kwam daar al heel snel verandering 
in. Een doktersechtpaar komt op een 
boerderij te wonen. Maar tijdens hun 
eerste glaasje wijn in de tuin is het al 
gedaan met de rust. Ook hun nieuwe 
buren nemen hun intrek. En deze 

nieuwe buren beginnen een boerde-
rij met een iets ander werkveld dan 
men zou verwachten. Hoe hier mee 
om te gaan? is het centrale thema 
van de voorstelling. Een levend decor 
met rustige mensen en dieren versus 
voorbij flitsende auto´s en neonrecla-
me, onderstreepten de tegenstellin-
gen in het dorp. Zo´n 30 plaatselijke 
acteurs presenteerden een boeiende 
voorstelling, waar ook dit keer abso-
luut lang over na gepraat zal worden. 
Woensdag 21, vrijdag 23 en zaterdag 
24 augustus bent u nog in de gele-
genheid deze ´cultuurschok´ mee te 
maken. 
Meer informatie is te vinden op de 
website van de organiserende stich-
ting: 
www.openluchtspel-hummelo.nl

Stichting Openluchtspel Hummelo
Cultuurschok

Hummelo - Wanneer de organisatie al zoveel zorg en aandacht besteed 
aan de entree van een evenement, wat kun je dan verwachten als je 
eenmaal de kassa gepasseerd bent? Afgelopen vrijdagavond was de 
première van een reeks van 5 voorstellingen van het openluchtspel 
´Pas op: ni-je buren´. De voorstelling werd gegeven op een schitteren-
de locatie aan de Greffelinkallee in Hummelo. Deze week volgen er 
nog 3 opvoeringen.

Het is belangrijk om daar goed over 
na te denken en een keuze te maken 
die bij je past, die een aanvulling is bij 
de kennis en ervaring die je al hebt. 
Dat versterkt je positie en de kansen 
op de arbeidsmarkt. Met het geven 
van info over studies, het maken van 
een opleidingskeus en het geven van 
een persoonlijk studieadvies helpen 
docenten van DOC. Op een Open 
Avond en een Open Dag staan ze er 
klaar voor.
DOC Opleiding & Training verzorgt 
zo’n 150 opleidingen, cursussen en 
trainingen voor allerlei beroepen. 
Van secretarieel tot financieel, van 
techniek tot zorg, van schoonmaak 
tot automatisering en management. 
Zo’n tweeduizend cursisten en ruim 
honderd docenten zijn er jaarlijks op 
locaties in het hele land bij betrok-
ken. De dag- en avondopleidingen 
worden afgesloten met veelal lande-
lijke examens, waarvan het slagings-
percentage vaak ruim boven het lan-
delijk gemiddelde ligt.
Sinds kort verzorgen we ook onze ei-
gen managementcursussen. Die slui-
ten aan bij de vraag vanuit onze regio. 
Theorie en praktijk worden hierbij 
gekoppeld. Elke student maakt voor 
deze studie een eigen portfolio en een 
kwalificerend eindgesprek.

Op de Open Avond en de Open Dag 
wordt info en advies gegeven over 
de avondopleidingen. Die worden op 
drie locaties gegeven: Doetinchem, 
Winterswijk en Enschede. De lessen 
starten in september/oktober.
Open Avond: vrijdag 23 augustus, 
19.00-21.00 uur, Keppelseweg 1-3, 
Doetinchem. Open Dag: zaterdag 24 
augustus, 11.00-13.00 uur,  Haitsma 
Mullierweg 36, Winterswijk en Las-
ondersingel 96, Enschede.
Voor info: www.doc.nl

Zie ook de advertentie op de voorpa-
gina.

Gratis studieadvies 
op maat bij 
open avond DOC
Doetinchem - In een moeilijke 
arbeidsmarkt is het belangrijk 
dat je als medewerkers of werk-
zoekende beschikt over de juiste 
en actuele kennis om belangrijk 
te zijn voor het bedrijf waar u 
werkt of graag wilt werken.

In Bekveld vind je de meest bijzon-
dere bedrijven. Wil je zien hoe een 
paard het gedrag van een mens 
feilloos aanvoelt? Hoe uienrassen 
worden veredeld – en tot ver bui-
ten onze landsgrenzen verkocht? 
Of moet je slopen, graven, bouwen, 
verbouwen of een straatje leggen? 
Ben je benieuwd naar het werk van 
een cateraar, een zorgboerderij of 
ga je liever naar de kinderboerde-
rij? Ook de petrolheads komen in 
Bekveld aan hun trekken: met een 
transportbedrijf, een autorijschool 
en een specialist in motoronder-
houd en –reparatie is er genoeg te 
bespreken.

