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Het was burgemeester Henk Aalder-
ink van de gemeente Bronckhorst, 
die de prijzen uitreikte. Maar dit 
niet deed alvorens zijn complimen-
ten te maken voor het toernooi.
“Met z’n allen mogen wij trots zijn 
op hetgeen hier door pure vrijwil-
ligers wordt gepresteerd. Daarnaast 
is de voetballende D-jeugd een lust 
voor het oog om naar te kijken. Het 
is fantastisch wat jongens in de leef-
tijd beneden 13 jaar reeds presteren 
op het veld. Dat we hier in Vorden 
met een kwalitatief hoogstaand 
toernooi hebben te maken, wordt 
wel bewezen door het feit dat in-
middels reeds 30 jongens, die hier 
ooit in toernooiverband hebben ge-
speeld, het Nederlands elftal oftewel 
het grote Oranje hebben gehaald.”
Ook voorzitter Jan Borgonjen van de 
toernooicommissie was een tevreden 
man. 
Vanwege de wisselvallige weersom-
standigheden, hebben we weliswaar 
iets minder publiek mogen begroe-
ten, maar het totale goede verloop 
van het toernooi maakt alles weer 
goed. Blij zijn wij met het hoge ni-
veau van de deelnemende teams. Het 
kwaliteitsverschil was dientengevol-
ge minimaal. Maar het moet gezegd 
worden, wanneer er ooit een ver-
diende eindoverwinnaar uit de bus is 
gekomen, dan is het wel deze keer.”

Feyenoord
De D-jeugd van Feyenoord wist niet 
alleen alle zes toernooiwedstrijden 
in een overwinning om te zetten, 
ook presteerden de Rotterdammers 
het om in al die wedstrijden geen 
enkele tegengoal te incasseren. Over 
een terechte winnaar gesproken!
Gaston Taument, inmiddels 43 
jaar en circa tien seizoenen vleu-
gelspeler van de hoofdmacht van 
Feyenoord, was na afloop der-

halve een tevreden trainer/coach.
“Feyenoord komt al jaren achtereen 
hier in Vorden. Voor mij is het de 
tweede keer. Een goed toernooi met 
een sterke bezetting. Zelf heb ik met 
name genoten van mijn eigen team. 
Zo jong als ze zijn, de jongens weten 
nu al goed op de nul te spelen, ter-
wijl ze daarbij het geduld op kunnen 
brengen om te wachten tot het mo-
ment waarop ze kunnen toeslaan.”
En dat laatste deed het technisch 
bekwame team van Feyenoord in de 
finale als de beste. Voor de liefheb-
ber van het jeugdvoetbal een heerlijk 
sluitstuk van een geslaagd toernooi. 
In de finale, die onder leiding stond 
van Nick Wenneker, een net 19-jarige 
talentvolle scheidsrechter uit Vor-
den, was het Tiago Cukur (12) met 
rugnummer 9, die beide doelpunten 
voor zijn rekening naam, waarbij de 
eerste mag worden aangemerkt als 
een beauty.

FC Twente 
Ook het Enschedese FC Twente 
kwam tijdens het Wim Kuijper Toer-
nooi goed voor de dag. En dat niet al-
leen in de wedstrijd om de derde en 
vierde plaats, waarin men het altijd 
fysiek sterke Bayer 04 Leverkusen op 
de knieën kreeg, maar vooral op de 
zaterdag dan wel de eerste toernooi-
dag kwamen de kleine Tukkers goed 
voor de dag. Zo werd er toen met 2-0 
gewonnen van het Eindhovense PSV. 
Een mooie partij voetbal, waarin de 
12-jarige Giovarny Sluiter uit Zwolle 
een hoofdrol voor zich opeiste door 
beide treffers voor zijn rekening te 
nemen, waarbij de eerste in aanmer-
king kwam voor het doelpunt van 
het toernooi. Saillant detail is, dat dit 
alles gebeurde onder de ogen van de 
aanwezige Jan Kemkens, circa 17 jaar 
werkzaam geweest ten behoeve van 
de jeugdafdeling van FC Twente en se-

dert 1 juli jl. hoofdverantwoordelijke 
voor de jeugdscouting bij PEC Zwolle.
Opvallend was wel, dat de best ge-
kozen speler en keeper van het toer-
nooi niet voortkwamen uit de top 4 
in de eindrangschikking. Beste speler 
werd namelijk Mathijs Tielemans 
(12) van PSV en beste keeper Niels 
de Braekeler (12) van KV Mechelen.
De D-jeugd van de organiserende 
voetbalvereniging Vorden, die in 
alle wedstrijden tegen een neder-
laag aanliep en uiteindelijk de 
voetbaltweedaagse afsloot met een 
doelsaldo van 4 doelpunten voor en 
30 tegen, kreeg als een soort troost-
prijs de Fair Play Cup uitgereikt.
Toch nog een meevaller voor de gast-
heren, waarvan waarnemend voor-
zitter Marc van de Linden namens 
de vv Vorden nu reeds vooruitblikt 
naar 2015, het jaar waarin het 25e en 
dus tevens jubileumtoernooi op de 
rol staat, afgesloten met de woorden 
van burgemeester Henk Aalderink: 
‘Weerkomm’n!’

UITSLAGEN
Zaterdag 23 augustus
KV Mechelen-Feyenoord 0-1, Lierse 
SK-FC Twente 0-6, Willem II-Borussia 
M’Gladbach 0-1, PSV-vv Vorden 6-1, 
West Ham United-Feyenoord 0-1, FC 
Twente-Bayer 04 Leverkusen 0-2, KV 
Mechelen-Willem II 2-0, Lierse SK-
PSV 3-2, Borussia M’Gladbach-West 
Ham United 0-0, vv Vorden-Bayer 04 
Leverkusen 0-7, PSV-FC Twente 0-2, 
Feyenoord-Willem II 5-0, Bayer 04 
Leverkusen-Lierse SK 1-0, Borussia 
M’Gladbach-KV Mechelen 1-1.

Zondag 24 augustus
FC Twente-vv Vorden 5-0, West Ham 
United-KV Mechelen 2-0, Bayer 04 
Leverkusen-PSV 1-1, Feyenoord-Bo-
russia M’Gladbach 1-0, vv Vorden-
Lierse SK 0-3, Willem II-West Ham 
United 1-3, Nr. 3 poule A-Nr. 4 poule 
B (1), Lierse SK-KV Mechelen 4-0, Nr. 
4 poule A-Nr. 3 poule B (2), PSV-Bo-
russia M’Gladbach 1-3, Nr. 1 poule 
A-Nr. 2 poule B (3), Bayer 04 Leverku-
sen-West Ham United 1-1 West Ham 
United wns, Nr. 2 poule A-Nr. 1 poule 
B (4), FC Twente-Feyenoord 0-5.

Verliezer wedstrijd 1-Verliezer wedstrijd 2: 
KV Mechelen-PSV 0-1 
Winnaar wedstrijd 1-Winnaar wedstrijd 
2: Lierse SK-Borussia M’Gladbach 0-1
Verliezer wedstrijd 3-Verliezer wedstrijd 4: 
Bayer 04 Leverkusen-FC Twente 0-1
Nr. 5 poule A-Nr. 5 poule B: Vv Vorden-
Willem II 3-9
FINALE: Winnaar wedstrijd 3-Winnaar 
wedstrijd 4: West Ham United-Fey-
enoord 0-2

EINDSTAND
1) Feyenoord
2) West Ham United
3) FC Twente
4) Bayer 04 Leverkusen
5) Borussia M’Gladbach
6) Lierse SK
7) PSV
8) KV Mechelen
9) Willem II
10) Vv Vorden

FC Twente op een verdienstelijke derde plaats

Feyenoord glorieus winnaar van 
Wim Kuijper Toernooi

Vorden - Terwijl het grote Feyenoord onder leiding van trainer Fred 
Rutten in de Rotterdamse Kuip een smadelijke nederlaag leed, was het 
de D-selectie van Feyenoord met Gaston Taumant als trainer aan het 
roer, die de 24e editie van het Wim Kuijper Toernooi van de vv Vorden 
ongeslagen wist te winnen. In de finale klopte de Rotterdamse jeugd 
het D-team van West Ham United uit Londen met 2-0. De derde plaats 
was voor FC Twente, dat in een goede wedstrijd het sterke Bayer 04 
Leverkusen met 1-0 klopte.

Winnaar Feyenoord uit Rotterdam van het Wim Kuijper Toernooi 2014.

Onder het genot van een kopje koffie 
of thee kun je ervaringen delen over 
je eigen tuin, en kennis en ideeën 
wisselen met de andere tuiniercafé-
gangers. Theetuin eigenaar Bart Hid-

dinga laat je kennis maken met één
van zijn persoonlijke favoriete plan-
ten, bomen of struiken. 
Hij vertelt: “Het is gewoon leuk om
zo af en toe eens met andere tuinlief-
hebbers te praten. Je leert eigenlijk
altijd wel wat van een ander. En ik 
wil mensen ook gelijk uitnodigen om
planten of zaden die ze over hebben,
mee te nemen naar het Tuiniercafe.
Dit is de uitgelezen plek om iemand
anders er blij mee te maken. En wie
weet heeft een andere tuinier weer
iets leuks dat jij mee naar huis kunt
nemen.” 
Het Tuiniercafé wordt gehouden op
elke laatste vrijdag van de maand, 
telkens van 10.00 tot 12.00 uur. Op
vrijdag 29 augustus voor de eerste
keer. Deelname aan het tuiniercafé 
is helemaal gratis, net als de toegang
tot Theetuin Vierakker. Opgeven is
niet nodig.

Tuiniercafé bij Theetuin 
Vierakker
Vierakker - Theetuin Vierakker 
begint met een nieuw initiatief 
in de regio: het Tuiniercafé. Ie-
dereen die plezier beleeft aan tui-
nieren is van harte uitgenodigd 
voor deze gezellige ochtend. Of je 
nou een klein stadstuintje hebt, 
een flinke moestuin, een land-
goed of een balkon, dat maakt 
niet uit. Als je geniet van het wer-
ken in de tuin, gefascineerd bent 
door planten, plezier beleefd aan 
snoeien, zaaien en stekken: dan 
ben je op je plek bij het Tuinier-
café. Het eerste Tuiniercafé is op 
vrijdag 29 augustus van 10.00 – 
12.00 uur.

Bronckhorst Opleidingscentrum
B O C

Volg de avondopleiding tot 

BEVEILIGER
Nu inschrijven met korting!

www.bocopleidingscentrum.nl 

0314 - 62 41 04
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Is een wekelijkse uitgave van 
Weevers Grafimedia en 
verschijnt in een oplage van 
4.500 exemplaren in: Vorden, 
Kranenburg, Wichmond, 
Vierakker, Linde, Medler, 
Wildenborch, Delden.

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

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

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

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord

/ContactAchterhoek

/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten 
Weevers Grafimedia
Tel. (0575) 55 10 10

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

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

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

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat

verzameld wordt.
Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, 

Rijksstraatweg 35,
(0575) 52 29 19.

KNIP- EN NAAILES
Opleiding tot Coupeuse 
Start 1 september 2014

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

‘Gerdien’
Tel. (0573) 46 12 42

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
30 - 31 augustus: J.J. de Kruif, Vorden, 0575-553372.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 31 augustus: 10.00 uur: ds. H.G. Teeuwen uit Borculo.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 31 augustus: 10.00 uur: ds. J. Kool.

Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 31 augustus: 10.00 uur: voorganger: Ds. F. van Zoelen.
Dienst samen met PKN gemeente Steenderen.

R.K. kerk Vorden
Zondag 31 augustus: 9.30 uur: Woord- en Communieviering,
vg. diaken Th. ten Bruin. 

R.K. kerk Vierakker
Zondag 31 augustus: 10.00 uur: Woord- en Communieviering, 
vg. werkgroep. 

Weekenddiensten

Ruurlo, Cursus Abstract

Schilderen. 8 lessen experi-

menteren met vorm en kleur 

in acrylverf. Start dinsdag 23 

september. 

Voor info: www.hugopos.nl

tel: 0573 - 450452

Aangeboden: Hulp bij onder-

houd aan tuin en erf of andere

werkzaamheden. Tel. (0575)

461733.

Te huur aangeboden 2 kamer

appartement in het centrum

van Hengelo  Gld Euro 650,--

inclusief G/W/E/Cai, per 1

oktober beschikbaar (i.o.

mogelijk eerder) Tel: (na

18:00h) (06) 22296977

Te huur gezocht (niet tijdelijk):

woning met tuin in het

buitengebied van Vorden. Tel.

0575-556830.

Bij ideële kringloopwinkel “De 

Werf”, Enkweg 11 in Vorden

kunt u elke ochtend (behalve

zondags en ‘s-maandags) 

van 09.00 tot 12.00 uur en 

dinsdag, donderdag- en vrij-

dagmiddag van 13.30 tot 

17.00 terecht voor een groot

assortiment meubels, kleding,

witgoed, elektronica, huis-

houdelijke artikelen, boeken

enz..Inbrengen van goed ver-

koopbare artikelen kan tijdens 

openingstijden of d.m.v. een 

telefonische afspraak (06-

44629049) of email: vcde-

werf@gmail.com. Tevens kunt 

u via ons telefoonnummer een

afspraak maken voor het op-

halen van spullen.

Reinier & Leonie’s
Groenten, Fruit & Traiteur

Burg. Galleestraat 6a, Vorden
(0575) 55 08 50

Aanbiedingen geldig t/m maandag 1 september 2014

Wij vragen uw steun voor onze Hollandse 
telers! Eet daarom deze weken extra gezond!

Hollandse
Reine Victoria pruimen kilo € 2.99
Hollandse Spitskool  heel kilo € 0.99
Hollandse Elstar appelen 2 kilo € 2.99
Hollandse bietjes heel kilo € 0.69
DEZE WEEK! Kant en klare chili con carne met 
witte rijst en GRATIS bakje rauwkost

p.p. € 6.98

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

T.k. nw. tapijttegels meer dan

100 verschillende kleuren/mo-

tieven vanaf 0.90 p/tegel=3.60

per m2. 0545-472574 of 06-

12300129.

Sap maken van eigen fruit? 13

september kan dat op Woonerf

Luscinia, Hengelo (Gld). Voor

informatie en plukhulp bel

0644380229

Muziek voor ouder en kind! Op

10 sept. start Muziwijs weer

nieuwe cursussen in Ruurlo.

WWW.MUZIWIJS.NL

Pompoenen. Ze zijn er weer !!

Groot en klein bij Varselseweg

20 te Hengelo (gld)

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

lucerne en koolzaadstro.
Alles op voorraad,

ook kleine balen.
Veevoederhandel

H. Vlogman 0575-552959

Dagmenu’s 27 augustus t/m  2 september

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

Woensdag 27 augustus
Mosterdsoep/Gehaktbal met jus, andijviestamppot met spekjes 
en mosterd

Donderdag 28 augustus
Spies de Rotonde met kruidenboter, aardappelen en groente/ 
Apfelstrüdel met vanillesaus en slagroom

Vrijdag 29 augustus
Tomatensoep/Pangafilet Picasso, peterselieaardappelen en 
groente

Zaterdag 30 augustus (alleen afhalen en bezorgen)
Spare ribs met zigeunersaus, frieten en zomer rauwkostsalade/
IJs met slagroom

Maandag 1 september
Gesloten

Dinsdag 2 september
Wiener Schnitzel met aardappelen en seizoengroente/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



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

OERRR-KRACHTEN 
IN DE NATUUR

Ontdek je eigen 
OERRR-krachten. 
Meld je aan op OERRR.nl

Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf 
op vrijdag 29 augustus gesloten.

Loon en grondverzetbedrijf Koeslag

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

Uw gebit bepaalt uw uitstraling.  Veel mensen zijn niet

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

verkleurd.  Dit geeft ongemak en maakt onzeker. Bij ons

bent u aan het juiste adres.

Bij ons kunt u terecht voor:

- Vrijblijvend en kosteloze controle van uw kunstgebit

- Corrigeren/repareren van uw huidige prothese

- Aanmeten van een nieuw kunst- of klikgebit

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

Een verwijzing van een tandarts is niet nodig.

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

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

geknipt worden in landelijke sfeer (op afspraak)  |  zo mogelijk 

dezelfde dag nog aan de beurt  |  ook ‘s avonds tot 22.00 uur | 

dinsdags gehele dag gesloten  |  afspraakherinnering per sms

Molenweg 7  -  7223 DN  Baak  -  Tel. 0575 44 20 67 
www.hetkniphuus.nl

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
Je wilt hem niet graag missen,
omdat je van hem houdt.
Maar eens komt de dag,
dan moet je hem laten gaan.
Je verstand zegt dat het goed is,
maar in onze ogen blinkt een traan.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij 
voor ons heeft betekend, delen wij u mede dat 
rustig van ons is heengegaan onze lieve vader, 
schoonvader en opa

Jan Hendrik Anton Koeslag
Jan

Weduwnaar van Garritjen Hakken
Levenspartner van Jo Grotenhuis †

* Borculo,  † Ruurlo, 
5 augustus 1933  24 augustus 2014

Dick
Annie en Freek
   Bianca en Jeroen, Yoni
   Nicole en Arjan, Jesse

   Nero

Onze speciale dank gaat uit naar 
Dr. Plasmans en de medewerkers van 

de Buurtzorg voor de liefdevolle verzorging.

“Klokkenkamp”
Hengeloseweg 10
7261 LV  Ruurlo.

Gelegenheid tot condoleren op donderdag  
28 augustus tussen 19.30 en 20.00 uur in  
De Sprankel, Domineesteeg 12 te Ruurlo.

De begrafenis zal in besloten kring plaatsvinden.

Liever geen bezoek aan huis.

Cursus start: 
6 september 2014 om 09.30 uur
Startlocatie:  
Sporthal  het Jebbink
het Jebbink 13
7251BH in Vorden
 Informatie en 
 inschrijven via 
 www.starttorun.nl

Beginnen 
met hardlopen!?

Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

de specialist voor uw kunstgebit

 Gratis intake gesprek.
 Opvullen & reparatie 

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

 van de tandarts!

0575 46 26 40 
Kastanjelaan 11b info@tppbrugman.nl
Hengelo Gld. www.tppbrugman.nl
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D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21, Fax: 0575-55 22 87
info@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

150 gram vleessalade + 100 
gram pepercervelaat

samen 298

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Bij 2 
runderribeye 
steaks

GRATIS 
PEPERSAUS

SPECIAL

Carpaccio 
rosso

245
100 gram

KEURSLAGERKOOPJE

Rib -
karbonade

595
4 stuks

MAALTIJD IDEE

Nasi of
Bami

398
500 gram

Marion Polman
Uitvaartbegeleiding

WWW.MARIONPOLMAN.NL
  T 06-55916250

Persoonlijk en 
betrokken

“Als de dood de schakel van het leven onderbreekt”

Het bankje

Bij mooi weer zat Janna op het bankje.
Ze genoot zo van de tuin, uitzicht en het weer.

