
De bestuursleden van Stichting Oranjefeest Medlertol (Geert Groot Nuelend, André Knoef, Herbert Wenneker en Erna Otten (v.l.n.r.) samen met Peter ten Have van ‘t Wapen van ‘t Medler 
(r) op het terras achter ‘Cafe Eijkelkamp’ waar komend weekeinde het Oranjefeest Medlertol plaatsvindt.
 Foto: Jan Hendriksen. 

Oranjefeest Medlertol voert koerswijziging door
MEDLER - Soms in de snikhete zon 
zoals vorig jaar. Ook wel eens in de 
stromende regen. Maar ieder jaar 
is het Oranjefeest Medlertol nog 
gevierd sinds de eerste editie in 
1926. Medlernaren vieren komend 
weekeinde ‘hun’ feest dan ook voor 
de 91-ste achtereenvolgende keer.

Door Jan Hendriksen

Traditionele buurt- en volksfees-
ten. De reeks in Vorden ging dit jaar 
van start in buurtschap De Wilden-
borch. Komend weekeinde vindt 
naast het Oranjefeest Medlertol 
ook het Deldens Buurtfeest bij de 
familie Scheffer aan de Nieuwen-
huisweg plaats. Her en der staan de 
buurt- en volksfeesten onder druk: 

zowel wat publieke belangstelling 
als financieel aspect. Sommige 
anderen floreren. Stichting Oran-
jefeest Medlertol heeft dit jaar een 
koerswijziging doorgevoerd. Het 
Oranjefeest vindt niet meer in en 
om de gebouwen van de coöpera-
tieve landbouwwerktuigenvereni-
ging Elweco-Medo plaats.
Café-restaurant ‘t Wapen van ‘t 
Medler is vrijdagavond 1 juli en 
zaterdag 2 juli de nieuwe feestlo-
catie. Voorzitter André Knoef van 
Stichting Oranjefeest Medlertol: 
“Evenals bij andere buurtfeesten 
loopt ook het bezoekersaantal op 
ons jaarlijkse feest langzaam terug. 
Hierdoor werd de feestlocatie in en 
rond de loods van de werktuigen-
vereniging eigenlijk te groot ten 

opzichte van het aantal bezoekers. 
Daarom hebben we voor een nieu-
we locatie gekozen zodat het feest 
wat compacter en daardoor ook 
gezelliger wordt. En daarmee gaan 
we terug naar de begin jaren van 
de inmiddels 91-jarige geschie-
denis van het feest. Immers toen 
vonden de activiteiten ook bij en 
rondom café Eijkelkamp (‘t Wapen 
van ‘t Medler) plaats.”

Medler Live
De invulling van het feestprogram-
ma blijft op een aantal kleine aan-

passingen na komend weekeinde 
echter hetzelfde als voorgaande 
jaren. Vrijdagmorgen 1 juli orga-
niseert basisschool De Kraanvogel 
de kinderspelen voor al haar leer-
lingen op het terrein van Touwtrek-
vereniging Vorden. Vrijdagavond 
zal wederom ‘De Vrienden van 
Medler Live’ plaatsvinden (20.00 
uur). De avond wordt ingevuld met 
verschillende acts zoals playback, 
soundmix en sketches.
   

 ■ Lees verder op pagina 3

 

Opbrengst 
collecte epilepsie
REGIO - De collecte van het Epi-
lepsiefonds heeft in Steenderen, 
Bronkhorst, Rha en Olburgen 
€ 1251,82 opgebracht, in Baak 
€ 283,96, Toldijk € 450,62 en in 
Wichmond-Vierakker € 237,64. Alle 
gevers en collectanten: dank!

   

Opbrengst 
collecte Maag 
Lever Darm
VORDEN/WICHMOND - In de week 
van 13 t/m 18 juni 2016 vond de 
collecte van de Maag Lever Darm 
Stichting plaats. De collecte van 
de MLDS heeft in Vorden en 
Wichmond samen 2503,27 euro 
opgebracht. Alle gevers en collec-
tanten hartelijk dank.

Wielerronde op 
Industrieterrein 
‘t Werkveld
Afgelopen zondag 26 juni vond 
de achtendertigste wielerron-
de van Vorden plaats. Wouter 
de Groot wist de eerste plek 
op zijn naam geschreven bij 
de categorie elite, beloften en 
amateurs.
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Nieuws & informatie

Zie in het hart van Contact

Hengelo Gld 0575 462359 - Vorden 0575 555733 - Zelhem 0314 624215
www.demakelaarsvanbronckhorst.nl

0573 - 25 17 61

West Achterhoek

“Op de arbeidsmarkt is 80% van het werk op de één of andere manier gerelateerd aan lezen en schrijven. 
Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. Zij hebben geen werk en zijn lager opgeleid.” 
Zij kunnen voor hulp terecht bij de bibliotheek.
De bibliotheek doet meer dan u denkt! Check de bieb op facebook.com/BiebNieuws

www.schefferkeukens.nl 
Gildenweg 1 Zelhem Tel. 0314 62 36 58    

Apparatuur goedkoper dan online!
ZOMERDEALS
Scheffer

VOORBEELD:

RVS Gas-

kookplaat
type GK964RVSA nu voor 

325.=

Jaargang 78

Dinsdag



Veilig in Jezus’ armen

Met diepe droefheid geven wij u kennis dat,  
na een periode van afnemende gezondheid, 

door de Heere uit ons midden is weggenomen 
onze lieve moeder en oma

Grada Gosina 
Haneveld-Antink

Grada

weer samen verbonden met

Gerhard Johan Haneveld †

* 28 november 1933 † 19 juni 2016

 Vorden: Gerry en Henk Fokkink-Haneveld
  Rianne
  Arjan

Dankbaarheid, respect en waardering gaat uit 
naar diegenen die haar liefdevol hebben 

verzorgd en begeleid.

“Albershof”
Willem Alexanderlaan 1
7251 AW Vorden

De herdenkingsdienst en begrafenis hebben op 
vrijdag 24 juni plaatsgevonden te Vorden.

Verdrietig om haar overlijden maar met 
goede herinneringen nemen wij 

afscheid van onze lieve zuster

Sjoke Tigchelaar-Wesselius
sinds 28 oktober 2006 weduwe van Evert Tigchelaar

* Longerhouw † Zutphen
17 september 1930 17 juni 2016

Wij blijven haar herinneren als spontaan en gastvrij.

De uitvaart heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres: Yarden & Keizer Uitvaartzorg
 t.a.v. de familie Wesselius, Keppelseweg 24, 7031 AS Wehl

  

Geheel onverwacht is overleden
mijn lieve man en ons baasje

Jan Willem Costermans
m Bemmel
25 juli 1934

t Vorden
18 juni 2016

Elly
Jouette v
Flow v
Poeki v

 

E.W. Costermans
Baakseweg 14
7251 RH  Vorden
 

De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Monuta Vorden

Het Jebbink 4A, Vorden
vorden@monuta.nl
www.monuta.nl/vorden
Tel. 0575 - 55 27 49

Ook als u niet of 
elders verzekerd bent.

Nee, dat is niet raar…

... want ook over overlijden, begrafenissen en crematies 
heeft u misschien vragen. Die vragen beantwoorden wij 
graag. Daarom organiseren wij een inloopochtend in ons 
uitvaartcentrum op:

Woensdagochtend 6 juli van 10.00 tot 12.30 uur

Wat kunt u verwachten?

Op woensdag 6 juli kunt u ons uw vragen stellen. 
Maar u kunt ook:
•  gratis uw uitvaartwensen bespreken en op papier zetten en/

of het boekje Monuta Uitvaartwens mee naar huis nemen
•  zich gratis inschrijven voor Monuta Bewust, 

waarmee u € 250,- korting op de uitvaartnota ontvangt
• kennis maken met uitvaartverzorger Wilko Eijkelkamp
•   rondkijken in alle ruimten van ons uitvaartcentrum,

waaronder onze compleet ingerichte rouwkamer
• genieten van een kopje koffie of thee en iets lekkers

Heeft u vragen of bent u verhinderd?

Bel ons dan gerust op telefoonnummer 0575 - 55 27 49 of 
stuur een e-mail naar vorden@monuta.nl. Als u wilt maken 
we een aparte afspraak. 

Wij kijken uit naar uw komst!

Zomaar een 
uitvaartcentrum 
bezoeken. 
Is dat niet raar?

Wilko Eijkelkamp

FAMILIEBERICHTEN
Neem voor het plaatsen van familieberichten contact op met één van

onze media-adviseurs. Kijk hiervoor in de colofon op pagina 5.

WWW.MARIONPOLMAN.NL | T 06-55916250  

Marion Polman
uitvaart begeleiding
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Meubelstoffeerderij Jansen
H.K. van Gelreweg 12

7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

Vrede zij met U

Met diep respect voor de manier waarop zij haar 
strijd heeft gestreden, delen wij u met verdriet mee 
dat is overleden onze zus, schoonzus en tante

Grada 
Haneveld-Antink

weduwe van Johan Haneveld

* 28 november 1933 † 19 juni 2016

 Vorden: Riek Antink (in herinnering)
 Oldebroek: Johan Antink (in herinnering)
  Hermien Antink-Dokter
 Vorden: Henk Antink (in herinnering)
 Vorden: Goos Antink
 Emmeloord: Janna Wubs-Antink (in herinnering)
  Hein Wubs
 Neede: Gerrie Geels-Antink
  Jan Geels (in herinnering)

Vorden, 19 juni 2016.

Op 14 juni 2016 is overleden

 

Hendrik Weenk
 

oud-commissielid en oud-voorzitter van de Vordense 

Marktvereniging.

 

Hendrik heeft veel voor de Vordense markt betekend.

 

Namens het bestuur en commissieleden 

van de Vordense Marktvereniging

Hallo lief ventje!

 Tim
 

Geboren op 11 juni 2016
20.20 uur  -  4420 gram  -  53 cm

Broertje van Ize en Jort
Zoon van Edgar en Rebecca Ooijman

Burg. Vunderinkhof 26
7251 XA  Vorden

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van

 Melle Wunderink
 

18 juni 2016 
15.12 uur  |  3410 gram  |  51 cm 

Zoon van Ingrid Bosch & Ben Wunderink

’t Addink
Strodijk 23, 7251 RS Vorden

Wij zijn getroffen door de warme belangstelling 
tijdens het ziekbed en na het overlijden van

Evert Joost Dorhout Mees
De vele lieve brieven, kaarten, bloemen en gesprekken 
waren zowel Evert als ons tot grote steun.

Mede namens kinderen en kleinkinderen,

Mia Dorhout Mees - van Stempvoort

Vorden, juni 2016

persoonlijke uitvaartzorg
Marinka de Haan

www.marinkadehaan.nl
dag en nacht 

06 43997838

een mooi, persoonlijk afscheid

kosteloos vastleggen



Wouter de Groot wint 38e 
wielerronde van Vorden
“Ontzettend blij 
met deze mooie 
overwinning “
VORDEN - Wouter de Groot heeft 
afgelopen zondag de 38e wieler-
ronde van Vorden op zijn naam 
geschreven bij de categorie elite, 
beloften en amateurs. Hij wist in de 
sprint, van de kopgroep bestaande 
uit vier renners, Jasper Hame-
link voor te blijven. Dylan van Zijl 
maakte het podium compleet. Ook 
Wessel Zennipman maakte deel uit 
van de kopgroep.

De Groot was erg blij met de over-
winning: “Ik had wel een beetje 
angst voor mijn medekoplopers. 
Ik wist dat Zennipman niets te ver-
liezen had en dat Hamelink snel is 
in de sprint. Gelukkig wist ik hem 

voor te blijven.” Zelf beschrijft hij 
zich ook als een rappe man, “maar 
wel in een kleine groep, nu ik de 
dertig gepasseerd ben sprint ik 
niet meer vol mee in een massa-
sprint. De leeftijd begint misschien 
toch een beetje te tellen,” lacht De 
Groot. De man uit Delft zegt graag 
in Vorden te koersen. “Ik houd 
niet zo van het hardrijden, geef 
mij maar een snel rondje met veel 
bochten. Daarom vind ik dit rondje 
ook zo mooi. Maar, om nou te zeg-
gen dat dit ‘mijn’ rondje is, dat niet. 
Maar ik kan niet ontkennend dat ik 
hier graag mijn wedstrijd rijd.”

Bij de categorie Sportklasse wist 
Arnout Hurenkamp naar een over-
winning te spurten. In de sprint 
tussen de vijf koplopers wist hij 
Peter de Weerd nipt voor te blijven. 
Jeroen Jansman werd derde. “Ik 
heb zelf de kopgroep gesticht, dus 
ben blij dat ik dan met de overwin-

ning naar huis ga,” lacht Huren-
kamp. “We trokken volle bak door 
toen we een gaatje creëerden na de 
tussensprint. Gelukkig stond er wat 
wind, daar konden wij in de kop-
groep van profiteren. We draaiden 
goed door en ik bleef rustig zitten 
omdat ik wist dat als het op een 
sprint aan zou komen, het gun-
stig voor mij zou kunnen uitpak-
ken. Dat gebeurde gelukkig ook. Ik 
ben echt ontzettend blij met deze 
mooie overwinning op dit nog 
mooiere rondje.”

Hurenkamp won de ronde van Vor-
den al vier keer eerder. “Maar elke 
overwinning hier blijft speciaal. Dit 
is echt helemaal mijn rondje. Afge-
lopen week voelden mijn benen 
echt heel slecht aan toen we met 
de ploeg trainden voor de ploegen-
tijdrit. Maar, mij afmelden in Vor-
den? Nee, dat zou ik nooit doen. Ik 
vind het rondje echt fantastisch.”

Volksspelen en
feestavond Medler
Vervolg van voorpagina

MEDLER - Zaterdagmiddag 2 juli 
staan de kinderoptocht met ver-
sierde wagens, fietsen of skelters 
met medewerking van Harmonie 
Vorden en de volks- en kinders-
spelen gepland die om 13.30 uur 
door burgemeester Marianne Bes-
selink van de gemeente Bronck-
horst officieel geopend zullen 
worden.

Voor de kinderen tot en met groep 
acht worden de kinderspelen ge-
organiseerd. Ook kunnen de kin-
deren zich laten schminken. 

Tevens is er een draaimolen en 
een groot springkussen voor de 
kinderen. Aan de volksspelen kan 
men meedoen aan onder andere 
het ringsteken, bierpulschijven, 

doeltrappen, belschieten, blik-
schieten en korfbalgooien.

Feestavond
Zaterdagavond staat het traditi-
onele vogelschieten op het pro-
gramma waar Niels Groot Jebbink 
zijn Koningstitel van 2015 zal gaan 
verdedigen. Het vogelschieten 
start om 20.00 uur. Inschrijven kan 
vanaf 19.30 uur. Aansluitend volgt 
de feestavond met medewerking 
van de Ruurlose band De Slep-
pers. Hoewel het Nederlands elftal 
niet aanwezig is op het EK, zal op 
beide avonden voor de echte voet-
balliefhebber de te spelen wed-
strijd te volgen zijn op een groot 
scherm. Voor meer informatie, zie 
de website.
   

 ■ www.medlerfeest.nl

   

Ont-moeten: de gaven 
van de Heilige Geest
VORDEN - Luister, denk en praat 
mee over dit onderwerp tijdens 
het ont-moeten op zondag 3 juli 
om 19.00 uur in het Achterhuus, 
achter de Geref. Kerk Zutphen-
seweg 13 in Vorden. Ont-moeten 
is een informele bijeenkomst van 
ongeveer een half uur en daarna 
koffie/thee. Nelleke van Wettum 
uit Apeldoorn zal vertellen over 

haar persoonlijke ervaring met de 
gaven van de Geest, zoals die in de 
bijbel genoemd worden; tongen-
taal, profetie, woorden van kennis 
en innerlijke genezing. Nelleke is 
ouderling in de Protestantse kerk 
in Apeldoorn en wil graag haar er-
varingen met delen en daarover in 
gesprek gaan.

VORDEN - Maandag 20 juni was 
er een bijzondere ontmoeting op 
school Het Hoge. Kinderen van het 
Oegandese Kidsgear Choir waren 
de hele dag te gast op de school 
en brachten daar een stukje zon-
nig, kleurig en swingend Afrika op 
een regenachtige, bewolkte dag. 
Hartverwarmend om te zien hoe 
deze (wees) kinderen zich al heel 
snel thuis voelden tussen hun Vor-
dense leeftijdgenootjes en samen 
op het plein voetbalden, touwtje-
sprongen en hoelahoepten met 
hun toch wel heel wat soepeler 
lijven dan de onze!

Dat laatste kwam vooral tot uiting 
bij het concert dat ze gaven in hun 
fantastische kleurrijke outfits met 
zang, dans en op de djembe. In 
een volgepakte aula met kinderen 
en hun ouders klonk het alsof je 
je in het oerwoud van Afrika be-
vond met dreunende trommels en 
stampende voeten.

Het laatste lied dat ten gehore 
werd gebracht werd ook door de 
kinderen van de school uit volle 
borst meegezongen. Dat lied had-
den de kinderen ‘s morgens in de 
groepen geleerd van de Oegande-

se kinderen die in elke groep een 
workshop zang en dans en djembe 
hadden gegeven.

Na dit concert was er nog een Afri-
kaanse markt, waar Afrikaanse 
spulletjes die door de koorleden 
waren meegenomen en door de 
leerlingen van Het Hoge gemaakte 
curiosa verkocht werden. De op-
brengst van deze markt was bijna 

1800 euro! Dit geld komt ten goe-
de aan de Stichting UP4S, die dit 
koor 2 maanden naar Nederland 
haalt om geld te genereren voor 
de school die ze in Oeganda heeft 
gesticht voor kansarme en wees-
kinderen. Het Hoge heeft genoten 
van de ontmoeting met deze kin-
deren en kijken terug op een zeer 
geslaagde swingende dag.

Oegandese kinderen brengen swingend 
Afrika naar school Het Hoge

In iedere groep werden djembe-, zang- en dansworkshops gegeven. Foto: PR

Enthousiaste reacties deelnemers ronde in Vorden. Foto: PR

Activiteiten agenda
Op maan-, woens- en donderdagmorgen Hobbyclub   zomerstop
Elke dinsdag Handwerken-Handvaardigheden 10.00 - 11.30 uur 
Elke dinsdag  Ontmoeting en Dagbesteding 10.00 - 15.30 uur
Elke dinsdag Koersbal 10.00 - 11.30 uur
Elke dinsdag Rummikub 14.30 - 15.30 uur
Alle activiteiten zijn in Kulturhus het Dorpscentrum
Elke dinsdag Volksdansen Vierakker/Wichmond 18.15 - 19.30 uur 
 In Ludgerus gebouw Vierakker
10 september Repaircafe 10.00 - 12.00 uur

Nog meer informatie over activiteiten/cursussen op onze website: 
www.welzijnvorden.nl
   @welzijnvorden
Bereikbaarheid:
Algemeen: tel. 0575-553405  dinsdag en woensdag    9.00 - 11.00 uur
Vervoer: tel. 0575-555282  maandag t/m donderdag  9.00 - 10.00 uur

ONTMOETING & DAGBESTEDING 
VOOR SENIOREN IN VORDEN 
EN OMGEVING
Ontmoeting en Dagbesteding 
organiseert op dinsdag van 10.00-
16.00 uur een dagactiviteit voor 
zelfstandig wonende senioren in 
Vorden e.o. Er is een gevarieerd 
programma die begeleidt wordt 
door vrijwilligers. 
Wij zijn ook op zoek naar enthou-
siaste, creatieve vrijwilligers, die 
affiniteit hebben met deze doel-
groep en activiteit en het als een 
uitdaging zien om deze nieuwe 
activiteit vorm te gaan geven.

Voor vragen, informatie en aan-
melding voor zowel deelnemer, 
als vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met Wilma Berns. 
Tel. 06-20712125
@: w.berns@bronckhorst.nl

DUO FIETS
Stichting Welzijn Vorden heeft 
een duofiets aangeschaft waar-

mee vrijwilligers (duofietsers) 
kunnen fietsen met mensen (bij-
rijders) die zelf niet meer met de 
fiets op pad kunnen maar die 
toch erg graag nu en dan gaan 
fietsen. 

De bijrijders genieten enorm van 
dat uurtje fietsen en de fietsvrij-
williger vaak nog meer omdat 
de bijrijders er zo gelukkig van 
worden. Ze zijn lekker buiten en 
zien weer iets van de omgeving. 
Het geeft iedereen veel voldoe-
ning. Dit natuurlijk alleen onder 
gunstige weersomstandigheden. 
Heeft u genoten van de fietstocht 
dan mag u een kleine eigen bij-
drage geven.

Wilt u ook graag fietsen op de 
Duo Fiets?
Voor informatie/reserveren: 
Stichting Welzijn Vorden, 
dinsdag/woensdag 9.00 - 11.00 uur
Tel. 0575-553405 
@: w.gotink@welzijnvorden.nl
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KEURSLAGERKOOPJE

Italiaans kipreepjespakket

500 gram 695

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Pollo tricolore

145
100 gram

VLEESWARENKOOPJE

prosciutto 
arrosto + 
mortadella

3972 x 100 
gram

SPECIAL

Napolitaanse 
cordon bleu

245
100 gram

MAALTIJD IDEE

Italiaanse
groente 
schotel

550
500 gram

D.J. Vlogman, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden
Tel. 0575-55 13 21,
bestellingen@vlogman.keurslager.nl
www.vlogman.keurslager.nl

Aanbiedingen zijn geldig van 27 juni t/m 2 juli

• Betrouwbare en goede service aan huis

• Geen voorrijkosten

• Ook voor al uw vragen en advies

Bel 0575-451000 of kijk op
www.ijsselcomputerservice.nl

www.bekoebouw.nl

Eekstraat 2, 6984 AE Doesburg
T 06-15092197
T 06-51097085

info@bekoebouw.nl

•  Verbouw  •
•  Renovatie  •

•  Restauratie  •

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn

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

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93 www.spannevogel.nl

Maandaanbieding 
:

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Burgemeester Galleestraat 6a

7251 EB Vorden - Tel.: 0575-550850

Week aanbiedingen
proef de Spaanse zon !!!!! .....
HEERLĲ KE NECTARINES                           1 kilo 

van onze vaste teler Van Oers....   
HOLLANDSE TUINBONEN                          1 kilo

Italiaans sla gemak !!! .....
RUCULA  of  MESCLUN SLA             bakje 125 gr  

lekker dagvers bereid ....
deze week op ons gehele assortiment
RAUWKOSTEN             2e bak naar eigen keuze met

1.49

0.99

Geldig van dinsdag 28 juni t/m 4 juli2016

2.99

25%
korting

Kleintje   Kermis

Powered by:

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

DJ BACCHIE
DE BANKDIRECTEUREN

BOH FOI TOCH
SALITOS PROMOTEAM

DJ KICKEN

Programma vanaf 14:00 uur:

Hypercamp Las Palmas 240
240 cm diep. Polyester doek. Vanaf
maat 2, 680 - 705 cm. 

GROOT
GRATIS
PAKKET

Obelink Vrijetijdsmarkt B.V. • Misterweg 179 • Winterswijk • www.obelink.nl

Nu bij een Hobby 2016
een groot pakket met 

veel gratis extra’s!