Een volledig overzicht van alle deel-
nemende bedrijven staat volgende 
week in de advertentie in weekblad 
Contact. Kom naar de Bekveldse 
Bedrijvendag, zaterdag 31 augus-
tus van 11.00 tot 16.00 uur rond de 
kruising Bekveldseweg / Veermans-
weg in Hengelo.

Zaterdag 31 augustus
Kom naar 
de Bekveldse 
Bedrijvendag
Bekveld - Op zaterdag 31 augus-
tus zetten 22 bedrijven in het 
Hengelose buurtschap Bekveld 
hun deuren wagenwijd open. Ie-
dereen is van harte welkom voor 
een kennismaking, een praatje of 
een serieus advies. De toegang is 
uiteraard gratis.

Het team van kapsters en schoon-
heidsspecialisten is aanwezig om u 
kennis te laten maken met de laat-
ste trends op gebied van haar en 
huid. U kunt kennis komen maken 
met de Next Generation Haircare 
van L’anza. In samenwerking met 

Langeler Mode en Frederiks Man-
nenmode, by Jessi, zijn er mode-
shows. 
Theeschenkerij ’t Ham laat u kennis 
maken met de high tea mogelijkhe-
den en Partycentrum Langeler is 
aanwezig met een terras.

Rad van Fortuin
Het promotieteam van Martine Hair 
en Beautysalon deelt flyers uit, hier-
mee kan men meedoen aan het rad 
van Fortuin, en mooie prijzen win-
nen.

Martine Hair en Beautysalon presenteert: 

de L’anza Beauty 
Experience
Hengelo - Op zondag 25 augus-
tus a.s. is Martine Hair en Beau-
tysalon aanwezig op de Henge-
lose Braderie en presenteert de 
L’anza Beautyexperience. De 
L’anza touringcar is aanwezig.

De aanvang van de dienst is om 10.30 
uur in de kleine kerk aan de Bannink-
straat.

Kerkdienst Vrijzinnige 
Geloofsgemeenschap Hengelo
Hengelo -  Mevrouw Mia Tankink 
is zondag 25 augustus voorganger 
in de kerkdienst van de Vrijzinni-
ge Geloofsgemeenschap Hengelo.
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Kijk en koop bij onze adverteerders!
Lekker dichtbij en een ruime keus!

Wat is een
Ervarings-
certificaat?
Leren houdt niet op, of je
nou een diploma hebt of
niet. In de praktijk, privé of
werk blijf je jezelf ontwik-
kelen. Je bouwt waardevol-
le ervaring op, denk aan sa-
menwerken met collega’s,
nieuwe technieken, admi-
nistratie bijhouden, werk-
zaamheden en functies die
je in je vrije tijd hebt ge-
daan, etc. Maar hoe kun je
die opgedane ervaring in-
zichtelijk maken? Heb je
de papieren om die erva-
ring aan te tonen? Veel
mensen hebben geen di-
ploma’s of hun diploma’s
zijn niet meegegroeid. Een
Ervaringscertificaat (EVC)
biedt uitkomst. Het brengt
in kaart wat iemand pre-
cies kan. Alle kennis en
vaardigheden op én buiten
het werk, bijvoorbeeld als
vrijwilliger, worden erin
vastgelegd. Handig om te
weten waar je staat. Voor
werknemer en werkgever!

Om te weten of een Erva-
ringscertificaat iets voor u
is, kunt u een korte test
doen op www.lerenenwer-
ken.nl

www.werk.nl

IJssel
computerservice

*

*

Enthousiaste medewerker(ster) 
gezocht voor kampeerboerderij

De werkzaamheden bestaan uit schoon-
maak en hulp bij maaltijdverzorging, bin-
nen een klein team van collega’s.

Wij zoeken iemand die nauwkeurig kan 
werken en vriendelijk en gastvrij is naar 
onze klanten.

Het gaat om ca. 8-12 uur gemiddeld per 
week. Flexibele werktijden gewenst.

Bent u degene die wij zoeken, stuur dan 
uw brief binnen 10 dagen na het verschij-
nen van dit blad, onder nummer 34-341 
naar Weevers Grafimedia, Postbus 22, 
7250 AA  Vorden.