Janna’s bankje is nu al een jaar leeg.
Maar het blijft altijd Janna’s bankje.

Janna Brummelman - Kamperman

† 30-08-2013       -       30-08-2014



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

Beeldende kunst, geschiedenis & letteren, monumentenzorg, muziek & theater 
en natuurbehoud. Het Prins Bernhard Cultuurfonds zet zich in voor cultuur die u raakt. 
Al vanaf € 4  per maand kleurt u mee. Ga naar www.cultuurfonds.nl.

Cultuur kleurt
het leven. 
Al voor € 4 kleurt 
u mee.

Word donateur

juist nu!

Volg en like ons 
ook op Facebook:

ContactAchterhoek

Bibliotheek West-Achterhoek zoekt met ingang van 1 januari 2015

Een VOORZITTER en een LID (portefeuille financiën) 
voor haar Raad van Toezicht

Verdere informatie treft u aan op onze site:
www.bibliotheekwestachterhoek.nl.

• 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

DEZE ACTIE IS GELDIG TOT 15 OKTOBER,
VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

PROBEER ONS UIT!

  KICKBOXEN VOOR DE JEUGD

  ATTACK

  ALGEMENE DANSVORMING

  STREETDANCE

Direct contact met onze trainers? Bel ons voor je eerste afspraak!

DE LEUKSTE TRAINERS,

DE LEUKSTE LESSEN ...

Word nu lid en probeer ons de 1e 
maand gratis en vrijblijvend uit.

Nieuwe lessen vanaf september
  GÉÉN INSCHRIJFGELD

  BIJ EEN JAARABONNEMENT KRIJGT 
U EEN EXTRA GRATIS MAAND

  MAAK KANS OP EEN JAAR 
GRATIS SPORTEN

www.indoorsportvorden.nl

Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden
Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in
antieke en klassieke

herstoffering

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

 - Trouw- en relatieringen
 - Herinneringssieraden

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

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

Telefoon 0314 - 623584

Inkoop oud goud

“EL ENCUENTRO”
SPAANS

ook: 
Nederlands als Tweede Taal

vertalingen:

GRATIS!

Dit jaar € 0,- eigen bijdrage

Praktijk voor tandprothese en implantologie
Tandarts Degen 

0575-545953
Paardenwal 3, Zutphen



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

Inwoners dragen zelf bij door het 
gratis toevoegen van evenementen 

en informatie van hun eigen ver-
eniging of lokale instelling op het 
gebied van onderwijs, gezondheid, 
sport en cultuur. Evert Top, direc-
teur: “Wij verwachten dat Gemeen-
tewijzer.nl de lokale woonomge-
ving leefbaarder maakt. Door de 
interactiviteit wordt de betrokken-

heid in de eigen buurt bevorderd. 
Het is een website gemaakt voor en 
door de lokale bevolking.
Gemeentewijzer is een multimedi-
ale en interactieve dienstverlener. 
Naast haar interactief platform zijn 
zij exploitant van kunststof platte-
gronden.

Nieuwe plattegronden 
 gemeente Bronckhorst
Regio - Deze week zijn de kunst-
stof plattegronden vernieuwd 
op prominente locaties binnen 
de gemeente Bronckhorst. Ook 
online is de gemeente Bronck-
horst in kaart gebracht op 
gemeentewijzer.nl. Inwoners 
vinden hier evenementen, tips, 
faciliteiten en lokale instellin-
gen uit hun eigen gemeente. 
Gemeentewijzer wijst inwoners 
hiermee de weg in hun gemeen-
te en houdt ze op de hoogte van 
alles wat er in de buurt of in 
een andere gemeente te doen is.

Brandweer zonder Grenzen is een 
particuliere hulporganisatie in 
Tilburg die brandweerkorpsen in 
ontwikkelingslanden steunt met 
training, advies en materiaal. De in-
structeurs, docenten en logistieke 
medewerkers die door Brandweer 
zonder Grenzen worden uitge-
zonden zijn vrijwilligers. Jaarlijks 
zendt BzG gemiddeld drie instruc-
teurs uit. Wanneer een project is 
afgelopen, draagt BzG de verant-
woordelijkheid over aan lokale or-
ganisaties. 

Ad Rood (56 jaar) is werkzaam 
bij de brandweerregio Midden en 
West Brabant als coördinator op-
leidingen. Hij is zelf woonachtig in 
Minderhout (Belgie). In de maand 
september zal Ad samen met zijn 
paard Sam een groot aantal plaat-
sen in Nederland en Duitsland aan-
doen, waaronder ook Vorden.

Waren de Vordense brandweer vrij-
willigers vorig jaar nog zeer actief 
met hun snorrenactie ten behoeve 
van de Movemberactie, de bestrij-

ding van prostaatkanker, ook nu 
willen ze hun maatschappelijke be-
trokkenheid weer tonen en gaan ze 
Ad steunen bij zijn actie. De plan-
ning is dat Ad maandag 8 septem-
ber Vorden aandoet. De vrijwilli-
gers zorgen voor een warm onthaal 
en bieden hem een slaapplek in de 
kazerne aan. Voor Sam moet na-
tuurlijk ook worden gezorgd. Een 
stukje wei naast de kazerne waar 
hij even zijn benen kan strekken en 
water met als extra een paar plak-
jes smakelijk hooi. De volgende dag 
gaat Ad weer op doorreis. 

Je kunt Ad en Sam vanaf 1 septem-
ber volgen op: 
www.brandweernederland.nl/ad, 
de site van Brandweer Nederland.

Brandweer zonder Grenzen

Brandweer Vorden helpt bij het 
verwezenlijken van een droom

Vorden - Zo af en toe hoor je verhalen van mensen die hun droom 
nastreven, zo ook Ad Rood uit het Belgische Minderhout. Ad heeft 
een langgekoesterde droom: samen met zijn paard Sam een reis 
maken. Niet zomaar een reis, maar een reis waarbij hij ook aan-
dacht wil vragen voor de stichting Brandweer zonder Grenzen.

Ad Rood met zijn paard Sam

Gemeente, zorg ervoor dat er ook 
in de toekomst wat te kiezen is, 
zorg voor verscheidenheid in werk 
en dagbesteding. Opdat mensen 
een vorm van dagactiviteit kunnen 
kiezen die hen het beste past. Help 
mensen ook met kiezen. Regel het 
verder zo, dat er goede begeleiding 
aanwezig is. Door professionals die 
weten wat de cliënt nodig heeft. Dat 
is de kern van een nieuw advies dat 
de Participatieraad recent heeft uit-

gebracht. De raad adviseert verder 
als gemeente het goede voorbeeld 
te geven: neem ook zelf mensen 
met een beperking in dienst. Dat 
geeft de gemeente ook meer recht 
van spreken als ze het bedrijfsleven 
en maatschappelijke organisaties 
daarop aanspreekt.
Het gemeentelijke beleidsplan op 
het hele sociale domein ligt nu ter 
inzage en wordt dit najaar concreet 
gemaakt in verordeningen en uit-

voeringsregels. Ook daarbij houdt 
de Participatieraad de vinger aan 
de pols. Vindt u het interessant om 
daarover mee te denken, meld u 
dan aan als mogelijk lid van de Par-
ticipatieraad. De Participatieraad 
wil vooral graag versterking op het 
gebied van het jeugdbeleid. Met 
name wordt gezocht naar iemand 
die kennis, ervaring of affiniteit 
heeft met jongeren in instellingen 
en met de positie van probleemjon-
geren.

De leden van de Participatieraad 
komen uit heel Bronckhorst. Maar 
uit Zelhem en omgeving zijn zij 
enigszins ondervertegenwoordigd. 
Daarom een oproep aan de Zelhem-
mers om vooral te reageren. Maar 
ook andere reacties zijn welkom! 

Meer weten? Mail naar 
wmoraadbronckhorst@gmail.com.

Participatieraad over 
 dagbesteding en jeugd
Regio - Opkomen voor de belangen van de mensen die het zonder 
steun van de gemeente korte of langere tijd niet redden. Dat is, 
heel kort samengevat, de kern van het werk van de Participatie-
raad. De Participatieraad geeft het College van Burgemeester en 
Wethouders advies over alle plannen op sociaal terrein. Dit jaar 
met name over alle veranderingen voor de jeugd, de mensen zon-
der werk of inkomen, mensen die een vorm van begeleiding of 
dagbesteding nodig hebben etc. Adviezen kunnen gevraagd en 
ongevraagd zijn. De Participatieraad kijkt daarbij eerst naar het 
voorgenomen beleid en vervolgens naar de manier waarop dat be-
leid wordt uitgevoerd.

8.99

2.19

3.99

Vanaf woensdag 27-08-2014

400 g

1.89
1 kg

2.49

750 g

4.99

1 kg

4.99

1 kg

1.99
850 g

2.29

36x 100 g

9.99

6 kg

8.99

1.2 l

2.49

650 g

4.49

1.7 l

1.59

3x 240 g

3.99

www.aldi.nl
HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

EXTRA VEEL!
EXTRA VOORDELIG!

Muesli-
repen

Wine-
gums

Oud-Hollands 
snoep

Toffee 
Mix

Pepermunt
Creamy 
pindakaas

Luxe 
katten-
menu’s

Color of wit.

Wasmiddel

Edel-
salami

Grote
augurken

Tom kha kai of 
mediterraans.

Soep

Dikke 
bock-
worsten

Diverse soorten. Vanaf 
woensdag 27-08-2014.

Grote kamerplanten

40 cm, 18 stelen 
of 50 cm, 
max. 12 stelen.

Rozen*

50 cm, 21 stelen.

Bloemen-
boeket*

* Prijzen geldig t/m 31-08-2014. Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.



Braderie Hengelo GldZondag 31 augustus
11.00 - 18.00 uur

OPEN DAG 

www.aerofitt.nl

Kijk voor het aanbod 
van jouw vestiging op

NIEUW
vanaf september bij AeroFitt

100% korting 
op het inschrijfgeld!

+ 1 MAAND
  GRATIS!

*
Meld je aan tijdens de opening, open dag of inloopweek en ontvang

** reserveren verplicht. *  Vraag naar de voorwaarden.

kg? cm?

Voedingsbegeleiding nu vergoed 
via uw Zorgverzekeraar. 

Start nu

en ontvang 
10% korting! 

met het programma:
‘verlies 10 kilo 
in 10 weken’.

NIEUW

ZWEMMEN EN

AQUA
GROEPSLESSEN

NIEUW

Sportcentrum AeroFitt 
Hengelo Gld

+ inloopweek 1 t/m 7 september

Zondag 7 september 
10.00 - 14.00 uur

Sportcentrum AeroFitt 
Zelhem

+ inloopweek 1 t/m 7 september

Zaterdag 30 en zondag 31 
augustus 10.00 - 14.00 uur

OPENING
ZELHEM

30 en 31 augustus 10.00 - 14.00 uur

Groepsles 
met crosstrainers.

Megawalk
is voor iedereen

toegankelijk!
MEGAWALK

IS HOT!

Durf jij het aan?

KIDS Op je hoofd staan, 
handstanden, 
achteroverrollen, 
je kunt het zo gek 
niet bedenken of je 
leert het in de 
Breakdance les! 

BREAKDANCE

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

                STATIONSWPLEIN 10-12, ZELHEM T: 0575 46 50 01, ZELHEM@AEROFITT.NLZelhem

NIEUW

NIEUW

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN

SPAREN

Spalstraat 11 Hengelo Gld. (0575) 46 15 21
www.memelink-bergervoet.nl Kerkstraat 11 Hengelo (gld)  tel: 0575 461235 

hanneke.langeler@hetnet.nl

LAATSTE WEEK 
LANGELER MODE.

LAATSTE 3 DOLLE

Tijdens de braderie ook verkoop decoratie en 
etalage materiaal, interieur, meubels 
en ander winkelmateriaal. OP=OP

30.30.30.0000 20.20.20.0000 10.10.10.0000

DI, WOE, DO HALVE PRIJZEN
van de al zeer scherp 
afgeprijsde artikelen!

SCHOONSCHIP DAGEN
vrijdag    29 aug   3 HALEN   2 BETALEN
zaterdag 30 aug   4 HALEN   2 BETALEN
zondag   31 aug    5 HALEN   2 BETALEN



Braderie Hengelo GldZondag 31 augustus
11.00 - 18.00 uur

NIEUW
VANAF 30 AUGUSTUS

NIET TEVREDEN?
 GELD TERUG 

EN DIRECT STOPPEN!

GRATIS
en 100% korting 
op het inschrijfgeld.*

Meld je aan 
in augustus 
en ontvang 1 maand

ZELHEM

                BRINKWEG 38 7021BW ZELHEM T: 0314-62 00 26, ZELHEM@AEROFITT.NL
WINKELSKAMP 5, 7255 PZ, HENGELO (GLD), T: 0575 46 50 0 1 HENGELO@AEROFITT.NL Hengelo Gld

Zelhem

www.aerofitt.nlGeldig in Hengelo GLd en Zelhem. Vraag naar de voorwaarden.

Meld je aan in september 
en ontvang

100% korting 
op het inschrijfgeld.*

*

*

OF KOM NAAR ONZEKOM NAAR ONZE

30 en 31 augustus 10.00 - 14.00 uur in Zelhem
OPENING INLOOP WEEK

Van 1 t/m 7 september 
in Zelhem of Hengelo

SPORTCENTRUM 
AEROFITT ZELHEM



De lopers zullen op zondag steeds langere rus-
tige duurlopen afleggen. Samen met trainers 
die zorgen voor het juiste tempo en die steeds 
een mooie route kiezen. Daarnaast kunnen de 
lopers meetrainen met één van de vier groe-
pen die bij Fastfoot trainen. Er is keus uit de 
maandag- en vrijdagochtend en de dinsdag- en 
donderdagavond. Deze trainingen zijn inter-
valtrainingen en iedere loper kan deze trai-
ning op persoonlijk niveau uitvoeren.

Bijeenkomst marathon en voeding
Aan het begin van de trainingsperiode is er 
op zondag 14 september een speciale bijeen-
komst over hoe de trainingen zijn opgebouwd 
en informatie over voeding en hardlopen. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt de 
eerste duurlooptraining van 10 km plaats. De 
bijeenkomst en training zijn ook bedoeld als 

kennismaking. De kosten hiervoor bedragen 
10 euro. Loopgroep Fastfoot is een dutchrun-
ners loopgroep en is aangesloten bij de Atletie-
kunie. De trainers Feikje Breimer en Monique 
Mentink zijn gediplomeerde hardlooptrainers. 
Plezier in het hardlopen staat voorop.

De duurtrainingen voor de marathon vinden
meestal plaats op zondagochtend om 9.00 
uur. In overleg met de deelnemers leggen we
de definitieve trainingsdata vast. Informatie, 
kosten en aanmelden kan via feikje.breimer@
fastfoot.nl of mobiel 0629467463.

Trainen voor de (halve) marathon in de Achterhoek

Samen met loopgroep Fastfoot
Hengelo - Loopgroep Fastfoot uit Hen-
gelo Gld. start op zondag 14 september 
met de begeleiding van lopers die graag 
gezamenlijk willen trainen voor de halve 
en hele marathon. Iedereen die in staat is 
om aaneengesloten 10 km hard te lopen 
is welkom. De groep traint voor een halve 
marathon in december 2014. Vervolgens 
kunnen de lopers die dat willen doortrai-
nen voor de hele marathon in het voor-
jaar van 2015.

Een training bij loopgroep Fastfoot.

Het stuk speelt zich af in een grenscafé en de 
spreektaal is dialect. Evenals vorig jaar, wor-
den er weer kaartjes verkocht in de voorver-
koop voor 7 euro bij de plaatselijke bestuurs-
leden van KBO, ANBO, PCOB, ‘Zij Actief’ en 
Passage. Bij de prijs is een kopje koffie of thee 
en een consumptie inbegrepen. Ook zijn aan 
de tent toegangskaartjes verkrijgbaar. Deze 
middag wordt gehouden in de grote tent na-

bij de School met de Bijbel in Bekveld, tussen 
Hengelo en Keijenborg. 
Men hoopt hier velen van u te mogen begroe-
ten op vrijdagmiddag 5 september om 14.00 
uur. Om tijdens een gezellig samenzijn te ge-
nieten van een stukje Achterhoekse cultuur
en van elkaar. Voor eventueel vervoer, kunt u 
bellen met de Harry Wissink tel.0575-462258. 
Hij brengt u graag!

Voor alle senioren van de gemeente Bronckhorst
Bronckhorst - Wegens groot succes van 
de vorig jaar georganiseerde toneelmid-
dag door de KBO Keijenborg, zal deze 
ook dit jaar weer gehouden worden. Het 
is, zo is vorig jaar gebleken, een unieke 
kans elkaar uit de hele gemeente te ont-
moeten. Door de toneelverenging van 
Buurtvereniging Bekveld, wordt dit jaar 
‘Het Veenspook’, opgevoerd.

Braderie Hengelo GldZondag 31 augustus
11.00 - 18.00 uur

Beltrumsestraat 34 Groenlo, T 0544 - 461394 
Raadhuisstraat 27 Hengelo, T 0575 - 462547

Schoenmode Hermans en Frederiks Mannenmode presenteren:

MODESHOW Tijdens de braderie,  31 augustus 
van 12.00 tot 17.00 uur 
bij Frederiks mannenmode.

*€ 10.00 minimum bedrag

kinderschoenen.

Weer naar school?

MOOIE
COOLE
GAVE

STOERE

Wij hebben LAATSTE 
RONDE

op alle 
afgeprijsde schoenen!

extra korting
€ 10,00

tot 31 augustus.

DE NIEUWSTE NAJAARSTRENDS!

Alleen zaterdag 30 en
zondag 31 augustus:

3 halen
1 betalen

* Geldig op de gehele zomercollectie.

*

MODESHOW



Hoewel Jan een vakantie niet zag 
zitten, wilde hij wel even met Rens 
op de foto. Dat Rens en Koen de foto 
levensgroot af zouden laten drukken 
en vervolgens een dag met de flinter-
dunne Jan door Berlijn trokken, had 
hij waarschijnlijk niet verwacht. Als 
Jan de beelden naderhand te zien 
krijgt is hij zichtbaar geroerd, met 
name door het laatste deel waarin 
toeristen hem een hart onder de riem 
steken. “Ja, hij vond het wel speciaal. 
Hij was zelf bovendien nog nooit in 
Berlijn geweest en had nog nooit ge-
lift, dus hij vond het gewoon super 
grappig om zichzelf zo te zien. Eer-
gisteren kreeg ik nog een berichtje 
met de vraag of hij de poster toch zelf 
mocht houden”, vertelt Rens Polman. 