3 JULI KOOPZONDAG • 10.00 - 17.00 u.
ZONDAG 3 JULI BEACHSPECIAL | Kom gezellig langs voor o.a: Protest surfboard en promo, live cooking demo 
op de Outdoorbraai, ballonnenclown en verlotingen. Kijk op www.obelink.nl
voor alle informatie of volg ons op Facebook.

Outdoor Feelings Paris
Set: 2 fauteuils, 1 bank en een
tafel. Incl. kussens. Advies 699.-

MEGADEAL! 

199.-

Vanaf 

299.-

Obelink Lugano
Afmeting: 500 x 380 cm. 
205 cm hoog. Polyester. 

MEGADEAL! 

499.-

Ze zijn er weer!!!
Nieuwe HOLLANDSE FRIESLANDERS

Tevens aanbieding 
                  2 verse worsten €5,-

Aardappel -
automaat

7 dagen per week 
open van: 

08.00 t/m 20.00 uur
Familie Scheffer

Nieuwenhuisweg 1
7251 PS Vorden

Praktijk voor 
individuele 
begeleiding.

Wat ik doe, dat wil ik niet,
Wat ik wil, dat doe ik niet.
Dat kan veranderen.

Stip ter Laan  Valckstraat 35   7203 GB Zutphen 
Lid NBVH-SRBAG

Hypno-, creatieve-, oplossingsgerichte psychotherapie, NLP,

familie-opstellingen, systeem

www.stipterlaan.nl   stip1948@hotmail.com 
0575-54 30 75
De therapie wordt (gedeeltelijk) vergoed    Lid NBVH-SRBAG

, InnerChildWork.

RBCZ

Voetbalvereniging Ruurlo

organiseert in samenwerking met  
Autobedrijven Ruesink BV

de wedstrijd:

RUURLO 1 - DE GRAAFSCHAP 

Datum:
Donderdag 7 juli 2016

Aanvang:
19.00 uur

Plaats:
Sportpark ’t Rikkelder in Ruurlo

Toegangsprijzen:
t/m 12 jaar: gratis

van 13-17 jaar: € 4,00
(inclusief consumptiemunt)

vanaf 18 jaar: € 7,00
(inclusief consumptiemunt)

Leden  en donateurs hebben vrij toegang.

Werken

“Ik ben Juliette en op mijn tiende kreeg ik 
een infectieziekte. Dankzij een operatie en 
hulp van LIGHT FOR THE WORLD kon ik 
een naaiatelier beginnen. Die kans gun ik 
andere jongeren met een handicap ook!”

“Zonder hulp zat ik 
nu kreupel thuis”

“ Geef jongeren met een handicap 
 een eerlijke kans!”

Reinier van den Berg, ambassadeur

DIRECT
DONEREN   ikkanwerken.nu

GIRO 131 • IBAN: NL10 INGB 0000 0001 31



Publieksavond 
Achterhoeks 
Planetarium

TOLDIJK - Op vrijdag 1 juli is er 
weer een publieksavond in het 
Planetarium aan de Hoogstraat 
29 inToldijk, van 20.00 tot circa 
21.30 uur. Daar bouwde wijlen 
Henk Olthof op zeer ingenieuze 
wijze meerdere planetaria. Heel 
bijzonder is de ruimtereis die 
de bezoekers kunnen maken in 
Ruimteschip Aarde. Zij krijgen een 
rondleiding van circa anderhalf 
uur door de wereld van sterren en 
planeten. Vanwege de beperkte 
ruimte dienen belangstellenden 
zich wel aan te melden! Dat kan 
via de website.
   

 ■ achterhoeksplaneatrium.nl

wordt wekelijks uitgegeven door
Achterhoek Nieuws b.v. en verschijnt

 www.contact.nl
 @ContactNoord

 /ContactVorden

Uitgever
Achterhoek Nieuws b.v.

www.achterhoeknieuws.nl

Adverteren
verkoop@contact.nl
(0544) 80 10 30

aanleveren tot uiterlijk maandag 9.00 
uur. Materiaal voor nog op te maken 
advertenties aanleveren tot uiterlijk

Neem contact op met onze media-

Bas Bloem: 06-52 58 49 92
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Redactie
redactie@contact.nl
(0544) 80 10 20 

Bezorgklachten

avo-verspreidingen@achterhoeknieuws.nl
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ContactRabobank Noord- en Oost Achterhoek deelt uit
LIEVELDE - Het is een drukte van 
belang deze dinsdagavond 21 juni 
bij Erve Kots in Lievelde. De zaal zit 
vol afgevaardigden van verenigin-
gen en stichtingen die een beroep 
hebben gedaan op het Rabo Co-
operatiefonds. Maar liefst vijfen-
twintig aanvragen worden beloond 
met een bedrag uit het fonds. 

Voor de regio Lochem-Bronkhorst 
zijn de volgende bedragen uitge-
reikt: Stichting Muziekkoepel Vor-
den €10.000,-, E.H.B.O. Hengelo 
Gld €4.450,-, Stichting Zwembad 
Laren (Leussinkbad) €10.000,-, 
Stichting Zwem- en recreatiebad 
In de Dennen €8.357,- en VRTC De 
Achtkastelenrijders €10.000,-.

Directievoorzitter Rabobank 
Noord- en Oost Achterhoek Jan ten 
Hove heet deze avond de aanwezi-
gen welkom en vertelt over het ver-
nieuwde programma van de avond. 
“Vanavond houden we speeddate 
sessie waarin jullie, initiatiefne-
mers van de beloonde projecten, 
gaan praten met mensen van de 
bank. Wij willen graag verbindin-
gen leggen tussen de bank en de 
projecten. Dat is wat de Rabobank 
ook bedoelt met ‘aandeel in elkaar’. 
Meer interactie en daardoor meer 
betrokkenheid. Wij willen als bank 

graag op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen van het project, 
niet om te controleren maar om 
de verbinding te voelen en te zien.” 
Het Coöperatiefonds is een initia-
tief van de Rabobank waarmee zij 
een deel van de winst beschikbaar 
stelt aan initiatieven ter verbete-
ring van het welzijn en de leefom-
geving van de regio. Verenigingen 
en stichtingen kunnen online een 
aanvraag indienen. Ze worden in-

gedeeld op basis van vijf regio’s en 
in vijf categorieën, te weten sport, 
scholing-onderwijs, cultuur, zorg-
wonen en stimulering werkgele-
genheid. Leden van de bank, stem-
men vervolgens op hun favoriete 
projecten. Elk lid mag drie stemmen 
uitbrengen. Voor elk gebied komen 
er vijf winnaars en vijf genomineer-
den uit, voor elke categorie één. De 
projectaanvragen dienen te voldoen 
aan strenge criteria. 

Uitreiking van de cheques
Deze dinsdagavond worden de in 
totaal 25 winnaars bekend gemaakt. 
De genomineerden (de nummers 
twee) presenteren tijdens de coö-
peratieavonden, later dit jaar, hun 
project waardoor ze alsnog kans 
maken op een bijdrage.

Regio Zutphen-Brummen: Dweil-
orkest ‘t Spul(t) €4.710,-, Stichting 
Graafschap Bibliotheken €5.000,-, 
Stichting Sportvoorziening Hanze-
park Zutphen €10.000,-, Stichting 
Vrienden van Kinderboerderij de 
Schouw €5.785,- en Stichting Hos-
pice Zutphen €10.000,-.

Regio Aalten-Winterswijk: Spoor-
weginteressegroep het Golsssta-
tion €10.000,-, Figulus Welzijn/
kinderboerderij De Ahof €10.000,- 
A.Z.S.V. €3.500,-, Stichting De 
Loods €10.000,- en Oudervereni-
ging De Vlier €10.000,-.

Voor de regio Oost Gelre: Har-
monie Zieuwent-Mariënvelde € 
10.000,-, Oudervereniging basis-
school Antonius €2.500, vereniging 
Dorpshuis ‘t Kempken €9.930,-, 
stichting Dierenpark De Halve 
Maan €7.500,- en Marga Klompé 
locatie Marienhof €6603,-.

KRANENBURG - De Cuyperspas-
torie op de Kranenburg is afgelo-
pen zaterdag feestelijk geopend. 
Na een grondige verbouwing 
was voor de initiatiefnemers Nan 
Pluymackers en Henk van den 
Berg het moment gekomen om 
de deuren van de pastorie wijd 
open te zetten. De ontvangst van 
buurtgenoten en belangstellen-
den vond plaats in de naburige 
kerk. Ton Rutting bereidde, als 
voorzitter van het Heiligenbeel-
denmuseum, de pastoriebewo-
ners een warm welkom. Hij ver-
telde dat hij erg blij was met zijn 
nieuwe buren, want er was al snel 
een goede samenwerking met 
de nieuwe bewoners ontstaan. 
Daarna presenteerde Nan Pluy-
mackers in een persoonlijke en 
roerende toespraak het motto van 
de Cuyperspastorie, huis van ver-
binding, aan de bomvolle kerk. 

Nan Pluymackers gebruikte als 
kapstok voor haar toespraak een 
citaat van de 13e eeuwse mystica 
Catharina van Sienna: de hele 
weg naar de hemel is hemel. Ve-

len stellen zich de hemel voor als 
iets dat ver weg is, maar de weg 
naar de hemel begint hier en nu. 
Maar hoe zit dat dan als er nare 
dingen gebeuren in je leven, zoals 
ziekte, ontslag of het sterven van 
een dierbare? Met een voorbeeld 

uit haar eigen bewogen leven 
vertelde Nan Pluymackers hoe je 
op de weg, toch verbonden kunt 
blijven met je innerlijke bron. De 
Cuyperspastorie wil met begelei-
ding, gastverblijf en trainingen 
ondersteuning bieden aan indi-

viduen en teams die op hun weg 
de verbinding met die bron zijn 
kwijtgeraakt. Om de aanwezigen 
die verbinding te laten voelen 
werd de presentatie afgesloten 
met het zingen van twee Afri-
kaanse liedjes, waarbij de aanwe-
zigen op hilarische wijze werden 
begeleid door Wolfram Reisiger 
uit Zutphen en Marianne Wee-
nink uit Barchem.
De aanwezigen liepen daarna als 
een processie naar de prachtige 
tuin van de pastorie waar onder 
het beschermende dak van par-
tytenten genoten kon worden van 
kloosterbier, Achterhoekse wijn en 
inspirerende workshops van kun-
stenaars. Van de unieke kans om 
de pastorie van binnen te bewon-
deren maakten velen gebruik. Zo 
werd deze feestelijke opening van 
de Cuyperspastorie een indruk-
wekkende kennismaking met de 
nieuwe bewoners, hun plannen 
en met de in oude glorie herstelde 
pastorie. ‘Voor Kranenburg een 
nieuw teken van hoop’, zo vatte 
Ton Rutting het buurt maken in 
de pastorie samen.

Cuyperspastorie Kranenburg gaat feestelijk van start

Opening Cuyperspastorie, na grootse renovatie, trok volop belangstelling. Foto: Frank 
Muller

Een deel van de vertegenwoordigers van projecten die een bijdrage uit het Coöperatie-
fonds ontvingen. Foto: Kyra Broshuis

Toeristenconcert en nieuwe activiteit Dorpskerk
VORDEN - Tijdens het tweede 
Toeristenconcert van dit seizoen, 
donderdagmiddag 30 juni aanvang 
15.30 uur, geen orgelmuziek maar 
een pianist. De Vordenaar Jack 
van Dodewaard bespeelt dan de 
vleugel in de Dorpskerk. Hij is een 
specialist in improvisatie en het 
programma is dan ook een verras-
sing. De Toeristenconcerten zijn 
laagdrempelig, duren ongeveer 30 
minuten en de toegang is gratis.

De Stichting Vrienden van de 
Dorpskerk Vorden voegt dit jaar 
een nieuw initiatief toe aan de con-
certserie. Zaterdagavond 2 juli om 
22.00 uur: de harpiste Annegreet 
Rouw en de sopraan Elske te Lin-
dert beginnen dan hun 60 minuten 
durend programma: ‘Vroege mu-

ziek voor de late avond’. Passende 
composities voor de late avond van 
M. Tournier, J.L. Dussek, G. Fauré, 
J.S. Bach/ Gounod, W.A. Mozart, 
M. Ravel/C.Salzedo en tot slot 
van Johannes Brahms het toepas-
selijke ‘Guten Abend, gute Nacht’. 
Korte stukjes poëzie van Anne Ho-
gewind, Freya Rijnders en Jeroen 
Callaars vervolmaken het intieme 
romantische programma.

Tot en met 16 jaar gratis. Reserve-
ren kan via de website, concerten@
vriendenvandedorpkerkvorden.nl 
of bel 0575-556381.
   

 ■ www.vriendenvande- 
dorpskerkvorden.nl

Harpiste Annegreet Rouw. Foto: PR

Mail of bel
de redactie!

Voor het inzenden van uw nieuws, 
verslagen, tips en aankondigingen.

redactie@achterhoeknieuws
berkelland.nl

(0544) 80 10 20
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www.gotinkinstallatie.nl

Molenenk 6 - Hengelo
Tel. 0575-46 52 58
info@gotinkinstallatie.nl

Badkamers, wand- en vloertegels, sauna’s, natuursteen en verwarming.

AANGESLOTEN BIJ

inclusief montage al vanaf € 7.295,-!

Vele combinaties mogelijk al vanaf € 7.295,- All-in!
slopen oude badkamer
aanleggen water en afvoer
betegelen en voegen
montage sanitair
incl. toilet, douche, wastafel
of badmeubel, etc.

Vraag naar de voorwaarden in onze showroom!

Complete badkamer

Internationaal
   Folkloristisch

      Dansfestival   
             Van 9 t/m 11 juli 2016

Steenderen

   3

5 JAAR

 Zaterdag 9 juli 14.00 uur: Matinee Kulturhus in Vorden

  
20.00 uur: Gala voorstelling Kulturhus in Vorden

Zondag 10 juli 12.00 tot 18.00 uur: Openluchtvoorstelling in Bronkhorst 

 
 

met folklore markt en workshops

              
           (B

ij slecht weer van 13.00 tot 17.00 uur in Kulturhus in Vorden)

Maandag 11 juli 14.00 uur: Doedansmiddag De Nieuwe Aanleg in Almen

Deelnemende landen:  Polen - Martinique - Tsjechië - België - Nederland

Meer info kijk op www.iesselschotsers.nl of stuur 

een mailtje naar iesselschotsers@hotmail.com 

  

2.69
  300 G

AANBIEDING

1.49
  PER STUK

0.99
  5 STUKS

www.aldi.nl

VR 1 T/M ZO 3 JULI

VA N A F  N U
A LT I J D  V E R K R I J G B A A R

  

Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. Zolang de voorraad strekt. *Uit de koeling.

RUSTIQUE 
KLEINBROOD

GEMARINEERDE 
VARKENSHAASSPIESEN*

WATERMELOEN

EN NOG VEEL MEER

HOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS



Pop-up restaurant bij 
landgoed Hackfort
Volop genieten bij 
Gaon
VORDEN - Het was voor de vele 
gasten genieten in hoofdletters af-
gelopen vrijdag bij de derde keer 
van Gaon etten van dit jaar. Deze 
keer op landgoed Hackfort. De 
ingrediënten waren een fantasti-
sche, gezellige sfeervolle mooie 
zomerse avond met een heerlijk 
driegangendiner met wijn, bier, 
muziek en interessante informatie 
over de wijn- en boomgaard.

Door Alice Rouwhorst

De vele gasten werden ontvangen 
bij de watermolen met Achter-
hoekse bubbels of bier. Rob Roth 
van wijnhoeve Elanova is aange-
sloten bij de coöperatie Achter-
hoekse wijnbouwers en is vanaf 
het begin betrokken bij Gaon en 
iedere editie aanwezig met de 
mooie Achterhoekse wijnen. Koos 
men voor bier dan kreeg men, hoe 
toepasselijk, een fris Hackfort bier 
van Brouwerij de Biertafel van 
Geerart van Doorn. Hij is elke edi-
tie aanwezig met zijn bijzondere 
bier.

Molenaar Hans Hissink hield het 
waterrad draaiende om de rogge 
van de overbuurman te malen 
tot veevoer. In verband met het 
vrijkomende stof had hij de mo-
lensteen even stil gelegd, zodat de 
molen van binnen ongestoord be-
zichtigd kon worden en hij vragen 
kon beantwoorden.

Na een korte historische vertel-
ling over het kasteel en uitleg over 
de gang van zaken bij Gaon door 
de organisatie nam boswachter 
Willem Regtop van Natuurmonu-
menten als een soort rattenvanger 
van Hackfort de 120 gasten ‘op 
sleptouw’ naar de wijngaard van 
het landgoed. In zijn welkomst-
woordje liet hij duidelijk door-
schemeren dat de Gaonkaravaan 
nog lang niet alle mooie plekken 
van Natuurmonumenten in de 
regio heeft bezocht en de fijne sa-
menwerking wat hem betreft nog 

door kan gaan. Dat belooft nog 
veel meer unieke locaties voor dit 
pop-up restaurant.

Tussen de gangen door namen de 
gasten in de wijngaard een kijkje 
en beantwoordde wijnbouwer 
Martenico Bierman, wiens naam 
een andere passie doet vermoe-
den, vragen over zijn 600 wijnstok-
ken die hij op biologische dynami-
sche wijze verbouwd. Hennie Ros-
sel vertelde vol passie over de col-
lectieboomgaard op het landgoed 
waar vergeten fruitrassen worden 
gekweekt. Muziekliefhebbers kwa-
men ook aan hun trekken.

Muziek en uitleg 
over wijn- en 
boomgaard

Gezeten in het gras op de rood 
met wit geblokte servet, die nu als 
kleedje dienst deed en daarmee 
een duizend en één dingen doekje 
werd, konden ze luisteren naar 
Eric Heutinck en Marcel Schepers. 
Deze twee freemde mannen van 
Twee FM zaten op een drijvend 
podium in een vijver en zongen 

liedjes met (grappige) teksten in 
het dialect van eigen makelij. Zij 
begeleiden zichzelf op gitaar en 
mondharmonica. Voor deze avond 
hadden ze zelfs een speciaal Ga-
onlied gecomponeerd. Hoe leuk is 
dat! Toehoorders wilden graag een 
cd van hen, maar Twee FM moest 
ze helaas teleurstellen. Wat niet is 
kan nog komen, want tijdens de 
avond werden er afspraken ge-
maakt voor een cd opname…

Gasten van heinde en ver
De keukenbrigade van Villa Ruim-
zicht onder leiding van René Klein 
had heerlijke gerechten gemaakt 
met producten uit de regio, zoals 
brood van bakkerij Van Asselt en 
vlees van slagerij Vlogman, zui-
vel van zorgboerderij Urtica al-
len uit Vorden en fruit en groente 
van Horstink uit Rha en ijs van 
de Steenoven uit Hummelo. Deze 
werden door de vrijwilligers uitge-
serveerd aan de veelzijdige gasten 
komend van heinde en ver, zelfs 
uit Nieuw- Zeeland! Zij genoten 
van de dis gezeten onder een tent-
doek aan lange, mooi gedekte ta-
fels in een weiland met uitzicht op 
het kasteel waar de koeien een dag 
eerder nog rondliepen…
   

 ■ www.gaon.nl ■ www.achterhoekfoto.nl

Achterhoek Nieuws geeft 
dvd Ajuu, De Mazzel weg
ACHTERHOEK - Normaal is gestopt. 
De rockband sloot op 19 decem-
ber 2015 haar 40-jarig bestaan af 
met een spectaculair afscheids-
concert, getiteld ‘Ajuu, de maz-
zel!’ in het Gelredome in Arnhem. 
Met een show, waarin de band 
terugblikte op de afgelopen vier 
decennia, werd het een grootse en 
memorabele avond voor zowel de 
band als haar vele aanhangers.

Voor alle fans die nog geen af-
scheid willen nemen of nog een 
keer willen nagenieten zijn de 
dvd en blu-ray van het concert 
verkrijgbaar. Achterhoek Nieuws 
geeft 25 exemplaren weg aan le-
zers. Wie kans wil maken op een 
van de dvd’s of blu-rays kan naar 
de website van deze krant gaan en 
klikken op lezersactie. Op de dvd 
is het allerlaatste concert te zien 
met 35 populaire liedjes van de 
band. Als extra is er een televisie-
registratie door VPRO (aangevuld 
met interviews) van het concert te 
zien.
In de jaren ‘70 zette de rockband 
Normaal Nederland op z’n kop 
met de rebelse teksten in het Ach-

terhoeks dialect. Het leek wel of 
de plattelanders ineens een eigen 
identiteit hadden gekregen. Men-
sen die nog nimmer een hooivork 
in de hand hebben gehad, noe-
men zich plots ‘boer’. Maar Nor-
maal is echter meer dan alleen 
boerenrock. De band heeft een 
eigen wereldje, een eigen taal en 
diverse generaties fans. Een feno-
meen dat na veertig jaar is gestopt.

Kok Rene Klein heet zijn gasten welkom bij Gaon etten op landgoed Hackfort.

ADVIES  •  ONTWERP  •  AANLEG  •  ONDERHOUD

Bosman Groenspecialist ondersteund de actie SNOEIEN VOOR 
LEVEN. Wĳ gaan met uw hulp vele kubieke meters snoeisel van 

Taxus Baccata inzamelen.

Kwaliteit van het snoeisel:

• Jonge éénjarige scheuten, max. 30 cm lang.

• GEEN dikke takken of gerooide struiken en het snoeisel zuiver 

aanleveren (geen zand e.d.).

• Snoeisel opvangen op een zeil of doek  werkt het beste.

Voor het Inleveren van het Taxus snoeisel kunt u contact opnemen 

met:

Bosman Groenspecialist
Kervelseweg 23 Tel. 0575-462619

7255 BE  Hengelo Gld. info@bosman-groenspecialist.nl

(Advertorial)

Bosman Groenspecialist    
‘Snoeit voor Leven’
Inzamelingsactie snoeisel taxus baccata 
loopt van 15 juni tot 31 augustus
Veel VHG-hoveniers leveren 
een bijdrage aan de strijd tegen 
kanker door mee te doen aan de 
actie ‘Snoeien voor Leven’. Bij 
hun werkzaamheden staat in 
de maanden juni, juli en augus-
tus de taxus centraal. Uit het 
snoeisel van de taxus baccata, 
de meest voorkomende taxus-
soort, wordt baccatine gewon-
nen, een belangrijke grondstof 
voor chemotherapieën. Ho-
veniers knippen en verzamelen 
de jonge scheuten. Eén kubieke 
meter snoeisel levert genoeg 
baccatine op voor één chemo-
therapeutische behandeling. 

In de Achterhoek neemt Bosman 
Groenspecialist uit Hengelo (Gld) 
deel aan de actie. ‘Kanker is een 
vreselijke ziekte. Als je er in je om-
geving mee te maken krijgt voel 
je je machteloos. ‘Iedereen kent 

in zijn familie of vriendenkring 
wel mensen die met die akelige 
ziekte worden geconfronteerd. 
Door verzamelen en inleveren 
van taxussnoeisel dragen we bij 
aan het laag houden van de kos-
ten van een chemotherapie. Het 
is mooi om, via ons eigen vak, 
een bijdrage te kunnen leveren 
aan de strijd tegen kanker’. 