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

TECHNICUS INDUSTRIËLE AUTOMATISERING M/V
Omgeving Zutphen - Fulltime - vacaturenr. VIO 1172853

Werkzaamheden
Als Technicus Industriële automatisering ben jij de specialist 
binnen de technische diensten op het gebied van de veiligheid 
van mens, machine en omgeving en draag je klantgerichte oplos-
singen aan. Je realiseert, implementeert en beheert alle industriële 
automatiseringsaspecten. Implementatie van best-practices op het 
gebied van industriële automatisering zijn voor jouw uitdagingen. 
Je optimaliseert de industriële automatiseringsaspecten, in nauwe 
samenwerking met de procestechnologen en projectengineers van 
de IA afdeling. Naast de lokale taken werk je bepaalde tijd (+10%) 
voor de centrale IA groep. Je voert automatiseringsstandaardisa-
ties uit en borgt enerzijds de beheers aspecten op het gebied van 
back-up en versiebeheer en anderzijds de interface standaarden 
met de kantoorautomatisering en ERP.

Functie eisen
-  Afg. opleiding MTS Elektrotechniek, Industriële automatisering; 
-  Kennis van PLC (Siemens), Scada en Mes (GE), VMware, 
 Netwerken (TCP/IP) databases (SQL) en VBA;
-  Kennis van besturingstechniek, meet- en regeltechniek;
-  Uitstekend autodidactisch vermogen;
-  Goede communicatieve- en sociale vaardigheden;
-  Je voelt je thuis in zowel een productie als kantooromgeving.

ROBOT PROGRAMMEUR M/V
Omgeving Vorden - Fulltime - vacaturenr. VIO1158011

Werkzaamheden
Als Robot programmeur bestaan je werkzaamheden uit het pro-
grammeren en werken met handling, kant- en lasrobots bij de 
aanloop van nieuwe producten en het optimaliseren van bestaande 
programma’s. Tevens wordt verwacht dat je voorstellen doet voor 
het ontwerp van productieopstellingen, mallen en robotgrippers. 
Je beoordeelt de kwaliteit, voert controles uit op de gemaakte 
programma’s en corrigeert waar nodig; Je verleent technische as-
sistentie aan de gehele organisatie in uitvoerende zin en houdt altijd 
de kwaliteit in het oog.

Functie eisen
-  Afg. opleiding op MBO+ niveau, bij voorkeur WTB, Mechatronica;
-  Daarnaast heb je ervaring met het programmeren van robots;
-  Je beheerst kant- en lasprocessen;
-  Je bent resultaatgericht, besluitvaardig, gedreven en communi-

catief vaardig.

WERKVOORBEREIDER WERKTUIGBOUW M/V
Omgeving Lichtenvoorde - Fulltime - vacaturenr. VMK1166060

Werkzaamheden
Voor onze opdrachtgever een specialist in sanitaire ruimte-inrich-
ting, zoeken wij een echte WTB-er met kennis en kunde van proces 
en productoptimalisatie. In deze functie maak je deel uit van de 
afdeling werkvoorbereiding. Je bent in staat processen te koppelen 
aan productie en omgekeerd: je werkt nieuwe ideeën/producten uit 
en stemt tevens met de softwareleverancier af wat nodig is voor 
de juiste inrichting van de sofware pakketten. Belangrijk is dus dat 
je kennis en affiniteit met software/IT hebt. Het bedrijf werkt met 
eigen tekenpakketten zoals DB maar werkt o.a. ook met Sketchup. 
Je bent in staat om softwarematig te beoordelen wat er nodig is om 
iets geautomatiseerd te krijgen. Verder ben je sterk in rapporteren 
en communiceren en kun je goed ‘out of the box’ denken.

Functie eisen
-  HTS Werktuigbouw;
-  Kennis van software (tekenpakketten);
-  Ervaring als werkvoorbereider/projectleider in een soortgelijke 

omgeving;
-  Analytisch vermogen;
-  Coördinerende kwaliteiten.

CNC KANTER M/V
Omgeving Doetinchem - Fulltime - vacaturenr. VCP1172938

Werkzaamheden
Wij zoeken een CNC kanter die zelfstandig de CNC kant bank 
draaiende houdt. Je bent verantwoordelijk voor het in en omstel-
len, programmeren evenals het bedienen. Daarnaast controleer je 
de bewerkte producten op maat, kwaliteit en volgens tekening. Het 
betreft een structurele functie met kans op een vaste aanstelling. 
Heb je technisch inzicht en ben je ervaren met de werkzaamheden? 
Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

Functie eisen
- Ervaring met programmeren/instellen van de CNC kantbank;
-  Technische achtergrond;
-  Verrichten van werkzaamheden in dagdienst;
-  Ervaring met het in en omstellen van een CNC kantpers;
-  Je kunt goed tekening lezen.