Zeulen met Jan
De jongens begonnen hun avontuur 
in Hengelo. Rens vertelt dat het niet 
de bedoeling was dat een van de ou-
deren ook echt mee zou gaan: “Daar 
gingen we niet vanuit. Stel dat we 
echt iemand mee hadden moeten 
nemen dan zou het liften natuurlijk 
voor geen meter gaan. Zo’n foto was 
veel handiger en leuker, dus zo heb-
ben we het uiteindelijk gedaan”. Of 
het nou echt zo handig was, is de 
vraag: “Die rol was wel een beetje 
een dingetje, want in elk shot wil 
je Jan erbij, dus in elk shot moet je 
hem weer uitklappen. En het was 
ook best een gezeul. Maar we wisten 

van te voren wat we wilden filmen, 
dat scheelde. Eigenlijk was het vooral 
heel gezellig dat hij mee was”. 

Paniek in Berlijn 
Het hartverwarmende einde van het 
filmpje is het product van een kleine 
crisis: “Dat was nog wat. We waren 
maar één dag in Berlijn om te filmen 
en twee grote plannen mislukten. 
Dus we zaten vol stress in het park 
en we hadden nog twee uur voor het 
donker werd”. Het nieuwe plan heeft 
gelukkig goed uitgepakt: “Op het 
laatste moment dachten we eraan 
dat mensen hem een hart onder de 
riem konden steken vanwege de pijn 
in zijn voet. Uiteindelijk heeft dat het 
filmpje echt naar een hoger level ge-
bracht. Het was ook nieuw voor ons: 
normaal is het alleen maar lachen en 
gezellig, hier zit ook iets emotioneels 
in, iets liefs.” 
Lieve Bertha is ondertussen wel ge-
wend om te improviseren: “Dit ge-
beurt nou altijd: dan hebben we een 
script liggen en veel gaat dan ook 
goed, maar er zijn ook altijd dingen 
die misgaan. Heel veel mensen den-
ken: nou die gasten pakken een ca-
mera en gaan op reis om iets te fil-
men. Maar probeer dat maar eens, 
dan ontstaat er geen verhaal. Je moet 
een begin en een eind hebben en 
weten waar, waarom en wat je gaat 
filmen. En omdat de filmpjes op BN-

N101TV verschijnen moet het ook 
nog eens tv-waardig zijn”.

Van Vorden naar het Vondelpark 
Rens en Koen leerden elkaar kennen 
op basisschool Het Hoge in Vorden. 
Na de middelbare school besloten 
ze voor de muziek te gaan en hun 
droom na te jagen: “We zijn samen 
in een antikraakpand getrokken, we 
hebben veel gereisd, veel gelift en 
eigenlijk deden we de hele dag een 
beetje niets. Veel spelletjes spelen en 
af en toe op een bruiloft optreden. 
Uiteindelijk is het toch iets meer ge-
worden en hebben we besloten: hier 
gaan we voor. Uiteindelijk kwamen 
er ook filmpjes bij en zo groeit dat 
een beetje”. Sinds Lieve Bertha in 
2012 de Grote Publieksprijs won, gaat 
het goed met de band. Deze maand 
staan Rens en Koen in het voorpro-
gramma van Acda en de Munnik in 
het Vondelpark en komend seizoen 
beginnen ze met een theatertour van 
vijftig shows. Plannen om in de na-
bije toekomst te gaan studeren zijn er 
niet: “Oh nee, soms heb ik letterlijk 
nachtmerries over op school zitten, 
maar wie weet heb ik op mijn 35e 
niets te doen en komt het er toch nog 
een keer van”, lacht Rens.  

Voor meer informatie en het filmpje 
met Jan zie: www.lievebertha.nl.

Jan uit Hengelo ging op liftvakantie 
met Lieve Bertha
Hengelo – Een tijdje geleden to-
gen Rens Polman en Koen Brou-
wer van de band Lieve Bertha 
naar het Achterhoekse Hengelo 
om daar 65-plussers uit te nodi-
gen voor een liftvakantie naar 
Berlijn. Na een aantal afwijzin-
gen kwamen de jongens aan bij 
Jan. Ook hij ging helaas niet mee: 
“Ik kan niet, morgen mok wer-
ken. Ik heb pien aan de poot ook 
nog, daar mok morgen nog mee 
naar de dokter”. Op dat moment 
wist Jan echter nog niet dat hij 
wel degelijk met de jongens in 
Berlijn terecht zou komen.

In 1999 vond er een speciale gebeur-
tenis plaats, een fusie tussen Jong 
Gelre Warnsveld en Jong Gelre Vor-
den. De fusie werd gevierd in de vorm 
van een ‘Boerenbruiloft’. De toenma-
lige voorzitters van Jong Gelre Vor-
den en Warnsveld, Cordrik van der 
Meulen en Wendy Addink-Zieverink, 
trouwden symbolisch met elkaar in 
De Herberg in Vorden. De fusie had 
een positief effect op de vereniging. 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld flo-
reerde weer. Bestaande activiteiten 
werden samengevoegd. Er ontstond 
een breed scala aan activiteiten. Het 
toenmalige bestuur had vele ideeën; 
een kookcursus, Sinterklaasavonden 
en agrarische informatieavonden 
kwamen aan bod. Een kleine greep 
uit de vele activiteiten van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld. 

Jongeren gezocht!
Op dit moment heeft Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld ongeveer 120 le-
den. Daarvan zijn 70 leden actief. Het 

grootste deel van de leden is tussen 
de 20 en 30 jaar. Er wordt geprobeerd 
om elke maand een activiteit te orga-
niseren. Hoewel het ledenaantal al ja-
ren stabiel is blijft het een uitdaging 
om jongeren vanaf 16 jaar aan de ver-
eniging te binden. 
Om jongeren vanaf 16 jaar aan de ver-
eniging te binden is ongeveer 10 jaar 
geleden een aspirantentak opgericht. 
De aspirantencommissie organiseert 
activiteiten voor jongeren tussen de 
12 en 15 jaar. De jongeren maken op 
een leuke manier kennis met Jong 
Gelre. Tweemaandelijks organiseert 
de aspirantencommissie een uiteen-
lopende activiteit. Van discozwem-
men tot een spooktocht en casino 
avond. De aspirantentak heeft op dit 
moment ongeveer 30 actieve leden. 
Doel is om de aspirantleden die de 
leeftijd van 15 of 16 jaar hebben be-
reikt, door te laten stromen naar het 
algemene Jong-Gelre. 

Doelgroep verbreden 
Enkele jaren geleden is Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld gestart met de or-
ganisatie van een sport- en spelmid-
dag om mensen met en zonder beper-
king bij elkaar te brengen. De ‘Bronc-
kolympics’. De organisatie werd 
samen met sportvereniging Socii, 
Handikids uit Hengelo (Gld), MEE 
en een grote groep vrijwilligers op-
gepakt. Het resultaat was een super-
gezellige dag waarbij leden van Jong 
Gelre kennis maken met jongeren 
met een beperking uit de gemeente 
Bronckhorst. Het initiatief werd en-
thousiast ontvangen.  Een verbreding 
van de doelgroep, want Jong Gelre wil 
iedereen betrekken bij haar activitei-
ten. Iedereen heeft immers behoefte 
aan plezier en ontspanning. 

De volgende editie staat in het teken 
van de activiteiten van Jong Gelre 
Vorden-Warnsveld door de jaren 
heen.

Jubileumjaar Jong Gelre Vorden – Warnsveld

De Fusie
Vorden - 2014 is een bijzonder 
jaar voor Jong Gelre Vorden-
Warnsveld. Ongeveer 100 jaar 
geleden werden de destijds zelf-
standige verenigingen Jong Gelre 
Vorden en Jong Gelre Warnsveld 
opgericht. En alweer vijftien jaar 
zijn wij ‘gelukkig getrouwd’ als 
Jong Gelre Vorden-Warnsveld. Al 
die heugelijke feiten worden dit 
najaar, op zaterdag 25 oktober, 
gevierd met een reünie en groot 
feest. In de aanloop naar het 
feest verschijnen 4 artikelen in 
het Contact over Jong Gelre. Dit 
tweede artikel gaat over de fusie 
tussen Jong Gelre Vorden en Jong 
Gelre Warnsveld in 1999 en de 
vereniging op dit moment. Meer 
informatie over het jubileum? 
Kijk op www.jong-gelre.nl.

De aspirantentak

Door modderige bospaadjes en land-
goederen. Onderweg waren contro-
leposten en aanwijzingen hoe men 
moest fietsen. Verder richting het 
rustpunt eetcafé “de Zonnebloem”. 
Hier kon men even bijkomen van de 
rit.

Na de rustpauze ging men verder 
over het ”Grote Veld” terug richting
Vorden. Bij terugkomst bij het Ludge-
rusgebouw, werd de officiële opening
verricht door de voorzitter Freddy
Hogendoorn. Uitslag is volgende 
week zondag na de mooie optocht die
14:00 uur start in Wichmond.

Ruim 300 deelnemers aan 
oriënteringsrit

Vierakker/Wichmond - Zoals elk jaar start de feestweek van Vierakker
en Wichmond met een oriëntatie fietstocht. Op zondag 24 augustus
werd er prachtige fietstocht van circa 30 kilometer verreden. Ondanks
de flinke bui bij de start, lieten de deelnemers zich niet kennen en
fietste door Linde, Kranenburg en Lochem.

Bij aankomst had eigenaresse “Cac-
tus Annie” de koffie klaarstaan met 
zelfgebakken koek volgens Oudhol-
lands recept. De bewoners genoten 
van kleine en grote cactussen, maar 
ook van de ouderwetse ruimtes zoals 
de keuken, huiskamer, slaapkamer 
en van de wasmachines, fornuizen 
en naaimachines van vroeger.
De stichting Activiteiten de Wehme, 
Stichting Vrienden van de Wehme 
en activiteitenbegeleiders van Sen-
sire de Wehme hebben de bewoners 
tijdens het uitstapje vergezeld. Na af-
loop kreeg iedereen een kleine cactus 
cadeau van de gezamenlijke stich-
tingen. Meer informatie over wonen 
met zorg van Sensire is te vinden op 

www.sensire.nl of aan te vragen via
0900 – 88 56 (24 uur per dag, 10 ct/
min).

Gezellig uitje voor 
 bewoners Sensire
Vorden - Op 8 en 15 augustus 
hebben bewoners van de woon-
zorgcentra van Sensire in Vorden 
een uitstapje gemaakt. Ze be-
zochten samen de Cactusoase in 
Ruurlo. Het ging om de bewoners 
van Sensire De Wehme, De Delle 
en Hackforterhof. De bewoners 
hebben genoten van de gezellige 
dagen.

Anna van Dijk: “De kinderen en 
volwassenen voor de zorgboerderij 
komen over het algemeen in het 
weekend en op woensdag, dus dit 
is goed te combineren met gastou-
deropvang. Voor mij was het een 
logische stap want omgaan met 
kinderen is het heerlijkste dat er is, 
ik geniet van hun spontaniteit en 
openheid”. De opvang wordt aan-
geboden op maandag, dinsdag en 
donderdag van 7.30 tot 18.00, flexi-
bele tijden zijn mogelijk in overleg. 

De Wilgenhof is een unieke en uit-
dagende locatie voor jong en oud. 
De boerderij heeft jongvee, paar-
den, geiten, varkens, konijnen en er 
scharrelen een heleboel kippen op 
het erf. Natuurlijk staat het dieren 
verzorgen centraal en is er enorm 
veel ruimte om heerlijk in de bui-
tenlucht te spelen. De boerderij is 
onlangs geheel aangepast om ook 

voor de allerjongsten een veilige 
en rustige slaap- en speelruimte te 
creëren. Kom gerust eens een kijkje 
nemen op onze boerderij. 
 
Neem voor eventueel meer info 
of foto’s contact op met:
Anna van Dijk
Banninkstraat 48
7255 KE Hengelo Gld
www.dewilgenhofhengelo.nl
info@dewilgenhofhengelo.nl

- advertorial -

De Wilgenhof start met  
gastouderopvang op de boerderij
Zorgboerderij De Wilgenhof in Hengelo begint nu ook een gastouder-
opvang voor kinderen van 0 t/m 12 jaar. Eigenaresse Anna van Dijk 
heeft het HBO Pedagogiek diploma op zak en runt al jaren met 
haar oom Gerrit-Jan Lijftogt de zorgboerderij aan de Banninkstraat 
in Hengelo gld. Daarnaast heeft ze enkele jaren werkervaring in de 
kinderopvang. 



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

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

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

fax (0575) 75 05 99

e-mail: info@bronckhorst.nl 

website: www.bronckhorst.nl

volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

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

’s middags vanaf 13.00 uur alleen op 

afspraak

Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur

Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 

paspoort of rijbewijs en voor een intake-

gesprek als werkzoekende kunt u heel 

eenvoudig digitaal via de website een 

afspraak maken. Voor alle andere afspra-

ken (bijvoorbeeld vergunningen of Wmo-

aanvragen) kunt u ons bellen: (0575) 

75 02 50.

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

Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennummer (06) 13 10 07 77

(alleen buiten openingstijden) 

B en w info
Burgemeester Henk Aalderink

Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 

Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)

Werk en inkomen, Verkeer en vervoer,

Breedband, Wegen en groen, 

Volksgezondheid

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)

Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 

Financiën en belastingen, Milieu en afval, 

Regionale samenwerking

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

West en Bronckhorst-Zuid

 

Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)

Zorg en welzijn, Personeel en organisatie,

Facilitaire zaken, Informatisering en 

automatisering, Algemene juridische en 

bestuurszaken

 

Gebiedswethouder voor Bronckhorst-

Midden

 

Wethouder Jan Engels (D66)

Sport en cultuur, Onderwijs, 

Economische zaken, Recreatie en 

toerisme, Plattelandsontwikkeling, 

Burgerparticipatie en bestuurlijke 

 vernieuwing, Kernenbeleid

Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Afspraak maken? 

Als u wilt, kunt u een afspraak maken met 

één van de collegeleden, via het 

bestuurssecretariaat van de gemeente, 

tel. (0575) 75 03 84. 

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 

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

griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & 

Informatie’ is een uitgave van de 

gemeente Bronckhorst.

Redactie: afdeling communicatie

tel. (0575) 75 02 50 

e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 

www.bronckhorst.nl. 

Op deze website vindt u de belangrijkste 

informatie over de gemeente.

Jaargang 10
Nr. 35, 26 augustus 2014 Nieuwe ronde renovatie openbaar groen 

We gaan aan de slag in Hummelo, Hoog-keppel, Laag-Keppel, Achter-Drempt, Halle, Toldijk en Olburgen

In de afgelopen maanden onder-
zochten wij welke plantsoenen in 
Hummelo, Hoog-keppel, Laag- 
Keppel, Achter-Drempt, Halle, 
 Toldijk en Olburgen in aanmerking 
komen voor renovatie. Voor Halle, 
Toldijk en Olburgen hebben wij ook 
de speelplekken onder de loep 
 genomen

Kom naar de informatieavond
Om u te informeren over de plannen 
organiseren wij per kern een infor-
matieavond. Deze vinden plaats op de 
volgende data en tijdstippen: 

Hummelo: 15 september 2014 van 
19.30 tot 21.00 uur in de Gouden 
Karper, Dorpsstraat 9 in Hummelo 
Toldijk en Olburgen: 17 september 
van 19.30 tot 21.00 uur in Den 
 Bremer, Zutphen-Emmerikseweg 
37 in Toldijk 
Halle: 22 september van 19.30 tot 
21.00 uur in Nijhof, Dorpsstraat 
11-13 in Halle 
Hoog-Keppel, Laag-Keppel en 
Achter-Drempt: 24 september 
2014 van 19.30 tot 21.00 uur in de 
Gouden Karper, Dorpsstraat 9 in 
Hummelo 

Kunt u niet aanwezig zijn? 
Om iedereen de kans te geven om 
 onze plannen door te nemen en hier-
over vragen te stellen, organiseren 
wij, naast de informatieavond drie 
 inloopmomenten. Deze inloop-
momenten zijn op:

huis van 16.00 uur tot 20.00 uur 

huis van 16.00 uur tot 20.00 uur

huis van 16.00 uur tot 20.00 uur 

Achtergrond
Wij zetten ons in voor behoud van de 
kwaliteit van het openbaar groen, 
met lagere of gelijkblijvende onder-
houdskosten. Dit willen wij bereiken 
door grote, versleten heestervakken 
te vervangen door andere groenele-
menten, die weinig onderhoud nodig 
hebben, zoals gazon. Ook kijken we 
kritisch naar hagen en vormbomen. 
In onder meer Steenderen, Vorden, 
Hengelo en Zelhem zijn de omvor-
mingen inmiddels gereed of hebben 
buurtbewoners heestervakken over-
genomen om te onderhouden.  

Wat de speelplekken betreft, speelt 
een andere ontwikkeling. In onze 

 gemeente wonen steeds minder 
 kinderen. Hierdoor zijn er minder 
speelplekken nodig. In verschillende 
kernen passen wij het aantal speel-
plekken aan aan de hoeveelheid kin-
deren dat er woont. De speelplekken 
die blijven knappen wij op zodat ze 
voldoen aan de moderne speel-
behoeftes (meer informatie hierover 
vindt u in ons speelruimteplan op 
www.bronckhorst.nl).

Beheer overnemen
Vindt u de beplanting van het plant-
soen bij u in de buurt mooi zoals het 
is of vindt u een speelplek in uw kern 
van grote waarde? Wij bieden ieder-
een de kans om het beheer van open-
baar groen en/of de speelplek van 
ons over te nemen. Hierdoor kan het 
groen en/of de speelplek behouden 
blijven door en voor u. 

Reactie op plannen
De tekeningen van de betrokken 
plantsoenen kunt u bekijken op 
www.bronckhorst.nl/groenaanpassing. 
Bewoners die aan deze plantsoenen 
wonen, krijgen een persoonlijke uit-
nodiging voor de avonden. Datzelfde 
geldt voor inwoners van Halle, Toldijk 
en Olburgen met kinderen t/m 12 jaar 
die in een buurt wonen waar veran-
deringen voor de dichstbijzijnde 
speelplek op stapel staan. Wilt u 
 reageren op de plannen? Dat kan. Van 
15 september t/m 10 november 2014 
kunt u zich schriftelijk richten tot 
b en w van Bronckhorst.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u contact 
met ons opnemen via e-mail: info@
bronckhorst.nl of tel. (0575) 75 02 50.

Op 6 september nemen de gemeen-
ten Brummen en Bronckhorst de 
 oevers van het Bronkhorsterveer 
feestelijk in gebruik onder de noemer 
‘Pontfeest’, verwijzend naar de festi-
viteiten die vroeger bij het pont 
 werden georganiseerd. De officiële 
opening is om 14.00 uur. Het Pont-
feest organiseren we samen met 
 enthousiaste inwoners, ondernemers 
en organisaties. Het feest vindt plaats 
op beide oevers van het Bronkhor-
sterveer. Tussen 13.30 en 19.30 uur 
is er een culturele markt en zijn er 
muzikale optredens. Zo is er voor 
 ieder wat wils op het gebied van 
kunst, natuur, cultuur, muziek en 
vrije tijd. Ook voor de kinderen is er 
van alles te beleven. Noteer 6 sep-
tember in uw agenda, want deze dag 
wilt u toch niet missen?   

Pontfeest 

daarna culturele markt en kinder-
actviteiten, heerlijke streekproduc-
ten en optredens van lokale bands 
en zangkoren

horsterveer (Bronkhorsterweg, 
Brummen en Veerweg, Bronkhorst)

tocht met de veerboot gratis omdat 

we op deze dag ook het 80-jarig 
 jubileum van de pont vieren! Ook 
kunt u gratis uw auto of fiets parke-
ren. We vragen u vriendelijk om 
 zoveel mogelijk met de fiets te 
 komen

Fiets- en wandelroute Brummen-
Bronckhorst
Wie het leuk lijkt kan, vooraf aan het 
Pontfeest, meedoen met de nieuwe 
fiets- en wandelroute Brummen/
Bronkhorst. Om 11 uur start u met de 
fiets op de Brummense oever om de 
natuurlijke uiterwaarden van Brum-
men te verkennen en het centrum van 
Brummen te ontdekken. Rond 12 uur 
eet u aan de Brummense oever een 
Bronkhorsterveerbroodje, waarna u 
aansluitend met een verhalenvertel-
ler een wandeling door het stadje 
Bronkhorst maakt (12.30 tot ca. 13.30 
uur). Lijkt u dat wat? Geef u dan uiter-
lijk 3 september op door een mail te 
sturen naar: m.delen@brummen.nl. 

De nieuwe fiets- en wandelroute door 
Brummen en Bronckhorst is vanaf 
6 september ook gratis beschikbaar 
bij de VVV punten in Brummen, 
 Eerbeek en Bronckhorst. Het volledi-
ge programma van het Pontfeest 
vindt u op www.bronckhorst.nl/
Bronkhorsterveer.

Pontfeest 6 september 
Feestelijke opening oevers 
Bronkhorsterveer – u komt toch ook?



Bronckhorst heeft samen met vijf 
Achterhoekse gemeenten en de pro-
vincie een inventariserend onderzoek 
uitgevoerd naar de detailhandel in 
onze regio. Met het onderzoek willen 
de gemeenten en de provincie inzicht 
krijgen in de actuele omvang en 
 samenstelling van het aanbod, in de 
functie van de kernen in de Achter-
hoek en in de kansen voor de 
 verschillende winkelcentra in de 
 toekomst. We willen realistisch naar 
de toekomst kijken en beseffen dat 
we samen keuzes moeten  maken 
voor kansrijke winkellocaties in onze 
regio. Dit moet leiden tot  regionale 
afspraken gericht op het behoud van 
vitale winkelcentra; want een aan-
trekkelijk winkelaanbod draagt bij 
aan de leefbaarheid in de kernen.

Uitkomsten 
Belangrijkste conclusie uit het onder-
zoek is dat het aantal winkels de 
 komende jaren verder afneemt. 
 Verder wordt duidelijk dat de overblij-
vende winkels gemiddeld groter zijn. 
In alle Achterhoekse gemeenten 
neemt op termijn ook de behoefte aan 
fysieke winkelruimte in oppervlakte 
af. Factoren die een rol spelen bij de 
teruglopende behoefte aan fysieke 
winkels zijn: de groei van internet, de-
mografische ontwikkelingen (krimp, 
vergrijzing) en schaalvergroting.

Groei internet
Door de opkomst van internet vindt er 
een verschuiving van bestedingen 
plaats naar webwinkels, met name 
op het gebied van wit-/bruingoed, 
computers, sport, media en  mode. 

Demografische ontwikkelingen
Consumenten besteden minder als 
gevolg van de economische recessie. 
Daarnaast hebben ook vergrijzing en 
ontgroening een nadelig effect op de 
omzet: ouderen besteden gemiddeld 

minder in winkels dan de leeftijds-
groepen tussen de 20 en 65 jaar. Een 
groot deel van de zelfstandige winke-
liers gaat de komende jaren met pen-
sioen. Dit betekent dat veel winkel-
ruimte vrijkomt zonder opvolging of 
nieuwe invulling.

Schaalvergroting
Een belangrijke trend in de detailhan-
del is schaalvergroting in winkel-
vloeroppervlak, door de opkomst van 
grote winkelketens en door langere 
openingstijden. De omvang van de 
gemiddelde winkel groeide tussen 
2003 en 2013 van 224 naar 277 m2: 
Nieuwe winkelruimte is gemiddeld 
groter, en kleine winkels verdwijnen 
vaker. In de winkelstructuur als ge-
heel vindt ook schaalvergroting (op-
schaling) plaats: door het groeiende 
aanbod is de concurrentie tussen 
winkelcentra groot. Kleine centra 
staan onder druk, grotere centra 
werden de afgelopen jaren groter ten 
koste van kleinere centra. Deze ont-
wikkelingen zetten naar verwachting 
de komende jaren door.

Voor de 4 grootste winkelcentra in 
Bronckhorst komt het volgende 
naar voren:
Hengelo heeft een sterk supermarkt-
aanbod en een aantrekkelijke bran-
chemix en verhouding tussen formu-
les en zelfstandigen. Er is echter 
zichtbaar veel leegstand. Kansen zijn 
er door toenemende behoefte aan 
voorzieningen/service in de buurt 
door vergrijzing.

Vorden heeft een compleet bood-
schappenaanbod en een sterk hore-
ca-aanbod. De  bereikbaarheid van de 
winkelvoorzieningen in het eigen 
centrum en in Hengelo en Zutphen is 
goed. Ook Vorden heeft te maken met 
leegstand. Kansen liggen er voor een 
 toenemende behoefte aan lokale 

voorzieningen/service in de buurt 
door vergrijzing. 

Steenderen heeft als sterk punt dat 
er een volwaardige supermarkt 
 aanwezig is en dat er geen sprake is 
van leegstand. Het winkelbesand 
 fungeert als basisvoorziening voor 
inwoners van Bronckhorst ten 
 westen van de N314. Het aanwezige 
aanbod winkelvoorzieningen is 
 echter beperkt en er is een completer 
aanbod op behoorlijke afstand. 
 Kansen zijn er door een toename van 
verblijfstoerisme.

Zelhem heeft een compleet bood-
schappenaanbod, er is weinig leeg-
stand en inwoners maken veel ge-
bruik van de winkels in Zelhem. De 
nabijheid van Doetinchem zorgt 
 daarbij wel voor concurrentie. Ook in 
Zelhem liggen er kansen voor een 
toenemende behoefte aan lokale 
voorzieningen/service in de buurt 
door vergrijzing.

Vervolgtraject
We vertalen de resultaten van het 
 onderzoek de komende tijd naar af-
spraken voor de gemeenten in de 
Achterhoek. U 
kunt het gehele 
onderzoeksrap-
port nalezen op 
www.bronck-
horst.nl of scan de 
QR code.

Onderzoek detailhandel in de Achterhoek
Vorige week besloten b en w om 
 medewerking te verlenen aan nieuw-
bouw op het terrein van de voormali-
ge horecagelegenheid ‘Papa Beer’ 
aan de Ruurloseweg 64 in Kranen-
burg. Hiervoor sluiten we een over-
eenkomst met de initiatiefnemer, 
Dijkman Projecten BV uit Warnsveld. 
Het plan omvat de nieuwbouw van 
6 twee-onder-een-kapwoningen en 
1 vrijstaande woning, alle in één 
bouwlaag met kap. Het geldend 
 bestemmingsplan laat op de locatie 
alleen horecadoeleinden en een 
 bedrijfswoning toe. Vanwege nog 
 bestaande woningbouwmogelijk-
heden voor deze locatie en om de 
 uitstraling te verbeteren verlenen we 
toch medewerking aan het plan. Over 
het plan is overleg geweest met 
 Kranenburgs Belang.

Verbetering uitstraling
Voor de kern van Kranenburg is het 
van belang dat het terrein op korte 

termijn een nieuwe invulling krijgt. 
De voormalige horecagelegenheid 
staat al jaren leeg en raakt steeds 
verder in verval. Het pand staat op 
een belangrijke positie in de dorps-
kern, tegenover een aantal histori-
sche gebouwen (klooster, kerk, 
 pastorie, voormalige school en mees-
tershuis) aan de doorgaande route 
Vorden-Ruurlo. 

Bouwen naar lokale behoefte
Dijkman bouwt woningen die voor-
zien in de lokale behoefte. Woning-
zoekenden met een economische en/
of maatschappelijke binding aan Kra-
nenburg of de gemeente Bronckhorst 
krijgen gedurende 3 maanden een 
voorrangspositie bij de toewijzing van 
de woningen/kavels. De woningen 
moeten binnen 3 jaar worden ge-
bouwd. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Dijkman Pro-
jecten BV via www.dijkmanbouw.nl.

Nieuwbouwplan terrein 
Ruurloseweg 64 Kranenburg

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de sirenes 
te horen in heel Nederland. Dus ook 
in Bronckhorst. De sirenes geven 
dan één luid alarm dat 1 minuut en 
26 seconden te horen is. Omdat het 
om een test gaat, hoeft u geen actie 
te ondernemen. Het maandelijkse 
alarm heeft tot doel het landelijke 
waarschuwings- en alarmerings-
stelsel te testen. 

Het is belangrijk dat u bekend bent 
met het sirenegeluid en weet wat u 
moet doen als de sirene gaat in 
 geval van een ramp: ‘Ga direct naar 
binnen, sluit ramen en deuren en 
zet de radio of TV op omroep 
 Gelderland’. Via deze omroep wordt 
u op de hoogte gehouden van de 
ramp en ontvangt u zonodig instruc-

ties. Op maandag 1 september a.s. 
is de eerstvolgende sirenetest.

Als aanvulling op de sirene is er NL-
Alert, een alarmmiddel voor de mo-
biele telefoon. Stel het in! Lees meer 
op www.nl-alert.nl.

Sirenetest

Organisaties met jeugdleden die wo-
nen in Bronckhorst, kunnen subsidie 
aanvragen. Bijvoorbeeld sportver-
enigingen, muziekverenigingen en 
 jongerenorganisaties. Kan uw orga-
nisatie dit financiële steuntje in de 
rug goed gebruiken? Stuur dan vóór 
1 oktober 2014 het aanvraagformu-
lier in, dan nemen wij uw subsidie-
verzoek in behandeling. Organisaties 
die na deze datum een aanvraag 
 indienen ontvangen geen subsidie.

Subsidie 2015 aanvragen
Via www.bronckhorst.nl/subsidie
2015 kunt u de subsidie direct aan-
vragen. Hier vindt u naast het aan-
vraagformulier ook informatie en de 

verordening met de bijbehorende 
 beleids- en uitvoeringsregels. 

Beslissing op subsidieaanvraag
De beslissing op uw subsidieaan-
vraag ontvangt u uiterlijk 31 decem-
ber 2014. In het eerste kwartaal van 
2015 ontvangt uw organisatie het 
geld.

Subsidieplafond
Wij stellen elk jaar per groep van 
(zelfde) soort activiteiten een budget 
vast voor subsidies, het zogenaamde 
subsidieplafond. Als het subsidiepla-
fond is bereikt, dan kan dit leiden tot 
een lager bedrag per lid of deelne-
mer dan wij u in 2014 overmaakten. 

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

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

Vraag uw subsidie aan voor 1 oktober a.s.!

Als inwoner vindt u het natuurlijk 
 belangrijk om fijn in uw buurt en 
dorp te wonen en te leven. U bent 
vast betrokken bij uw buren of bij uw 
vereniging en ziet en hoort zo ook 
wat er zoal speelt in de omgeving. 
Wellicht denkt u dan soms dat iets 
anders of beter kan en zou u dat wel 
eens aan willen kaarten. Maar voelt 
u er niet voor hiervoor naar het 
 gemeentehuis te komen voor een 
gesprek. Toch zou wethouder Jan 
Engels van onder meer burgerparti-
cipatie heel graag met u in contact 
komen en uw gedachten horen. 

Frisse blik 
Zelf wandelt hij veel in de omgeving 
om na te denken, te genieten van ons 
landschap en wandelen is natuurlijk 
gezond. Daarom nodigt hij u graag 
uit om een keer samen met hem een 

wandeling te maken in uw omgeving 
en zo eens te bespreken wat u bezig 
houdt. Tijdens een wandeling ont-
staan vaak hele mooie gesprekken. 
U bepaalt het gespreksonderwerp 
en kunt alleen of met bijvoorbeeld 
enkele buurtbewoners gaan. Wet-
houder Engels:  “Sámen maken we 
Bronckhorst, maar we moeten wel 
met elkaar in gesprek komen. Ik 
hoop dat dit een leuke en informele 
manier is om dat te doen en mijn blik 
te verfrissen! Toen ik mijn 12-jarige 
zoon mijn werkplek op het gemeen-
tehuis liet zien, zei ik: ‘Hier wil ik zo 
min mogelijk zijn, want als wethou-
der vind ik het belangrijk naar inwo-
ners, verenigingen en ondernemers 
toe te gaan en gemakkelijk aan-
spreekbaar te zijn’. Als ik samen met 
u dat wandelend kan doen, dan zijn 
we ook nog sportief bezig. Twee vlie-

gen in één klap, want naast 
 burgerparticipatie heb ik ook sport 
in mijn portefeuille!” 

Wilt u wandelen met wethouder
Jan Engels 
En zo met hem bespreken wat u 
 bezighoudt? Dat kan heel gemakke-
lijk door hem een mail te sturen: geef 
hierin kort aan waarover u hem graag 
wilt spreken, uw naam, woonplaats, 
telefoonnummer en waar u wilt wan-
delen. Dan maakt hij een  afspraak 
met u voor een datum,  tijdstip en de 
route van uw voorkeur. Zijn mail-
adres: j.engels@bronckhorst.nl. 

Kom wandelend met wethouder Engels in gesprek over wat u bezighoudt

Burgerparticipatie is volgens de Van Dale: manier van werken  waarbij de gemeente haar inwoners vraagt om in 
een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken, samen te werken en inbreng te hebben in  beleids- en/of planvor-
ming als het gaat om projecten die direct of  indirect invloed hebben op hun  leefomgeving.

Kies zelf de route

Wethouder Jan Engels is
verantwoordelijk voor Sport 
en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwik-
keling, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke vernieuwing en 
Kernenbeleid. Het is wel aan 
te raden vooral onderwerpen 
te bespreken die  hieronder 
vallen.



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 voorbereidingen voor de bouw 
van het nieuwe kindcentrum op de 
Prins Bernhardlaan in Steenderen 
zijn in volle gang. Onder meer moest 
het  bestemmingsplan gewijzigd 
worden. De huidige bestemming is 
Sport en het toestaan van Maat-
schappelijke doeleinden op de loca-
tie is nodig. Voor de zomer is een 
ontwerp-bestemmingsplan opge-
steld en een informatiebijeenkomst 
gehouden.  Ca. 50 belangstellenden 
zijn langs geweest. Het bestem-
mingsplan kwam na overleg met 
PRO 8, de peuterspeelzalen stich-
ting, Aviko, welstandscommissie en 
het Waterschap tot stand. Vorige 

week stelden b en w het vast. De 
raad beslist er in september over. 

Kaders
In het plan staan de ruimtelijke 
 kaders voor het kindcentrum, zoals 
de bouwhoogte (max. 10 m), de 
 toegelaten functies en informatie 
over de plek van het kindcentrum op 
de kavel (dit kan nog op elke plek op 
de kavel, de precieze plek hangt uit-
eindelijk af van de overige gemeen-
schapsvoorzieningen, waar op dit 
moment nog geen definitieve duide-
lijkheid over is, zoals de mogelijke 
ruimten voor Steenderens Belang 
en Basteom). Verder is een hogere 

 geluidswaarde vastgesteld. Op dit 
moment is er geen overschrijding 
van geluidsnormen, maar het nabij 
gelegen bedrijventerrein Steender-
diek biedt nog ruimte voor uitbrei-
ding en daar wordt met de aanpas-
sing van de grenswaarde, die wel 
binnen de normen blijft, vast reke-
ning mee gehouden. Ook de beno-
digde onderzoeken voor flora- en 
fauna zijn gedaan: bij de bouwplan-
nen moet rekening  gehouden wor-
den met foerageergebieden voor 
vleermuizen. Tijdens de informatie-
avond zijn vragen gesteld over de 
verwachte verkeerstromen van en 
naar de school (fietsers en auto’s). 

Dit wordt op een later moment 
nauwkeurig in kaart gebracht, maar 
maakt geen  onderdeel uit van het 
bestemmingsplan. We komen hier 
tezijnertijd op terug. Het bestem-
mingsplan lag t/m half juli ter inza-
ge. Er kwam één zienswijze binnen 
over het onderbrengen van het 
kindcentrum op de huidige locaties 
van de betrokken scholen. Dit leidde 
niet tot aanpassing van het plan.

Raad beslist in september over vaststelling
bestemmingsplan kindcentrum Steenderen

Omgevingsvergunningen 
Ontvangen op 13 augustus 2014:

Ontvangen op 14 augustus 2014:

Ontvangen op 18 augustus 2014:

Ontvangen op 20 augustus 2014:

Ontvangen op 21 augustus 2014:

Nadat een aanvraag is beoordeeld, neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen 
binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Bij de uitgebreide procedure is deze termijn 
26 weken. Deze termijn kan eenmaal met zes weken worden verlengd. We kunnen de termijn ook 

genomen, publiceren we hierover onder Verleende 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 28 augustus t/m 8 oktober 2014 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 belanghebbenden 
die nu zienswijzen indienen of aantonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn  geweest kunnen 
later beroep instellen tegen de definitieve vergunning. Vorige week las u al meer over het vergunning-
traject op deze  gemeentepagina’s. Er zijn 28 augustus en 11 september inloopbijeenkomsten, zie voor 
meer info www.bronckhorst.nl onder Actueel.

Ontwerpvergunningen

Algemene Plaatselijke Verordening/bijzondere wetgeving
Afgegeven op 18 augustus 2014:

2014, schutterij Eendracht van Bronkhorst

Drank- en Horecawet, 11 september van 21.00 tot 23.00 uur, 12 september van 13.00 tot 01.00 uur 
en 13 september van 15.30 tot 01.00 uur, tijdelijke gebruiksvergunning voor het plaatsen van een 
tent, 11 t/m 13 september 2014, De Seven Steenen

 fietstocht, buitentap en muziek, 25, 28 en 31 augustus, ontheffing art. 35 Drank- en Horecawet, 

Verleende vergunningen

Afgegeven op 22 augustus 2014:

T.R.A. ten Have

Omgevingsvergunningen reguliere voorbereidingsprocedure 

Verzonden op 20 augustus 2014:

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

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 bezwaarschriftenter-
mijn. Voor een verzoek om een voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Bekveldseweg 7 Hengelo’

bende stukken liggen van 28 augustus t/m 8 oktober 2014 voor een ieder ter inzage. Het plan heeft 

in een agrarisch bouwperceel en het toestaan van wandelkappen voor een veredelings bedrijf.

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

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

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

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

Zienswijze indienen?
Een ieder kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren brengen bij de ge-
meenteraad.

Ontwerpwijzigingsplan ‘Buitengebied; Ruurloseweg 92 A Hengelo’

 hebbende stukken liggen van 28 augustus t/m 8 oktober 2014 tijdens openingstijden voor een ieder 
ter inzage. U kunt zich hiervoor melden bij de publieksbalie. Bent u op de genoemde tijden niet in de 
gelegenheid de stukken in te zien, dan kunt u een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 

➝ Actueel ➝ Bekend-
makingen. Dit plan beoogt de planologische basis te leggen om het huidige gebruik van een viertal

 dienstverlening. 

Zienswijze indienen?
Een belanghebbende kan gedurende de termijn van terinzagelegging zijn zienswijze op het 
 ontwerpwijzigingsplan naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling naar voren bren-
gen bij b en w.

Bestemmingsplannen



Kinderen zullen alle deelnemers de 
laatste paar honderd meter naar de 
finish inhuldigen. Zij doen dit op hun 
steppen met veel geluid. Sporthal ’t 
Jebbink in Vorden is de finish en 
tevens eindlocatie. Het zal mogelijk 
zijn om een drankje en een hapje hier 
te bestellen. Om 14.30 uur gaat Força 
optreden. Deze percussieband uit 
Nijmegen en omgeving zal de kracht 
laten voelen van de vrolijke klanken 
van Afro-Braziliaanse sambamuziek! 
De ritmes en klanken van samba 
maken veel vrolijkheid los en het is 
moeilijk om stil te blijven staan.
Het toekomstdoel is om voldoende 
deelnemers te kunnen krijgen zodat 
er een estafette op het Pieterpad ge-
organiseerd kan worden. Deelnemers 
zullen starten, wandelend of op de 
step, vanaf Pieterburen in het noor-
den en St Pietersburg in het zuiden 
vertrekken. De deelnemers zullen 
zich dan voor een etappe kunnen in-
schrijven en de etappe zal eindigen in 
Vorden. 

Stichting STOPhersentumoren.nl
De Stichting STOPhersentumoren.
nl is opgericht op 5 september 2007 
door hersentumorpatiënt Nico Faaij 
en zijn vrouw Klaske Faaij-Hofstee. 
Nico en Klaske werken vrijwillig 
aan Stichting STOPhersentumoren.
nl naast hun gewone leven; gezin 
met twee jonge kinderen, dienstbe-
trekking en de ziekte van Nico. De 
stichting kent geen medewerkers in 
dienst. Juli 2007 was er een kwaad-
aardige hersentumor in de hersenen 
van Nico gevonden. Hem was verteld 
dat hij nul procent kans had op ge-
nezing. Hierna gingen Klaske en Nico 
zich verdiepen en het stand van za-
ken rondom kankeronderzoek. Toen 

zijn ze erachter gekomen dat bij het 
verdelen van geld voor medisch on-
derzoek, kankersoorten die het mees-
te voorkomen, de hoogste prioriteit 
hebben. Zo is er een achterstand 
ontstaan in de voortgang van het on-
derzoek naar genezing van primaire 
hersentumoren.Zie de website: STOP-
hersentumoren.nl. 

Wil uw meedoen, dat kan nog: zie 
www.pieterpadsteppen.nl. Doneren 
mag natuurlijk altijd. Bent uw in de 
buurt van ’t Jebbink, Vorden op zon-
dag 31 augustus? Kom dan een kijkje 
nemen en geniet van de gezelligheid 
en sfeer.

Pieterpadsteppen tegen 
 hersentumoren
Vorden - Op 31 augustus gaan 
een aantal mensen het Pieterpad 
van Laren naar Vorden of Zelhem 
naar Vorden wandelen en step-
pen. Dit om aandacht te creëren 
voor hersentumorenonderzoek. 
Vorden is niet alleen het middel-
punt van Pieterpad, het kasteel 
Vorden is de plek waar in 1983 
het Pieterpad officieel werd ge-
opend.

Gedurende het evenement Varsse-
veld in Beeld zullen de verschillende 
sportverenigingen buiten laten zien 
wat zij te bieden hebben. Binnen in 
‘t Borchuus zijn maar liefst 40 clubs, 
verenigingen en hobbyisten aanwe-
zig die u graag informeren over hun 
bezigheden. Eén van deze verenigin-
gen is het gezelligheidskoor Kiek es 
an. Zij zullen die dag hun jubileum-
festival aankondigen. 

Jubileum Kies es an
Tijdens het jubileumfestival van Kiek 
es an zullen de volgende koren op-
treden: Zsinderense Smart uit Sinde-
ren, Koor Hartgelach uit Varsseveld 

en Zanggroep Spontaan uit Angerlo.
Ook aan de kinderen wordt gedacht,
zij kunnen zich vermaken in de
speeltuin en voor de gelegenheid zal
er een springkussen aanwezig zijn. 
Kiek es an wil er graag met u allen 
een gezellige middag van maken. Op
zondag 26 oktober zal de zaal van de
Radstake open zijn vanaf 12.00 uur,
om 13.00 uur begint het festival. 
Rond de klok van 18.00 uur zal het
festival feestelijk afgesloten worden.
De entree is gratis, dus komt allen. 
Meer informatie over gezelligheids-
koor Kiek es an vindt u op: www.
kiekan.nl.

Tijdens ‘Varsseveld in beeld’

Gezelligheidskoor ‘Kiek es an’
kondigt jubileumfestival aan
Varsseveld - Zaterdag 30 augustus vindt het evenement ‘Varsseveld in
Beeld’ plaats, vanaf 10.00 uur in en rond ‘t Borchuus in Varsseveld.
Tijdens dit evenement laat Varsseveld zien wat het te bieden heeft op
het gebied van sportverenigingen, clubs, verenigingen en hobbyisten.
Gezelligheidskoor Kiek es an zal hierbij ook van de partij zijn. Kies es
aan viert dit jaar haar 12,5-jarig jubileum nodigt iedereen uit voor het
jubileumfestival op zondag 26 oktober bij de Radstake aan de Heelweg
bij Varsseveld.

Meulensteen Zomerkampen is er voor 
iedereen! Iedereen kan meedoen, ook 
jongens en meisjes die niet op voet-
bal zitten of je vriendjes en vriendin-
netjes en teamgenoten kunnen zich 
inschrijven. Bij deze 3-daagse zal geen 
kind zich vervelen. Ieder uur doen 
ze wel iets anders wat voetbal gere-
lateerd is. Drie dagen lang trainen 
en voetballen onder begeleiding van 
goed opgeleide techniektrainers. Er 
wordt getraind op techniek en dit kun 
je daarna toepassen in de wedstrijd-
vormen. FUN staat centraal en dit is 
ook de visie van René Meulensteen, 
de grondlegger van de Manchester 
United filosofie. ‘Kruip in de huid 

van een Mancuniun’ is de rode draad
van deze drie dagen voetbalFUN!
Voor deze drie dagen (van 9.00 – 16.00
uur) vol met voetbal, fun, spelletjes,
cadeaus, quizzen, veel wedstrijdjes 
en leermomenten met voetbaltech-
niek is wel een bijdrage verschuldigd.
Je krijgt bij binnenkomst al direct een
eigen voetbal om mee te voetballen
maar ook een speciaal Zomerkamp-
voetbaltenue (shirt, broek en sokken)
en je tekent ook een waar voetbal-
contract voor het oog van de camera.
Immers, je leeft, speelt, denkt en be-
weegt deze drie dagen als een echte
voetbalprof! Voor meer informatie en
aanmelden www.sportpartners.nl .

Voetbalzomerkamp op 27, 28 en 29 augustus

Leef en train als een prof!
Hengelo - Voetbalvereniging Pax uit Hengelo organiseert in sa-
menwerking met de Achterhoekse VoetbalSchool en Sport-
partners een 3-daagse zomerkamp op 27, 28 en 29 augustus.
Er zijn veel voetbalkampen in Nederland die veel op elkaar lijken. Wij
onderscheiden ons met een wel zeer afwisselend programma voor kin-
deren vanaf 6 jaar die iets extra’s mogen en willen doen aan het einde
van de vakantie met voetbal.

Naast de tandheelkunde moet je als 
tandarts tegenwoordig een goede 
kennis hebben van de IT, omdat 
hard- en software een steeds belang-
rijkere plaats innemen in het vak-
gebied. 

Diagnostiek
De belangrijke rol, die de IT speelt, 
begint al bij de eerste onderzoeken. 
We maken op indicatie gebruik van 
3 dimensionale röntgenfoto’s, die 
beter dan traditionele 2D opnames 
een beeld geven van de problemen. 
Zo kunnen we, gebruik makend van 
speciale software, precies bepalen 
waar de hoektanden liggen, wan-
neer deze niet door willen breken. 
Daarna zijn ze relatief eenvoudig 
op te sporen, vrij te leggen en in de 
boog te brengen met een beugel. 
Kinderen hoeven hiervoor dan ook 
niet meer naar het ziekenhuis. 

Behandeling
Ook voor het plannen van behande-
lingen maken we graag gebruik van 
digitale technieken. Zo kunnen we 
in de orthodontie, voorafgaand aan 
de behandeling, nauwkeurig “smile 
design” toepassen. We maken aller-
eerst een 3D video scan van de mond 
met de Lythos scanner in plaats van 
vervelende afdrukken. Deze scan 
wordt direct doorgestuurd naar het 
Insignia laboratorium in Los An-
geles en wordt daar bewerkt; elke 
tand krijgt 40000 meetpunten en 
de kaak krijgt er een miljoen. Deze 
gegevens worden samengevoegd 
met de 3D röntgen opname, waarna 
we precies kunnen berekenen hoe 
de tanden binnen de kaken in de 
meest ideale positie kunnen komen. 
Tenslotte vertalen we dit dan in het 
beugelslotje(backet), dat per tand in-
dividueel wordt gemaakt. De bracket 
wordt via een malletje op de tand ge-

lijmd en vormt de “motor” voor de 
tandbeweging. Zo bereiken we uit-
eindelijk nauwkeurig, voorspelbaar 
en uniek die gewenste mooie lach.

ID en IT (deel 1)
Een vreemde titel om als kop boven een verhaal over nieuwe ontwik-
kelingen in de tandheelkunde te plaatsen. Maar het zegt wel veel 
over de inhoud van het stuk, waarbij ID staat voor Integrated Den-
tistry, wat simpel betekent dat je met zoveel mogelijk zaken in de 
tandheelkunde tegelijk rekening houdt. Maar ID staat ook voor het 
Cursuscentrum Integrated Dentistry in Lichtenvoorde. Het cursus-
centrum is gevestigd in het Tandheelkundig Centrum Verhagen en 
Waanders aan het Eschpark en wordt geleid door de Verhagen di-
visie. Hier worden de meest innovatieve ontwikkelingen gedoceerd 
aan tandartsen en hun ondersteunend personeel.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Ds. P. Passchier uit 

Veenendaal voor te gaan. Het thema 
is: “Zelfs Zijn naam is mooi” ( vanuit 

Exodus 3 : 13-15). De toegang is vrij 
en na afloop is er koffie. Voor meer 
info: tel.  0314-622878 of www.stich-
tingdeopdracht.nl (zie ook adverten-
tie elders in dit blad).

Zomeravondzang Achterhoek
Zelhem - Zondagavond 31 augustus is er een samenzang- en ontmoe-
tingsbijeenkomst, georganiseerd door Stichting de Opdracht. Dit zal 
plaatsvinden in “Cultureel centrum De Brink”, Stationsplein 12 te 
Zelhem.

Honderden bruidsparen, duizenden 
bezoekers van feesttenten door heel 
Nederland en Duitsland de vele geno-
digden van ontelbare bedrijfsevene-
menten kunnen weer even genieten 
van de klanken van Never Mind.
 
Erik Kempka de eigenaar en bandlei-
der van Never Mind is uiteraard weer 
van de partij. Het leuke van dit voor-
lopig éénmalige optreden is dat Ne-
ver Mind nu terugkomt in de groot-
ste bezetting die er geweest is. In de 

vele jaren die Never Mind werkzaam
was als begeleidingsorkest van onder
andere: Marco Borsato, Rene Froger,
Lee Towers, Denny Christiaan, Henk
Wijngaard en vele andere binnen en
buitenlandse artiesten waaronder de:
The Platters (USA), Wall Street Crash
(UK), Boney M (D) heeft Never Mind
wel eens vaker met extra uitgebreide
bezetting gespeeld maar nog niet in 
deze uitvoering! 
Deze keer staat Never Mind met niet
minder dan 11 muzikanten op de 
bühne. De basisbezetting bestaande 
uit: gitaar, basgitaar, drums en per-
cussie, toetsen en wordt uitgebreid 
met een zangeres, zanger en een vol-
ledige blazerssectie van vijf personen.
Heb je tijd voor een vleugje nostalgie,
kom zaterdag 27 september 2014
naar de feesttent in Linde. Wees op 
tijd want vol is vol.
Zie ook: www.nevermind.nl en www.
volksfeestlinde.nl.

Showband Never Mind Revival 2014

In de Feesttent te Linde
Linde - Het heeft even mogen du-
ren maar zaterdag 27 september 
2014 is het dan zover: de Show-
band Never Mind is er weer. Sinds 
de lange vakantie vanaf 2005 heb-
ben de aanhangers van de band 
moeten wachten op een hernieu-
wende bezetting van deze in de 
jaren 80 en 90 uiterst populaire 
formatie.



Workshops en cursussen
Met deze rubriek bieden wij de mogelijkheid een workshop of cursus 
bij onze lezers onder de aandacht te brengen. Neem voor de voorwaarden 
en kosten contact op via advertentie@contact.nl of 06-52584992

De landgoederen van kasteel Vorden 
en de Kieftskamp grenzen aan elkaar, 
een uitstekend gebied voor een lange 
wandeling. De verschillen in ont-
staansgeschiedenis en beheer door de 
eeuwen heen zijn nu nog goed zicht-
baar in flora en fauna. De boswachter 
laat die verschillen zien, van het park 
en de lanen rond het kasteel tot de 
vloeiweiden van de Kieftskamp.

Start: 10.00 uur op de parkeerplaats 
aan de Vordensebosweg te Vorden. 

Duur: 4 à 5 uur. Kosten: € 5,00 p.p., 
kinderen t/m 12 jaar € 2,50 p.p. Do-
nateurs Geldersch Landschap & Kas-
teelen gratis op vertoon van GLK-pas. 
Deelnemers dienen zelf lunch en 

drinken voor onderweg mee te ne-
men. Reserveren niet nodig.
Informatie: www.glk.nl/evenemen-
ten, W. de Vries, tel. 06 - 51 004 339 
of R. Mannessen, tel. 06 - 28 865 433.

Genieten van de schoonheid van Vorden
Vorden - De boswachter van Gel-
dersch Landschap & Kasteelen or-
ganiseert op zaterdag 30 augustus 
een lange wandeling op landgoed 
Kieftskamp. Soms is het lastig 
een paar uur uit te trekken voor 
een wandeling, maar deze is echt 
de moeite waard. De boswachter 
neemt de deelnemers mee op een 
zwerftocht over twee karakteris-
tieke landgoederen met een rijke 
historie, flora en fauna.

Veelzijdig kunstenaar, mode- en kos-
tuumontwerpster Ava Schmitt parti-
cipeert in de expositie met haar bezie-
ling van het verhaal van de Skelette-
vrouw (uit ‘De ontembare vrouw’ van 
Clarissa Pinkola Estés). 
De kracht van de kleuren in de ‘Art 
Painting’ van Jos Koster doet de toe-
schouwer in de beeltenissen dolen. 
Hij werkt met stoffen op doek net zo 
lang tot zijn verbeelding kracht heeft 
gekregen. De vorm en het vlak staan 
centraal en leiden tot een duidelijke 
textuur en zichtbare gelaagdheid op 
het doek. Speciaal voor de expositie 
‘Art & Fashion’ heeft Jos Koster zeer 
kleurrijke fashion- en textielcreaties 

gemaakt die in en om de galerie te 
bewonderen zijn: vier vrouwen en 
één man! 
Viltkunstenaar Ineke Hekking maakt 
hand gevilte 3D objecten van onge-
kleurde wol, met soms een kleurac-
cent. Ze gebruikt wol van verschillen-
de schapenrassen. Elke schapenvacht 
heeft zijn eigen structuur, die tot uit-
drukking komt in het vilt en de daar-
in verwerkte materialen. Onlangs is 
haar object ‘beschermde natuur’ aan-
gekocht door het World Trade Center 
in Rotterdam.
Kunstenaar en (mode-)vormgeefster 
Francisca Henneman laat zien dat je 
prachtige sieraden kan maken door 
het schikken en herschikken van ba-
sismaterialen en het toepassen van 
verschillende technieken. In 2006 
ontdekte ze industrieel rubber. Van 
rubber en silicone ontwerpt ze nu 
kleine series sieraden en accessoires 
die tegelijk chique en stoere eigen-
schappen kennen. Gebruik en herge-
bruik is de filosofie in haar werk.
De expositie ‘Art & Fashion’ duurt 
t/m 19 oktober. Galerie De Burgerij, 
Zutphenseweg 11 (open: vr-zo 13–17 
u.; 13/9 gesloten). Meer informatie: 
www.deburgerij-vorden.nl.

Vorden - Zondagmiddag 31 au-
gustus om 15.30 uur opent Gale-
rie De Burgerij haar deuren voor 
de expositie ‘Art & Fashion’. Ie-
dere galerieruimte heeft een ei-
gen karakter: diverse (toegepaste) 
kunst met mode/textiel elemen-
ten, met verdieping maar ook 
met een vrolijke kwinkslag. Vier 
Nederlandse kunstenaars expose-
ren hun werk: Ava Schmitt, Jos 
Koster, Ineke Hekking en Fran-
cisca Henneman.

Expositie Art en Fashion

Deze keer speelt ze een klassiek pro-
gramma met een tweetal composities 
van Carl Philipp Emmanuel Bach: De 
Sonata in D in drie delen en de Fuga 
à 2. Van Johann Gottfried Walther: 
Freu dich sehr, o meine Seele en Lobe 
den Herren. Zij sluit het programma 
af met van dezelfde componist het 
bekende Concerto in h del signor Vi-
valdi. Willeke Smits studeerde orgel 
(bij Kees van Houten en Reitze Smits), 
kerkmuziek (bij Bernard Winsemius) 
en koordirectie (bij Krijn Koetsveld) 
aan het Utrechts Conservatorium. Ze 
studeerde piano bij Geoffrey Madge.

Over Willeke Smits
Willeke heeft een bloeiende con-
certpraktijk waarin een uitdagende 
programmering centraal staat. Ze 
concerteert solistisch, maar ze bege-
leidt ook met veel passie koren en 

solisten. Verder is ze organist van 
het monumentale Ruprecht-orgel 
van de Tuindorpkerk in Utrecht en 
heeft een privé-lespraktijk voor orgel 
en piano. Ze bracht diverse cd’s uit 
waarvan de cd met orgelwerken van 
Hendrik Andriessen een 10 kreeg in 
het blad Luister. Onlangs bracht ze 
een dubbel-cd uit met werken van 
Johann Gottfried Walther, onderge-
waardeerd tijdgenoot van Johann Se-
bastian Bach, die met een 10+ in het 
blad De Orgelvriend werd geprezen. 
Naast de muzikale werkzaamheden 
is Willeke bestuurslid van Kerkzang.
nl en de Stichting Utrecht Orgelland. 
www.willekesmits.nl. 
Het toeristenconcert in de Dorps-
kerk Vorden op donderdag 28 au-
gustus begint om 15.30 uur. Toegang 
vrij / vrije gift aan de uitgang. Zie:  
www.muziekdorpskerkvorden.nl.

Voorlaatste toeristenconcert in de 
Vordense Dorpskerk
Vorden - De Utrechtse organiste Willeke Smits neemt donderdagmid-
dag 28 augustus de honneurs waar op het Lohmanrgel tijdens het 
voorlaatste Toeristenconcert van dit seizoen. Ze was al diverse keren 
te gast in deze concertserie in de Vordense Dorpskerk.

Je kunt schildersmedia met el-
kaar mengen en materiaal (zand, 
snippers) toevoegen aan de verf. 
Kortom, er zijn geen grenzen. 
In principe hoeft een abstract 
schilderij niets voor te stellen, 
maar het mag natuurlijk wel. De 
kunst is alleen om iets te maken 
wat het aanzien waard is. En dat 
is gemakkelijker gezegd dan ge-

daan. Tijdens de cursus abstract 
schilderen zal veel geëxperimen-
teerd worden met lijn, vorm en 
kleur. In het begin zal aan de 
basis van het schilderij een op-
dracht vastzitten. In hoofdzaak 
wordt geschilderd met acrylverf. 
In de loop van de cursus zal ook 
geëxperimenteerd worden met 
toevoegingen en het gebruik van 
bijzonder gereedschap. Kortom, 
abstract schilderen is een uitda-
gende activiteit. 

De start is dinsdagochtend 23 sep-
tember van 10:00 tot 11:45 uur. 
Totaal acht lessen. Aanmelden 
bij Hugo Pos. Meer informatie 
op www.hugopos.nl of bel 0573-
450452.

Cursus abstract schilderen
Ruurlo - Vanaf 23 september 
start de cursus abstract schil-
deren in Ruurlo. Bij Abstract 
Schilderen ben je niet gebon-
den aan een onderwerp. Je 
bent vrij om te schilderen wat 
je wilt. Het gaat vooral om het 
idee, het ontwerp, de vorm en 
het kleurgebruik.

Afgelopen schooljaar hebben een 
tiental jonge acteurs uit Vorden, hun 
eerste theateroptredens al succesvol 
gepresenteerd aan het Vordense pu-
bliek. Of het nu was bij de opening 
van de Hackfortse windmolen, het 
Kulturhus Vorden, de kerstmarkt 
of bij hun laatste voorstelling ‘Het 
schaap Veronica’, steeds valt het 
energieke samenspel, het plezier en 
de vakkundigheid van de jonge spe-
lers op.
Lotte van Dam, gediplomeerd thea-
terdocent, regisseur en actrice, be-
geleidt de spelers vanaf de basis van 
toneelspelen naar een gedegen eigen 
creatief proces zodat de spelers zich-
zelf en hun talenten kunnen ontwik-
kelen. Lotte: “Ik luister en kijk naar 

de specialiteiten van mensen, die geef 
ik de ruimte, hiervoor geef ik theatra-
le kaders aan waarbinnen een ieder 
zijn eigen interesses en passies kan 
vormgeven. Zo ontstaat bezield the-
ater! Mede hierdoor zijn we opnieuw 
gevraagd om de kerstvoorstelling op 
de Kerstmarkt 14 december te maken 
en uit te voeren. 
Maar eerst gaan we in de komende 
10 lessen, kennismaken met allerlei 
soorten van toneel en eigen stukjes 
maken die we presenteren op 15 

oktober op het grote toneel van Kul-
turhus Vorden, het Dorpscentrum, 
Raadhuisstraat 6 in Vorden.  Kom 
maandag 1 september om 15:45 uur 
voor de gratis proefles toneelspelen!”

Totaal zal de reek bestaan uit tien les-
sen van 60 minuten, inclusief een op-
treden (lestijden zijn in overleg nader 
nog te bepalen). Ook voor jongeren 
en volwassen worden er lessen gege-
ven, neem contact op via de website: 
www.lottevandam.nl.

Start op maandag 1 september in Kulturhus Vorden

Jeugdtoneel Vorden onder leiding van 
Lotte van Dam
Vorden - Een nieuwe theaterles-
sen reeks met een presentatie op 
15 oktober op het grote toneel,  
gevolgd door een repetitieperi-
ode voor de kerstvoorstelling op 
de kerstmarkt op 13 december in 
Vorden. Heb je altijd al gedroomd 
om op het toneel te staan? Of wil 
je graag eens uitproberen of to-
neel iets voor jou is? Ben je 6 jaar 
of ouder? Kom dan op maandag 1 
september om 15:45 uur naar het 
Dorpscentrum in Vorden voor de 
proefles, deze is gratis.

Nu de zomer bijna voorbij is, wordt 
het langzaamaan weer tijd om ook 

de winterkleding weer op te hangen,
maar zaterdag is de zomerkleding
nog volop aanwezig. Daarna gaat
de zomerkleding uit de rekken om
plaats te maken voor de winterkle-
ding. Ook als u kleding wilt brengen,
bent u van harte welkom. De vrijwil-
ligsters zorgen ervoor dat het goed
terecht komt. Zij hopen veel kopers
en brengers te ontmoeten.

Kledingbank
Zelhem - Ook bij de kledingbank 
is de vakantie voorbij en dus is de 
kledingbank iedere dinsdagmid-
dag van 13.00 uur tot 14.30 uur 
weer geopend. Zaterdag 30 augus-
tus is de kledingbank open van 
10.00 uur tot 13.00 uur.

In deze bijeenkomst, die om 19.30 
uur begint, hoopt Ds. P. Passchier uit 
Veenendaal voor te gaan. Het thema 
is: “Zelfs Zijn naam is mooi” ( vanuit 
Exodus 3 : 13-15). De toegang is vrij 

en na afloop is er koffie. Voor meer
info: tel.  0314-622878 of www.stich-
tingdeopdracht.nl (zie ook adverten-
tie elders in dit blad).

Zomeravondzang 
Achterhoek
Zelhem - Zondagavond 31 augustus is er een samenzang- en ontmoe-
tingsbijeenkomst, georganiseerd door Stichting de Opdracht. Dit zal
plaatsvinden in “Cultureel centrum De Brink”, Stationsplein 12 te 
Zelhem.

Volg en like ons ook op Facebook:
      ContactAchterhoek



De bijeenkomst begon, hoe kan het 
ook anders, met een biljartdemon-
stratie. Deze demonstratie werd gege-
ven door niemand minder dan Luuk 
Arends, Nederlands jeugdkampioen 
en vice-europees kampioen ‘Libre’. 
Belangstellend keken de seniorenle-
den toe, terwijl Luuk verschillende 
spelsituaties liet zien en hierbij uitleg 

gaf. En niet alleen de senioren waren 
zichtbaar geïnteresseerd in de lastige 
spelsituaties, ook een aantal van de 
jongere generatie biljarters waren 
speciaal naar café Uenk gekomen om 
de demonstratie bij te wonen. 

Gezellig samenzijn
Na de demonstratie volgde een korte 

toespraak van de voorzitter Johan 
Norde, waar onder andere werd te-
ruggekeken op de afgelopen jaren 
van de vereniging. Er werd een be-
amerpresentatie getoond met foto’s 
van het afgelopen jaar en onder het 
genot van een koffietafel, met uiter-
aard ook de nodige borrels, werd de 
ochtend verder voorgezet met een 
gezellig samenzijn. 

De oprichting
Vijfentwintig jaar geleden begon de 
15 leden tellende seniorenvereniging 
‘Op Goed Geluk’ met biljarten bij het 
Dorpscentrum te Vorden, dankzij de 
oprichters: Paul Gerritsen, Willem 
Voskamp (Piele) en Herman Wueste-
nenk. Al vrij snel daarna verhuisden 
zij met de club naar café Uenk aan de 
Nieuwstad in Vorden. 
Ondertussen bestaat de vereniging 
uit 24 leden (tevens het maximum) 
en spelen zij zowel bij café Uenk als 
bij de Wehme. Helaas komt aan dit 
laatste een einde, gezien het feit dat 
zorgcentrum de Wehme gaat ver-
bouwen en er na de verbouwing geen 
ruimte zal zijn voor een biljart. “Erg 
jammer”, zegt Rinus Ilbrink, secre-
taris van de biljartvereniging. “Niet 
alleen voor ons, maar ook voor de 
mensen van de Wehme. Die kwamen 
altijd graag even om de hoek kijken 
en vonden het leuk dat wij daar bezig 
waren”. 
Johan Norde: “Dit betekent dat er 
alleen nog gespeeld kan worden bij 
café Uenk waardoor, gezien het aan-
tal partijen, de ochtenden langer zul-
len worden”. Of dit erg is valt nog te 
bezien, het is en blijft tenslotte een 
gezelligheidsvereniging!

Tienus Maalderink benoemd tot lid van verdienste

Al 25 jaar ‘Op Goed Geluk’

Vorden - Zaterdag 23 augustus vierde de senioren biljartvereniging 
‘Op Goed Geluk’ van café Uenk haar 25-jarig jubileum. Daarnaast werd 
ook één van de leden, Tienus Maalderink (89), gehuldigd voor zijn 25 
jaar lidmaatschap bij de vereniging. Tienus, tevens penningmeester 
van de vereniging, werd benoemd als lid van verdienste en ontving 
een certificaat en een mooie bos bloemen uit handen van de voorzitter 
Johan Norde. Ook kregen alle leden van de vereniging een aandenken 
aan het 25-jarig jubileum.

Biljartvereniging Op Goed Geluk

Tienus Maalderink ontvangt certificaat lid van verdienste uit handen van de voorzitter

Zaterdag 30 augustus zal om 10.00 
uur de eerste deelnemers van start 
gaan bij de Hamove Molen voor een 
rit van ongeveer 90 kilometer door 
de Achterhoek en Overijssel. Halver-
wege de rit, rond 11.30, is de pauze 
gepland bij het Oranjemuseum Nieu-
we Haghuis, Prinsendijk 1 te Diepen-
heim. De finish op zaterdag zal zijn 
vanaf 14.30 uur bij de Hamove Mo-
len, waar de motoren dan door een 
ieder bewonderd kunnen worden. 
Vanaf 15.00 uur zal de Dwerg auto-
club Nederland een bezoek brengen 
aan het evenement. Messerschmidts, 
Goggomobieltjes, BMW Trojan en 
nog veel meer moois zullen tot 17.00 
uur bij de HAMOVE Molen te bewon-
deren zijn. Zeer de moeite waard om 
een kijkje te komen nemen. 
Op zondagmorgen vertrekken de eer-
ste deelnemers ook weer vanaf 10.00 
uur bij de Hamove Molen voor op-
nieuw een rit van rond de 90 kilome-
ter. De deelnemers gaan nu richting 
Doetinchem waar 60 minuten gepau-
zeerd zal worden bij het Openbaar 
Vervoermuseum, Stationstraat 50 te 
Doetinchem. De eerste deelnemers 
zullen daar vanaf 12.15 arriveren en 
aldaar de lunch nuttigen.
Vervolgens zullen de deelnemers via 
het tweede gedeelte van de rit naar 

Hengelo Gld rijden waar vanaf 13.15
uur de finish plaatsvindt op het nieu-
we evenement ABC Bronckhorst, zie
abcbronckhorst.nl. 
Een Speaker zal de deelnemers met 
de nodige informatie over rijder & 
motorfiets binnenpraten en de mo-
toren zullen dan op het plein voor 
de Remigiuskerk in het centrum van
Hengelo gestald worden. Aansluitend
zal daar het concours d’Elegance
plaatsvinden, waarbij een jury de
mooiste, meest interessante of meest
authentieke motorfiets uit de aanwe-
zige motoren zal kiezen.
 
Het publiek wordt van harte uitgeno-
digd om dit Historische 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 Hamove Molen
waar om ± 16.30 uur  dan de prijs-
uitreiking en afsluiting van de 49e
Int. Hengelo Rally plaatsvindt in de
Hamove-Molen. Liefhebbers van ou-
de techniek kunnen dit weekend dus
hun hart weer ophalen. De toegang
tot dit alles is gratis. 

Voor laatste nieuws: 
www.hamove.nl/veteraan.

Voor Historische Motorfietsen, bouwjaar 1900 t/m 1940

49e Internationale 
Hengelo Rally
Hengelo - Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 augustus vindt alweer
de 49e Int. Hengelo Rally voor Historische Motorfietsen plaats rondom
de Hamove molen, Varsselseweg 34 te Hengelo. Er zullen weer vele
deelnemers uit binnen- en buitenland aan de start verschijnen zoals
Engeland, Duitsland, Zwitserland, België, Luxemburg en uiteraard Ne-
derland. Rondom de Hamove molen is zoals gebruikelijk een keur aan
prachtige motorfietsen uit lang vervlogen tijden met eigen ogen te
aanschouwen. Oudste motorfiets die dit jaar aan de start verschijnt is
een FN van bouwj. 1903, dus maar liefst 111 jaar oud!

Kenmerkend zijn de klankkleuren 
van de gebruikte instrumenten en 
hun verhalenderwijs contact leggen 
met het publiek. Het cellokwartet 
op barokcello, violoncello, piccolo 
en viola da gamba, bestaat uit: René 
Berman, Jan Insinger, Marike Tuin en 
Frank Wakelkamp. 
Musici die hun sporen hebben ver-
diend als solist en in bekende ensem-
bles als Het Gelders Orkest, Holland 
Symfonia, Anima Eterna, Les Musici-
ens du Louvre en het Combattimento 
Consort.

Naast de prachtige, veelzijdige mu-
ziek, die reikt van de 17e t/m de 21e 
eeuw maakt de sprankelende, humo-
ristische toelichting door de musici 
dat u deze avond niet snel zult ver-
geten.

Locatie: Kasteel Hackfort, Baakseweg 
8 te Vorden. De aanvang is 20.00 uur.
Kaarten zijn te reserveren via www.
natuurmonumenten.nl en Natuur-
monumenten ledenservice 035-
6559911.

Concert cellokwartet Gut Feelings 
in kasteel Hackfort
Vorden - Op zaterdagavond 6 
september zullen in de prach-
tige Westenholt zaal van Kasteel 
Hackfort in Vorden celloklanken 
klinken zoals ze niet vaak te ho-
ren zijn. De vier musici van cel-
lokwartet Gut Feelings spelen 
op darmsnaren, en gedeeltelijk 
ook op zelden gehoorde cello pic-
colo’s met een extra snaar, en op 
de viola da gamba. De vier musici 
inspireren elkaar op het podium 
enorm.

Reageren op een artikel?  www.CONTACT.nl

Want onderzoek helpt. Elke euro 
draagt bij aan onze missie: minder 
kanker, meer genezing en een beter 
kwaliteit van leven voor kankerpa-
tiënten.  

Enkele feiten en cijfers
-

ker.

overlevingskans gestegen van 25% 
in 1949 tot 61% in 2011.

-
nose kanker.

alle onderzoeksprojecten in Neder-
land.

onderzoeksprojecten, waar circa 
800 wetenschappers fulltime mee 
bezig zijn.

4 jaar en kost gemiddeld 500.000
euro.

De collectant van KWF Kankerbestrij-
ding komt in de week van maandag 1
tot en met 6 september aan de deur.
Elke collectant kan zich legitimeren 
en is te herkennen aan het rood-wit-
blauwe logo met de krab en aan het
Keurmerk van het Centraal Bureau
Fondsenwerving. 

Wie de collectant mist, kan op de
volgende manieren toch een bijdrage
leveren: meer informatie hierover is 
te vinden op www.kwf.nl.

Collecte kankerbestrijding
Regio -  De collecteweek van KWF 
Kankerbestrijding start op maan-
dag 1 tot en met 6 september 
2014. In deze week staan circa 
100.000 vrijwilligers op tegen 
kanker om zoveel mogelijk geld 
op te halen. Een enorme operatie 
die van levensbelang is. Immers, 
hoe meer collectanten geld inza-
melen, hoe groter de opbrengst 
en hoe meer geld er beschikbaar 
is voor wetenschappelijk kanker-
onderzoek.

Volg en like ons ook op Facebook:

      ContactAchterhoek
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  Verbouw  
  Renovatie  

  Restauratie  

Emiel Berns
&

Steven Koedam
Pastoorthuisstraat 10
7256 AX Keijenborg

T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

www.bekoebouw.nl

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

Huis gekocht?  Verbouwing?  Oversluiting hypotheek?

Voor al uw woning taxaties kunt u bij RBMWONEN
terecht!