De hoveniersbedrijven werken bij 
de actie ‘Snoeien voor Leven’ sa-
men met de stichting Vergroot de 
Hoop. Deze stichting neemt het 
transport van het snoeisel voor 
haar rekening. Ook particulieren 
kunnen bij Bosman Groenspeci-
alist taxus snoeiafval inleveren. 
‘Snoeien voor Leven’ is een initi-
atief van VHG, branchevereniging 
voor ondernemers in het groen.
   
www.bosman-groenspecialist.nl
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Deze week maken wij extra veel:

HAZELNOOT 
SLAGROOMTAARTJES

Adelaarstraat 12, Doetinchem • T 0314-645899
Arnhemstraat 4, Brummen • T 0575-561277
Beukerstraat 97, Zutphen • T 0575-512001

www.jolinkbanket.nl
/banketbakkerijjolink

Hazelnootschuim met mokka crème, 
aan de buitenkant afgewerkt met krokante 
nootjes, slagroom en chocoladehazelnoten

voor7.35van9.25

Actie geldig van woensdag 
29 juni t/m dinsdag 5 juli



 Informatieochtend op woensdag 6 juli 
bij Monuta Vorden   

 VORDEN - Monuta Vorden orga-
niseert op woensdag 6 juli een in-
formatieochtend tussen 10.00 en 
12.30 uur. Geïnteresseerden kun-
nen dan onder meer kennisma-
ken met uitvaartverzorger Wilko 
Eijkelkamp. Iedereen is van harte 
welkom aan Het Jebbink 4a in 
Vorden.

    Zomaar een uitvaartcentrum be-
zoeken. Is dat niet raar? “Ik vind 
van niet”, meent Eijkelkamp. “Want 
ook over overlijden, begrafenis-
sen en crematies kunnen mensen 
vragen hebben. Die beantwoord ik 
graag onder het genot van een kop 
koffie of thee en wat lekkers.” Mo-
nuta Vorden is het enige uitvaart-
centrum in het dorp. “Tijdens de 
informatieochtend laten we met 
een rondleiding mensen graag 
kennismaken met ons pand. Maar 
ook ik maak graag kennis met mijn 
dorpsgenoten”, zegt Eijkelkamp. 
“Vooraf aanmelden is niet nodig. 
Iedereen kan gewoon naar binnen 
lopen.”

     Korting en uitvaartwensen 
Ook kunnen mensen hun uitvaart-
wensen bespreken met de uitvaart-
verzorger en op papier laten zetten. 
Of zij kunnen zich gratis inschrijven 
voor Monuta Bewust. Eijkelkamp: 
“Dat kan mensen een korting van 
maar liefst 250 euro opleveren als 
wij de uitvaart mogen verzorgen.”

     

    CDA Bronckhorst: 
spreken over zorg
    BRONCKHORST - Sinds 1 januari 
2015 is de gemeente verantwoor-
delijk voor de uitvoering van een 
belangrijk deel van de sociale ze-
kerheid. Zo biedt de gemeente haar 
inwoners een (tijdelijk) inkomen 
als dat nodig is (Participatiewet) 
en organiseert zij de zorg voor de 
mensen die het alleen niet kunnen 
redden (Jeugdwet en Wmo2015). 
Het CDA Bronckhorst staat pal 
voor goede zorg en ondersteuning 
op maat.

    Als samenleving zetten we al-
les op alles om mensen langdurig 
zelfredzaam te laten zijn. Ook in 
Bronckhorst is hard gewerkt om in 
2015 van start te kunnen gaan met 
de door de rijksoverheid opgedra-
gen veranderopdracht. Nu we an-
derhalf jaar verder zijn kunnen we 
zeggen dat de door sceptici voor-
spelde ‘ongelukken’ niet hebben 
plaatsgevonden en dat financiële 
debacles zijn uitgebleven. Dat is 
een compliment aan de inwoners 
van Bronckhorst, de inbreng van de 
sociale teams, de aanbieders van 
zorg, de mensen die voor deze or-
ganisaties werkzaam zijn, maar ook 
de gemeente Bronckhorst.
Dat wil niet zeggen dat we er al 
zijn. Dat kan ook niet in een ver-

andertraject van deze omvang. 
We zullen samen voortdurend en 
hard moeten blijven werken aan 
vernieuwing. Omkijken heeft geen 
zin. Wat wel zin heeft is voortdu-
rend het gesprek te voeren. Wie 
weet wat er speelt kan de kwaliteit 
van ondersteuning telkens weer 
verbeteren. Daarom blijven we 
aandacht geven aan het samenspel 
van de inwoners, de cliënt, de pro-
fessionals in de sociale teams, de 
aanbieders van zorg en het bestuur 
van Bronckhorst. Ook moeten we 
de trends en ontwikkelingen ken-
nen om te innoveren. Innoveren 
voor betere en betaalbare zorg en 
inkomensondersteuning. We moe-
ten ervoor zorgen dat we voortdu-
rend een helder beeld houden op 
de wijze waarop we ons in Bronck-
horst doorontwikkelen. Dat we de 
inwoners met een ondersteunings-
behoefte kennen en dat die inwo-
ners ‘op maat’ worden geholpen. 
Op maat helpen betekent niet dat 
iedereen op dezelfde wijze onder-
steund moet worden maar op een 
wijze die ertoe leidt dat de indivi-
duele inwoner meer zelfredzaam 
wordt en deel kan nemen aan onze 
samenleving.

    Medio juni heeft een inspraak van 
SP en FNV in de raadscommissie 
van Bronckhorst geleid tot verwar-
ring, omdat misstanden, bedoeld 
of onbedoeld, gesuggereerd wer-
den. Op basis van feiten kon de 
onrust, die daardoor ontstond, snel 
worden ontkracht door de wet-
houder en de media. Het was een 
belangrijk leermoment voor alle 
betrokkenen. Het is onze gezamen-
lijke uitdaging de discussie over de 
kwaliteit van zorg en inkomenson-
dersteuning te voeren op basis van 
feiten. Het gesprek daarover zal 
in de eerste plaats gevoerd moe-
ten worden met de inwoners van 
Bronckhorst zelf, maar ook met de 
medewerkers van de sociale teams 
en de aanbieders van de zorg. We 
zullen in openheid en met elkaar 
moeten spreken over wat goed gaat 
en ook over wat niet goed gaat. 
Dan kunnen we trots zijn op wat 
is bereikt, kunnen we werken aan 
verbetering en raken inwoners die 
de zorg en ondersteuning zo hard 
nodig hebben niet in verwarring.

    De fractie van CDA Bronckhorst
j.kleinlendering@bronckhorst.nl
w.pelgrom@bronckhorst.nl

       

    Zwembad In de Dennen bedankt vrienden

    Vorden - Zwembad In de Den-
nen kan dit voorjaar \terugkijken 
op twee geslaagde acties onder 
de bevolking. Eén actie betreft het 
project dat is ingediend bij het 
Rabobank Coöperatiefonds (lees 
meer op pagina 5) waarbij de op-
brengst van ruim 8000 euro onder 
andere besteed zal worden aan de 
dertig jaar oude midgetgolfbaan. 
De tweede actie is het werven van 
vrienden voor het zwembad. In de 
afgelopen maanden zijn bestuurs-

leden en vrijwilligers langs de deu-
ren gegaan in een groot deel van 
Vorden en in de Kranenburg om 
Vrienden van het Zwembad te wer-
ven. Gelukkig dragen veel mensen 
het zwembad een warm hart toe 
en zijn zij vriend van het zwem-
bad geworden.Dit betekent dat zij 
jaarlijks een bedrag doneren aan 
het zwembad. Ook heeft een groot 
aantal mensen een eenmalige do-
natie gedaan. Het zwembad is erg 
blij met deze giften. De actie heeft 

ruim 190 nieuwe vrienden van het 
zwembad en € 4.000,- aan jaarlijkse 
donaties opgeleverd. Een bedrag 
dat bijdraagt aan het behoud van 
het zwembad. Helaas is nog niet 
iedereen in het dorp benaderd om 
vriend te worden daarom wordt de 
actie volgend voorjaar voortgezet.

    Het bestuur en team van In de 
Dennen wenst iedereen een fijne 
zomer toe en heet u van harte wel-
kom op ons mooie zwembad.   

 Klein dorp
    Terwijl ik dit schrijf, zit ik op zo’n 
tien kilometer hoogte. Ik zit in de 
ochtendvlucht van het Griekse ei-
land Zakynthos naar Amsterdam. 
De afgelopen week heb ik doorge-
bracht in een soort van klein dorp 
op dit eiland. Een rustig dorp 
waar iedereen elkaar kent. Waar 
iedereen elkaar groet. Waar men-
sen gezellig een praatje maken en 
elkaar vragen hoe het ermee gaat. 
Een beetje als thuis dus. Maar dan 
net even wat anders.

    Dit dorp bestaat uit zo’n dertig 
appartementen. Er is een zwem-
bad met ligbedjes eromheen. 
Daarnaast ligt een mooie open 
bar. Er zijn schermen met voet-
bal. Een menukaart waar je u te-
gen zegt. Biertjes. Cocktails. En 
voor de deur ligt de zee. Wie over 
het strand loopt, wandelt als over 
een boulevard het stadje Laga-
nas binnen. Op het punt waar die 
boulevard stopt, kun je rechtsaf 
de barstreet vol doldwaze Engel-
sen in. Hier is het elke dag kermis. 
Deze hoofdstraat is bezaaid met 
pubs en clubs. Discolichten flit-
sen in het rond. Het geluid van 
muziek wordt vergezeld door dat 
van quads en snelle motoren. 
Het feest gaat bijna dag en nacht 
door. Het is één grote drukte. In 
ons kleine dorp dat ruim een kilo-
meter verderop ligt, is van al die 
drukte niets te merken. Hier kun 
je in alle rust een praatje maken, 
een boekje lezen of op je lucht-
bedje op het zwembad dobberen.

    De Engelsen komen niet in dit klei-
ne dorp. Het is er voor doldwaze 
Engelsen te rustig. En in dit kleine 
dorp spreekt vrijwel iedereen Ne-
derlands. Zelfs de uiterst vrien-
delijke dame die hier samen met 

haar Griekse vriend de boel runt, 
is een Nederlandse. Het maakt 
dat nieuwe gasten zich hier na 
een halve dag al thuis voelen. De 
gasten komen veelal uit de stad, 
maar wanen zich voor de duur 
van hun vakantie in een dorp. Ik 
vertel ze dat ik ook daadwerkelijk 
in een klein dorp woon. “Hengelo 
Gelderland, vlakbij Doetinchem”, 
antwoord ik als mensen vragen 
waar ik vandaan kom. “Oja, Hen-
gelooooo”, luidt dan de reactie. 
Waarop ik zeg: “Nee, niet die bij 
Enschede. Er is ook een klein 
dorp dat Hengelo heet.” Dan is er 
steeds weer datzelfde onbegrip. 
“Is er nog een Hengelo? Dat wist 
ik niet! Maar je bent wel een Tuk-
ker toch?”

    Terug in de Achterhoek is dat zon-
overgoten Nederlandse dorpje in 
Griekenland ver weg. Het is thuis 
een stuk kouder. Het is grijs. En het 
regent. Gelukkig is er in de buurt 
ook kermis. Die in Keijenborg. 
Op zondagmiddag treedt Boi Foi 
Toch op. Er zijn geen Engelsen te 
bekennen. Gelukkig niet. Die heb-
ben ook nog nooit gehoord van 
‘t Hundjen, Vrouw Begeerdink of 
Beernd van Kuperi-j.

    Wel van Will Grigg, de Noord-Ierse 
cultheld die dit EK precies nul mi-
nuten speelde. De enkeling die 
het nummer Will Grigg’s on Fire 
nog nooit heeft gehoord, kan het 
zo opzoeken op YouTube. Deze 
song klinkt momenteel overal. 
Van een barstreet vol Engelsen 
tot op de kermis in Keijenborg. In 
die barstreet zal het nog maan-
den onrustig blijven. In een klein 
dorp keert de rust uiteindelijk 
altijd weer terug. Dat vind ik een 
heerlijk idee. 

LuukStamCO
LU

MN

Oók de bibliotheek!
De vakantieperiode komt er weer aan!
Gratis proefabonnement
Bij de Bibliotheek kies je uit honderdduizenden exemplaren reisboeken en 
vakantiegidsen. Ken jij iemand die van reizen en lezen houdt maar nog geen 
lid is? De Bibliotheek biedt in de periode van 6 april t/m 5 mei a.s. een gratis 
proefabonnement voor drie maanden! Onbeperkt genieten van de leukste 
reisboeken en gidsen. Inschrijven kan via www.gratisbieb.nl of in uw eigen 
bibliotheek. 

Handig op vakantie: e-books lenen 
Duizenden recente e-books zijn zonder extra kosten te leen voor vrijwel alle 
bekende apparaten: tablet, mobiel, computer of e-reader.

VerhalenBieb App
Er zijn van die momenten dat je even iets wil lezen, omdat je de trein hebt 
gemist, op de bus wacht, in een wachtkamer zit, of omdat je iets ontspannends 
wilt lezen voor het slapengaan. Download dan de gloednieuwe VerhalenBieb. 
Daar staan 20 verhalen klaar in de categorieën humor, spanning, drama en 

Ontdek de Luisterbieb App
Het aantal mensen dat de app gedownload heeft op hun smartphone of 
tablet is van 60.000 gestegen naar bijna 90.000. De top 3 downloads zijn 
de luisterboeken van Isa Hoes, Saskia Noort en Jan Brokken. Met de 
LuisterBieb geniet je van de beste luisterboeken, waar en wanneer jij dat wilt!

Kijk voor info over e-books en apps op www.bibliotheekwestachterhoek.nl/
lezen/ebooks.html

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg,  
Doetinchem, Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op  
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws of 
volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

Check de bieb!

Zomerlezen in de bibliotheek. 
Weet je dat veel kinderen in de zomervakantie dalen in leesniveau? 
Dat komt, doordat de stimulans om te lezen vaak wegvalt. Het LeesLab 
heeft voor deze kinderen (en alle andere kinderen) de mogelijkheid in de 
zomer begeleid te lezen. De kinderen krijgen in groepjes van maximaal 
tien deelnemers op allerlei manieren leesonderwijs. Van voorlezen tot 
leesspelletjes, van begrijpend lezen tot lekker met een boek in een hoek. 
Samen of alleen. Het motto ‘Lezen is Leuk!’ staat voorop. 

Nederland telt 1,3 miljoen laaggeletterden. 
Het zijn alarmerende cijfers die ons bereiken over laaggeletterdheid. De 
afgelopen 17 jaar nam het percentage laaggeletterden in ons land toe. 
Laaggeletterden zijn minder vaak actief op de arbeidsmarkt, hebben min-
der vaak een vaste aanstelling, hebben vaker een laag inkomen, hebben 
minder vertrouwen in de medemens en beoordelen hun gezondheid als 
matig tot slecht.
De bibliotheek werkt volop aan het bestrijden van laaggeletterdheid. We 
doen dat niet alleen, we werken samen met verschillende andere instel-
lingen, zoals het UWV, de Wedeo, het Graafschap College en Buurtplein 
B.V. De bibliotheek is onmisbaar in dit rijtje. Wij leveren de materialen 
die mensen kunnen gebruiken, we trainen vrijwilligers, we organiseren 
leesclubs en cursussen. En we doen dat allemaal op een laagdrempelige 
en creatieve manier. 
Lees alle blogs van directeur Wieb Broekhuijsen op onze website.

Bibliotheek West Achterhoek heeft vestigingen in Doesburg, Doetinchem, 
Hengelo, Steenderen, Vorden, Wehl en Zelhem. Kijk op 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl of op www.facebook.com/BiebNieuws 
of volg ons op www.twitter.com/Biebnieuws.

LEZERS schrijven
Ingezonden brief buiten verantwoording van de redactie

 Uitvaarverzorger Wilko Eijkelkamp. Foto: PR   
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‘Gastvrouw van de streek’
Het tuinhekje wil niet ver open, grindsteentjes houden het tegen. Dit 
is zo’n huis waar de mensen achterom lopen, denk ik. Maar ik kwam 
hier nooit eerder. En oh ja, ik kom niet uit de Achterhoek. Toch komt 
ze monter naar de voordeur. Meteen gastvrij en open. Ik ben op be-
zoek bij Jopie Wullink, ze neemt na 25 prachtige jaren afscheid van 
de VVV.

Door Eva Schuurman

En ik luister naar haar beelden-
de woorden, alsof ik haar al jaren 
ken. Ze zit naast me op de bank. 
Zijwaarts met het uitzicht op de 
tuin, waar manlief Henk op ge-
voel takken wegknipt en perken 
fatsoeneert. Waar een trampoline 
verscholen ligt achter bloemen 
en groen, want inmiddels zijn ze 
grootouders. “Waar woon je pre-
cies?”, vraagt ze me. We moeten 
ons even situeren. En natuurlijk 
weet ze hoe mijn omgeving eruit-
ziet. Welke paadjes er rond mijn 
dorp lopen en waar je het mooist 
kunt fietsen. In haar hoofd ont-
vouwt zich een landkaart met 
schoonheid, en uit haar mond 
komt een boeket aan ervaring en 
positivisme.

Siësta
Jopie werd geboren in het 
Noord-Hollandse Hoofddorp en 
groeide op in een echt arbeiders-
gezin. Sportief en hecht. Op 17-ja-
rige leeftijd kwam het besef dat ze 
niet naar de Kweekschool wilde, 
maar liever zou studeren aan het 
Cios. Iets dat toentertijd alleen 
in internaat-vorm mogelijk was. 
Jopie ging uit huis en studeerde 
intern in Arnhem. Omgeven door 
regels, ritme en een heleboel 
meisjes. “Het klinkt heel braaf”, 
zegt ze. “Maar ondertussen...” 
Ondanks het strakke regime was 
het een heerlijke tijd. Elke avond 
ging om tien uur het licht uit en ’s 
middags moesten de meisjes ver-
plicht rusten. Iets dat Jopie in haar 
eerste arbeidsjaren geweten heeft, 
wanneer zij elke middag opnieuw 
moest vechten tegen haar intense 
verlangen naar een siësta.

Thuiskomen
Het arbeidsleven begon in het 
voormalige psychiatrisch zieken-
huis Groot Graffel in Warnsveld, 
waar ze aan de slag ging als bewe-
gingstherapeute. En waar de lief-
de voor de streek langzaam haar 
intrede deed. Niet alleen de liefde 

voor de omgeving stak de kop op, 
maar ook Henk kwam daar op haar 
pad. Hij ging als psycholoog aan 
de slag binnen hetzelfde bedrijf. 
In haar vrije tijd reed Jopie met 
haar lelijke eendje op en neer naar 
Hoofddorp, maar een thuis had ze 
inmiddels ook hier gevonden. “De 
aanblik van de kade van Zutphen 
en het gevoel dat je thuiskomt”. En 
nog kan Jopie dit gevoel ervaren. 
Wanneer ze de A1 afrijdt en vanaf 
Hoevelaken het gevoel krijgt weer 
te kunnen ademen.

Kinderwagens
Na Zutphen streken de jonggelief-
den samen neer in Vorden, onge-
trouwd. En dat was in die jaren 
niet gebruikelijk. Haar oma vroeg 
destijds aan haar vader: “Kun je 
daar wat aan doen?” Maar voor-
uitstrevend en zeker als haar vader 
was, antwoordde hij: “Wat dacht u 
zelf?” 

Jopie was zelfstandig, gelukkig 
en thuis. Ze liep 39 mooie jaren 
geleden met Henk en hun eerste 
boxer dagelijks verlekkerd langs 
hun huidige huis. “Als dit ooit 
vrijkomt...” En het huis kwam vrij, 
ze stichtten er een gezin met drie 
kinderen en naast het moeder-
schap ging Jopie lesgeven. Zwan-
gerschapsgym, huisvrouwengym, 
moeder- en peutergym en be-
wegen voor ouderen. Een heel 
netwerk ontvouwde zich. Talloze 
gymclubjes op talloze plekken en 
dan al die kinderwagens die voor-
bijkwamen en een blik verdienden 
onder de luifel.

VVV
Maar toen haar nek en rug begon-
nen te protesteren, wist Jopie “Ik 
word niet oud in dit vak.” Dat was 
zo rond de tijd dat de VVV uit haar 
voegen barstte in de plaatselij-
ke Bondsspaarbank. De behoefte 
aan een eigen winkel was groot. 
Zo groot als het personeel van de 
bank voorspellen kon. Immers, 
zij waren destijds zoveel drukker 
met het plaatselijke toerisme dan 
met de eigen cijfers. Jopie sollici-
teerde en werd coördinator. Met 
een gezond verstand en de nodige 
ervaring in organiseren en initië-
ren. “We gingen het met zijn allen 
aan”, zegt Jopie bescheiden en re-
alistisch als ze is. Er waren in het 
begin nog maar weinig producten. 
De Achtkastelenroute was er, er 
waren ansichtkaarten en ze bel-
den elke vereniging af om een ac-

tiviteitenkalender samen te kun-
nen stellen. “We hadden zelfs een 
langlaufroute!” Spullen stonden 
bij bestuursleden thuis opgesla-
gen en wanneer de eerste sneeuw 
viel, werd alles van stal gehaald.

Trots
Alles werd opgezet in een tijd zon-
der computers en tablets. In ge-
dachten zie ik Jopie Wullink voor 
me, met een liniaal en een pot-
lood. Om een rooster van twintig 
vrijwilligers in elkaar te schetsen. 
Gummetje erbij en wellicht op 
de achtergrond de klanken van 
een plaatselijk radiostation. Zo-
als hier in de serre, waar in haar 
hoofd moeiteloos alles terugkomt 
en vanuit de woonkamer Radio 
Gelderland klinkt. Wat is ze trots 
op iedereen. Op al die besturen, 
contacten, collega’s en inwoners. 

En wat is ze zonder rancune, dit 
liefdevolle vat aan kennis en erva-
ring. “Ik hou van de VVV”, glimt ze.
“Het was een feestje”.

Boegbeeld
Je kent ze wel, die mensen, met
dat glinstertje in de ogen en die
oprechte lach. Die je meenemen
op reis, terwijl je op de bank zit. Zo 
is Jopie Wullink. Alles wat ze zag
huist in haar hoofd en hart, ze is
een landkaart geworden. En toch,
als je haar vraagt naar het mooi-
ste uit de streek, haalt ze niet de
bossen, paden, historie en beekjes 
aan. Dan spreekt ze over de men-
sen. Over hoe toegankelijk ze zijn 
en hoe ze je opnemen. Het warme
bad en de warme koffie die altijd 
klaar staat.

En ik weet niet of ze het doorheeft, 
maar Jopie is inmiddels zelf het
boegbeeld geworden van wat ze
me omschrijft. De ultieme gast-
vrouw van de streek. Aangeraakt
door alles wat met passie wordt
uitgevoerd en nagenietend van al-
les dat haar pad kruiste. Nog lang 
niet uitgereisd en nog altijd onder-
weg.

BRONCKHORST IN

BRONS
Bronckhorst kent veel bijzondere inwoners. Ze schrijven, 
musiceren, verzorgen, sporten, enthousiasmeren, amuseren, 
manifesteren en floreren. Bronckhorst in Brons giet een 
schriftelijk borstbeeld van haar bewoners. Met deze keer een 
portret van de Vordense Jopie Wullink.

Jopie Wullink
Geboren te Hoofddorp
Cios Arnhem
Bewegingstherapeut, gymdocent en VVV-coördinator

‘Ik hou van de 
VVV, het was 
een feestje’

Jopie Wullink in de tuin bij de woning waarin ze al bijna 40 jaar met haar man woont. Foto: Eva Schuurman

Jopie Wullink en de VVV, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Foto: VVV
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Vele kinderen wisten weg naar Kasteelweide te vinden
VORDEN - De eerste editie van de 
door Stichting Kindermiddag Vor-
den georganiseerde kindermiddag 
zit erop. Afgelopen zondag 26 juni 
2016 vermaakten vele kinderen 
zich op de Kasteelweide in Vor-
den. Naast spijkerbroekhangen, 
blikgooien en een kruiwagenrace, 
kon de jeugd ook een eigen pizza 
maken, zich laten schminken of 

een glaasje ranja tappen bij de ran-
jakoe. Er stond zelfs een paard en 
wagen klaar om de kinderen en 
hun ouders/verzorgers naar het 
terrein te brengen. De stichting en 
vrijwilligers kunnen terugkijken op 
een geslaagde editie.

Foto’s: Achterhoekfoto.nl/Paul Harmelink
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Dorpsstraat 15   
7251 BA Vorden  
 T 0575 775976  

di. t/m za. 10.00 tot 17.00 uur 
www.vansinckel.nl
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U kunt er naast onze erf producten uw dagelijkse boodschappen doen! 
Melk van eigen koeien wordt direct op het erf verwerkt tot onder andere de lekkerste acidophilus van 
Nederland en meer dan tien soorten ambachtelijke kazen. Zowel de zuivel als rund- en varkensvlees 

van eigen boerderij worden in de winkel verkocht. Alle verschillende groenten en kruiden van het eigen 
landbouwbedrijf komen rechtstreeks van de grond in de winkelschappen terecht. De Vijfsprong is via 

de Zelstweg het dorp uit, vervolgens rijdt je de Galgengoorweg in en dan zit de winkel aan de eerste 
vijfsprong rechts! 

www.devijfsprong.nl

iets maken dat nog niet bestond! Geen gemakkelijke opgave, maar het is uiteindelijk toch gelukt. Eén helm 

voor sport en vrije tijd, die door een tweetal bedrijven in de Achterhoek is ontwikkeld. Eén ervan is Smart
cap uit Vorden en het is dus logisch dat dit unieke product vanaf begin juli a.s als eerste en (voorlopig) 
enige winkel bij Van Sinckel te koop is.  Leverbaar in de kleuren zwart, blauw en grijs in de maat L. Ook 

verkrijgbaar via de webshop vanaf half juli.
www.bullithelmets.com Skihelm Fietshelm Schaatshelm

Bullit multisport helm

Unieke glas in lood producten
Rutgers glas in lood verzorgt complete restauraties van uw glas in lood. Zowel voor de demontage en 

montage als de bijkomende werkzaamheden, zoals schilderwerken en afwerking, bent u bij Rutgers glas in 
lood Vorden aan het juiste adres. Maar ook voor nieuwe glas in lood ramen kunt u uitstekend terecht. In over-
leg wordt het ontwerp en de materiaalkeuze besproken, waarbij tevens geïsoleerd glas tot de mogelijkheden 
behoort. Glas in lood producten worden op maat geproduceerd, volledig naar uw wens. Geen voorraadpro-

gerust contact op via info@rutgers-glasinlood.nl of 0620715275. Meer informatie op: 

www.rutgers-glasinlood.nl

Saya & Mae Landelijk Brocante
-

-

-
-

  www.saya-mae.nl

Tussen Hengelo Gld. en Ruurlo ligt Landgoed Zelle waar MAROPE gevestigd is. Het is een werkgemeen-
schap voor jongeren en volwassenen die in de natuur bezig zijn. Iedereen die op enig gebied begeleiding 

professionele krachten. Mensen kunnen terecht voor dagbesteding, weekend/logeeropvang, re-integratie, 
ambulante begeleiding thuis, trainen naar zo zelfstandig mogelijk functioneren, vakantieopvang en de 

MAROPE vakantieweek voor jongeren tussen 11-18 jaar oud (8-12 augustus 2016) In kleine groepjes wordt 
gewerkt in verschillende gebieden; bosbouw, hovenierswerk, Brandrode Runderen, robuuste meubels, 

      
  www.marope.nl

MAROPE
op Landgoed Zelle

Woonwerkgemeenschap
op Landgoed Zelle
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Bart Drewes (35) wordt per 
5 september 2016 benoemd als 
nieuwe gemeentesecretaris van 
Bronckhorst. Hij volgt daarmee 
Arne van Hout op, die op 15 mei 
gemeentesecretaris van Nijmegen 
werd. Drewes is als gemeente-
secretaris de eerste adviseur 
van burgemeester en wethouders 
en algemeen directeur van de 
gemeente. 

Zijn huidige werkgever is de 
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) in Den Haag. 
Als afdelingshoofd van het exper-

tisecentrum Informatiebeleid 
houdt Drewes zich bezig met 
belangenbehartiging, beleids-
ontwikkeling en bestuurlijke 
standpuntbepaling. In de jaren 
daarvoor werkte hij in verschil-
lende beleidsfuncties bij de mini-
steries van Economische Zaken 
en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. 

Bart Drewes: “Werken in en voor 
Bronckhorst voelt als thuiskomen. 
Ik ken de streek goed, heb er veel 
tijd doorgebracht in mijn jeugd. 
Het was mijn wens om weer terug 

te keren naar het oosten van het 
land. Bronckhorst ken ik als een 
krachtige, vernieuwende en 
professionele gemeente. Dat 
moet uiteraard zo blijven, dus ik 
zal me vooral inzetten op de 
doorontwikkeling van de huidige 
koers. Een ander aandachtspunt 
zal de regionale samenwerking 
zijn.”

5 September is de eerste werkdag 
voor de nieuwe gemeentesecreta-
ris. De komende tijd gebruikt het 
gezin Drewes om te verhuizen 
naar Arnhem. 

Bart Drewes nieuwe gemeentesecretaris Bronckhorst
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

Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna 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 
intakegesprek als werkzoekende kunt 
u heel eenvoudig digitaal via de website 
een afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
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

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30-12.30 uur
Dinsdagmiddag 13.00-17.00 uur
Woensdag & donderdag 13.00-17.00 uur
Vrijdag 08.30-12.30 uur

B en w info
Burgemeester Marianne Besselink
Openbare orde en veiligheid, 
Handhaving, Communicatie, 
Publiekszaken, Burgerparticipatie en 
bestuurlijke  vernieuwing

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen 
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West 
en Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg (incl. jeugd) en welzijn, Personeel 
en organisatie, Facilitaire zaken, 
Informatisering en automatisering, 
Algemene juridische en bestuurszaken, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, Econo-
mische zaken, Recreatie en toerisme, 
Plattelandsontwikkeling, Kernenbeleid, 
Milieu (incl. duurzaamheid) en afval
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

B en w bereiken?
Bel (0575) 75 02 50 of e-mail naar  
bestuurssecretariaat@bronckhorst.nl

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: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl
Op www.bronckhorst.nl vindt u ook veel 
informatie over de gemeente.

Verenigingen: doe mee aan de 
Nationale Sportweek!

In de week van 17 t/m 24 sep-
tember 2016 is de landelijke 
Nationale Sportweek. Doel van 
dit evenement is sporten en 
bewegen stimuleren door men-
sen kennis te laten maken met 
het sportaanbod van plaatselijke 
verenigingen. Wij vinden dit een 
mooi initiatief en nodigen Bronck-
horster sportverenigingen uit om 
aan de Sportweek mee te doen.

Laat uw vereniging zien! 
Wilt u tijdens deze week laten 
zien wat uw vereniging te bieden 
heeft, bijvoorbeeld via een clinic, 
instuif, demonstratie of andere 
activiteit, meld u dan aan! 
Een mooie kans om extra leden 
te werven en uw sport en vere-
niging te promoten. Of zoek een 
samenwerking met een andere 
vereniging/organisatie die u in de 
toekomst voordeel kan bieden. 

Ondersteuning zaalhuur
Om u als vereniging te onder-
steunen bij het opzetten van een 
sportactiviteit nemen wij (in over-

leg) de kosten van de zaalhuur 
voor onze rekening. Wilt u voor 
vergoeding van deze kosten in 
aanmerking komen, geef dit dan 
aan bij uw aanmelding. De activi-
teiten moeten kennismaken met 
en promotie van uw sporttak als 
doel hebben. 

Activiteitenbegeleiders 
beschikbaar
Om uw activiteiten in de Nationale 
Sportweek te begeleiden zet het 
Graafschap College Sport en 
Bewegen studenten en mede-
werkers in als flexibele onder-
steuning. 

Aanmelden
Wilt u meedoen aan de Nationale 
Sportweek en bij uw vereniging 
een activiteit organiseren, meldt 
u zich dan vóór 11 juli 2016 aan. 
Dit kan via www.bronckhorst.nl/
nationalesportweek. Wij nemen 
dan contact met u op. 

Meer informatie staat op 
www.nationalesportweek.nl, 
met onder andere een handige 
toolkit om uw eigen promotie-
materiaal samen te stellen. 

Op www.bronckhorst.nl plaatsen 
we binnenkort een overzicht van 
de deelnemende verenigingen.

De werkzaamheden op het terrein 
van het Solarpark De Kwekerij in 
Hengelo (Gld) verlopen voorspoedig. 
De contouren van de inrichting 
van het zonne-energiepark zijn 
al zichtbaar. Vorige week zijn de 
wadi’s (opvangvoorziening voor 
regenwater) aangelegd en is de 
omheining geplaatst. Verder zijn 
er al ruim 4.000 meidoorns en 
andere besdragende struiken 
geplant. Ook is een begin gemaakt 
met de plaatsing van de onder-
stellen voor de zonnepanelen. 
De verwachting is in augustus de 
eerste zonnestroom te leveren!

Energie uit achtertuin
Solarpark de Kwekerij is ont-
wikkeld door NL Solarpark de 
Kwekerij BV, samen met Lodewijk 
Hoekstra en Nico Wissing van NL 
GreenLabel; Sunwatt BV, onder-
deel van Willem-Bernard Inves-
teringsmaatschappij, en energie-
coöperatie Qurrent. Vanuit de 

gemeente en de provincie is volop 
medewerking verleend. Doel van 
het initiatief is te laten zien dat 
zonne-energie uit je achtertuin 
ook samen kan gaan met een 
prachtig park. Behalve grootscha-
lige duurzame energie opwekking 
heeft het park een wereldprimeur: 
een toegankelijk landschappelijk 
park met wadi’s, speel- en wandel-
gelegenheden, bloemrijke gras-
velden en bijzondere bomen. 
In totaal komen er ruim 7.000 
panelen. Genoeg stroom voor 
550 huishoudens! 

Profiteer mee!
U kunt hiervan binnenkort meepro-
fiteren door de opgewekte stroom 
van deze zonnepanelen af te nemen. 
Daarmee hebt u wel de lusten, maar 
niet de lasten van zonnepanelen 
op uw eigen dak. Kijk voor een 
concreet aanbod voor zonnestroom 
uit Solarpark de Kwekerij op 
www.qurrent.nl/kwekerij.

Solarpark De Kwekerij krijgt vorm

Geen hoger beroep in 
vergunningszaak Halmac
De gemeente heeft besloten niet 
in hoger beroep te gaan tegen 
het besluit van de rechter om de 
omgevingsvergunning van Hal-
mac te vernietigen. Wij streven 
een duurzame situatie na, zowel 
voor Halmac als de omwonen-
den. Halmac moet hiervoor 
opnieuw met de betrokkenen
 en omwonenden om tafel.

Oordeel rechter
Halmac kreeg in 2015 vergun-
ning voor uitbreiding van de 
cross-uren op woensdagen en 
zaterdagen. Begin deze maand 
oordeelde de rechter dat de 

vergunning gebreken vertoont 
en daarom vernietigd wordt. 
Voor Halmac betekent dit dat 
de oprichtingsvergunning van 
1994 weer van toepassing is en 
de uitbreiding komt te vervallen. 

Maatschappelijk draagvlak
Halmac heeft als opdracht om 
met de buurt in gesprek te gaan 
om tot een oplossing te komen. 
Halmac beraadt zich ook op aan-
passingen in het programma 
van komende evenementen, 
om daarmee te voldoen aan de 
voorwaarden van de oprichtings-
vergunning.



Loop ‘ns binnen bij onze gebiedsambtenaren
spreekuren in Hummelo, Hengelo, Zelhem en Halle 
• ...hebt u ideeën voor uw woon-

omgeving, maar weet u niet bij 
wie u terecht kunt voor hulp om 
uw idee verder uit te werken?

• ...hebt u iemand nodig om mee 
te denken over het organiseren 
van een bijeenkomst/activiteit?

• ...wilt u weten wat er in omlig-
gende dorpen gebeurt als het 
gaat om uw plannen/initiatieven 
en hoe u daarvan kunt leren of 
er wellicht bij aan kunt haken?

Onze gebiedsambtenaren zijn u 
graag van dienst. Een aantal van 
hen houdt hiervoor onder andere 
maandelijks een spreekuur.  

Hummelo 
Op 30 juni van 09.30-11.30 uur 
houden onze gebiedsambtenaren 
voor Hummelo e.o., Jan Ditzel 
en Arie Vries, spreekuur voor 
bewoners van het gebied in dorps-

huis De Ruimte, Dorpsstraat 22 
in Hummelo. 

Halle
De gebiedsambtenaren van Zelhem 
e.o., Arie Vries en/of Jeanne 
Wissink, houden op 1 juli in Halle 
in dorpshuis De Korenaar van 
10.00-11.30 uur spreekuur. 

Zelhem 
Voor inwoners van Zelhem zijn 
Arie Vries en/of Jeanne Wissink 
op 7 juli in de bibliotheek (ruimte 
van het sociaal team) in Zelhem 
van 10.00-12.00 uur. 

Hengelo
Tot slot zijn gebiedsambtenaren 
Erik de Greef en/of Jeanne Wissink 
van Hengelo e.o. op 7 juli bij Ons Huis 
in Hengelo van 14.00-16.00 uur. 

Ze zien u graag op het  spreekuur! 
Aarzel niet , loop bij ze binnen, 
de koffi   e staat klaar! 
Voor meer info over onze gebieds-
ambtenaren (ook die van de andere 
delen van Bronckhorst) en wat 
zij voor u kunnen betekenen, zie 
www.bronckhorst.nl/gebieds-
ambtenaren.

Praat mee over bomen in 
Bronckhorst
Bronckhorst is een groene 
gemeente. Bomen hebben hierin 
een belangrijk aandeel. Bomen 
geven buurten, landgoederen en 
landschappen karakter en bepa-
len mede hoe ons landschap 
eruit ziet. Oude bomen zijn een 
levende link naar het verleden. 
Graag horen we uw mening over 
de bomen in onze gemeente. Wat 
vindt u belangrijk, hoe vindt u 
dat we met onze bomen moeten 
omgaan, nu en in de toekomst? 
Praat mee op 6 juli om 19.30 uur 
in het gemeentehuis. 

Wat doen we met uw inbreng?
Om onze bomen ook in de toe-
komst gezond en functioneel 
te houden gaan we aan de slag 
met een nieuw bomenplan. In dit 
plan brengen we kwaliteiten en 
kansen in beeld, om onze kernen 
mooi te houden en de bomen 
goed te kunnen onderhouden. 
Hierover horen we graag de 
mening van onze inwoners! 

U kunt zich tijdens deze avond 
ook aanmelden voor een klank-
bordgroep, die betrokken blijft bij 
het maken van ons bomenplan. 

Interesse?
Meld u zich dan vóór 4 juli aan 
via www.bronckhorst.nl/
bomenplan of 
scan de QR code. 

U bent van harte 
welkom! 

Brandveilig barbecueën
Heerlijk: bij mooi weer met z’n 
allen in de tuin of bij de tent of 
caravan barbecueën. Gelukkig 
gaat het meestal goed. Maar wat 
doet u als de brandende barbecue 
omvalt of iemand er spiritus 
bij gooit? Maak gebruik van de 
volgende tips, dan blijft het leuk.

Houtskool, gas of elektrisch
Gebruik houtskool of briketten 
als brandstof. Briketten zijn 
veiliger omdat ze geen vonken 
veroorzaken. Bovendien branden 
ze langer en gelijkmatiger. 
Maak bij het aanmaken van de 
barbecue gebruik van aanmaak-
blokjes of vloeistof, geen benzine, 
petroleum of spiritus! Dek een 
nog brandende of smeulende 
barbecue na gebruik af met zand. 
Als u barbecuet op een gasbar-
becue is het belangrijk om de 

gasslang regelmatig op gaatjes 
(eventueel met een beetje 
zeepsop) te controleren. Zet de 
gasfles altijd rechtop naast de 
barbecue. Pas bij een elektrische 
barbecue op voor de regen. 
De combinatie water en elek-
triciteit zorgt voor kortsluiting. 
Zet de barbecue dus niet vlakbij 
een vijver of zwembad. Contro-
leer het warmte-element regel-
matig op roest en slijtage. 

Algemene tips
• Ga nooit in huis barbecueën. 

Gloeiend houtskool levert 
 gevaar voor een koolmonoxide-

vergiftiging op
• Pas op met licht ontvlambare 

kleding in de buurt van de 
 barbecue
• Houd altijd een brandblusser 

of emmer water bij de hand

• U kunt niet overal zomaar 
 barbecueën. Houd u aan de 

plaatselijke regels

Hete kolen
Gooi de hete kolen uit de barbe-
cue nooit gelijk in de container. 
Zelfs na een week bevatten de 
kolen nog voldoende hitte om 
een brand te veroorzaken. Blus 
de hete kolen eerst met voldoen-
de water voordat u ze weg gooit, 
bijvoorbeeld in de container.

Iedere eerste maandag van de 
maand om 12.00 uur zijn de 
sirenes te horen in heel Neder-
land. Dus ook in Bronckhorst. 
De sirenes geven dan één luid 
alarm dat 1 minuut en 26 secon-
den 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 om-
roep Gelderland’. 
Via deze omroep 
wordt u op de 
hoogte gehouden 
van de ramp en 
ontvangt u zono-
dig instructies. 
Op maandag 4 juli 
a.s. is de eerstvol-
gende sirenetest. 
Als aanvulling op de sirene is er 
NL-Alert, een alarmmiddel voor 
de mobiele telefoon om u up to 
date te informeren. Stel het in! 
Lees meer op www.nl-alert.nl.

Sirenetest 

Raadsvergadering 7 juli
Op 7 juli 2016 vergadert de 
gemeenteraad in de raadzaal van 
het gemeentehuis. De openbare 
vergadering begint om 19.30 uur 
(! LET OP: aangepast tijstip). 
U bent van harte welkom om 
de vergadering bij te wonen. 

Op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen: 

• Jaarrekening 2015 Bronckhorst
 De jaarstukken 2015 van de 
 gemeente Bronckhorst liggen 

ter vaststelling voor aan de raad. 
Daarbij gaat het om goedkeuring 
van onder meer de volgende 
punten:

-  Van het positieve jaarresultaat 
(ca. € 5,1 miljoen) ca. € 4,7 mil-
joen beschikbaar houden voor 
onze zorg- en welzijnstaken

-  En verder voor 8 projecten die 
vanuit 2015 doorlopen in 2016 
€ 800.000 inzetten. O.a. voor de 
laatste werkzaamheden aan de 
Huiskamer van Hummelo, ver-
schillende landschapsontwik-
kelingsprojecten en het digita-
liseren van officiële akten van 
de Burgerlijke Stand. De uitge-
breide informatie over de jaar-
rekening heeft u al eerder op 
deze gemeentepagina’s kunnen 
lezen

• Lokale Woonagenda 
‘Bronckhorst geeft je de 
ruimte!’

 De raad wordt gevraagd de 
 lokale woonagenda vast te 

stellen, die erop gericht is om 
te komen tot een evenwichtige 
kwalitatieve en kwantitatieve 
woningvoorraad in Bronckhorst. 
De woonagenda is samen met 
woningcorporaties ProWonen 
en Sité tot stand gekomen. 

 Zij zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van het lokale 
woonbeleid en jaarlijks worden 
hierover prestatie-afspraken 
gemaakt 

• Wijzigen Gemeenschappelijke 
Regeling Delta

 B en w vragen de raad in te 
stemmen met aanpassing 

 van de Gemeenschappelijke 
Regeling Delta door de 

 gewijzigde wetgeving
• Ondernemersfondsen voor 

Hengelo, Vorden en Zelhem

 De raad wordt gevraagd in te 
stemmen met een pilot voor 
het oprichten van een Onder-

nemersfonds voor de kernen 
Hengelo, Vorden en Zelhem. 
Het verzoek om een Onder-

 nemersfonds komt van de 
 ondernemersverenigingen uit 

Hengelo, Vorden en Zelhem. 
Het stelt samenwerkende on-
dernemers in staat een belang-
rijke bijdrage te leveren aan de 
leefbaarheid en levendigheid in 
de kernen

• Oprichting stichting Veilig 
Thuis Noord Oost Gelderland

 B en w vragen de raad in te 
stemmen met de oprichting 
van de stichting Veilig Thuis 
Noord Oost Gelderland, als 
nieuwe Advies- en Meldpunt 
Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling. Doel is om te komen 
tot meer regionale samenhang 
in de aanpak van geweld in 

 huiselijke kring
• Toezicht openbaar onderwijs 

stichting IJsselgraaf
 De raad wordt gevraagd de 
 gemeenschappelijke regeling 

voor toezicht op stichting 
 IJsselgraaf af te schaffen, 
 en het toezicht voortaan te 
 regelen met een convenant 
• Jaarstukken 2015 

Gemeenschappelijke 
Regeling Regio Achterhoek

 Bronckhorst maakt deel uit 
 van de Gemeenschappelijke 

Regeling Regio Achterhoek. 
 B en w vragen de raad kennis 

te nemen van de jaarstukken 
2015

Volg de raadsvergadering live!
Via www.bronckhorst.nl kunt u 
raadsvergaderingen live volgen. 
Neem eens een kijkje. U hoeft 
hiervoor dus niet per se naar het 
gemeentehuis. 

Hoe kan ik mijn stem laten horen?
Tijdens raadsvergaderingen kan 
niet worden ingesproken. Over 
onderwerpen die op de agenda 
van raadsvergaderingen staan 
kunt u inspreken tijdens commis-
sievergaderingen. Over onder-
werpen die niet op de agenda 
staan heeft u hiervoor de moge-
lijkheid tijdens het agendapunt 
‘Mogelijkheid tot inspreken over 
niet-geagendeerde onderwerpen’ 
in de commissievergaderingen.

Spelregels en aanmelden
Voor het inspreekrecht geldt een 
aantal spelregels, zoals min. 48 uur 
voor de vergadering aanmelden 
en spreektijd max. 5 minuten per 
persoon. Voor meer informatie of 
aanmelden voor het spreekrecht 
kunt u contact opnemen met de 
griffie, via tel. (0575) 75 02 50 of 
griffie@bronckhorst.nl.

Voor alle informatie over de onder-
werpen die op de agenda staan 
van deze vergade-
ring, verwijzen 
wij u naar www.
bronckhorst.nl/
Gemeenteraad of 
scan de QR code. 

Uit de raad



Bekendmakingen en mededelingen

Bekendmakingen
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen 
week officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u 
op eenvoudige wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom 
geen rechten ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen 
het besluit. Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij 
de bekendmaking zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan 
kunt u tijdens onze openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvan-
gen, abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl 
op de e-mailservice voor bekendmakingen. 
U kunt daarbij aangeven van welke bekendmakingen 
(bijvoorbeeld ‘binnen een straal van’, maar ook welk soort 
bekendmaking) u een attendering wilt ontvangen. U kunt 
hiervoor via deze site ook een gratis app downloaden. 

Bronkhorst:
• Onderstraat 1, organiseren internationaal folkloristisch dansfestival, vergunning verleend

Bronckhorst:
• diverse locaties, tijdelijke reclame Historisch Festijn, vergunning verleend
• diverse locaties, tijdelijke reclame  NSGK, vergunning verleend
• diverse wegen, organiseren Vordense Fietsvierdaagse, vergunning verleend

Halle:
• Haverstraat 29, afwijken bestemmingsplan voor plaatsen overkapping en erfafscheiding, 

vergunning verleend
• Koertweg 1A, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Hengelo:
• Steenderenseweg 23, activiteit milieu: interne aanpassing stal, aanvraag ontvangen 
• Vierblokkenweg  3, organiseren groepskamperen De Haverkamp, vergunning verleend

Hummelo:
• Broekstraat 31B, bouwen bewaarhal, buiten behandeling gelaten

Drempt:
• hoek Kerkstraat/Laakweg, organiseren Beachvolleybaltoernooi, vergunning verleend

Hummelo:
• Keppelseweg 21B, bouwen tuinhuisje met veranda, vergunning verleend

Laag-Keppel:
• Barlhammerweg 3, bouwen ligboxenstal, vergunning verleend

Rha:
• Prinsenmaatweg 10, kappen wilg, aanvraag ontvangen

Steenderen:
• J.F. Oltmansstraat  5, organiseren marktpop, vergunning verleend
• Prins Bernhardlaan ong., bouwen clubgebouw, aanvraag ontvangen

Toldijk:
• Hoogstraat 17, plaatsen 4 dakramen, aanvraag ontvangen

Vierakker:
• Vierakkersestraatweg 15A, aanleggen zwemvijver, aanvraag ontvangen

Vorden:
• Dorpsstraat 34, verkrijgen drank- en horecavergunning, vergunning verleend
• Nieuwenhuisweg  1, organiseren Deldens buurtfeest, vergunning verleend

Zelhem:
• diverse locatie’s, tijdelijke reclame Vogelvreugd Zelhem, vergunning verleend
• Eckhorsterstraat 14, bouwen wagenloods, aanvraag ontvangen
• Keijenborgseweg 24A, tijdelijk plaatsen en bewonen woonunit, vergunning verleend 
• Markt, organiseren plataanconcert, vergunning verleend
• Ruurloseweg 39W 10, vergroten recreatiewoning, vergunning verleend
• Burgemeester Rijpstrastraat 2, plaatsen schutting, aanvraag ingetrokken
• Landgoed ‘t Zand, organiseren enduro, aanvraag ontvangen
• Wolfersveenweg 29, organiseren ONK / Dutch masters of  Motocross, vergunning verleend

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.

Uw eigen vakantiehuis in de Achterhoek (Lichtenvoorde)!

www.chaletindeachterhoek.nl

€ 133.100,- incl. eigen grond, 
tuinaanleg & inventaris. 

€ 182.204,- incl. eigen grond, 
tuinaanleg & inventaris. 

Boschlaan 26 te Lichtenvoorde | T. 06 - 1137 0071 of 088 - 500 2464

Dit weekend en maandag open huis
(10:00 tot 17:00 uur)



Kervelseweg 23 Hengelo Gld
Telefoon (0575) 46 26 19
info@bosman-groenspecialist.nl
www.bosman-groenspecialist.nl

Wij feliciteren
Zorgcomplex de Wehme

met de geslaagde
nieuwbouw

Op het terrein van verzorgingshuis De Wehme in 

Vorden zijn 12 nieuwe zorgwoningen gebouwd. 

Bosman Groenspecialist tekende voor het com-

plete tuinplan en ontwerp van de tuinen rondom 

het zorgcomplex.

ONTWERP  •  ADVIES  •  AANLEG  •  ONDERHOUD

STUYT architecten
b i j z o n d e r e    g e b o u w e  n    v o o r   b i j z o n d er e    m en s e n  

www.stuyt.nl     0545 273775        info@stuyt.nl             Weemhof 5 Borculo

WBC Bouw BV  |  Winterswijk  |  t. 0543-55 10 10  |  www.wbc.nl

WBC realiseert, muteert, 

beheert en amoveert op een 

passende wijze huisvesting 

van perfecte kwaliteit; voor de 

particuliere en zakelijke markt. 

Spirit 
voor bouwen!

WBC feliciteert Sensire 
en ProWonen met de 
nieuwe woningen.
Bedankt voor 
de prettige 
samenwerking en het 
vertrouwen in WBC.

www.gotinkinstallatie.nl
Molenenk 6 - Hengelo Tel. 0575-46 52 58 info@gotinkinstallatie.nl

AANGESLOTEN BIJ

feliciteert 
ProWonen, Sensire en de bewoners 

met hun prachtige onderkomen!

Hoveniersbedrijf Krabbenborg 
wenst alle bewoners veel 
woonplezier in het nieuwe 
Wehmepark !

Prowonen en Sensire 
gefeliciteerd met het mooie 
resultaat en dank voor de 
prettige samenwerking.



Het Wehmepark in Vorden is vernieuwd! Kom kijken! U bent van 13.00 tot 15.00 uur 
van harte welkom. Het terrein is mooi versierd en er is van alles te doen voor jong 
en oud. Er is muziek, een springkussen, een contactclown (speciaal voor ouderen) 
en er staan hapjes en drankjes voor u klaar. 

Het Wehmepark, De Delle 117 in Vorden (te bereiken vanaf de Nieuwstad)

www.prowonen.nl www.sensire.nl 



Hendrik Mulder van ProWonen 
hield zich al in 1997 bezig met 
De Wehme. Bijna twintig jaar 
later kan hij eindelijk de balans 
opmaken.  

Door Luuk Stam

Ja, het heeft lang geduurd. En ja, 
er lagen heel wat hobbels op de 
weg. Maar het eindresultaat geeft 
Hendrik Mulder van ProWonen 
een enorme lach op zijn gezicht. 
“We krijgen veel complimenten”, 
vertelt hij. “Maar we hebben er 
ook veel van geleerd.” Zo kreeg het 
project te maken met fusies van 
verschillende partijen, met de cri-
sis, met veranderingen in de markt 
en met steeds weer nieuwe regel-
geving in de zorg. “Eind 2010 viel 
het kwartje”, kijkt Mulder terug. 
“Toen ontstond het plan zoals het 
nu is gerealiseerd.”

Eerder belandde een plan voor 42 
appartementen via de rechtbank 
in de prullenbak. “Dat was ach-
teraf maar goed ook”, zegt Mulder 
nu. Ten eerste was er namelijk de 
krimp en waren er minder wonin-
gen nodig. Daarnaast sloeg de be-
hoefte van mensen om. Ze wilden 
niet meer in een groot apparte-
mentencomplex zitten, maar ble-
ken liever in een seniorenwoning 
op de begane grond te wonen. 
Laagbouw dus. Niet met een tuin, 
maar hooguit met een ruimte voor 
een paar plantenbakken.

Nadat de oorspronkelijk plannen 
in 2004 waren stopgezet, kwamen 
er in 2005 op het terrein tijdelijke 
units te staan. Het plan zoals het 
uiteindelijk is uitgevoerd, ont-
stond pas echt in 2010. Het is laag-
bouw met elk twee slaapkamers. 
Voorheen had ProWonen ook nog 
appartementen in het complex 
met één slaapkamer. Deze zijn 
omgebouwd naar de verpleeg-
huisafdeling de Hackforterhof. 
“Mensen hebben meer behoefte 
aan ruimte gekregen”, verklaart 
Mulder. “Naast een eigen slaap-
kamer willen ze toch ook nog een 
andere kamer hebben. Als hobby-
kamer, logeerkamer of als opberg-
ruimte.”

Daarnaast kreeg De Wehme de 
zo gewenste ontmoetingsruimte. 
Mulder noemt dit boerderijachti-
ge gebouw het belangrijkste on-

derdeel van het hele Wehme-ter-
rein. “Vereenzaming van ouderen 
is echt een ding”, geeft de project-
leider van ProWonen aan. “Hier 
hebben ze een plek waar ze met 
leeftijdsgenoten samen kunnen 
komen. Ze kunnen er koffiedrin-
ken. Maar er zijn ook georgani-
seerde activiteiten zoals koersbal, 
zang en knutselen.”

Geld voor zo’n ontmoetingsruim-
te was er eigenlijk niet. ProWonen 
stelt nu het gebouw beschikbaar 
aan de bewoners. Sensire verzorgt 
de activiteiten in de ontmoetings-
ruimte en heeft een concept ‘ver-
zorgd wonen’ ontwikkeld, waarbij 
de bewoner, ongeacht de hoeveel-
heid zorg en ondersteuning die 
hij/zij nodig heeft, in de eigen wo-
ning kan blijven wonen. Bewoners 
wonen zelfstandig. Als er zorg no-
dig is, wordt samen met de klant 
gekeken wat hij of zij zelf kan met 
hulp van de eigen omgeving (kin-
deren, buren, vrijwilligers). 

Sensire kan professionele zorg 
bieden daar waar het gevraagd 
wordt. “Het is onze gezamenlij-
ke bijdrage aan het welzijn op 
het terrein”, legt Mulder uit. “Zo’n 
ontmoetingsruimte vinden wij ge-
woon heel belangrijk. De mensen 
die hier wonen, hebben niet zulke 
grote woningen dat ze allemaal bij 
elkaar kunnen gaan zitten. Zo’n 
ruimte is ideaal voor activiteiten, 
maar bijvoorbeeld ook voor maal-
tijden. Ook voor ouderen uit de 
wijk.”

Na bijna twintig jaar kan Mulder 
nu echt zeggen dat dit project is 
afgesloten. “Ik ben apetrots”, laat 
hij weten. “We zijn er lang mee 
bezig geweest, maar het resultaat 
is prachtig.” “Het bejaardentehuis 
van vroeger is er niet meer en komt 
ook niet meer terug. Mensen zijn 
individueler, maar clustering blijft 
belangrijk. Je krijgt andere vormen 
van zorgcomplexen met verschil-
lende vormen door elkaar.”
Daarin is De Wehme volgens Mul-
der een uniek complex. Van de 38 
appartementen op dit terrein zijn 
er 20 bestemd voor de zogeheten 
intramurale zorg. In de andere 18 
appartementen krijgen de mensen 
of thuiszorg of helemaal geen zorg. 
Maar het adres maakt niet uit. In 
alle appartementen is intramurale 
zorg mogelijk. “Voorheen moesten 
mensen hun aanleunwoning uit 
om vijftig meter verderop in het 
verzorgingshuis te gaan wonen”, 
vertelt Mulder. “Nu niet meer.” 

In een regio die vergrijst, komt de 
opgebouwde kennis op het gebied 
van ouderhuisvesting de komende 
jaren ongetwijfeld goed van pas. 
“Aan het eind van een gang mag 
bijvoorbeeld geen deur zitten”, weet 
Mulder nu. “Een gedementeerde 
kan daardoor aan het dwalen ko-
men. Daarom plaatsen we die deur 
dan net om het hoekje. En iemand 
met Parkinson kan een streep in 
de vloerbedekking ervaren als een 
drempel. Dat zijn dingen waar je bij 
een normale woning helemaal niet 
bij stilstaat.”  

Het bestuur van Stichting Vrien-
den van de Wehme besloot in 
2015 om de activiteiten en de 
stichting zelf te beëindigen. Op 
19 september stond daarom de 
laatste activiteit van de stichting 
op het programma, een huifkar-
tocht in de fraaie omgeving van 
Vorden.

Door Liesbeth Spaansen

Diny Wolsing en Antoinet Schot 
waren twee van de twaalf vrijwil-
ligers. “We hadden donateurs en 
dat geld besteedden wij aan de 
mensen. Zij hoefden geen koffie of 
thee te betalen”, legt Diny uit, die 
in de jaren als vrijwilliger veel ver-
anderingen van nabij heeft meege-
maakt.  “Alles werd anders en dat 
was niet ons ding”. Op 12 novem-
ber 1990 werd Stichting Vrienden 
van de Wehme opgericht en vele 
vrijwilligers organiseerden uit-
eindelijk 25 jaar leuke activiteiten 

voor de bewoners van de Wehme. 
Later werden andere huizen toege-
voegd namelijk de Hackforterhof, 
de Lindehof en de Delle.  Een mid-
dag bingo spelen of luisteren naar 
een orkest, het mannenkoor of ac-
cordeonist, volksdansen, filmver-
toningen en modeshows. “Vroeger 
hadden we zeventig mensen voor 
de bingo. Op het laatst waren het 
er twintig, steeds meer mensen 
kunnen minder. Dat was niet leuk 
meer, daar kon je niet een orkest 
voor vragen. Dus de laatste jaren 
was het alleen bingo of de accor-
deonist.” In het nieuwe pand wor-
den wel activiteiten georganiseerd, 
maar meer passend bij wat de be-
woners kunnen. 
“We hebben met elkaar afgespro-
ken dat we nog een leuke laatste 
activiteit met de mensen samen 
doen”, vertelt Antoinet. “Dat is de 
huifkartocht door de omgeving 

geweest, op 19 september.” Het 
was een prachtige dag. “Na afloop 
van de tocht heeft iedereen pan-
nenkoeken gegeten. In alle drie 
de huizen waren vrijwilligers om 
pannenkoeken te bakken voor de 
mensen die er waren.”
Het geld dat toen nog in kas zat 
werd besteed aan de mensen van 
De Delle, Hackforterhof en de Lin-
dehof en een bedankje aan de vrij-
willigers die de activiteiten jaren-
lang hebben gedaan. “We hebben 
stoelfietsen gekocht voor binnen 
en een film laten maken, zodat de 
mensen op de televisie het buiten-
gebied van Vorden zien, terwijl ze 
fietsen”, noemt Antoinet. Maar er 
was ook geld voor een sta-op stoel, 
twee tuinsets, een hele grote para-
sol, (kerst)spullen voor de woon-
kamer, plantenbakken voor in de 
tuin, die namens de stichting door 
Bloemenboerderij Groot Roessink 
onderhouden zal worden tot het 
voorjaar van 2018 en tot slot or-
chideeën voor de woonkamer en 
cake als afscheid bij de koffie. Het 
bestuur heeft duidelijk al die jaren 
zuinig aan gedaan.

In de voormalige pastorie, die op de plaats van het huidige verzor-
gingscentrum ‘de Wehme’ heeft gestaan, bevond zich een bijzondere 
ingangspartij. Deze ingangspartij werd bij afbraak van de pastorie in 
1960 opgeslagen in het monumentendepot te Valburg.

Uit Kronyck 1989 nr. 1. Auteur: H.G. Wullink

Tijdens de verbouw en uitbrei-
ding van ‘de Wehme’ kwam uit de 
Werkgroep Leefbaarheid in 1987 
het idee om dit poortje weer terug 
te plaatsen in de onmiddellijke 
omgeving van de voormalige pas-
torie.

Uit een gesprek met het bestuur 
van ‘de Wehme’ en het archi-
tectenbureau Geels en Bokhorst 
blijkt echter dat er geen geld be-
schikbaar is om de kosten te dek-
ken. Diezelfde avond (12 oktober 
1987) wordt in een bijeenkomst 
van de Vereniging ‘Oud Vorden’ 
besloten dit poortje te adopteren. 

Verscheidene aanwezigen gaven 
zich op om belangeloos hun me-
dewerking te verlenen, diverse 
ambachtslieden sluiten zich hier-
bij aan.
Op 22 oktober gaan B. Bargeman 
en J. v.d. Broek naar het depot in 
Valburg en stellen een onderzoek 
in naar de toestand van het poor-
tje.
Op 5 november wordt het poortje 
in onderdelen naar Vorden ge-
haald door H. Groot Bramel, B. 
Bargeman en J. v.d. Broek. In de 

daaropvolgende maanden wor-
den de verflagen van het natuur-
steen verwijderd met hulp van 
diverse middelen. Mej. Dolleman 
stelde hiervoor het afbijtmiddel 
ter beschikking. Het bijna ver-
geten poortje van de voormalige 
pastorie: teruggehaald uit Valburg.
Op 24 december 1987 wordt de 
fundering gegraven en de funde-
ring wordt op 22 februari 1988 ge-
stort met beton die de heer A.H.A. 
Hartman gratis ter beschikking 
stelde.

Op 23 februari 1988 verleent de ge-
meente toestemming tot plaatsing 
op grond van het bestemmings-
plan. In het tijdvak van 22 februari 
tot juli 1988 volgde het opmetselen 
van het poortje plus het plaatsen 
van de natuurstenen elementen. 
Dit gebeurde door B. Bargeman 
met hulp van G. Koop, H. Groot 
Bramel en J. v.d. Broek. Het hang- 
en sluitwerk werd door G. Koop 
weer in orde gemaakt. De fa. Hes-
selink verzorgde het natuursteen, 
de fa. Wiltink de afdekking van de 

Het bijna vergeten poortje van de voorma-
lige pastorie: teruggehaald uit Valburg.

Hendrik Mulder. Foto: Luuk Stam



Jan Stuyt uit Borculo was als ar-
chitect vanaf 2012 betrokken bij 
de ontwikkeling van De Wehme.

Door Luuk Stam

Wat boompjes, mooie grasveld-
jes en hier en daar wat wild gras. 
Het zijn natuurlijke elementen die 
hier aan de rand van Vorden al in 
het landschap aanwezig waren. 
De nieuwe woningen die zijn ge-
bouwd, gaan op in die parkachtige 
omgeving. “Zo creëer je een na-
tuurlijke overgang naar het bui-
tengebied”, legt architect Jan Stuyt 
uit.

Als architect hield Stuyt zich de af-
gelopen jaren bezig met De Weh-
me. Hij dacht na over de omgeving 
en de buitenkant van de woningen 
op het complex, maar ook over de 
binnenkant. Stuyt ontwierp niet al-
leen de nieuwe woningen. Hij was 
ook nauw betrokken bij de facelift 
die de oudere gedeeltes kregen en 
de architect zorgde voor een nieu-
we look van de onderdoorgang op 
het terrein.

Steeds komt daarin nu alles klaar 
is de natuurlijke uitstraling terug. 
De aangelegde hagen doen den-
ken aan het Achterhoekse coulis-
selandschap. Voor de nieuwe wo-
ningen zelf is veel hout gebruikt. 

Op de daken van de schuurtjes ligt 
gras. De dakpannen zijn van kera-
misch materiaal en de bakstenen 
hebben een wat woeste look. 

De keuze om naast de nieuwe wo-
ningen ook de rest van het terrein 
mee te pakken, is een bewuste. 
“Op deze manier ziet het geheel 
er mooier en frisser uit”, verklaart 
Stuyt. “Vergelijk het maar met een 
woonhuis. Als je de ene kamer 
netjes gaat schilderen, dan valt het 
ineens op dat die andere kamer 
niet zo mooi meer is. Dat is in dit 
geval precies zo. En dat wil je na-
tuurlijk voorkomen.”

Ook belangrijk in het project is de 
energiezuinigheid van de nieu-
we woningen. Zo zijn de muren 
veertig tot vijftig centimeter dik en 
hebben de woningen driedubbel 
glas. “Als mensen in de winter een 
klein kacheltje aanzetten, dan zit-
ten ze binnen al lekker warm”, ver-
telt Stuyt. “Het is dan ook bouwen 
voor de toekomst. De woningen 
gaan meer dan vijftig jaar mee.”

Belangrijk in het ontwerp van het 
hele project is de nieuwe ontmoe-
tingsruimte. Hiervoor tekende 
Stuyt een boerderijachtig gebouw 
waar bewoners van het hele com-
plex samen kunnen komen. “Het 
moet echt de sfeer uitdragen van 
een boerderij waar je de klompen 
uit kunt trekken en op je sokken 
naar binnen kunt lopen”, aldus 
Stuyt. “Informeel, echt een huis-
kamersfeertje.”

De architect kijkt met een goed 
gevoel terug op het project. “We 
hebben een heel goede samen-
werking tussen de opdrachtgever 
en de verschillende partijen ge-
had”, vindt hij. “Met elkaar hebben 
we een soort ideaal neergezet. 

De mensen wonen hier straks in 
een plezierige omgeving. Het is 
echt een heel mooi resultaat.” 

De verhuizing staat voor zater-
dag 25 juni in de agenda. Garjo
Kamphuis en Ineke Kamphuis-
van Ooijen gaan met veel ple-
zier van de Pastorieweg naar De
Delle. De familie Kamphuis blijft 
zo in hun eigen buurtje. “Ik heb 
mijn voetstappen er al heel wat 
jaartjes staan, al vanaf dat de ou-
de pastorie er nog was, daarom 
heet het Pastorieweg. Met prach-
tige grote bomen waar geluk-
kig nog een heel stel van staan. 
De pastorie is afgebroken, later 
is daar de Wehme gekomen.” 
ProWonen noemt het nieuwe 
buurtje het Wehmepark. 

Door Liesbeth Spaansen

Garjo en Ineke woonden 26 jaar 
met heel veel plezier in het boer-
derijtje uit 1836, wat in eigendom 
is van Natuurmonumenten en 
behoort tot het Landgoed Hack-
fort.  “Mijn ouders en mijn opa en 
oma hebben hiervoor gewoond, 
dat waren keuterboertjes. Mijn 
overgrootvader heeft in een boer-
derijtje naast het kasteel bij de ba-
ron gewoond. Wij hadden het hier 
super naar ons zin. Het is niet ons 
huis, maar zo voelde het altijd wel. 
Onze zoon zou hier graag hebben 
komen wonen.” 
Nu Natuurmonumenten het huis 
gaat verbouwen en daarna een 
hogere huur zal vragen, kunnen 
deze plannen niet doorgaan. On-
danks dat de freule, de laatste 
bewoonster van het Hackfort, als 
wens heeft aangegeven dat er ie-
mand van het geslacht Kamphuis 
in moet blijven wonen.

De familie Kamphuis was ja-
ren geleden, op  advies van een 
schoonzus ingeschreven voor een 
huurhuis van ProWonen. “Ze zei: 
‘denk eens na over als je alleen 

komt te staan, blijf je daar dan ook
wonen in je eentje? Of als Ineke 
alleen komt te staan?’. En dan ga
je nadenken. We schreven ons dus
toekomstgericht in.”