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 Zutphen zoeken wij een:

PRODUCTIETECHNICUS M/V
Fulltime - vacaturenr. VIO11728560

Als technicus ben jij verantwoordelijk voor het technisch opti-
maliseren van het aan jouw toebedeelde machinepark. Dit doe 
je zodanig dat er optimale output, uptime en rendement wordt 
gerealiseerd tegen zo laag mogelijke onderhoudskosten en met 
veiligheid en kwaliteit als belangrijkste peilers. Jij analyseert 
samen met collega’s de frequente en complexere storingen en 
stelt een ‘zero breakdown’ verbetervoorstel op. Na goedkeuring 
coördineer je de implementatie en evalueer jij de resultaten. Je 
treedt op als vraagbaak voor jouw collega’s in storingsdienst en 
bent daarmee de specialist binnen jouw vakgebied (electro of 
mechanisch) voor de proces afdeling en een allrounder voor de 
verpakkingsafdelingen. Daarnaast zou het een groot voordeel zijn 
als je een echte kennisoverdrager bent. Je haalt plezier uit het 
verder ontwikkelen van je collega’s en probeert op die manier je 
unieke steentje bij te dragen aan deze professionele organisatie.

De kandidaat die wij zoeken beschikt over MBO niveau 4 richting 
Elektrotechniek of Werktuigbouwkunde met ervaring in de be-
sturingstechniek. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring in storing- en 
preventief onderhoud en beschikt over uitstekende communica-
tieve vaardigheden. Ambitie, inventief, proactief en daadkracht 
zijn je kerncompetenties. Ervaring met Lean technieken en SAP 
zijn een voordeel. Bij voorkeur heb je ervaring met het geven van 
vakinhoudelijke trainingen, of het geven van training on the job. 
Je bent bereid om binnen een afgesproken vast kader collega’s in 
ploegendienst te vervangen.

Voor meer informatie kun jij je richten tot Ingrid Olivier. 
Telefoonnr. 0575 - 55 55 18 of via e-mail: i.olivier@europlanit.nl
o.v.v. het vacaturenummer.

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

Uw tuin is een
vakman waard!

Wij helpen U verder met:

Al bijna 35 jaar uw partner in het groen.
Kervelseweg 23, Hengelo (Gld.), tel. (0575) 46 26 19

Molenstraat 50
7241AE Lochem
Korte Hofstraat 7
7201 KH Zutphen

Raadhuisstraat 20 
7251AB Vorden

Dreiumme 55
7232 CN Warnsveld

Verkooppunten:

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
Mooie Bospeen 0.89 per bos

Hollandse Bloemkool 0.99 per stuk

Pruimen St. Hubertus 1.00 per kilo
Geschikt voor jam

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

Vorden 
vorden@weevers.nl
(0575) 55 10 10

Groenlo 
groenlo@weevers.nl
(0544) 46 18 28

Lichtenvoorde
lichtenvoorde@weevers.nl
(0544) 37 13 23

Zelhem
zelhem@weevers.nl
(0314) 62 50 53 

Zutphen
zutphen@weevers.nl
(0575) 58 55 85

Judith en Mike Mulderije uit Borculo winnen mand 
met Achterhoekse streekproducten
 
De mand met (h)eerlijke streekproducten die Weevers Grafi media 
maandelijks aanbiedt, is maandag 5 augustus jl. in ontvangst 
genomen door Judith en Mike Mulderije uit Borculo. 
Zij zijn de juliwinnaar van de actie Winnen met Weevers. Blij verrast 
en met brede lach keerden zij huiswaarts. 
 
Weevers Grafi media is een fullservice grafi sch bedrijf met 
vestigingen in Vorden, Groenlo, Lichtenvoorde, Zelhem en 
Zutphen. Van concept tot ontwerp, van drukwerk tot de bouw van 
websites en van videoreportages tot het uitgeven van weekbladen. 
Weevers is de partner voor alle specialiteiten op het gebied van de 
grafi media.
 
Zo veelzijdig als het bedrijf is, zo divers is ook de prijs die 
maandelijks wordt weggegeven. Van lokale streekbiertjes tot 
heerlijke streekwijn, van boerenkaas en ijs tot typische Achterhoekse 
Nägelholt en zure zult. U kunt het zo gek niet bedenken. De 
producten worden ambachtelijk en/of traditioneel bereid en zijn 
uiteraard afkomstig van Achterhoekse bodem!
 
Weevers draagt graag een steentje bij aan de promotie van deze 
heerlijke Achterhoekse streekproducten.
Via www.winnenmetweevers.nl kunt u meedingen naar de uitreiking 
in de maand augustus.

De streekproductenmand wordt 
uitgereikt door Tonnie Zieverink van 
Weevers Grafi media (links) aan 
Judith en Mike Mulderije uit Borculo.

WAT EEN HEERLIJKE MA(A)NDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl