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

Zondag 7 september

Eileen Rose
& The Silver Threads

met gitaartovenaar Rich Gilbert

14.30 uur – zaal open vanaf 13.30 uur.  
Tickets à € 16.00 bij ‘t Zwaantje of telefonisch 

te reserveren (0544-371236).
Kinderen t/m 14 jaar, onder begeleiding van ouder, 

gratis toegang.

Zondag 7 september

Eileen Rose
& The Silver Threads

met gitaartovenaar Rich Gilbert

“je gelooft je ogen en oren niet”

14.30 uur – zaal open vanaf 13.30 uur.  
Tickets à € 16.00 bij ‘t Zwaantje of telefonisch 

te reserveren (0544-371236).
Kinderen t/m 14 jaar, onder begeleiding van ouder, 

gratis toegang.

Goede kinderopvang verzorgd door profes-
sionele gastouders, waarbij het kind centraal 
staat. Ons gastouderbureau bemiddelt en 
begeleidt. Al onze gastouders voldoen aan 
de Wet Kinderopvang en zijn ingeschre-
ven in het LRKP (Landelijk Register 
Kinderopvang). Gewenste opvangtijden 
worden afgestemd op uw werktijden. 
Gastouderopvang creëert rust, stabiliteit en
vertrouwen. Wij zijn werkzaam in Berkelland, 
Oost-Gelre, Bronckhorst, Zutphen, 
Doetinchem en ook in Lochem. 
Kijk ook op www.avonturijn.nlKinderopvang 

...ons vak!
Daar zijn we trots op, 

vinden we leuk en 
dat  laten we zien.

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

www.avonturijn.nl Gastouderopvang:
kindgericht en flexibel

Bruggink keukens en 
badkamers voor ieders 

budget!
Complete keuken vanaf 
€ 1.750,-.

Complete badkamer: tegels, sanitair, 
glazen douchewand, design radiator 
en inclusief arbeid  € 5.750,-. 

Aanstaande zondag geopend vanaf 11.00 uur.

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

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

    

Vanaf september begint onze 

bloemschikcursus weer. 

Voor meer informatie:
Bloemenboerderij Groot Roessink 

Vordenseweg 84
7255 LE  Hengelo (gld)

Tel 0575 – 46 16 22
info@groot-roessink.nl

Nazomer in Tirol!

* Almabtrieb

* Wandelen

* Mountainbike & E-bikes

* Culturele activiteiten

Gegarandeerd gezellig!

Hotel Pension Busker

“De plek in de bergen waar het altijd thuiskomen is”

Marian Harenberg & Margriet Wieling

Hotel Pension Busker Lindenweg 235 6314 Niederau Wildschönau

www.pensionbusker.com info@pensionbusker.com Tel. 0043 (0)533920292

VEILINGHUIS ‘DE ATLAS B.V.’
TE DEVENTER

houdt ten overstaan van deurwaarder Jansen en Kersten 
te Deventer een:

KAPITALE KUNST-, ANTIEK- EN 
INBOEDELVEILING

 afkomstig uit div. nalatenschappen en verdere inbreng.

Geveild worden o.a.:Div. 17e e, 18e en 19e eeuws Hollandse kabinetten, 
pastoors, kussen, hoek en boekenkasten, secretaires, chiffoniere’s, tafels 

o.a. Renaissance, Empire en Seize,

Div. Chinees en Aziatische meubelen, div. 18e eeuwse hangoortafels,  
Empire en biedermeier banken en eethoeken, commodes, klap buffetten, 

Seize spiegel met console, een set van 10 Biedermeier eetkamerstoelen 
enz.

Een aantal lederen meubelen.

SCHILDERIJEN en AQUARELLEN O.A.: 

J.H. van Mastenbroek, D. Schulman, E. Moll, v.d. Wetering de Rooij, D. 
Bles, A. Schouwman, P. de Wijs, W.F. Noordijk, A.J. Zwart,  L. v.Dam v. 
Isselt, A. Verhoessen, E. Pieters, H. A. Barnoin, M. Sterre de Jong enz.

Deventer schilders: B. en W. Korteling, H. van Meegeren, W. van Oel, P. 
flint.

Een aantal Russische  ikonen.

Een Bronzen sculpture D.H. Chiparus 66 c,. toegepaste kunt o.a. plateel 
Arnhem, Huizen, glas Val St. Lambert, Lalique en Copier, 

Een aantal hanglampen o.a. Amsterdamse school gebrandschilderd.

Een aantal klokken en klokstellen o.a.: Engels en Luiks staand horloges,  
Div. tafelklokken, mini comtoise, 18e eeuwse bakbarometer enz.

Een collectie 18e en 19e eeuws ivoor.

Een aantal zeer grote serviezen o.a. Meissen en Villeroy & Boch.

Een aantal stuks speelgoed, o.a. Märklin treinen en stoommachine, een 
modelboot met stoommachine enz.

Een grote collectie wapens o.a.: geweren waarvan 1 met goud ingelegd, 
pistolen en sabels Een verzameling speren, enz.

Een collectie 17e/18e eeuws Chinees porselein.

Div. vleugels, 

Collectie goud en zilver, o.a. serviezen, dienbladen, serviezen, cabaret en 
bestek, enz..

EEn collectie vestzak o.a. een 18 krt geelgouden vestzakhorloge met 
portretten en chattelaine

Een collectie ansichtkaarten en postzegels.

ZIE ONZE COMPLETE online FOTOCATALOGUS 

KIJKDAGEN:
Donderdag  28 AUG T/M ZONDAG 31 AUG. 10.00-17.00 uur.

VEILINGDAGEN 1 T/M 8 SEPT. aanvang 19.00 uur.
DINSDAG  2 SEPT : SCHILDERIJEN EN AQUARELLEN.
WOENSDAG 3 SEPT : GOUD, ZILVER EN JUWELEN.

VEILINGHUIS DE ATLAS

Vanaf de eerste week in September wekelijks 

YOGA en TAI-CHI-TAO

YOGA   TAI-CHI-TAO   THETA-HEALING   ENERGIE-HEALING

HOOG-KEPPEL  -  BAAK  -  BRUMMMEN

Woensdagavond in Hoog Keppel in de Bongerd in het Dorpshuis is er van 18.15 uur een 
uurtje voor ouderen, zittend of staand.

Yoga en Tai-Chi: 
BAAK : Op dinsdagavond van 20.00 – 21.15 combiles Yoga/Tai-Chi
 Op vrijdagmorgen van 9.30 -10.45 Tai-Chi
BRUMMEN: op woensdagmorgen van 10.15 – 11.15 en van 12.30 – 13.30 Tai-Chi
HOOG KEPPEL:
 Dinsdagochtend 10.00 -11.00 Tai-Chi via Stichting Welzijn .
 Woensdagavond : Yoga voor ouderen 18.15 -19.15
  Yoga elke leeftijd 19.30 – 20.30 en 20.45 -21.45

Voor informatie en opgave: Francis Arntz, gedipl. docente
Zomerweg 3, Doesburg. Tel.:0313 – 471386
Francis_arntz@hotmail.com

Een kleine beurt
& 

APK vanaf € 75,00

Bel vrijblijvend voor een 
offerte van uw auto.

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

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

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

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

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

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

www.spannevogel.nl

Maandaanbieding AUGUSTUS

POCKETVERINGMATRASSEN
80-90/200 CM

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

 
OVERIGE MATEN LEVERBAAR



Ventoux vertelt het verhaal van vijf 
vrienden, David, Bart, Joost, André 
en Laura die elkaar na dertig jaar 
weer ontmoeten. Zij gaan terug naar 
Frankrijk en de Mont Ventoux, de 
berg waar hun beste vriend Peter des-
tijds in hun bijzijn verongelukte. In 
het boek worden vele flashbacks be-
schreven. Een daarvan is de ontmoe-
ting van de dan vijf vrienden met het 
mooie meisje Laura bij het zwembad. 
Zes jonge acteurs: Martijn Lakemeier, 
Jonas Smulders, Bram Verrecas, Jip 
van den Dool, Alex Hendrickx en Ab-
bey Hoes waren daarom in Steende-
ren voor deze opnamen.

De opnamedag
Zo’n zestig figuranten waren die dag 
actief. Een groot aantal kwam uit 
Steenderen, maar er kwamen kin-
deren uit bijvoorbeeld Brummen, 
Amersfoort en Dordrecht, sommi-
gen via een castingbureau. Zij wa-
ren al vroeg op het terrein van het 
Steenderense zwembad aanwezig en 
kregen (bad)kleding aan uit de jaren 
’80. Oplettend luisterden zij naar de 
instructie en oefenden alvast wat er 
van ze werd verwacht, zodat zij op de 
juiste momenten in en rond het bad 
hun rol konden vervullen. Normaal 
gesproken is het lekker rumoerig, 
nu speelden kinderen in het bad, die 
niets tegen elkaar zeiden en zwijgend 
pret hadden. Slechts enkele opnames 
waren met geluid van de kinderen.
Het maken van een film kost veel 
energie en tijd. De verschillende scè-
nes werden steeds weer opnieuw ge-
daan, omdat het beter moest, of voor 
een andere invalshoek. Het geduld 
van de cameraploeg, de acteurs en 

de figuranten is bewonderenswaar-
dig! Acteur Kasper van Kooten kwam 
naar Steenderen om de opnamen te 
bekijken. Hij vormt met Maruschka 
Detmers, Wilfried de Jong, Leopold 
Witte en Wim Opbrouck de groep 
van vijf volwassen vrienden. Schrijver 
Bert Wagendorp bleef uiteindelijk de 
hele opnamedag in Steenderen. Hij 
genoot zichtbaar.

Schrijver Bert Wagendorp
Bert Wagendorp vertelde dat Ven-
toux begon als filmscenario, waar-
voor Hans Wolf van Keyfilm hem 
benaderde. “Ik dacht gelijk: ‘Dat past 
wel bij mij’,” vertelt hij enthousiast. 
“Het gaat over mensen van mijn ge-
neratie en er moest in gefietst wor-
den, dat doe ik ook. De hoofdpersoon, 
de ik-figuur is een journalist. Er zit-
ten zeker elementen van mezelf in. 
Wat je zelf weet hoef je niet meer te 
bedenken.”
Bert Wagendorp schreef het script 
samen met regisseur Nicole van Kils-
donk. De karakters van de hoofdrol-
spelers schreef hij uit, hoe zij elkaar 
hadden ontmoet en uit wat voor ach-
tergrond ze kwamen. “Toen dacht ik, 
het is eigenlijk ook gewoon een boek. 
Ik had al 50.000 woorden,” vertelt hij. 
Zijn uitgever vond het al een roman. 
“Dat was niet zo, daar heb ik nog heel 
veel aan gedaan. Toen is het samen 
op gegaan, het boek en het filmscena-
rio.” Tot op deze draaidag wordt het 
script steeds aangepast. “De acteurs 
hebben ook invloed op hoe ze be-
paalde zinnen zeggen, of dat teksten 
switchen naar anderen omdat ze er 
tijdens het lezen achter komen dat 
het logischer is of het beter past.”

Zowel schrijver Bert Wagendorp als 
regisseur Nicole van Kilsdonk hebben 
de Mont Ventoux gefietst, maar niet 
samen. “We waren twee jaar geleden 
wel samen bij die berg, toen was het 
te warm om te beklimmen.” De fiets 
gaat straks mee naar de opnames in 
Frankrijk. “Het is zo’n enorme inti-
miderende berg, het is ook een beetje 
het overwinnen van je eigen angst 
en de stem in je hoofd die zegt: ‘Niet 
doen!’.”
De schrijver heeft geen zeggenschap 
over de plaatsen waar filmopnamen 
worden gemaakt. Er was keuze uit 
twintig zwembaden, maar het Burge-
meester Kruijffbad heeft de benodig-
de ligweide. Bert Wagendorp had ook 
graag in Zutphen opnamen gemaakt, 
omdat het verhaal daar afspeelt. “Ik 
had vanaf de kade de boot graag zien 
aankomen.”
Alle opnamen worden op locatie ge-
maakt. “Na Steenderen, staan Gent, 
Brugge, Antwerpen, Deurne, Arnhem 
en Frankrijk op het programma,” be-
sluit Bert Wagendorp.

Opnamen film Ventoux 
 geweldige ervaring

Steenderen - Het was een drukte van belang, zondag 24 augustus in 
en rond het Burgemeester Kruijffbad. De hele zondag fungeerde dit 
zwembad als filmset voor de feelgood film Ventoux. Het weer zat deze 
dag mee en alle opnamen konden, met een uurtje schuilen voor een 
flinke regenbui, worden gemaakt.

Het Burgemeester Kruijffbad in Steenderen als filmset voor Ventoux.

Schrijver Bert Wagendorp.

Alle 28 overgebleven kalfjes kwamen 
naar Wichmond, dit jaar werden 
geen thuiskeuringen gehouden. De 
nieuwe voorzitter Annet Harenberg 
heette iedereen van harte welkom op 
de zesde KOC Bronckhorst. Speakers 
Arrien Lassche en Gerreke Boschloo 
praatten de ochtend aaneen. Enthou-
siast lieten de kinderen in de verschil-
lende leeftijdscategorieën zien hoe zij 
een paar maanden lang een kalfje 
hadden verzorgd en hadden geoefend 
met voorbrengen. De juryleden gaven 
daar de punten voor, evenals voor de 
bouw van het kalf, de huisbezoeken 
en het wedstrijdboekje. Tijdens een 
flinke bui werd een extra pauze in-
gelast.

Ruud Schennink wilde dit jaar een 
rood kalf verzorgen. Met een stal vol 
zwartbont leek dat niet mogelijk, 
maar hij trof het. Een van de koeien 
kreeg een rood kalfje, hij hielp bij de 
geboorte. Het bleef wat klein van stuk 
en zijn zussen, die ook meededen aan 
de keuring, zagen er geen winnaar in. 
Ilse en Maud Schennink kozen hun 
kalfjes en zij werden kampioen. Ruud 
is toch tevreden, zijn kalfje werd uit-
geroepen tot reservekampioen. De 

bekermeisjes liepen de ring in om
voor de prijsuitreiking de fraaie be-
kers uit te kunnen reiken.

Uitslagen
Rubriek 12-14 jaar: Kampioen: Ilse
Schennink, Reservekampioen: Ruud
Schennink, Aanmoedigingsprijs: Ste-
fan Huiting, Mooiste Boekje: Stijn 
Franken. Rubriek 11 jaar: Kampioen:
Britt Reinders, Reservekampioen:
Juul Bosman, Aanmoedigingsprijs: 
Rick Sarink, Mooiste Boekje: Maijke 
Harmsen. Rubriek 10 jaar: Kampioen:
Lian Beulink, Reservekampioen: Rick
Ruiterkamp, Aanmoedigingsprijs: 
Thomas van de Stroom, Mooiste 
Boekje: Merel Keppels. Rubriek 9 jaar:
Kampioen: Maud Schennink, Reserve-
kampioen: Anouk Reinders, Aanmoe-
digingsprijs: Wout Brinkman, Mooi-
ste Boekje: Elsa Rietman. Rubriek 
7-8 jaar: Kampioen: Jay Scheffer,
Reservekampioen: Sven Ruiterkamp, 
Aanmoedigingsprijs: Jasper Harm-
sen, Mooiste Boekje: Colijn Wenting.
De dagprijzen zijn: Het mooiste kalf
(exterieur): Kampioen: Britt Reinders,
Reservekampioen: Sven Ruiterkamp. 
Het beste getoiletteerde en voorge-
brachte kalf: Maud Schennink.

Hoge opkomst zesde 
 keuring kalveropfokclub 
in Wichmond

Wichmond - Zaterdag 23 augustus stonden maar liefst 29 kinderen en
hun kalfjes ingeschreven voor de eindkeuring van de Kalveropfokclub
Bronckhorst op het terrein van Camping Warnstee. Helaas werd een
kalfje ziek, maar de jury ging daar even op bezoek om toch punten te
kunnen geven. Een flinke bui verstoorde het programma even, maar
verder verliep de ochtend naar wens.

De (reserve)kampioenen van de Kalveropfokclub van 2014.

De deuren van het kasteel zijn voor 
één dag open en Natuurmonumen-
ten heet je van harte welkom. Geniet 
van de verhalen en beleef de gehei-
men van de gebouwen, tuin en lan-
derijen. Er is die dag van alles te doen 
voor jong en oud. Leden van Natuur-
monumenten betalen € 3,- per per-
soon, kinderen leden € 2,-, niet-leden 
€ 5,- en kinderen niet-leden € 4,-. Er 
is voldoende parkeerruimte, tarief 
€ 2,- per auto. Landgoed Hackfort, 
Baakseweg 8 te Vorden. Kijk voor het 
volledige programma op www.nm.nl/
hackfortfestival. 

Programma
Tijdens het festival is het kasteel te 
bezoeken en bruist het van de activi-
teiten op de kasteelweide en rondom 
de moestuin. Ook de watermolen en 
landgoedboerderij het Bosmanshuis 
zijn open. Neem een kijkje! Er is een 
beeldenrestaurateur aan het werk 
en verspreid over het landgoed staan 
werken van 18 kunstenaars. Zelf cre-
atief aan de slag? Kom sieraden ma-
ken van speksteen. 
Ontmoet de imker bij het bijenpaleis 
en struin gezellig rond bij kraampjes 
met landgoedproducten. Maak ken-
nis met de herder en zijn schapen, 
neem een kijkje bij het wol spinnen 
en de ambachtelijke en hippe wolar-
tikelen. Ook is er een appeldeskun-
dige aanwezig. Kom appels proeven 
of maak een appelhuisje voor vogels. 

Meer activiteiten?
Het Hackfortfestival is onderdeel van 
de Cultuur Monumenten Maand in 
september waarbij Natuurmonu-
menten de deuren van bijzondere 
gebouwen opent. Voor een overzicht 
van alle activiteiten in de Cultuur Mo-

numenten Maand kijkt u op www.
natuurmonumenten.nl/cultuur-
monumentenmaand. Volg ons op  
@NM_Gelderland en Facebook/Land 
goedHackfort.

Bezoek het Hackfortfestival

Hackfort kent vele verborgen schatten
Vorden - Kom op zondag 7 sep-
tember naar het Hackfortfestival 
in Vorden en ontdek tussen 10.00 
en 17.00 uur de verborgen schat-
ten van landgoed Hackfort! Hack-
fort kent vele verborgen schatten. 
Ken je de trotse leeuwenbeelden 
bij de ingang van het landgoed 
of de monumentale trap in het 
kasteel? Ben je al eens via de wen-
teltrap in de toren naar de grote 
zaal geklommen? Het kan op 7 
september.