Gelukkig maar, want nu kon de
familie Kamphuis aanspraak ma-
ken op een huis aan de Delle. 
Ze zijn druk aan de slag gegaan 
met opruimen in het oude huis
en schoonmaken in het nieuwe. 
Binnenkort kunnen ze overhui-
zen. “We hebben er heel veel zin
in en gaan er een fantastische tijd 
hebben”, lacht Garjo enthousiast. 
“Daar hebben we voor en achter
vrij uitzicht, het is een heel mooi 
plekje. Een prachtig huis. Kortom,
we zijn blij.”

Het oude Wehme is niet meer, op 
die plek staat een nieuw woon-
zorgcentrum waar zorgbehoe-
vende mensen wonen. De wat
kleinere woningen zijn voor al-
leenstaanden. Verderop staan wo-
ningen voor echtparen. “Het zijn 
levensloopbestendige woningen
en je kunt gebruik maken van de
ontmoetingsruimte die er is. Daar
kun je eten en koffie drinken, op
het terras zitten, ook als je familie 
op bezoek hebt.”

Over ProWonen heeft Kamphuis 
meer dan lof. “Dat doen ze perfect. 
De begeleiding van de bewoners, 
de brieven, de voorlichting, de he-
le procedure met de eerstesteen-
legging en buurtmaken met een
hapje en een drankje, een kijk
en meetmoment. Echt compli-
menten. Ik heb ook tegen Marjan
Schoenmaker, de contactpersoon 
van ProWonen gezegd: ‘Als alle
woningcorporaties het zo doen 
als jullie dat doen, niets dan lof’. 
Absoluut.” De uitnodiging voor de 
feestelijke opening ligt al klaar.

deur en de fa. Boerstoel schilder-
de de deur opnieuw, dit laatste 
bleek een heel karwei.
Op 3 augustus 1988 werd de deur 
in het poortje gehangen waarmee 
het karwei klaar was, de fa. Kette-
lerij zorgde daarna nog voor een 
passende beplanting. Het gemeen-
tebestuur van Vorden verleende 
alle mogelijke medewerking en 
zegde een bedrag van 1500 gulden 
toe als bijdrage in de kosten. Door 
de zelfwerkzaamheid van de leden 
van ‘Oud Vorden’ en de gratis me-
dewerking van eerdergenoemde 
ambachtslieden bedroegen de to-
tale kosten uiteindelijk maar 942 
gulden, welke door de gemeente 

aan de Vereniging ‘Oud Vorden’ 
werd uitbetaald.
Op 3 oktober 1988 werd op een 
feestelijke bijeenkomst het poor-
tje officieel overgedragen door de 
Vereniging ‘Oud Vorden’ aan het 
bestuur van ‘de Wehme’ waar-
na de laatste bewoonster van de 
oude pastorie, mevr. Jansen-van 
Soest, het poortje in gebruik stel-
de d.m.v. een prachtige, door G. 
Koop vervaardigde sleutel.

Mevrouw Jansen-Van Soest, de laatste be-
woonster van de voormalige pastorie stelt 
het poortje van De Wehme weer in gebruik. 
Rechts burgemeester E. Kamerling.
Foto: Henk Braakhekke

Garjo en Ineke Kamphuis zijn druk aan het klussen in hun nieuwe woning. 
Foto: Liesbeth Spaansen

Jan Stuyt. Foto: Luuk Stam



Barchemse wandelvierdaagse van 
start met ruim 1200 deelnemers

Ruim 140 
vrijwilligers staan 
klaar voor de 
wandelaars
BARCHEM - Nauwlettend werd 
de teller via de website www.
barchemse4daagse.nl, die exact 
weergeeft hoeveel wandelaars er 
zich de laatste dagen voor de slui-
tingsdatum hadden aangemeld, in 
de gaten gehouden. En die klom in 
de laatste twee dagen naar boven 
de twaalfhonderd deelnemers. De 
teller stond zondagavond 26 juni 
om 00.00 uur bij de sluiting om 
precies te zijn op 1240 deelne-
mers. En met een aantal van en-
kele tientallen ‘na inschrijvingen’, 
die zich woensdag nog kunnen 
aanmelden, ligt het aantal deelne-
mers aan de Barchemse4Daagse 
komende dagen gelijk aan die van 
vorig jaar.

Door Jan Hendriksen

Donderdag 30 juni gaat voor de 
elfde keer de Barchemse4Daagse 
van start. Barchem is dan tot en 
met zondag 3 juli vier dagen in de 
ban van het ‘wandelvirus’. Ruim 
140 vrijwilligers staan de komende 
dagen met als uitvalsbasis dorps-
huis ‘t Onderschoer klaar voor de 
wandelaars. De sporthal van het 
dorpshuis is weer gezellig inge-
richt voor de wandelaars en voor-
zien van een geheel nieuwe rub-
beren vloer. Stichting Barchem-
se4Daagse schonk Vereniging 
Dorpshuis ‘t Onderschoer name-
lijk een geheel nieuwe evenemen-
tenvloer. Normaliter bescherm-
den tapijtmatten de sportvloer. 
“Maar deze rubberen matten zijn 
veel brandveiliger, geluidsdemper, 
gemakkelijker te leggen en schoon 
te maken”, zo verklaart voorzit-
ter Henk Luesink van de Stichting 
Barchemse4Daagse. De rubberen 
matten kunnen zo uitgerold wor-

den en aan elkaar worden gehecht 
met een speciale ‘floortaper’. Met 
de schenking van de vloer waren 
enkele duizenden euro’s gemoeid. 
Ook wordt het nieuwe Dorpsplein 
achter ‘t Onderschoer dit jaar ook 
weer nadrukkelijk bij het wandel-
evenement betrokken en zorgt de 
organisatie dagelijks voor muzi-
kale intermezzo’s. Zoals gebruike-
lijk kunnen de wandelaars kiezen 
uit vier afstanden: 20, 30, 40 en 50 
kilometer. Dag deelname is niet 
mogelijk. “Dat laatste handhaven 
we ook dit jaar nadrukkelijk on-
danks dat we de jaarlijks weer de 
vraag krijgen of er ook een of twee 
dagen mee gewandeld kan wor-
den”, zo verklaart Henk Leusink. 
De wandelroutes zijn grotendeels 
gelijk aan die van vorig jaar.

Wandelroutes
De routes zijn ook dit jaar weer 
vernoemd naar de wateren (beek, 
riviertje of kanaal) waarlangs ge-
wandeld wordt. Donderdag wordt 
er rond de Baakse Beek (Vorden-
Ruurlo) gewandeld, vrijdag langs 
de Veengoot (Lochem-Vorden), 

zaterdag langs De Berkel (Geeste-
ren-Gelselaar-Borculo) en zondag 
langs het Twentekanaal (Lochem-
Laren). Elke route heeft een aantal 
rustlocaties. Donderdag en zater-
dag vormen diverse horecaon-
dernemingen in het centrum van 
Ruurlo en Borculo de rustlocaties. 
Henk Luesink. “We hebben er be-
wust voor gekozen om dit jaar in 
deze doorkomst plaatsen geen 
vaste rustlocatie in de plannen. De 
mensen zijn vrij om te kiezen waar 
men even op adem wil komen.”

Opening
De Barchemse4Daagse wordt 
woensdagavond 29 juni in dorps-
huis ‘t Onderschoer om 20.00 uur 
geopend met onder meer muziek 
van Crescendo Barchem en Bar-
chemer Arie Ribbers. Ribbers zal 
tekst en uitleg geven over het lijf-
lied van Barchem, ‘In Barchem 
kan alles’ dat Ribbers veertig jaar 
geleden schreef in het kader van 
de Barchemse revue. Een speci-
ale gast zal met een traditionele 
gongslag de vierdaagse officieel 
openen.

Wedstrijdenen HSV de 
Snoekbaars
VORDEN - Op 16 juni is er een 
viswedstrijd 55+ gehouden in de 
Berkel te Lochem. Hierbij namen 
9 personen aan deel, waarbij Ap 
Vruggink met een grote Brasem en 
wat voorns eerste werd. De uitslag 
van de beste drie: 1 A. Vruggink 
(2900 gram), 2 F. Bleumink (680) 
gram en 3 W. Vreeman (460 gram).

Vierde wedstrijd jeugd
Op dinsdagavond 21 juni 2016 
hebben de jeugdleden hun 4e 
wedstrijd gevist in de Oude Ber-
kel in Borculo. In het begin was 
het droog maar wel bewolkt, maar 
vanwege de voorspelling op bui-
enradar werd de wedstrijd 10 mi-
nuten eerder beëindigd.

De prijsuitreiking vond dit keer 
plaats op het marktplein in Vor-
den. Er werd deze avond zeer goed 
vis gevangen. 10 vissertjes vingen 
in totaal 110 vissen met een totale 
lengte van 15,04 meter. De volgen-
de wedstrijd word gevist op dins-
dagavond 28 juni.

Uitslag
Categorie 6 t/m 10 jaar: 1. Stan 
Dekkers: 21 stuks, 274 cm. 2. Twan 
Rouwenhorst: 12 stuks, 169 cm. 3. 
Sven Plant: 12 stuks, 158 cm.
Categorie 11 t/m 16 jaar: 1. Floris 
van Zeeburg: 15 stuks, 209 cm. 2. 

Thijmen van Dijk: 13 stuks, 176 
cm. 3. Jorn Ruiterkamp: 10 stuks, 
135 cm.

Wedstrijd senioren vaste stok
Op woensdagavond 22 juni is de 
tweede onderlinge wedstrijd ge-
vist met de vaste stok in de Oude 
Berkel te Borculo. Er kamen 12 
vissers op af, de omstandigheden 
waren uitstekend. Er werd in twee 
vakken gevist. Jan Groot Jebbink 
(Vorden ) en Marcel Dekkers de-
den goede zaken voor het klasse-
ment en wisten beiden hun vak te 
winnen. Totaal werd er 8470 gram 
gevangen.

Uitslag
VAK A: 1. Marcel Dekkers: 1660 
gram, 2. Rob Golstein: 1410 gram, 
3. Jan Eggink, 800 gram, 4. José van 
Amerongen 500 gram en 5. Wim 
Bulten: 360 gram.

VAK B: 1. Jan Groot Jebbink (Vor-
den): 1680 gram, 2. Ab Vruggink: 
660 gram, 3. Nick ten Have: 340 
gram (gedeeld 3e), 4. Michiel van 
Gijtenbeek: 340 gram (gedeeld 3e) 
en 5. Barry Wassink: 260 gram.

Volgende wedstrijd word gevist op 
woensdagavond 6 juli in het Groe-
ne kanaal in Eefde.

Swingende latin- , 
jazz- en salsaband 
speelt Caraïbische 
muziek
ZELHEM - Woensdagavond 29 juni 
staat de Salsaband ‘Caracola’ cen-
traal in het programma Live@Ide-
aal dat tussen 20.00 en 22.00 uur 
wordt uitgezonden vanuit de iBeat 
Recording Studio in Zelhem. De 
band speelt live en de bandleden 
worden geïnterviewd door de pre-
sentatoren van het programma.

Caracola is een LatinJazz en Sal-
saband, swingend, opwekkend en 
uitstekend voor het humeur. Ca-
raïbische muziek met de Mambo, 
Calypso, Son Montuno, Cumbia. 
Muziek, die geliefd is van Cuba tot 
Costa Rica, van Colombia Tot Bra-
zilië, maar ook een muziekstro-
ming die in Nederland een steeds 
grotere aanhang krijgt.

De band bestaat al ongeveer 16 
jaar en heeft inmiddels vele op-
tredens verzorgd in jazzclubs, 
café’s, restaurants en op feesten. 
Zangeres Monica is van oorsprong 
Spaanse en bezit het juiste tem-
perament voor deze muziek. Ze 
zingt zowel in het Spaans als het 

Portugees. Als zij gaat zingen, dan 
gaat het hart open. De andere 
muzikanten zijn deels in Uruguay 
geboren. De anderen zijn als kind 
in een teil met Latin-klanken ge-
dompeld en even enthousiast en 
gedreven.

In Caracola spelen Monica Coro-
nado-zang, Rieuwert Catz-piano, 
Ed Glasmacher-drums, Chris-
tine Schukking-percussie, Ben 
Zweerink-bas, Stephen Jacobs-
trompet, Fred Dekker-altsax en 
Rob Slepicka-tenorsax

Live@Ideaal 
Live@Ideaal wordt iedere woens-
dagavond tussen 20.00 en 22.00 
uur uitgezonden. Het programma 
is live te beluisteren via Radio 
Ideaal. Live meekijken kan op 
woensdagavond vanaf 19.30 uur 
via www.ideaal.org. Bands en ar-
tiesten die ook in het programma 
live willen komen spelen, kunnen 
mailen naar Live@Ideaal.org of 
schrijven naar Ideaal Radio, Tele-
visie & Internet, t.a.v. Live@Ideaal.
org, Postbus 50, 7020 AB, Zelhem.

Caracola bij LIVE@IDEAAL

Deze week Sassa-muziek bij Live@Ideaal. Foto: PR

Bestuursleden van Stichting Wandel4Daagse Barchem (Ab Hamer, Ron Menop, Henk Lue-
sink en Eddy Brinkman (v.l.n.r.) op de nieuwe evenementenvloer van dorpshuis ‘t Onder-
schoer te midden van beheerder Henri Schepers van ‘t Onderschoer (tweede van links). 
Foto: Jan Hendriksen. 

(Advertorial)

Bouw van 5 woningen Ruurloseweg / 
Enkweg in Vorden gestart

Afgelopen week is in Vorden 
gestart met de nieuwbouw van 
5 vrijstaande woningen door de 
bouwcombinatie BDK.

Bouwcombinatie BDK is een 
samenwerking van aannemers-
bedrijven Bargeman Vorden B.V., 
Dijkman Bouw B.V. en Kreunen 
Bouw Lochem B.V.
  
De drie bedrijven hebben samen 
met de Gemeente Bronckhorst het 
plan van het failliete aannemers-
bedrijf Goldewijk ( januari 2014) 

opgepakt en nu de verkoop van 
woningen weer aantrekt is ook 
ineens veel belangstelling voor dit 
mooie project.

Inmiddels zijn er 4 woningen 
verkocht en is er voor de laatste 
woning een optie afgegeven door 
Thoma Post Jr Makelaars uit 
Lochem.

Aan de Ruurloseweg zijn nog twee 
vrije sector bouwkavels te koop, 
info bij  Marcel Bourgonje van 
Thoma Makelaars Jr. 0573-222 444.
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Workshop over ‘Voeten en
nek-schouders’ bij het Kulturhus
VORDEN - Zaterdag 25 juni 2016 
geeft Inge Neijenhuis in het Kul-
turhus in Vorden een workshop 
over ‘Voeten en nek-schouders’.

Onze voeten zijn meer dan alleen 
het steunpunt en contact met de 
aarde. De bewegingen vanuit de 
voeten staan in verbinding met 
ons hele lijf. Voetbewegingen kun-
nen nekklachten en hoofdpijn 
verminderen, evenwicht verbete-
ren en omkijken makkelijker ma-
ken. Voeten… ze zorgen zelfs voor 
meer ruimte in ons borstgebied. 
Dat lucht op.

Tijdens deze ochtend ga je ontdek-
ken en ervaren hoe het samenspel 
tussen voeten en nek-schouders 
steeds meer zichtbaar wordt en 
zich makkelijk laat integreren in 

de dagelijkse bezigheden. Spelen 
met je eigen mogelijkheden. Het is 
voor iedereen toegankelijk die in-
teresse heeft in zijn eigen bewegen 
en functioneren. Velen van u ken-
nen Inge nog als Oefentherapeute 
Cesar. Zij had jaren geleden (vanaf 
1993) praktijk aan het Hoetinkhof. 
Zij is inmiddels verder gespecia-
liseerd in het menselijk bewegen, 
werkt als Feldenkrais practitioner 
in Doetinchem en geeft workshops 
op vele plaatsen in Nederland.

Zaterdag 25 juni van 9.30-12.00 
uur bij het Kulturhus Vorden. Kos-
ten € 40. De volgende workshop uit 
deze serie wordt gegeven op zater-
dag 17 september 2016: ‘Voeten 
en handen’. Voor meer informatie: 
www.bewust-bewegen.com of bel 
Inge op: 06-4343 1216.

   

Drukkerij De Arend is zondag 3 juli open

DOESBURG - In de Historische 
Boekdrukkerij De Arend aan de 
Burg. Nahuyssingel 28 in Doesburg 
wordt op 3 juli tijdens de Culturele 
Zondag gewerkt aan een nieuw 
gedicht in de serie van de vier sei-
zoenen. Het gedicht over de zomer 
is inmiddels gereed. Ook de winter 
en lente zijn uiteraard voltooid. De 
oplage is gering en het verheugt 
eigenaar Arie Niks bijzonder, dat 
reeds een aantal exemplaren in 
serie naar belangstellenden uit 
het gehele land zijn gegaan. De 

gedichten worden in twee kleuren 
gedrukt met zowel antieke houten 
letters als oude loden letters. Door 
de grootte van het druksel wordt 
er gewerkt met de proefpers van 
een voormalig krantenbedrijf uit 
Almelo. Deze pers stamt uit 1900. 
In dit kleine museum zijn ook vele 
gereedschappen uit de boekdruk-
periode te bekijken. Men vertelt 
over het gebruik ervan en daarbij 
komt de geschiedenis van deze 
historische boekdrukkunst aan de 
orde. Ook de aansluiting daarvan 

op ons huidige computertijdperk 
is een onderwerp. Voor de liefheb-
bers zijn er bijzondere druksels te 
verkrijgen. Uiteraard is er nog een 
pers in vol bedrijf. De typemachi-
ne staat klaar voor kinderhandjes. 
Ook de fraaie bloementuin op de 
oude stadswal van de Hanzestad 
bij de historische drukkerij is op 
deze zondag tussen 12.00 en 17.00 
uur gratis te bezoeken.
   

 ■ www.boekdrukkerijdearend.nl

Inge Neijenhuis geeft workshops op di-
verse plaatsen in Nederland. Foto: PR

- Advertorial -

Bienvenue in Hummelo - 7 t/m 10 juli Vive la France
Voor het vierde jaar op rij is het centrum van Hummelo tijdens een 
lang juliweekend het decor voor een groots opgezet evenement in 
Franse sfeer. Van 7 tot en met 10 juli valt hier veel te beleven en te 
genieten.

Slenteren langs marktkramen, 
snuffelen tussen de uitgestalde 
brocante, genieten van beeldende 
kunst, met een glas wijn bijkletsen 
met familie en vrienden op een van 
de vele terrasjes, kijken naar voor-
bijgangers, livemuziek op diverse 
podia, de uitnodigende geuren van 
eetstandjes… Het zou een sfeer-
beschrijving kunnen zijn van een 
zomerse middag in een Zuid-Frans 
dorp. Het is die sfeer van ontspan-
ning en gezelligheid die ook het 
Achterhoekse dorp Hummelo ken-
merkt tijdens het evenement Vive 
la France. 

Voor Vive la France 2016 is opnieuw 
een veelzijdig en aantrekkelijk pro-
gramma samengesteld. Op don-
derdagavond gaat het evenement 
sportief van start met de Tour 
d’Hummelo. Deze wielerronde van 
ca. 45 km voert door de landelij-
ke omgeving en heeft een aantal 
doorkomsten door Hummelo. Het 
inschrijfgeld van de Tour d’Hum-
melo wordt geschonken aan Stich-
ting Bergh in het Zadel.

Op vrijdagavond wordt in de open-
lucht de Franse film ‘Bon Dieu!’ ver-
toond. 

De grote brocantemarkt op zater-
dag en zondag telt 100 bekende 
brocanteurs uit heel Nederland. 
Zij stallen hun mooiste antiek en 
brocante uit en bieden een grote 
diversiteit aan prachtige spullen. 
Van shabby chic en Frans boudoir 
tot stoere landelijke meubeltjes en 
van antieke serviesdelen tot vinta-
ge kleding, kant en linnengoed. 

Rondom de dorpskerk wordt de 
kunstmarkt gehouden die bezoe-
kers het gevoel geeft in het Parijse 
Montmartre te zijn beland. Hier 
kan men ook kunstenaars aan het 
werk zien. Ruim dertig kramen 
bieden een grote verscheidenheid 
aan kunstuitingen, zoals schilderij-
en, textiele vormgeving, glaskunst, 
sieraden en keramisch werk. 

Voorafgaand aan het evenement 
kan al worden meegedaan aan 
de schilderwedstrijd, ook dit keer 

met een vrije opdracht in modern 
en traditioneel realistische stijl. Dit 
jaar is een extra prijs in het leven 
geroepen; het zilveren penseel, de 
Achterhoekse Realistenprijs voor 
opgemerkt Vakmanschap.  Op 3 juli 
kunnen de werken worden ingele-
verd. Tijdens het weekend van Vive 
la France wordt het werk geëxpo-
seerd in de dorpskerk. Op zondag 
10 juli om 16.00 uur volgt daar de 
prijsuitreiking. 

Naast het aanbod van kunst en 
brocante zijn er kraampjes met 
streekproducten en typisch Franse 
culinaire producten, en biedt Vive 
la France kinderactiviteiten, ver-
rassende loopacts en podia met 
muziek en theateroptredens. Even 
uitblazen kan op een van de vele 
terrasjes. Kortom, voor elk wat wils 
en voor velen ongetwijfeld aanlei-
ding tot een (hernieuwd) bezoek 
aan Hummelo.

Ter plaatse leidt duidelijke beweg-
wijzering naar parkeervoorzienin-
gen aan de randen van het dorp. 
Het centrum van Hummelo is tij-
dens Vive la France voetgangers-
gebied.

Data en tijden 
Tour d’Hummelo: do. 7 juli, start 
19.15 uur. Finish ca. 20.45 uur.
Openluchtfilm: vr. 8 juli, aanvang 
21.30 uur.
Brocantemarkt: za. 9 en zo. 10 juli 
van 11.00 tot 18.00 uur. 
Entree op za. en zo.: € 2,50 (kin-
deren tot 12 jaar hebben vrij toe-
gang). Het parkeren is gratis.

Nadere informatie over program-
ma en deelnemers op de website: 
www.vive-la-france.nl

(Advertorial)

Meer merkartikelen bij Aldi 
in assortiment
Culemborg, 21 juni 2016 - Van-
af morgen biedt ALDI nog meer 
bekende merkartikelen in het 
standaardassortiment aan. De 
uitbreiding betreft producten 
van Unilever zoals Blue Band 
halvarine, Calvé mayonaise, 
Unox knakworst en Lipton Ice 
tea. Het structureel aanbieden 
van merkartikelen past binnen 
het beleid van de onderneming 
om het aanbod continue te ver-
beteren: de wens van de klant 
staat hier voorop, evenals het 
principe beste prijs-kwaliteit-
verhouding. 

Dat ALDI steeds bekender is om 
de beste prijs-kwaliteitverhou-
ding, wordt steevast door con-
sumentenorganisaties erkend. 
Bij de Consumentenbond1) en 
televisieprogramma’s als Kas-
sa2) komen de producten van de 
supermarkt veelvuldig als best 
getest uit de bus. Ook het prin-
cipe ‘Hoge kwaliteit - Lage prijs’ 
wordt door hen bevestigd: ALDI 
is recentelijk weer als de meest 
voordelige supermarkt aange-
merkt. 