Stemmen kan heel eenvoudig via zwembadvanhetjaar.nl, hier kunt u 
ook de tussenstand vinden.

In de Dennen op vierde 
plaats
Vorden - Zwembad in de dennen staat op de vierde plek in de tus-
senstand om het mooiste buitenbad van Nederland te  worden.

Start SIO-cursussen
Vanaf 24 september starten er weer nieuwe 
cursussen bij de SIO (school voor intuïtieve 
ontwikkeling uit Hummelo).

U kunt kiezen uit de meditatie-
trainersopleiding die bestaat uit 
negen lesdagen, eerste lesdag 
vanaf 27 september. Er wordt uit-
gebreid gewerkt aan het ervaren 
wat meditatie met je doet, het 
leren werken met meditatietech-
nieken en de bedoeling is om het 
geleerde zelf over te leren dragen 
met eigen groepjes.

Een tweede mogelijkheid is in te 
stappen in het eerste jaar van de 
opleiding tot psycho-energetisch 
therapeut, start eerste lesdag 
vanaf 24 september. Dit zijn acht-
tien lesdagen waarin stapsgewijs 
en gestructureerd gewerkt wordt 
met intuïtieve ontwikkelingstech-

nieken. Dit zijn o.a.: oefeningen 
gericht op adem, visualisatie, 
energetische bewustwording, om 
leren gaan met overgevoeligheid 
en counseling.

Daarnaast is er begin volgend 
jaar de workshop ‘Verandering 
& Groei’, bestaande uit drie da-
gen. Deze driedaagse is helemaal 
gericht op veranderingen in ie-
mands leven en hoe hiermee goed 
om te kunnen gaan. 

Bent u geïnteresseerd, bezoek dan 
de website voor meer informatie: 
www.siomariamajoor.nl / info@
siomariamajoor.nl of bel naar 
0314-381084 

SIO

- Advertorial -
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Als mollenvanger
sta je sterk
Want je hebt altijd
hoopgevend werk
En er wordt pas positief gepraat

als je de opdracht
hopeloos achter laat

J. Wagenvoort

Het hart van The Silver Threads wordt 
gevormd door leadgitarist Rich Gil-
bert en zangeres Eileen Rose Giadone. 
Zij is de dochter van een Siciliaanse 
vader en een Ierse moeder en dan is 
de muziek niet ver weg. Dankzij een 
doorleefd stemgeluid wordt de veel-
zijdige zangeres onder meer gezien 
als de vrouwelijke Bruce Springsteen. 
Onder de artiestennaam Eileen Rose 
maakte ze haar eerste solo album on-
der leiding van Jerry Boys die eerder 
al de Beatles, Pink Floyd en de Buena 
Vista Social Club had gedaan. Daarna 
maakte ze nog drie albums. Haar 
tot dan vijfde album nam ze op met 
The Silver Threads. Dit werd gedaan 
door producer Rob Clark die ook ver-
antwoordelijk was voor Deja Vu van 
Crosby, Stills, Nash & Young. Rich Gil-
bert is in Amerika bekend als de Le-
gendary Rich Gilbert (LRG). De gitaar-
solo’s van deze multi-instrumentalist 
zijn onnavolgbaar. Je gelooft je ogen 
en oren niet. Hij wordt door collega’s 
en muziekrecensenten geprezen om 
zijn fenomenale techniek. 

Rich Gilbert is te zien in een docu-
mentaire over de geschiedenis van de 
legendarische opnamestudio Sound 
City in Californië. Baanbrekende 
bands en artiesten kwamen hier om 
hun muzikale magie op tape vast te 
leggen. Eileen Rose en Rich Gilbert 
hebben de zelfde voorliefde, van Pink 
Floyd, Eagles, CCR, CSN&Y, the Pi-
stols, Bob Dylan, Everly Brothers tot 
en met Johnny Cash. 

Toegangskaarten zijn vanaf heden 
verkrijgbaar bij HRZ ’t Zwaantje, of 
telefonisch te reserveren. De zaal is 
open vanaf 13.30 uur. Kinderen t/m 
14 jaar, onder begeleiding van ou-
ders, hebben gratis toegang. 

Voor meer informatie verwijzen we 
u naar de rubrieksadvertentie elders 
in deze krant of naar de advertentie 
volgende week.

Eileen Rose & The Silver Threads

“Je gelooft je ogen en oren niet”
Lichtenvoorde - HRZ ’t Zwaantje 
presenteert zondag 7 september: 
Eileen Rose & The Silver Threads.

Eileen Rose Foto: Sam Donato

Balkanari and the G.O.D. (Gipsy Or-
chestra Dropouts), zoals de band vol-
ledig heet, is een achtkoppige band 
die traditionele gipsymuziek speelt 
met doldwaze Balkanbeats. Op het 
repertoire staan nummers van o.a. 
Goran Bregovic en Fanfare Ciocårlia. 
Daarnaast worden bestaande num-
mers door de band ‘verbalkaniseerd’. 
De overige ingrediënten zijn plezier, 
energie, en dans.

Iedere muzikant van Balkanari & the 
G.O.D. heeft zijn eigen muzikale ba-
gage. Eén ding hebben zij echter ge-
meen, de liefde voor de feestmuziek 
uit de Balkan. De band is geformeerd 
rondom zanger en bassist Ari. Van-
uit een eerdere samenwerking was 
zangeres/violiste Maartje Epema al 
bekend met Ari’s muzikale enthousi-
asme, samen vormen zij de frontline 

van de groep. Drummer/percussionist
Jacques Groen, de blazersectie die uit
Erwin Boonk (trompet), Jaap Hilverda
(sopraansaxofoon) en Mark Lenselink
(tenor- en altsaxofoon) bestaat, vor-
men de rest van de groep. Het geheel
wordt vakkundig aan elkaar geweven
door Frank de Haan op gitaar en Mai-
ke Weening op accordeon.

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 Ide-
aal Radio, Televisie & Internet, t.a.v. 
live@ideaal.org Postbus 50, 7020 AB,
Zelhem.

Balkanari and the G.O.D bij 
LIVE@IDEAAL

Zelhem - Woensdagavond 3 september staat de band ‘Balkanari’ cen-
traal in het programmalive@ideaal, dat tussen 20.00 en 22.00 uur van-
uit Café ‘de Mallemolen‘ in Zelhem wordt uitgezonden. De band speelt
live en de bandleden worden geïnterviewd door de presentatoren van
het programma.

Openingstijden bibliotheek Hengelo: 
Dinsdag en donderdag 14.00 – 20.00, 
Woensdag 10.00 – 12.00 en 14.00 – 
17.30, vrijdag 14.00 – 17.30 en zater-
dag 10.00 – 12.00.

Openingstijden bibliotheek Vor-
den: Dinsdag 14.00 – 20.00, 
woensdag 14.00 – 17.30, donder-
dag 10.00 – 12.00, vrijdag 14.00 
– 17.30 en zaterdag 10.00 – 12.00. 
Openingstijden bibliotheek Zelhem: 
Maandag 14.00 – 17.30, dinsdag 14.00 
- 20.00, woensdag 14.00 – 17.30, don-
derdag10.00 – 12.00 en 14.00 – 17.30, 
vrijdag 14.00 – 20.00 en zaterdag 
10.00 – 12.00.
De openingstijden van de vestiging in 
Steenderen blijven ongewijzigd.

Nieuwe openingstijden 
bibliotheken Bronckhorst
Bronckhorst - Met ingang van 1 
september zijn voor de bibliothe-
ken in de gemeente Bronckhorst 
de openingstijden gewijzigd. 
U vindt de openingstijden ook 
op onze website: www.biblio-
theekwestachterhoek.nl.

PV DE IJSSELBODE STEENDEREN
Op zaterdag 23 augustus vlogen de 
duiven van PV De IJsselbode Steende-
ren vanaf Zellik (190 km). De duiven 
werden gelost om 12.15 uur bij een 
westzuidwestenwind. Dhr. G. Kelder-
man klokte de snelste duif om 14.41 
uur. Uitslag: 1-3-8 G. Kelderman, 2 
H. Hulshof, 4-5-10 J. Boesveld, 6 Ria 
Luesink, 7 H. Dieks, 9 P. Hendriks. 
De jonge duiven vlogen vanaf St. 
Quentin. (320 km). De duiven werden 
gelost om 11.45 uur en P. Hendriks 
klokte de eerste zeven duiven.

PV DE KOERIER ZELHEM
Op zaterdag 23 augustus stond voor 
de leden van P.V. de Koerier de vijfde 
wedvlucht met de jonge duiven op 
het vliegprogramma. De 56 duiven 
van 6 liefhebbers moesten komen 
vanuit het Franse Morlincourt, ge-
middelde afstand tot Zelhem 358 km. 
Het startschot klonk om 12:00 uur en 
met een redelijke westenwind begon-
nen de jongen aan hun terugreis. 

De snelste duif is geklokt om 16:22 
uur, en vliegt hiermee circa 80 km 
per uur! Uitslag: 1-3-9 H. Niesink, 2 
M. Burghout, 4-6-8-10 E. te Pas, 5 H. 
Eenink, 7 S. Gemmink.

Zondag 24 augustus was de tweede 
wedvlucht voor de natour competitie 
jonge en oude duiven. De 493 duiven 
van 21 liefhebbers moesten komen 
vanuit het Belgische Tongeren, ge-
middelde afstand tot Zelhem 146 km. 
Het startschot klonk om 09:30 uur, 
er was een kalme ZW wind. De snel-
ste duif is geklokt om 11:07 uur, een 
snelheid van bijna 90 km per uur! 
Uitslag: 1-2 S. Gemmink, 3 E. Weenk, 
4 B. Menkhorst, 5 Mathilde Velthorst, 
6-7-10 H. Wassink, 8 A. Kamperman, 
9 Comb. Menkhorst.

PV VORDEN 
De jonge duiven vlogen zaterdag 23 
augustus vanuit Morlincourt-Noyon, 
370 km. De snelheid was 85 km/uur. 
Snelste duif was van H. Hoksbergen. 

Uitslag: 1-2-5 H.B.M. Hoksbergen, 3-6-
8 Marc Tiemessen, 4-7 Ashley Eykel-
kamp, 9-10 Th.J. Berentsen.

De natour, 24 augustus, ging naar 
Tongeren België, 160 km. Behaalde 
snelheid was eveneens 85 km/uur. 
Uitslag: 1-3-4-6-7-8-9 Ashley Eykel-
kamp,2 R. de Beus, 5-10 H.B.M. Hoks-
bergen.

PV STEEDS SNELLER HENGELO 
GLD
Zaterdag 23 augustus vlogen de jonge 
duiven vanuit Mourlincourt-Noyon. 
De 91 duiven werden om 12.00 uur 
gelost. Uitslag: 1-15-22-27 A.H.J. Pe-
ters, 2-8-13-17-18-24 E. Koers, 3-4-5-6-
7-9-10-11-12-19-20-21-23-25-26-28-29 
R. Koers, 14-31 P. van Londen, 16-30-
R. Waenink.
Vervolgens de tweede natourvlucht 
van dit jaar. Op zondag 24 augustus 
om 9.30 uur werden 87 duiven gelost 
in Tongeren. Uitslag: 1-2-3-7-8-11-
16-23-27 R. Koers, 4-15-24-26 J. Teu-
nissen, 5-6-17-18-20-25 L. Te Stroet, 
9-10-13 S.E.J. Bergervoet, 12-14-28 G. 
Duitshof, 19 E. Koers, 21-22-29 W. 
Willemsen.

Duivenberichten 23 en 24 augustus 2014
Bronckhorst - Uitslagen van wedvluchten van de vier duivenverenigin-
gen in de gemeente Bronckhorst: PV De IJsselbode uit Steenderen, PV 
De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV Steeds Sneller Hengelo Gld.

Zelf je appels plukken (€1,-/kg) in 
de boomgaard, maar er is ook een 

springkussen voor de kinderen, di-
verse kraampjes, koffie, sap of ijs en 

in de boerderijwinkel kan er van alles 
geproefd worden. Gratis entree.

Meer info op www.fruitbedrijf-
horstink.nl en op www.nfo-evene-
menten.nl/appelplukdag.

Kom naar de Landelijke Appelplukdag bij Fruitbedrijf Horstink

Altijd al eens zelf appels willen plukken?
Rha/Steenderen - Dat kan op zaterdag 6 september tijdens de Lande-
lijke Appelplukdag bij Boerderijwinkel Fruitbedrijf Horstink in Rha/
Steenderen. Met allerlei activiteiten een gezellige en leerzame dag 
voor groot en klein.
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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

REPARATIE EN VERKOOP VAN ALLE MERKEN 
TUIN-/ PARKMACHINES EN ZAGEN

(NIEUW EN GEBRUIKT). 
OOK VOOR WINTERBEURTEN.

TEVENS SLIJPEN VAN VEESCHEERMESSEN.

Geopend: Dinsdag t/m vrijdag van 08.30 tot 18.00 uur. Zaterdag 
van 08.30 tot 16.00 uur. Of na telefonische afspraak.

Tel./fax: 0575 - 46 22 21 Beekstraat 1b, Toldijk
Mobiel: 06 - 50 67 60 24 (bij Leferink Tractoren)

Handelsonderneming

Willie Waenink
Handelsonderneming

Willie Waenink

Vacatures In Contact

Voor meer informatie, 
zie www.match4u.nl

Q&A Research & Consultancy   VNU Media

Ben jij een ervaren operator en per direct beschik-

baar?

Operator Metaal

Functieomschrijving

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het bedienen 
van 2 machines. Je voert de instellingen in op de com-
puter, waarna het programma wordt verstuurd naar de 
machine. Met behulp van een lift die je zelf bedient, leg je 
de materialen op de bank. Het kan voorkomen dat je het 
materiaal moet afplakken of dat een andere maatvoering 
toegepast moet worden. Eigen inzicht en meedenken is 
in deze functie dan ook erg belangrijk. Nadat het mate-
riaal is bewerkt, ga je het nauwkeurig afwerken met o.a. 
een vijl. Kwaliteit staat hoog in het vaandel. Tevens is het 
belangrijk dat je flexibel inzetbaar bent, aangezien het 
een functie in 5 ploegen betreft.

Ben jij op zoek naar een technische functie in dag-

dienst?

Technisch medewerker bankwerkerij

Functieomschrijving

In deze functie in het belangrijk dat je over een goed 
technisch inzicht beschikt. Vanaf tekening verricht je 
diverse sleutelwerkzaamheden aan  producten. Het is 
belangrijk dat je nauwkeurig werkt.

Heb jij een afgeronde elektrotechnische opleiding en 

wil je aan de slag als monteur bij een professionele 

organisatie?

Monteur/Inspecteur m/v

Functieomschrijving

In de functie van monteur/inspecteur ben je verantwoor-
delijk voor het uitvoeren van inspecties en reparaties op 
locatie en in de werkplaats. De werkzaamheden bestaan 
uit het uitvoeren van inspecties, reparaties en beproe-
vingen aan alle materialen. Het is belangrijk dat je over 
voldoende elektrotechnische en werktuigbouwkundige 
kennis beschikt en dat je klantgericht ingesteld bent.

Heb jij een passie voor webontwikkeling en wil jij 

werken binnen een enthousiast team van specialis-

ten?

Webontwikkelaar m/v

Functieomschrijving

In de functie van webontwikkelaar ben je verantwoorde-
lijk voor het beheer van zowel opgeleverde als nieuwe 
projecten. Dit is veelal gebaseerd op het aanpassen van 
bestaande websites en apps. Daarnaast werk je aan 
interessante nieuwe en lopende webontwikkelprojecten 
en zul je klanten voorzien van professioneel advies. 
Enkele kernwoorden die jou omschrijven zijn: enthousi-
ast, leergierig, creatief en plezier hebben in je werk. Het 
betreft een functie binnen een hecht team.

Beschik jij over een afgeronde opleiding richting 

verzorgende niveau 3?

Verzorgende IG

Functieomschrijving

Voor een opdrachtgever in de omge-
ving van Lochem zijn wij op zoek 
naar een Verzorgende IG die per 
direct parttime of fulltime beschik-
baar is. In eerste instantie gaat het 
om een functie ter vervanging van 
vakantie en ziekte, echter, moge-
lijk kunnen er op de lange termijn 
nieuwe mogelijkheden ontstaan. Het 
is van belang dat je een opleiding 
richting verzorgende op niveau 3 
hebt afgerond en dat je  bevoegd 
bent om medicijnen toe te dienen.

Zutphen-Emmerikseweg 113, Baak. Tel. 0575- 44 14 48 / 06-21842167
www.autobedrijfwisselink.nl
info@autobedrijfwisselink.nl

Wij willen u via deze weg op de hoogte stellen van 
de onderhoudswerkzaamheden vanaf 25 augustus
tot en met 31 oktober 2014 aan de N 314 tussen 
Baak en Hummelo.
Tijdens deze werkzaamheden is ons autobedrijf 
slecht te bereiken. Om u tegemoet te komen tijdens 
deze overlast bieden wij een haal- en brengservice 
aan voor uw auto.
Wilt u hiervan gebruik maken, neem dan contact met 
ons op zodat wij uw auto kunnen ophalen ter reparatie.
Wij zijn bereikbaar op telefoonnr. 0575 - 441448 
en 06 - 21842167.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

ONDERHOUD ALLE MERKEN!

Hartelijk welkom op  
zondag 31 augustus bij de

ZOMERAVONDZANG
ACHTERHOEK!

Spreker: Ds. P. Passchier uit Veenendaal
Thema: ‘Zelfs Zijn naam is mooi’

        (n.a.v. Exodus 3 : 13-15)

Aanvang 19.30 uur in ‘De Brink’
Stationsplein 12 te Zelhem.

(ingang via de parkeerplaats aan de achterzijde) 

www.stichtingdeopdracht.nl
info: 0314-622878 (fam. Zemmelink)
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WINNENMETWEEVERS.NL

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

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

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

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

Een beetje 
verbouwereerd nog 
staat Henk Steverink uit 
Silvolde bij de volle kist 
met streekproducten. 
Zijn vrouw José had 
op de mail en win 
button gedrukt en was 
als winnaar uit de bus 
gekomen van de maand 
juli.

Ze was verhinderd en 
had haar man gevraagd 
de prijs in ontvangst te 
nemen bij Fruitbedrijf 
Horstink in Rha. Boukje 
Tromop en Monique 
Horstink deden dit met 
veel plezier namens 
Weevers en de 
deelnemende bedrijven.

Ook mee doen: 
www.winnnenmetweevers.nl

WAT EEN HEERLIJKE MAANDEN!

www.winnenmetweevers.nl

www.winnenmetweevers.nl