Klanten vragen naast een goede 
prijs-kwaliteitverhouding vaker 
om duurzaam geproduceerde en 
biologische producten. In de af-
gelopen jaren heeft ALDI steeds 
meer gecertificeerde, duurzame 
artikelen in het assortiment op-
genomen (onder meer cacao-UTZ 
en FAIRTRADE). 

Meest tevreden personeel 
Uit onderzoek3) eind 2015 is ge-
bleken dat ALDI door medewer-
kers van supermarkten het best 
gewaardeerd wordt als werkge-
ver. ALDI scoort zeer hoog op het 
gebied van arbeidsvoorwaarden 
en uitmuntend op salaris. Daar-
naast zijn de medewerkers van 
de meer dan 500 vestigingen van 
ALDI zeer tevreden over door-
groeimogelijkheden, baanzeker-
heid en cultuur. Kijk voor meer 
informatie: www.aldi.nl

1) Bron: 
Consumentengids juli/augustus 2015 
2) Bron: 
Kassa-Boodschappentest 14 mei 2016 
3) Bron: 
Incompany, december 2015
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Altijd op de hoogte zijn
van het lokale nieuws?
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Laarstraat 19, Zutphen

0575 - 54 16 02

www.tppdiseraad.nl

info@tppdiseraad.nl

  Gratis adviesgesprek  

 Erkend door zorgverzekeraars

 Geen tandartsverwijzing nodig

DISERAAD
PRAKTIJK VOOR
KUNSTGEBITTEN

IK HEB 
GEEN 
ANGST 
MEER

• Bernina
• Brother
• Bernina lockmachines

• Pfaff

• Anker
• Lockmachines

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

Wij repareren alle merken 
naaimachines in eigen werkplaats. 

Voor 
naaimachines 

en kleinvak

Openingstijden: 
Di t/m vr. 9.30-12.30 uur 13.30-17.30 uur
Vr. 9.30-12.30 uur                   13.30-18.00 uur
Za. 10.00 – 16.00 uur

We halen allemaal graag het 
beste uit iedere situatie. We 
willen optimaal presteren 
en zo lang mogelijk actief 
en vitaal blijven. Wij hebben 
voedingssupplementen ont-
wikkeld die hierbij kunnen 
helpen.

De supplementen bieden 

Als trotse sponsor van 
Esther wensen wij haar 
heel veel succes in Rio. 

Zutphen Zelhem



Vr    uw
“Winnen natuurlijk”

Vanaf deze week ligt de focus van Esther Stam alleen nog maar bij 
trainen. De Warnsveldse juduka maakt zich op voor de Olympische 
Spelen in Rio waar ze op 10 augustus haar eerste wedstrijd speelt in 
de gewichtsklasse tot 70 kilogram. Een droom die uitkomt en waar 
Esther jarenlang naartoe heeft gewerkt.

Door Meike Wesselink

In april haalde ze nog zilver op 
het EK in Rusland, maar raak-
te daarbij ook geblesseerd aan 
haar schouder. De Masters in 
Mexico moest ze daarom la-
ten schieten, dus extra punten 
in de wacht slepen om zich te 
plaatsen voor de Spelen, zat er 
niet in. Gelukkig stond ze hoog 
genoeg op de wereldranglijst 
en dus is ze erbij. Niet voor Ne-
derland, maar voor Georgië. 
Een tactisch besluit dat ze twee 
jaren geleden al nam. Vanwege 
de concurrentie van met name 
Kim Pollink die al jaren boven-
aan staat in Nederland, zou ze 
zich als Nederlandse niet kun-
nen plaatsen. Georgische judo-
ka’s bij haar thuisclub Kenamju 
in Haarlem wezen haar op haar 
kansen in Georgië. Judo is daar 
big business, alleen het vrou-
wenjudo blijft er nog steeds 
achter. In dat gat is Esther ge-
sprongen. Naast de Nederland-
se heeft Esther sinds 2014 ook 
de Georgische nationaliteit.

Voor even is ze in Zutphen waar 
haar ouders wonen en waar 
Esther als zesjarig verlegen 
paardenstaartmeisje voor het 
eerst de judomat betrad. Haar 
trainster toen, Mirjam van ’t 
Hul, staat nog steeds aan haar 
zijde. Zoveel mogelijk vergezelt 
ze Esther, maar omdat de kos-
ten voor eigen rekening zijn, 
zit Rio er voor haar even niet 
in. Wie Esther dan wel coacht? 
“Niemand. Ik ga er alleen naar-
toe”, legt de blonde judoka uit. 
Best pittig, maar ik heb goede 
connecties met Zweden en Is-
raël en het zou zomaar kunnen 
dat van daaruit iemand me gaat 
bijstaan.” Dat althans is de erva-
ring die de judoka –tijdens het 

EK ook al zonder coach- heeft. 
“En per telefoon kunnen we ook 
heel veel”, legt Van ’t Hul uit. Van 
’t Hul zit trots, moederlijk bijna 
naast Esther. Het is overduide-
lijk dat er een sterke band is tus-
sen die twee.

Vanmiddag wordt het druk op 
de gloednieuwe judomat in het 
sportpark aan de Laan naar 
Eme. De kinderen van de club 
maken dan kennis met Esther. 
Ze mogen haar aanraken, met 
haar trainen, haar geluk wensen 
en uitzwaaien. Ook voor Esther 
bijzonder want precies daar lig-
gen haar roots. “Ik ga de kinde-
ren vertellen dat als er iets is dat 
ze écht graag willen, er altijd wel 
een manier is om er te komen, 
of het nu linksom of rechtsom 
is. Niet dat het vanzelf gaat, je 
moet er voor werken en iedere 
dag bedenken wat je vandaag 
gaat doen om morgen weer een 
stukje beter te zijn.” 

Al bijna vijf jaar woont Esther in 
Haarlem. Het voldoet aan haar 
behoefte naar een grotere stad. 
Maar nog altijd vindt ze het fijn 
in Zutphen te zijn, al is dat zeker 
niet meer wekelijks, vanwege 
haar drukke schema. De com-
municatiewetenschapper heeft 
een goede baan in de bancai-
re wereld, maar is vanwege de 
Spelen daar even vrij van.

 “Wat was ik verlegen”, glim-
lacht Esther als ze terugdenkt 
aan hoe ze in Zutphen op de 
mat begon. “Dat is nu wel heel 
anders. Ik ben nogal perfectio-
nistisch, wil graag dat de dingen 
zo goed mogelijk worden opge-
lost. Zelf ben ik een aanpakker, 
maar ik kan ook voor anderen 
een behoorlijke lastpak zijn als 
er bijvoorbeeld lichamelijk iets 

is.” Esther kreeg eind vorig jaar 
te maken met een vervelende 
nekhernia en moest gedwongen 
rustig aan doen. Afgelopen EK 
kon ze alles weer geven. In de fi-
nale echter tegen de Franse Ge-
vrise Emane, kwam ze verkeerd 
op haar schouder terecht waar-
door ze opnieuw een time-out 
moest nemen. Maar Esther is 
weer in shape, reist de komende 
weken af voor twee trainingssta-
ges in Spanje en één in Israel en 
is daarna weer even in Georgië, 
waarvan ze de taal steeds beter 
begint te begrijpen. Maar mis-
schien gaat dat wel vanzelf als 
je alles, maar dan ook alles zelf 
moet regelen in een land waar 
de dingen nét iets anders gaan 
dan anders. 

Van simpele zaken als het zor-
gen voor een judopak tot forma-
liteiten als de inschrijving voor 
de Spelen. Georgië is blij met 
Esther en Esther is blij met Geor-

gië, maar sommige dingen daar 
zijn gewoon nog niet helemaal 
voor elkaar. Financiën, ook zo-
iets. Heel wat heeft Esther zelf al 
opgehoest of via crowdfunding 
bij elkaar weten te sparen. Kort-
om, je moet wel heel veel van de 
sport houden, wil je het op zulk 
hoog niveau kunnen blijven vol-
houden. “Kim Polling is een van 
de best verdienende judoka’s ter 
wereld. Ze verdient tachtig dui-
zend dollar per jaar. Daar hoef je 
het dus niet voor te doen.”

Over ‘wat te doen na de Spelen’ 
wil Esther nog niet nadenken. 
“Judo zal straks niet meer op 
één staan, dat is wel een rare 
gedachte, maar ik wil daar nog 
niet mee bezig zijn. 

Wat gaat ze dan doen als ze te-
genover haar concurrent Kim 
Pollinger komt te staan of Linda 
Bolder, die ze van jongs af aan al 
kent? “Winnen natuurlijk.” 

Reppa
Reppa, die naam had hij voor zich-
zelf bedacht en dat zou als tag op 
de muur gespoten worden. Het 
bleef bij de eerste twee letters. “Ik 
ben opgepakt”, piepte mijn twaalf-
jarige zoon door de telefoon.
Het was die jeugdserie die Reppa’s 
interesse had gewekt en toen hij 
op school in aanraking kwam met 
het fenomeen verven met spuit-
bus, was het ei gelegd.
Het was rond de 25 graden, maar 
Reppa trok een stoere, dikke swe-
ater aan en liet de capuchon over 
zijn hoofd vallen. Samen met zijn 
partner in crime, ook al met zo’n 
capuchon, fietste het geboefte de 
Oude IJsselbrug over om aan de 
overkant er weer onder te duiken. 
De drie euro kostende spuitbus 
hadden ze van hun eigen geld ge-
kocht. Twee felgroene letters, toen 
waren ze al gesnapt, door één aar-
dige en één strenge agent, zo wist 
Reppa me later te vertellen. Rep-
pa, voor het eerst in aanraking met 
de handhavers van de wet, vrees-
de voor de gevangenis.
Een paar zware dagen braken er 
voor hem aan. Zak- en spaargeld 
werd ingenomen, huisarrest volg-
de, Bureau HALT werd op de hoog-
te gebracht en ook de gemeente 
als eigenaar van de brug.
Reppa had tegen de politie ge-
logen én tegen zijn ouders. Daar 
hadden wij moeite mee en dat 
mocht Reppa weten.
Toen de wind wat was gaan lig-
gen, vroeg ik of hij geschrokken 
was. De interventie van de agen-
ten had grote indruk op de kleine 
boef gemaakt en het gaf hem het 
gevoel dat ze overal op de loer la-
gen. Voor hem. Die gedachte kon 
ik gelukkig uit zijn hoofd praten. Ik 
kreeg met hem te doen, vroeg me 
af wat voor iemand het was ge-
weest die had besloten niet zelf de 
jongens toe te spreken, maar de 
politie in te schakelen. Of hij of zij 
een idee had van de impact. 
Het maakt niet uit. Misschien 
best een beetje heftig allemaal, 
maar de boodschap was duidelijk. 
Heel duidelijk. Pas informeerde ik 
voorzichtig of Reppa het leuk zou 
vinden om naar de expositie van 
Banksy te gaan. “Dat is mijn grote 
voorbeeld”, luidde zijn veelbelo-
vende antwoord.

Nog steeds kan Esther Stam (rechts) terugvallen op haar Zutphense coach 
Mirjam van ’t Hul. Foto: Meike Wesselink

Column 
Meike Wesselink

Dinsdag 28 juni 2016 23Contact Bronckhorst Noord



8 JULI
MEAT & GREET
WILA

Wil jij werken in de techniek? WILA nodigt je uit kennis te maken!

Wat & Wanneer?
•  Vrijdag 8 juli 16.00 uur – 18.00 uur
•  CV + foto = Entree
•  Hapje, drankje, rondleiding en speeddate met HR

Meld je voor 7 juli aan via sollicitatie@wila.nl o.v.v.  ‘meat & greet’. 

WWW.WERKENBIJWILA.NL

NIEUWE UITDAGING?

INGANG VIA KANAALZIJDE. HAVENSTRAAT 6, 7241 CZ LOCHEM.



Humoristisch openluchtspel ‘Dorp op 
stelten’ in Lochemse Zandkuil
LOCHEM - Een klein dorpje, ergens 
in het oosten van Nederland, in 
het jaar 1956. Een nieuwe school-
juffrouw uit ‘het westen’ gooit in 
het dorp en op school het ver-
trouwde roer om. Dit wordt niet 
door iedereen gewaardeerd. Over 
het reilen en zeilen in een dorps-
gemeenschap met een diversiteit 
aan personages. Dit alles vormt de 
rode draad van het openluchtspel 
‘Dorp op stelten’ dat de komende 
twee weken in openluchttheater 
De Zandkuil in Lochem wordt ge-
speeld. Al met al genoeg ontwik-
kelingen voor een prachtig open-
luchtspel in een adembenemend 
decor, vol humor en voor menigeen 
wellicht dierbare herinneringen.

Door Jan Hendriksen

De regie van het openluchtspel 
‘Dorp op stelten’ is dit jaar in han-
den van het duo Wilma Makkink 
en Tonnie Sleumer, dramacoach is 
Anke Kollen. Er wordt momenteel 
nog druk gewerkt en gerepeteerd 
aan het openluchtspel: zowel voor 
als achter de schermen. “Het is tel-
kens weer een grote uitdaging om 
alle elementen in elkaar te laten 
vallen. Maar dat gaat lukken”, zo 
verklaart een enthousiaste regis-
seuse Wilma Makkink uit Gorssel 
aan de vooravond van de generale 
repetitie. Makkink kan inmiddels 
buigen op een grote toneelerva-
ring. Want naast het Lochemse 
openluchtspel is de Gorsselse cul-
turele duizendpoot ook betrok-
ken als regisseuse bij onder meer 
het openluchtspel in Hummelo en 
verleent ze als coach medewer-
king aan de Battumse Revue. Het 
openluchtspel ‘Dorp op stelten’ 
speelt zich af in de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. De verschillende 
belangen die in die tijd spelen, 
schoolgaande kinderen, katten-
kwaad en een flinke dosis humor, 
zijn belangrijke ingrediënten in het 
openluchtspel waaraan natuurlijk 

ook de kinderen uit de klas van de 
jonge onderwijzeres ‘juffrouw Em-
ma de Graaf’, gespeeld door Marie 
Christien Grotenhuis, meewerken. 
Zo zien de vrijgezelle gezusters Jo 
en Jannie Jansen (Ans Hietland en 
Ida Leijenhorst) de veranderingen 
als een nieuwe kans voor het dorp. 
Doordat zij mensen in de kost 
hebben, zijn ze ook al wat meer 
gewend aan andere manieren van 
denken dan de meeste dorpsbe-
woners. De slager en voorzitter van 
het schoolbestuur, Berend Vosman 
(Dick Teunissen) en zijn vrouw Di-
na (Hermien Marsman), zien liever 
hun zoon Henk (Nick Schut) als de 
toekomstige meester op de dorps-
school. 

Maar zo groots als ze kunnen op-
geven over de toekomst van Henk, 
zo moeilijk hebben ze het om te 
praten over die van hun jongste 
zoon Kees (Tom Urbaan). Deze 
belhamel zet namelijk het dorp af 
en toe geweldig op zijn kop. Wacht-
meester Herman (Herman de Jon-
ge) van het dorp heeft hier ook zijn 
handen vol aan. Het schoolbestuur 
wordt bij elkaar geroepen om eens 

een hartig woordje met het hoofd 
van de school te spreken. Dit ge-
sprek brengt de roddels in het dorp 
weer eens goed op gang. Terwijl 
er van alles bekonkeld wordt door 
het schoolbestuur, moet ook nog 
het aanstaande pensioen van juf-
frouw Beldman (Wilma Makkink) 
natuurlijk groots gevierd worden! 
In totaal werken een kleine vijftig 
acteurs, actrices en figuranten en 
veertien kinderen, naast de decor-
bouwers mee aan het openlucht-
spel.

Kaartverkoop
‘Dorp op stelten’ wordt gespeeld 
op zaterdag 2, woensdag 5, vrij-
dag 8 en zaterdag 9 juli. Aanvang 
telkens om 20.00 uur. Bij minder 
goede weersomstandigheden zijn 
de uitwijkende speeldatums zon-
dag 3 en 10 juli. Kaarten zijn online 
beschikbaar. Volwassenen betalen 
tien euro en kinderen vijf euro ex-
clusief servicekosten. Voor meer 
informatie over kaartverkoop zie 
de website.
   

 ■ www.openluchtspellochem.nl

HUMMELO - ‘High Feestboeka-
niers! Met veel pijn in mijn hart 
heb ik zojuist besloten dat ik dit ka-
lenderjaar niet meer ga optreden. 
Het optreden bij Mañana Mañana 
is mij fysiek erg tegengevallen. Om-
dat mijn gezondheid uitgesproken 
wankel en wisselend is heeft mij 
dat doen besluiten. Maar nog-
maals met veel pijn in mijn hart. 
Ik ga mij nu volledig toeleggen op 
beter worden. Hopelijk gaat dat 
een keer lukken. Voorlopig wordt 
het schilderen en de plaat met de 
Pensionado’s afmaken. Organisatie 
Høken in Toldiek heeft zondag (af-
gelopen zondag,HW) de Travelin’-
band bereid gevonden onze plek 
in te vullen! Steengoeie CCR cover-
band, dus een waardige invulling!’

Door Henri Walterbos

Zo bracht Bennie Jolink het besluit 
om in 2016 niet meer op te afgelo-
pen treden zelf naar buiten op zijn 
eigen Facebookpagina, afgelopen 
vrijdagmiddag. Manager Ronnie 
Degen vertelt dat het een welover-
wogen besluit is geweest, dat hij 
niet geheel in zijn eentje heeft ge-
nomen. “Bennie was enthousiast 
vrijdag na het optreden op Mañana 
Mañana, maar toch was het achter-
af te zwaar. Hij is na het optreden al 
vrij snel naar huis gegaan en naar 
bed gegaan. Hij heeft vervolgens 

enkele dagen in bed gelegen. We 
hebben gezien hoe hij eraan toe 
is, dan is dit de enige juiste beslis-
sing. Echt met pijn in het hart zoals 
hij het zelf aangeeft, want hij wilde 
dolgraag, ook aanstaande zondag, 
maar de dokter zei ook dat hij an-
ders alleen nog maar weer zieker 
en zieker zou worden. Dat moet 
je echt niet willen. We hebben bij 
hem zelf er ook op aangedrongen 
dat het beter is. Van begin af aan 
hebben we dat steeds geroepen. 
Mañana Mañana was de ultieme 
testcase voor hem. We waren be-

nieuwd hoe lang hij het vol zou 
houden. Ook in Toldijk wisten ze 
dat we het van keer tot keer zou-
den bekijken.” Het zal een tegen-
valler zijn voor de grote schare 
‘anhangers’ die zich bijzonder ver-
heugde op een weerzien met hun 
‘held’ tijdens het koffieconcert in 
Toldijk, aanstaande zondag, en het 
Høkersweekend, maar ook van die 
kant enkel begrip en beterschaps-
wensen. Ook zal het optreden met 
de Motorband, 12.00 uur zondag-
middag, ‘prime time’ op de Zwarte 
Cross-zondag komen te vervallen.

Geen optredens Bennie Jolink 
meer in 2016

Bennie Jolink. Foto: Henri Walterbos

Het openluchtspel ‘Dorp op stelten’ speelt zich af in de jaren vijftig van de vorige eeuw. 
Foto: PR. 

Beach-dag bij Obelink
WINTERSWIJK - De eventmanager 
van Obelink is dol op het strand 
en houdt daarom op zondag 3 juli 
een Beach Day. Er is volop keus in 
beachkleding van Brunotti, O’neill 
en Protest . Niet alleen voor de 
nieuwste bikini’s, zwemshorts 
en strandjurkjes, maar ook voor 
beachvolleyballen, windscher-
men en picknickservies kan men 
bij Obelink terecht.

Zondag 3 juli is Protest met een 
promo team aanwezig en kan men 
surfen op een echt Protest surf-
board. Het promoteam deelt ook 
give-aways uit aan de deelnemers. 
Er zijn diverse verlotingen van on-

der andere bikini’s en slippers en 
op de facebookpagina van Obelink 
wordt een Sevylor Tahiti Kayak 
verloot.

De eigen barbecue-kok van Obe-
link is aanwezig om bezoekers te 
trakteren op lekkere hapjes van de 
outdoor braai. Uiteraard is ook het 
restaurant geopend. Voor de kids 
komt de ballonnenclown super 
leuke en grappige ballonfiguurtjes 
maken. Alle afdelingen zijn zoals 
altijd geopend.
   

 ■ www. obelink.nl

Woongenot
Welke gemeente is het meest 
aantrekkelijk om te wonen? Ik 
hoef over die vraag niet lang na 
te denken. Mijn eigen natuurlijk! 
Ik ben er niet voor niets naar toe 
verhuisd…..

Misschien noemt u bij die vraag 
ook uw eigen gemeente. Mis-
schien ook niet. Dat is natuurlijk 
mogelijk. Het kan voorkomen dat 
je ergens woont, gewoon omdat je 
er bent geboren en nooit een aan-
leiding hebt gehad om te vertrek-
ken. Of je woont ergens best naar 
genoegen, terwijl je diep in je hart 
toch liever in dat dorp tien kilo-
meter verderop had gewoond. Of 
misschien zelfs was je liever naar 
de grote stad getrokken, maar 
durfde je dat avontuur nooit aan.

Het kan allemaal. En toch vraag 
ik me af, hoeveel Achterhoekers 
er van dromen om hun verdere 
leven in Amsterdam door te bren-
gen. Of in Utrecht. Of Amstelveen, 
dat immense dorp dat tussen 
onze hoofdstad en de nationale 
luchthaven ingeklemd ligt.

Ik weet het natuurlijk niet, maar 
eerlijk gezegd denk ik dat het er 
maar weinigen zijn. Terwijl toch 
Amsterdam qua woonklimaat de 
meest aantrekkelijke gemeente is 
van ons land. Direct gevolgd door 
Utrecht en Amstelveen.
Let wel: dat in Amsterdam het 
woongenot zo groot is, dat be-
weer ik niet zelf. Dat denk ik ook 
niet. Integendeel. Persoonlijk heb 
ik, die enkele keer dat ik per se in 
onze hoofdstad moet zijn, al na 
een paar uurtjes meer dan genoeg 
van die drukte, dat lawaai en die 
hordes toeristen. Ik adem zelfs 
opgelucht de geur van persvoer 

en drijfmest in, als ik op weg naar 
huis de IJssel oversteek.

Nee, dat onze hoofdstad zo aan-
trekkelijk is, dat beweren de ge-
leerde meneren en mevrouwen 
van de Atlas der Nederlandse Ge-
meenten. Die doen daar ieder jaar 
onderzoek naar. De resultaten 
van het laatste onderzoek werden 
onlangs gepresenteerd en vervol-
gens met de gebruikelijke tamtam 
door de pers onder uw en mijn 
aandacht gebracht.

Zodoende weet ik dus nu, dat 
Amsterdam om te wonen de 
meest aantrekkelijke gemeente 
is van ons land. Een conclusie 
waarbij ik persoonlijk de nodige 
vraagtekens zet en waar ik verder 
ook niets aan heb. Geen haar op 
mijn hoofd die er aan denkt om 
naar Amsterdam te verhuizen. En 
ook niet naar Groningen (22 op 
de lijst), Maastricht (nr. 36) of En-
schede (nr. 43).

Nee, ik blijf lekker in mijn eigen 
dorp wonen. Hoe het woonkli-
maat daar is weet ik zelf wel, daar 
heb ik geen onderzoeker voor 
nodig. En mocht ik toch nog eens 
naar de stad willen of moeten 
verhuizen, dan zal het wel Doe-
tinchem worden. Of Zutphen, of 
Winterswijk. Die zijn me al groot 
genoeg. Hoe het woonklimaat 
daar is, kan ik in de Atlas der Ne-
derlandse Gemeenten niet na-
zoeken. Die kijkt namelijk alleen 
naar de vijftig grootste gemeen-
ten van ons land. En daar horen 
Doetinchem, Zutphen en Win-
terswijk niet bij. Maar dat alle 
drie stadjes op mijn persoonlijke 
lijstje veel hoger scoren dan Am-
sterdam, dat weet ik wel zeker!

Zwaleman

Foto: PR
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Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U. Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Junior Medewerker Bedrijfsbureau m/v

Ben jij pas afgestudeerd en wil jij jouw 
carrière starten binnen een internatio-
nale organisatie die een sterke focus 
heeft op de ontwikkeling van de 
huidige markt? Voor Rosti Mepal zijn 
wij op zoek naar een junior medewerker bedrijfsbureau. 

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als junior medewerker bedrijfsbureau word je opgeleid om het 
vak van operationeel inkopen en leveranciersopvolging te leren. 
Je hebt een enthousiaste en resultaatgerichte manier van werken 
en een belangrijke rol in het inkopen van diverse producten, het 
opvolgen van leveranciers prestaties en het regelen van transport. 
Je gaat gestructureerd te werk, waardoor je in hectische en com-
plexe situaties het overzicht kunt bewaren. Daarnaast zie je het als 
een uitdaging om het onmogelijke mogelijk te maken binnen de 
vraagstukken die op je pad komen en neem je daar ook initiatief 
in. Jouw werkzaamheden bestaan uit het plaatsen van orders bij 
leveranciers en het bewaken van levertijden. Je regelt het transport 
van goederen naar Lochem of naar klanten en bewaakt de vaar-
tijden van de zeevracht. Verder houd je de beschikbaarheid van 
goederen voor klanten goed in de gaten en ben je verantwoordelijk 
voor het eerstelijns leverancierscontact voor operationele zaken.

Logistiek Medewerker / Planner m/v

Kan jij meerwaarde bieden als logistiek medewerker en planner 
binnen een technisch hoogwaardig bedrijf? Ben je op korte termijn 
beschikbaar?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als logistiek medewerker/planner is het jouw taak om ervoor te 
zorgen dat de producten op tijd op de juiste plaats van bestemming 
zijn. Het gaat om hoogwaardige bouw gerelateerde producten. Op 
het moment dat de producten verzonden worden naar de eind-
klant, dienen deze verzendklaar te worden gemaakt en ingepland 
te worden voor  transport. Het plannen van het transport doe je in 
een geautomatiseerd CRM pakket. Bij klachten of onvolkomenhe-
den ben je het eerste aanspreekpunt voor de klant. Je lost deze 
zo goed en zo snel mogelijk op en gaat in overleg met productie 
en werkvoorbereiding. Daarnaast zorg je ervoor dat je de service-
monteurs inplant en daarin snel kan schakelen om alle partijen 
tevreden te houden. De functie betreft een echte after sales functie!

Afbramer m/v

Ben jij iemand die graag zijn handen uit de mouwen steekt en 
nauwkeurig kan werken?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Als afbramer kun jij ingezet worden op diverse afdelingen. Jij con-
troleert assemblage onderdelen op gladheid. Wanneer deze niet 
voldoen aan de normen maak jij ze glad met behulp van diverse 
gereedschappen. Je hebt oog voor detail, je werkt netjes en kwali-
teitsgericht. Na een korte inwerkperiode kun je zelfstandig aan de 
slag. Het is een pré als je een achtergrond hebt in de metaal, maar 
als jij de juiste werkmentaliteit hebt en graag wilt leren, nodigen wij 
je ook van harte uit om te reageren!

Autotechnicus m/v

Is autotechniek jouw vakgebied en heb jij de bevoegdheid om APK 
keuringen te doen?

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Onze opdrachtgever is een autodealer van één specifiek merk. 
In de functie van autotechnicus ben je verantwoordelijk voor het 
oplossen en verhelpen van motorische en elektronische proble-
men. Je stelt diagnoses en voert alle voorkomende reparaties 
uit. Ook onderhoudsbeurten en APK keuringen behoren tot je 
takenpakket. Verder komt het voor dat je occasions verkoopklaar 
maakt. Voor deze functie is het van belang dat je bevoegd bent om 
APK keuringen uit te voeren, en wordt enkele jaren werkervaring 
gevraagd.

Timmerman m/v

Sla jij de spijker op zijn kop en wil je bouwen aan je toekomst? Dan 
ben jij de timmerman die wij zoeken!

Wat zijn jouw werkzaamheden?
Je verricht vakkundig werkzaamheden op 
nieuwbouw-, renovatie- en onderhoudspro-
jecten in bestaande woningen en andere 
gebouwen. Je denkt mee met de uitvoerder 
of voorman over de organisatie van het werk 
en ondersteunt hem in de uitvoering.Onze 
opdrachtgevers zijn gerenommeerde bouw- en 
aannemersbedrijven in Oost-Nederland. Ze 
voeren verschillende projecten uit in de woning- 
en utiliteitsbouw.

www.bouwkracht.nl

“Ik kan nog 
wel een collega 
gebruiken!”

Een bouwkracht

SPALSTRAAT 31 | 7255 AB | HENGELO GLD | INFO@BOUWKRACHT.NL

T. 0575 498520

®BOUWKRACHT
VAKPERSONEEL B.V.

EURO PLANIT ZOEKT VOOR 

FLOWGRILL BV UIT ZEVENAAR 

EEN CALCULATOR / TECHNISCH 

COMMERCIEEL MEDEWERKER

Voor FlowGrill BV uit Zevenaar werkzaam in de internationale branche voor de luxe  
jachtbouw zoeken wij per direct een gedreven calculator / technisch commercieel mede- 
werker met een sterk cijfermatig inzicht. In deze uitdagende functie zal de nadruk in 
eerste instantie liggen bij de calculatie van de projecten inclusief het berekenen van meer 
en minder werk en de nacalculaties. Je werkt samen met architecten, werven, eigenaars- 
vertegenwoordigers. Ontwerp, implementatie, cascobouw, afbouw en oplevering zijn 
de ingrediënten van turn-key projecten waarbij rekening wordt gehouden met trends,  

sublieme kwaliteit en een uitstekende service.

Je taken als calculator / technisch commercieel medewerker zijn: 
· Het calculeren van projecten en het opstellen van offertes en orderbevestigingen d.m.v. kostprijs- 
berekeningen; · Advisering van designers, naval architects en (potentiële) opdrachtgevers met betrek-
king tot productontwerp, technische en fabricagemogelijkheden; · Het actief bewaken en opvolgen 
van openstaande offertes; · Je overlegt met (potentiële) opdrachtgevers ten aanzien van bestek, 
technische tekeningen en productspecificaties, inclusief de schriftelijke vastlegging van de afspraken; 
· Je draagt zorg voor de nacalculatie en de controle op de naleving van de betalingscondities voor 
levering en levertijd; · Je levert een bijdrage aan de totstandkoming van het commerciële beleid en 

marketingplan; · Je maakt en beheert financiële overzichten.

Functie eisen:
 · Je beschikt over een MBO+/HBO niveau richting werktuigbouwkunde of bedrijfskunde;  · Je hebt 
kennis en inzicht in de vakspecialismen constructies en plaatwerk; · Daarnaast beschik je over 
kennis en ervaring van bedrijfsprocessen, productiemethoden, technieken en kwaliteitsmanage-
mentsystemen; · Je bent analytisch en cijfermatig sterk; · Je bent bekend met geautomatiseerde gege- 
vensverwerking (ERP, Office, Internet) · Je hebt kennis van projectmanagement; · Je bent bereid tot 
het  volgen van (vervolg)opleidingen; · Tot slot beschik je over goede commerciële en communicatieve 

vaardigheden in woord en geschrift (NL, EN) Duits is een pre.

Solliciteren 
Spreekt deze vacature jou aan en herken je jezelf in het gevraagde profiel? Stuur dan  
jouw CV en motivatie naar Ingrid Olivier i.olivier@europlanit.nl of bel 0575 - 555518

CALCULATOR / TECHNISCH COMMERCIEEL MEDEWERKER 

ACHTERHOEK
VACATURE
Vacature-aanbod in uw regio

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

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



Medische diensten 

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 be-
zoektijden 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.

Tandprotheticus

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

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

Tandarts:

2 - 3 juli, J.J. de Kruif, Vorden, tel. (0575) 55 33 72.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoordapparaat.

Belangrijke telefoonnummers

Politieteam Achterhoek-West
Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
Geopend: ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur en za. van 10.00 tot 12.00 uur.
Spoed? Bel: 112. Géén spoed? Bel: 0900 – 8844

Steunpunt politie Hengelo

Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (in het gemeentehuis).
Geopend op donderdag van 16.00 tot 20.00 uur.
Spreekuurlocatie Vorden, Zutphenseweg 26, 7251 DK Vorden.
Geopend op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Spreekuurlocatie Steenderen, Dorpsstraat 16, 7221 BP Steenderen.
Geopend op dinsdag van 13.00 tot 15.00 uur
Voor het doen van aangifte dient u altijd een afspraak te maken via 0900-
8844. Aangifte doen kan ook via internet. Kijk op www.politie.nl/aangifte 
voor meer informatie.

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 ope-
ningstijden het gemeentehuis, tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook door-
geven via www.bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). 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-hulp-middelen zoals 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, Brummen, Doetinchem, Eerbeek, Hengelo, Ruurlo, Steenderen, 
Velp, Zutphen Centrum en Zutphen Leesten. 
Wij zijn 24 uur per dag, zeven 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 Sutfene

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

Sensire wijkzorg (thuiszorg)

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

Sensire thuiszorgwinkels

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

Sensire maatschappelijk werk

Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams Bronckhorst.

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

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 verpleeg-
kundige aanwezig. Vordenseweg 12, 7231 PA Warnsveld. 
Tel. (06) 20 58 55 54, e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst

De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er terecht met 
vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugd en opvoeding, 
schulden of werk. Telefonisch zijn de teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. 
Ook e-mailen is mogelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en ope-
ningstijden vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden

Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en woensdag-
morgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl. Voor vervoersvragen: 
ma. t/m do. van 09.00 - 10.00 uur, alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.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.

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.

Marlies Meenks

Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, Lichaamsgerichte 
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, speel-/leergroep, buitenschoolse opvang en 

gastouderopvang Avonturijn

‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00, info@avonturijn.nl
Kerkstraat 17a, 7251 BC Vorden, tel. (0573) 76 02 00
Dorpsstraat 19, 7234 SN Wichmond, tel. (0573) 76 02 00
Eikenlaan 22, 7251 LT Kranenburg, tel. (0573) 76 02 00
Cosmeastraat 2, 7021 XW Zelhem, tel. (0573) 76 02 00

SchuldHulpMaatje Bronckhorst

Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten

Gereformeerde Kerk Vorden

Zondag 3 juli, 10.00 uur, mevr. ds. W.E. Onderwaater uit Aalten.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden

Zondag 3 juli, 10.00 uur: ds. J. Oortgiesen uit Ede.
1e C: Diaconaal werk: IKA; 2e C: Landelijk jeugdwerk (LA)

Protestantse gemeente Wichmond 
Zondag 3 juli, 10.00 uur, Ds. J. Kool, Vorden, tel. (0575) 55 35 76. 

R.K. kerk Vierakker

Zaterdag 2 juli, 17.00 uur, Eucharistieviering, vg. F. Zandbelt, 
em.-priester. 

R.K. kerk Vorden

Zaterdag 2 juli, 18.30 uur, Eucharistieviering, vg. pastoor H. Scheve.

Contactjes
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 € 8,77 (incl. btw) voor 
80 karakters. Brieven onder nummer, hierover worden geen inlichtingen 
verstrekt aan derden, € 6,05 (incl. btw) extra. Reacties naar Achterhoek 
Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of anonieme 
opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder nummer 
af te halen bij het kantoor van opgave. Contactjes kunnen ook opgegeven 
worden via onze web site www.contact.nl. Berekening kan geschieden via 
de op de site geplaatste berekenmethode.

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt à 
contant. Tel. (0543) 45 13 11.
   

K I P P E N M E S T K O R -
RELS het beste voor uw 
gazon,groente,fruit en sier-
tuin per zak 5 euro 6 zakken 
(90 kg) 25 euro Morsdijk 2 
Ruurlo 06-12 97 15 03.
   

Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verza-
meld wordt. Ook complete 
inboedels. Verzamelhuis 
Warnsveld, Rijksstraatweg 
35, (0575) 52 29 19.
   

Heeft u last van ratten, mol-
len, wespen of ander onge-
dierte? Bel Don Veenhuis 06- 
10499025.
   

Wilt u uw oud ijzer kwijt? Bel 
gewoon Frits Peppelinkhau-
sen, tel (0575) 55 29 16, (06) 
51 60 15 16.
   

Te koop: restanten verf, 
lakverf en EPS (Noblet) tel. 
0575-464765. re45839@con-
cepts.nl.
   

T.k. nw. tapijttegels meer 
dan 100 verschillende kleu-
ren/motieven vanaf 0.90 p/
tegel=3.60 per m2. 0545-
472574 of 06-12300129.
   

Bij ideële kringloopwinkel 
“De Werf”, Enkweg 11 in Vor-
den kunt u elke ochtend (be-
halve zondags en ‘s-maan-
dags) van 09.00 tot 12.00 uur 
en dinsdag, donderdag- en 
vrijdagmiddag van 13.30 tot 
17.00 terecht voor een groot 
assortiment meubels, kle-
ding, witgoed, elektronica, 
huishoudelijke artikelen, 
boeken enz. Inbrengen van 
goed verkoopbare artikelen 
kan tijdens openingstijden 
of d.m.v. een telefonische 
afspraak (06-44629049) of 
email: vcdewerf@gmail.
com. Tevens kunt u via ons 
telefoonnummer een af-
spraak maken voor het op-
halen van spullen.

29 juni t/m 5 juli 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bĳ ons consumeren  

€ 11,00. (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 29 juni Mosterdsoep/Spies de Rotonde met 

kruidenboter, aardappelen en rauwkostsalade

Donderdag 30 juni Stoofschotel met Nockerl en groenten/Verse 

fruitsalade met slagroom

Vrĳdag 1 juli Tomatensoep/Kabeljauwfilet met mosterdsaus 

aardappelen en groenten

Zaterdag 2 juli Kip saté met pindasaus, nasi en rauwkostsalade/Ĳs 

met slagroom (alleen afhalen of bezorgen)

Maandag 4 juli Gesloten

Dinsdag 5 juli  Wiener Schnitzel met friet en rauwkost/Ĳs met 

slagroom.

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
high wine, high beer en high tea! 

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.

VLOOIENMARKT

DIDAM
Markthal, Marktplein 3

Zondag 3 juli
10.00 - 17.00 uur 

Inf. kr.hr. tel. 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

OPENLUCHT 
VLOOIENMARKT

DUIVEN

Zondag 3 juli
10.00 - 17.00 uur

Horstenpark
Horstenparklaan 4

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

JAARMARKT 
TERBORG

Zondag 10 juli
10.00-17.00 uur

TERREIN Biljartcentrum
De Paasberg, Tuit 9

Braderie en vlooienmarkt

Info kr. huur 06-39108152
animo-vlooienmarkten.nl

28e Vordense 
klootschietmarathon
Zondag 3 juli 28e Vordense 
klootschietmarathon. 
Voor straten, bedrijven, 
verenigingen, buurten, etc. 
Org. Buurtvereniging Delden. 
Afstanden van 10 en 4,5 km. 
Opgave & info voor 2 juli 
18.00 uur bij: Dick Regelink: 
0575-551328. Start: vanaf 

Nieuwenhuisweg 1 Vorden.

Bel of mail naar onze media-adviseurs

Dyanne Schiphorst, tel. (0544) 80 10 34 
verkoop@contact.nl

Nancy Weevers, tel. (0544) 80 10 35 
verkoop@contact.nl

Bas Bloem, tel. (06) 52 58 49 92 
bas.bloem@achterhoeknieuws.nl

Ook adverteren?



 

Jersey hoeslakens
100% gekamde katoen.
Lekker zacht en comfortabel.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
1-persoons  van  23,95  voor  17,95

1-persoons XL  van  24,95  voor  19,95

twijfelaar  van  32,95  voor  24,95

2-persoons  van  39,95  voor  26,95

lits-jumeaux  van  44,95  voor  29,95

lits-jumueax XL  van  49,95  voor  34,95

Lakens 100% katoen
wit en gebroken wit
160/260  van  29,95  voor  19,95

200/260  van  39,95  voor  24,95

240/260  van  49,95  voor  29,95

60/70 slopen per 2 verpakt. 
 van  15,95  nu voor 12,95

Katoenen zomerdekbed
Vulling: 100% katoen. Tijk: 100% katoen.
Een echte aanrader voor de zomer! 
1 pers. 135/200 van 69,95 voor 39,95

1 pers. xl  135/220 van 79,95 voor 44,95

2 pers.  200/200 van 105,- voor 59,95

2 pers. xl  200/220 van 115,- voor 64,95

litsjum.  240/200 van 125,- voor 69,95

litsjum. xl  240/220 van 139,- voor 79,95

ZOMERDEKEN
Soepele wafeldeken van 100% katoen 
Ideaal voor de zomer!
1-persoons van 69,95 voor 49,95 
Lits-jumeaux van 99,95 voor 79,95

Texellent Wollen 4-seizoenen dekbed 
met 100% scheerwol en een katoenen 
tijk.
1 pers.  140/200 van 129,- voor 89,- 
1 pers. xl  140/220 van 145,- voor 99,-
2 pers.  200/200 van 169,- voor 139,-
litsjum.  240/200 van 209,- voor 159,-
litsjum. xl  240/220 van 229,- voor 179,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering

DEKBEDDEN
Nightkiss donzen dekbed Voor een 
zeer scherpe prijs. 4-seizoenen dekbed
met een vulling van 90% ganzendons.
1 pers.  140/200 van 319,-  voor 199,- 
1 pers. xl  140/220 van 349,- voor 219,-
2 pers.  200/200 van 509,- voor 339,-
litsjum.  240/200 van 565,- voor 359,-
litsjum. xl  240/220 van 639,- voor 379,

Gilder 4-seizoenen dekbed
Anti-allergisch. 60º wasbaar
100% perkal katoenen tijk
1 pers. 140/200 van 159,- voor 99,95

1 pers. xl  140/220 van 179,-  voor 115,-
2 pers.  200/200 van 249,- voor 159,-
2 pers. xl  200/220 van 279,- voor 175,-
litsjum.  240/200 van 289,- voor 179,-
litsjum. xl  240/220 van 319,- voor 199,-
litsjum. xxl  260/220 van 349,- voor 219,-
Ook verkrijgbaar in enkele uitvoering.

ZINDERENDE ZOMEROPRUIMING

Hoeslaken 100% katoen 
Uitstekende pasvorm, rondom elastiek.
Ook geschikt voor hoge matrassen.
80/200 van 27,95 voor 17,95

90/200 van 29,95 voor 18,95

90x210/220 van 31,95 voor 20,95

140/200 van 39,95 voor 26,95

160/200 van 44,95 voor 29,95

180/200 van 46,95 voor 31,95

180/220 van 49,95 voor 34,95

Stretch molton hoeslakens
Mooie zware kwaliteit
1 pers. van 34,95 voor 27,95

2 pers. van 49,95 voor 39,95

Lits Jumeaux van 69,95 voor 49,95

Lits Jumeaux XL  van  79,95  voor 59,95

onderslopen van 20,95 voor 16,95

DUIZEND DEKBEDSETS met kortingen tot 70%

HOESLAKENS BADGOED

De Duif Wasservice! 
Bij de Bedshop is het mogelijk om uw dekbed, 

slaapzak of kussen op een professionele 
manier te laten reinigen en bij te laten vullen. 
Uw dekbed krijgt daardoor meer volume en 

voelt weer schoon en als nieuw aan.

Als u uw dekbed voor 11.00 uur brengt 
voor het wassen, is het dezelfde dag  

na 17.00 uur weer klaar.

ZOMERDEKBEDDEN

LAKENSETS VANAF 24,95

Keukensets keukendoek + theedoek
Elias, DDDDD en Jorzolino
per set nu vanaf   9,95

Cookaware keukenset  NU    9,95

Linnen glazendoeken  NU  6,95

Vaat/werkdoeken  4 voor  6,-

KEUKEN

Strandlakens
Keuze uit vele dessins vanaf 14,95

Zijden zomerdekbed
Vulling: 100% zijde. 
Tijk: 100% perkal-katoen.
Dit dekbed is het ideale zomerdekbed!
1 pers.  135/200 van 89,95 voor 49,95

1 pers. xl  135/220 van 99,95 voor 54,95

2 pers.  200/200 van 125,- voor 69,95

2 pers.  200/220 van 139,- voor 79,95

litsjum.  240/200 van 159,- voor 89,95

litsjum. xl  240/220 van 179,- voor 99,95

GESELECTEERDE 
VANDYCK, VOSSEN en CAWÖ

HANDDOEKEN 
IN DIVERSE MATEN

2 HALEN 
= 

1 BETALEN

De Witte Lietaer badgoed Dolce 
Super drogende handdoeken van
Egyptisch katoen
Baddoek 60/110  van  19,95 nu voor 14,95

Badlaken 70/140  van  30,95 nu voor 24,95

Gastendoek 30/50  van  6,75 nu voor 4,75

Washand 16/22  van  3,95 nu voor 2,75

KUSSENS
Synthetisch kussen Nightkiss
Tijk: 100% katoen satijn met rits
(navulbaar). Anti-allergisch.

van 34,95 p/st.   nu 2 voor 49,-

Micro de luxe kussen
Perkal katoenen tijk, perfecte vocht-
regulering. Goed wasbaar.

van 39,95 p/st.  nu 2 voor 59,-

Climasoft stevig veren kussen 
70% ganzenveertjes en 30% dons

van 79,95 p/st.  nu voor 49,-

White pearl hoofdkussen
3 kamer comfort kussen
Buitenzijde 90% dons en binnenin
zachte eendenveertjes.

 nu 89,95

PIP HOMEWEAR
NU MET 

50% KORTING*
* uitgezonderd nieuwe collectie

Essenza satijnen hoeslakens
100% katoen in diverse kleuren

nu met 25% Korting

 openingstijden:  ma. 13.00 - 18.00 uur / din. - don. 09.30 - 18.00 uur / vrij. 09.30 - 21.00 uur / zat. 09.00 - 17.00 uur. Elke laatste zondag van de maand koopzondag.

 Nieuwstad 44-48  7201 NR  Zutphen  tel. 0575 512816  www.bedshopdeduif.nl
Nieuw fi liaal : Haverstraatpassage 31  7511 EV  Enschede    tel. 053 - 4358359  enschede@bedshop.nl   Parkeertip: Irene Parkeergarage  o
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